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2 Wstęp 
Rok 2018 to dla naszej Gminy czas rekordowych inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 

Zakooczyła się budowa oczyszczalni ścieków w Kostkowicach i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do 

oczyszczalni ścieków (etap I), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WSL 2014-2020) Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne (ZIT). Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków UE wybudowany został odcinek kanalizacji 

sanitarnej o łącznej długości 8 760,31 mb oraz nowoczesny obiekt oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 

m
3
 na dobę wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Docelowo przepustowośd oczyszczalni wyniesie 400 m

3
. 

Wartośd prac wyniosła około 10 mln złotych, ale znaczna częśd tej kwoty pochodziła ze środków zewnętrznych 

(ponad 6,5 mln złotych) oraz umorzenia pożyczki WFOŚiGW w Katowicach (271,5 tys. zł).  

Zdjęcie 1 Nowowybudowana oczyszczalnia ścieków w Kostkowicach 

 

Źródło: UG Kroczyce 

W efekcie podejmowanych starao Gmina Kroczyce pozyskała także w ramach konkursu RPO WSL 2014 – 

2020 (ZIT) kolejne środki na skanalizowanie Gminy Kroczyce. Przedsięwzięcie zakłada realizację III i IV etapu 

budowy kanalizacji sanitarnej, tj. wybudowanie ok. 1,7 km kanalizacji w miejscowości Lgotka oraz ok. 9,7 km 

kanalizacji w Kroczycach. Ten etap budowy kanalizacji będzie kosztowad ponad 14 milionów złotych. Jego 

realizacja trwa od października 2017 roku, a przewidywany termin zakooczenia przypada na dzieo 30 czerwca 

2020 r. 

Zdjęcie 2 Realizacja budowy kanalizacji sanitarnej, budowa przepompowni 

 

Źródło: UG Kroczyce 
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Aktualnie trwa procedura aplikacyjna o dofinansowanie ze środków UE (RPO WSL 2014-2020 ZIT) zadania 

mającego na celu budowę II etapu kanalizacji sanitarnej, obejmującego dalszą częśd Kroczyc w tym ulice 

Kopernika, Topolową i Jurajską. Na decyzję odnośnie rzeczowej realizacji tego przedsięwzięcia musimy jeszcze 

poczekad. Jeśli uda się zrealizowad wszystkie cztery etapy budowy kanalizacji sanitarnej, na terenie aglomeracji 

Kroczyce powstanie około 25 km sieci kanalizacji sanitarnej. 

Zbliża się ku koocowi realizacja innej inwestycji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, obejmująca 

budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostkowice (poza aglomeracją Kroczyce). W ramach tego zadania 

wybudowane zostanie łącznie ponad 5,3 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, ciśnieniowej oraz 

przyłączy domowych w Kostkowicach. Koszt tego przedsięwzięcia to nieco ponad 3,8 mln zł, zadanie otrzymało 

dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zakooczenie zadania 

zaplanowane zostało na lipiec 2019 r.  

Realizacja wielomilionowych zadao z zakresu gospodarki wodno-ściekowej to spore wyzwanie dla budżetu 

małej gminy zamieszkiwanej przez 6,3 tys. mieszkaoców. Pomimo tego staramy się realizowad inne zadania 

podnoszące jakośd życia w naszej gminie. Stawiamy na kulturę, oświatę, ochronę zdrowia oraz współpracę 

z lokalnymi społecznościami i podmiotami. Chcemy promowad turystyczno-przyrodnicze walory naszej Gminy 

i współtworzyd warunki do dalszego rozwoju turystyki i rekreacji. Jednak największym kapitałem naszej Gminy 

są ludzie, aktywne grupy społeczne i zdolna młodzież.  

Niniejszy raport ukazuje stan naszej gminy w oparciu o działania z roku 2018, wiele z nich jest elementem 

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

działania. 
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3 Informacje ogólne 

3.1 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 32,6%.
1
 

                                                           
1
 Powierzchnia lasów ogółem 3586ha. Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2018 
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Zdjęcie 3 Rezerwat Góra Zborów 

 

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
.  

Zdjęcie 4 Okiennik Wielki w Piasecznie 

 

Źródło: UG Kroczyce 

Według danych GUS, w ostatnich latach, gmina Kroczyce jest jedną z najchętniej odwiedzanych na 

pobyt dwu lub kilkudniowy gminą powiatu zawierciaoskiego. Liczba turystów odwiedzających gminę wzrasta 

z roku na rok. Szacuje się, że rocznie tereny gminy odwiedza nawet 60-70 tys. turystów. W Gminie Kroczyce 

                                                           
2
 Powierzchnia gminy ogółem 11005ha 
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przypada ponad połowa miejsc noclegowych powiatu zawierciaoskiego
3
, w tym ¼ miejsc noclegowych 

całorocznych. Wg danych GUS za rok 2018 na terenie Gminy znajdziemy 1 778 miejsc noclegowych ogółem, 

w tym 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. Także imprezy organizowane na terenie gminy corocznie przyciągają ogromną liczbę 

gości, nie tylko mieszkaoców powiatu, ale również turystów zatrzymujących się na jego terenie. Aktywizacja 

mieszkaoców w ostatnich latach 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. 

Zdjęcie 5 Kroczyckie Wianki 2018 

 

Źródło: DK Kroczyce 

Na terenie Gminy Kroczyce funkcjonuje 5 placówek wychowania przedszkolnego, w tym dwa 

przedszkola niepubliczne oraz cztery szkoły podstawowe w: Pradłach, Dzibicach, Siamoszycach oraz Kroczycach. 

Szkoły podstawowe w Dzibicach i Siamoszycach prowadzone są 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 2 100 osób.  

Gminę zamieszkuje ponad 6,3 tys. ludności. Gęstośd zaludnienia kształtuje się na poziomie 58 osób na 

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

dodatnie (wskaźnik 34, dla porównania w powiecie zawierciaoskim wskaźnik wynosi – 85, źródło GUS). 

                                                           
3
 Dane GUS za rok 2018 liczba miejsc noclegowych w powiecie ogółem 2 830, liczba miejsc noclegowych w Gminy Kroczyce 1778 
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W perspektywie ostatnich pięciu lat liczba mieszkaoców gminy stale rośnie, co obrazuje poniższa tabela. 

Tabela 1 Liczba mieszkaoców gminy w latach 2014-2018 

Liczba mieszkaoców Gminy Kroczyce w latach 2014-2018 

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 

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 31.12.2018r. prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 2 Liczba mieszkaoców gminy w podziale na miejscowości 

Liczba mieszkaoców gminy Kroczyce z podziałem na miejscowości (stan na 31-12-2018r.) 

Miejscowośd 
Liczba osób zameldowanych 

na pobyt stały 

Liczba osób 

zameldowanych na 

pobyt tymczasowy 

Razem 

BIAŁA BŁOTNA 151 1 152 

BROWAREK 39 4 43 

DOBROGOSZCZYCE 175 4 179 

DZIBICE 536 1 537 

GOŁUCHOWICE 323 0 323 

HUTA SZKLANA 71 0 71 

KOSTKOWICE 339 16 355 

KROCZYCE 1844 66 1910 

LGOTA MUROWANA 407 12 419 

LGOTKA 90 0 90 

PIASECZNO 88 2 90 

PODLESICE 301 5 306 

PRADŁA 672 7 679 

PRZYŁUBSKO 190 1 191 
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SIAMOSZYCE 198 2 200 

SIEDLISZOWICE 321 6 327 

SIEMIĘRZYCE 200 4 200 

SZYPOWICE 255 1 256 

TRZCINIEC 11 0 11 

Źródło: ewidencja ludności, UG Kroczyce 

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 31-12-2018r.) 

Wiek Kobiety Mężczyźni Razem 

STAŁY CZASOWY SUMA STAŁY CZASOWY SUMA 

0-17 537 8 545 582 12 594 1139 

18-60 1780 39 1819 1920 24 1944 3763 

>60 777 27 804 615 22 637 1441 

Źródło: ewidencja ludności, UG Kroczyce 

W roku 2018 w USC w Kroczycach sporządzono następujące akty: 

- urodzenia - 1 

- małżeostwa - 36 

- zgonów - 34 

Liczba wydanych dowodów osobistych – 666. 

Liczba osób bezrobotnych ogółem z gminy Kroczyce w ciągu roku 2018 zmalała o 8,5%. Według statystyk 

PUP w Zawierciu liczba osób bezrobotnych ogółem w grudniu 2018r. wyniosła 194, w tym z prawem do zasiłku 

23 osoby. W miesiącu grudniu nie zarejestrowano żadnej nowej osoby, po raz kolejny zarejestrowano 

natomiast 32 osoby, w tym 16 po odbyciu stażu. Wyłączono 36 osób z ewidencji bezrobotnych, w tym 26 osób 

z powodu podjęcia pracy
4
. Wśród osób bezrobotnych największą grupę stanowią osoby długotrwale 

bezrobotne (102 osoby – grudzieo 2018r.). Na koniec roku na terenie gminy pozostawało ogółem 16 wolnych 

miejsc pracy, w tym 13 niewykorzystane dłużej niż 30 dni. Stopa bezrobocia w powiecie zawierciaoskim na 

koniec roku wyniosła 7,4 (dla porównania w województwie śląskim stopa bezrobocia wyniosła 4,3). 

 

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

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

Gminy Kroczyce  

 

3.2.1 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 6 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 Stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli wewnętrznej 

VIII Radca prawny 

IX Pełnomocnik ds. informacji niejawnych 

Źródło: Regulamin organizacyjny UG Kroczyce, stan na dzieo 31.12.2018r. 

 

3.2.2 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. 

Zdjęcie 7 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 
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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 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 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, 

- poradnia okulistyczna, 

- poradnia otolaryngologiczna, 

- poradnia rehabilitacyjna. 

3.2.3 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 2018 r. czynna była przez 250 dni). 

Filia Nr 1 w Pradłach: czynna we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 12.10 – 17.10, (w 2018 r. czynna była 

przez 177 dni). 
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Zdjęcie 8 Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach 

 

Źródło: UG Kroczyce 

3.2.4 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. 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 (miesiące lipiec/sierpieo) w wyznaczonych godzinach oraz jest nadzorowane przez ratowników.  

Zdjęcie 9 Dom Kultury w Kroczycach 

 

Źródło: UG Kroczyce 
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3.2.5 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.  

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 10 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 1m3 

ścieków z Gminy Kroczyce. 

3.2.6 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 podjętego uchwałą nr 13/2017/2018 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Kroczycach z dnia 30 listopada 2017r.  
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Zdjęcie 11 Szkoła Podstawowa w Kroczycach 

 

Źródło: UG Kroczyce 

Rok szkolny 2018/2019 jest ostatnim rokiem gdzie szkoła podstawowa funkcjonowała z oddziałami 

gimnazjalnymi. Przy szkole funkcjonuje Międzyszkolne Centrum Sportowe jest to integralna częśd budynku 

szkoły. Stanowi ono przede wszystkim zaplecze dla zajęd wychowania fizycznego istniejącej szkoły. 

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich 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 podjętego uchwałą nr 9/2017/2018 Rady 

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

Zdjęcie 12 Szkoła Podstawowa w Pradłach 

 

Źródło: UG Kroczyce 

Szkoła jest szkołą ośmioklasową wyposażoną w pełnowymiarową salę gimnastyczną, ponadto we wrześniu 

2018r. oddano do użytku nowe pomieszczenia do nauki, dzięki którym stworzone zostały warunki edukacji dla 

zwiększonej liczy uczniów. Każda z nowych sal została od podstaw wyposażona w sprzęt szkolny i pomoce 

dydaktyczne. Zakupiono nowe ławki, krzesła, szafy, tablice, regały i inne elementy niezbędne do realizacji 

procesów edukacyjnych.  
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Przedszkole Publiczne w Kroczycach. 

Przedszkole Publiczne w Kroczycach istnieje od 1992 r., mieści się w Kroczycach przy ulicy Sienkiewicza 5.  

Zdjęcie 13 Przedszkole Publiczne w Kroczycach 

 

Źródło: UG Kroczyce 

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. Plac jest ogrodzony, pełen zieleni. 

3.3 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 2018 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. 
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Niepubliczne Przedszkole Fundacji Elementarz w Siamoszycach 

Przedszkole funkcjonuje w budynku Szkoły Podstawowej Fundacji Elementarz w Siamoszycach. W roku 2018 

organem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole w Siamoszycach była Fundacja Ekologiczna Wychowanie 

i Sztuka „Elementarz” w Katowicach.  

 

Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz z oddziałem przedszkolnym w Dzibicach 

W roku 2018 organem prowadzącym Szkolę w Dzibicach była Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka 

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

Zdjęcie 15 Szkoła Podstawowa Fundacji elementarz z oddziałem przedszkolnym w Dzibicach 

 

Źródło: UG Kroczyce 

 

Bajkowa Kraina Niepubliczne Przedszkole Klaudia Galas 

Przedszkole zostało utworzone 30.06.2014 roku przez panią Klaudie 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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4 Informacje finansowe 

4.1 Dane ogólne dotyczące budżetu na rok 2018 

 

Budżet Gminy Kroczyce na 2018 rok został przyjęty przez Radę Gminy w formie Uchwały 

Nr 243/XXXV/2017 z dnia 18 grudnia 2017r. Przedstawiał on wówczas następujące wielkości: 

- dochody budżetu gminy ogółem w kwocie 32.359.544,00 zł, z czego 25.189.544,00 zł stanowiły dochody 

bieżące, a 7.170.000,00 zł – majątkowe; 

- wydatki budżetu gminy ogółem w kwocie 34.724.864,00 zł, z czego 23.854.064,00 zł stanowiły planowane 

wydatki bieżące, a 10.870.800,00 zł – wydatki majątkowe; 

- przychody w kwocie 2.761.000,00 zł, z czego kwota 2.365.320,00 zł miała zabezpieczyd finansowanie 

planowanego deficytu budżetowego; 

- rozchody w wysokości 395.680,00 zł. 

VI 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 wg poniższej tabeli. 

Tabela 5 Planowany budżet Gminy Kroczyce na rok 2018 

Wielkości planowane (ostateczne) 

Dochody bieżące 26 064 520,38 zł  

Dochody majątkowe 6 201 000,00 zł  

Dochody ogółem 32 265 520,38 zł  

  
Wydatki bieżące 24 356 246,12 zł  

Wydatki majątkowe 9 764 729,00 zł  

Wydatki ogółem 34 120 975,12 zł  

 
 

Przychody 2 251 134,74 zł  

Rozchody 395 680,00 zł  

Źródło: UG Kroczyce 

W gminie Kroczyce nie funkcjonuje budżet obywatelski. 

4.2 Dochody budżetowe 

 

Zrealizowane w 2018r. dochody ogółem wyniosły 31.510.258,02 zł, w tym uzyskane dochody bieżące 

wyniosły 25.278.176,33 zł, natomiast dochody majątkowe – 6.232.081,69 zł. Wielkości te przedstawia poniższa 

tabela. 
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Tabela 6 Dochody bieżące i majątkowe w wykonaniu budżetu Gminy Kroczyce w 2018r. 

 
Plan Wykonanie 

Stopieo 

wykonania 

Dochody bieżące 26 064 520,38 zł  25 278 176,33 zł  96,98% 

Dochody majątkowe 6 201 000,00 zł  6 232 081,69 zł  100,50% 

Dochody ogółem 32 265 520,38 zł  31 510 258,02 zł  97,66% 

Źródło: UG Kroczyce 

 
Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2018r., 

poz. 1530 ze zm.) wprowadza podział dochodów na: dochody własne, subwencje ogólną, dotacje celowe z 

budżetu paostwa i inne. Wykonanie dochodów w Gminie Kroczyce w 2018r. wg tego podziału, 

z uwzględnieniem źródeł dochodów Gminy przedstawia poniższe zestawienie. 

 
Tabela 7 Dochody w 2018 roku wg systematyki wynikającej z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

 

Ogółem dochody 

 

32 265 520,38 31 510 258,02 97,66% 

z tego:    

 

dochody własne  
8 455 568,00 7 996 366,93 94,57% 

 

w tym: 

   

– udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 907 168,00  4 155 462,00  106,35% 

– udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych 30 000,00  29 953,59  99,85% 

– wpływy z podatków 2 203 500,00  2 291 086,03  103,97% 

– wpływy z opłat 838 500,00  823 627,05  98,23% 

– dochody z majątku 151 000,00  168 483,81  111,58% 

– dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe 264 000,00  245 310,83  92,92% 

– spadki, zapisy, darowizny 500,00  500,00  x 

– dochody z kar pieniężnych i grzywien, określonych w odrębnych 
przepisach 

0,00  4 715,44  x 

– 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu paostwa 0,00  8 441,18  x 

– odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach 
bankowych 

0,00  11 495,72  x 

– dotacje z budżetów innych JST 60 900,00  60 899,70  100,00% 

– odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, 
stanowiących dochody gminy 

0,00  19 487,12  x 

– inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 1 000 000,00  176 904,46  17,69% 

subwencja ogólna 9 686 110,00  9 686 110,00  100,00% 

 

dotacje celowe z budżetu paostwa: 

 

7 643 578,14  

 

7 313 617,87  

 

95,68% 

 

w tym na następujące cele: 

   

– realizację zadao bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadao zleconych gminie ustawami 

2 494 160,14 2 416 747,23 96,90% 
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– zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, 
związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego 
pomoc paostwa w wychowywaniu dzieci 

4 117 072,00 3 902 454,63 94,79% 

– finansowanie lub dofinansowanie zadao własnych 1 032 346,00 994 416,01 96,33% 

inne dochody: 6 480 264,24 6 514 163,22 100,52% 

– dotacje otrzymane z funduszy celowych, pozyskiwane na 
podstawie odrębnych przepisów 

161 229,24 161 229,24 100,00% 

– dotacje udzielane przez WFOŚiGW w Katowicach na podstawie 
odrębnych przepisów 

50 000,00 53 316,92 106,63% 

– dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 6 269 035,00 6 299 617,06 100,49% 

Źródło: UG Kroczyce 

 
Jak widad z powyższego, niezwykle istotna jest subwencja ogólna. W 2018r. dochody z tytułu 

subwencji wyniosły 9.686.110,00 zł i składały się na nią następujące pozycje: 

- części oświatowa – 5.925.434,00 zł; 

- częśd wyrównawcza – 3.760.676,00 zł. 

Również niezwykle istotne znaczenie w dochodach roku 2018 miały dochody, pochodzące ze środków 

Unii Europejskiej. Wyniosły one bowiem aż 6.299.617,06 zł, tj. 20% dochodów ogółem, co daje kwotę 990,04 zł 

na mieszkaoca Gminy
5
. Związane jest to gównie z pozyskaniem dofinansowania na zadania inwestycyjne 

z zakresu gospodarki ściekowej. Znaczenie w/w grup dochodów dla budżetu Gminy przedstawia z kolei poniższy 

wykres. 

 

Wykres 1 Struktura dochodów Gminy Kroczyce wykonanych w 2018r. 

 
Źródło: UG Kroczyce 

 

                                                           
5 Przyjęto liczbę mieszkaoców na dzieo 31 grudnia 2018r. wynoszącą 6.363 osoby na podstawie ewidencji ludności, prowadzonej w 

Urzędzie Gminy Kroczyce 
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4.3 Wydatki budżetowe 

 
Zrealizowane w 2018r. wydatki ogółem Gminy Kroczyce w kwocie 31.887.758,06 zł stanowią 93,46% 

wydatków planowanych, określonych na poziomie 34.120.975,12 zł. Według podstawowej klasyfikacji 

wydatków budżetowych określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, na 

dzieo 31.12.2018r. prezentuje je poniższa tabela. 

 
Tabela 8 Wydatki bieżące i majątkowe w budżecie Gminy Kroczyce w 2018r. 

Rodzaje wydatków Plan (w zł) Wykonanie (w zł) 

Stopieo 

wykonania 

planu 

Wydatki bieżące, z tego: 24 356 246,12 22 330 624,47 91,68% 

Wydatki jednostek budżetowych: 14 859 404,57  13 193 867,18  88,79% 

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 8 678 376,98  8 333 288,69  96,02% 

 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadao 6 181 027,59  4 860 578,49  78,64% 

Dotacje na zadania bieżące 2 515 401,81  2 501 368,57  99,44% 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 838 020,00  6 504 832,39  95,13% 

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 

48 419,74  42 363,15   

Obsługa długu publicznego 95 000,00  88 193,18  92,83% 

Poręczenia i gwarancje 0,00  0,00   

Wydatki majątkowe, z tego: 9 764 729,00  9 557 133,59  97,87% 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne: 9 764 729,00  9 557 133,59  97,87% 

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

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP 

7 547 700,00  7 382 033,32  97,81% 

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

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

RAZEM: 34 120 975,12 31 887 758,06 93,46% 

Źródło: UG Kroczyce 

 
Na uwagę zasługuje wysoki poziom wydatków majątkowych, związanych z realizacją inwestycji. 

Wartośd wynosząca 9.557.133,59 zł stanowi aż 30% wydatków ogółem. Jest to jednocześnie najwyższa wielkośd 

tego typu wydatków na przestrzeni ostatnich kilku lat. Prezentuje to poniższy wykres.  
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Wykres 2 Wydatki majątkowe w budżetach Gminy Kroczyce za lata 2015-2018 

 
Źródło: UG Kroczyce 

Równie imponująco prezentują się poniesione wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na mieszkaoca 

gminy. Wyniosły one aż 1.501,99 zł, co plasuje naszą gminę w czołówce gmin z najbliższego otoczenia. Poniższy 

wykres prezentuje porównanie kwot wydatków inwestycyjnych na mieszkaoca w Gminie Kroczyce oraz 

w gminach: Włodowice, Irządze, Pilica, Ogrodzieniec, Poręba i Lelów.
6
 

Wykres 3 Wydatki inwestycyjne za 2018 rok w przeliczeniu na mieszkaoca w Gminie Kroczyce i gminach sąsiednich 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych danych 

 
Wysoki poziom wydatków na inwestycje związany jest głównie z realizacją 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 poniższa tabela. 

                                                           
6 Ustalając wartośd wydatków na mieszkaoca w gminach sąsiadujących uwzględniono dane z wykonania budżetów tych gmin, znajdujące się 

na ich stronach BIP oraz liczbę mieszkaoców wg GUS z dnia 31.12.2017r. 
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Tabela 9 Inwestycje realizowane w roku 2018 ze wskazaniem źródeł finansowania 

Dział Rozdział Nazwa 

Plan 

Wykonanie 

wydatków 
Ogółem 

Źródła finansowania planowanych wydatków 

Środki własne 

Dotacje z 

budżetu 

paostwa 

Środki UE 

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 

  40002 Dostarczanie wody 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 

    Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na 

dofinansowanie zakupu koparki 

80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 

600   Transport i łącznośd 208 000,00 208 000,00 0,00 0,00 204 303,82 

  60016 Drogi publiczne gminne 168 000,00 168 000,00 0,00 0,00 164 567,70 

    Modernizacja dróg lokalnych- droga w Gołuchowicach 157 000,00 157 000,00 0,00 0,00 153 567,70 

    Przebudowa drogi w Siemięrzycach (wykonanie dokumentacji technicznej) 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00 

  60014 Drogi publiczne powiatowe 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 39 736,12 

    Dotacja celowa dla Powiatu Zawierciaoskiego na współfinansowanie 

kosztów utwardzenia pobocza w m. Dzibice przy drodze powiatowej nr 

1017S 

40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 39 736,12 

700   Gospodarka mieszkaniowa 313 529,00 313 529,00 0,00 0,00 312 362,73 

  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 313 529,00 313 529,00 0,00 0,00 312 362,73 
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    Wykup gruntów 313 529,00 313 529,00 0,00 0,00 312 362,73 

750   Administracja publiczna 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 16 475,96 

  75022 Rady gmin 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 16 475,96 

    Zakup zestawu niezbędnego do transmisji obrad Rady Gminy Kroczyce 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 16 475,96 

754   Bezpieczeostwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 31 700,00 31 700,00 0,00 0,00 30 200,00 

  75412 Ochotnicze straże pożarne 31 700,00 31 700,00 0,00 0,00 30 200,00 

    Zakup używanego samochodu pożarniczego 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 22 500,00 

    Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Lgota 

Murowana 

4 100,00 4 100,00 0,00 0,00 4 100,00 

    Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Kroczyce 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 3 600,00 

801   Oświata i wychowanie 677 000,00 677 000,00 0,00 0,00 676 970,77 

  80101 Szkoły podstawowe 677 000,00 677 000,00 0,00 0,00 676 970,77 

    Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pradłach  677 000,00 677 000,00 0,00 0,00 676 970,77 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 436 500,00 2 335 500,00 100 000,00 6 001 000,00 8 236 820,31 

  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 122 700,00 2 121 700,00 0,00 6 001 000,00 7 943 055,05 

    Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do 

oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I) - RPO WSL ZIT (wartośd bez 

odliczanego podatku Vat) 

6 896 700,00 1 606 700,00 0,00 5 290 000,00 6 850 988,82 

    Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice - PROW (wartośd netto) 1 210 700,00 499 700,00 0,00 711 000,00 1 076 954,22 
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    Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV (RPO WSL) - 

wartośd bez odliczanego podatku VAT 

15 300,00 10 000,00 0,00 0,00 15 112,01 

  90095 Pozostała działalnośd 313 800,00 213 800,00 100 000,00 0,00 293 765,26 

    Budowa otwartych stref aktywności w sołectwach Dobrogoszczyce oraz 

Przyłubsko, Gmina Kroczyce 

283 800,00 183 800,00 100 000,00 0,00 283 765,26 

    Budowa odcinka wodociągu od ulicy Jurajskiej do ulicy Topolowej w 

Kroczycach (wykonanie dokumentacji technicznej) 

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 

    Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Topolowej oraz w ulicy 

Kopernika w Kroczycach (wykonanie dokumentacji technicznej) 
7
 

20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE: 9 764 729,00 3 663 729,00 100 000,00 6 001 000,00 9 557 133,59 

Źródło: UG Kroczyc 

 

                                                           
7
 ze względu na brak zgody właściciela nieruchomości wykonanie projektu na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Topolowej oraz w ulicy Kopernika nie zostało ukooczone 
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4.4 Wynik finansowy i wynik na działalności operacyjnej 

 

Rok 2018 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 377.500,04 zł. Według planu miał on wynieśd 

1.855.454,74 zł. Został on sfinansowany przychodami z transz pożyczki, zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach, 

wynoszącymi łącznie 354.012,54 zł oraz z części wypracowanych przychodów z tytułu tzw. „wolnych środków” – 

23.487,50zł.  

Na koniec 2018 roku Gmina osiągnęła bardzo satysfakcjonujący wynik na działalności operacyjnej, który 

mierzony jest jako różnica miedzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Wyniósł on aż 2.947.551,86 zł 

i jest najwyższy od czasu, w którym weszła w życie obowiązująca ustawa o finansach publicznych (tj. od 2011r.), 

nakładająca na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek monitorowania tej wielkości. Na jego podstawie 

wylicza się wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi – w Gminie Kroczyce wynosi on 

113,20%. Tak wysoki wskaźnik informuje o zdolności i możliwościach Gminy do spłaty zobowiązao 

i podejmowania przedsięwzięd o charakterze inwestycyjnym. 

Nawet, jeśli zostałby on skorygowany o wydatki na obsługę długu i o kwotę spłat rat kredytów i pożyczek, 

to i tak wielkośd uzyskana, wynosząca 2.463.678,69 zł - którą w literaturze określa się pojęciem nadwyżki 

operacyjnej netto - świadczy o dużym potencjale finansowym Gminy.  

Jeszcze korzystniej przedstawia się wskaźnik wyliczony jako suma wyniku operacyjnego oraz kwoty 

wykonanych „wolnych środków”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. 

Wynosi on bowiem 5.191.872,32 zł i również jest on najwyższy w historii Gminy. 

4.5 Dług publiczny  

 

Niezbędnym elementem oceny sytuacji finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego jest poziom 

jej zobowiązao. Dług gminy na dzieo 31.12.2018r. wyniósł 3.184.219,82. Stan zadłużenia kształtują następujące 

wielkości: długoterminowe kredyty – 2.502.910,00 zł, pożyczki w WFOŚiGW – 680.312,54 zł, a także umowy na 

zakup urządzeo teleinformatycznych w systemie ratalnym – 997,28 zł. 

Dług Gminy w przeliczeniu na mieszkaoca wyniósł 500,43 zł, a wskaźnik zadłużenia – 10,11%, co przy 

dopuszczalnej wartości na poziomie 60% potwierdza bezpieczną sytuację Gminy Kroczyce. Na koszty obsługi 

długu publicznego (odsetki) wydatkowano 88.193,18 zł. W 2018r. nie zaciągnięto nowych zobowiązao z tytułu 

kredytów. 

Gmina zawarła jedynie umowę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, która zostanie przeznaczona na 

sfinansowanie deficytu, związanego z zadaniem pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Kostkowice”. Łączna wartośd pożyczki wynosi 1.040.752,74 zł i będzie uruchamiana w transzach w latach 2018 

– 2019. W 2018r. WFOŚiGW w Katowicach przekazał na rachunek gminy transze o łącznej wartości 354.012,54 

zł. Pozostałe transze zasilą rachunek bankowy Gminy w 2019 roku. Stopa oprocentowania pożyczki od 

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

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



str. 30 

 

z aktualnie obowiązującymi zasadami udzielania pożyczek przez WFOŚiGW, Gmina będzie mogła ubiegad się 

o umorzenie części pożyczki po upływie określonego czasu i spełnieniu dodatkowych warunków. Dlatego też, 

aktualnie pożyczki z WFOŚiGW są najkorzystniejszymi formami zobowiązao finansowych jednostek samorządu 

terytorialnego. 

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 wynoszą 2.243.929,89 zł (do planu budżetu 

wprowadzono kwotę 1.787.532,09 zł).  

W 2018r. nie udzielono żadnych poręczeo ani gwarancji; nie emitowano również papierów wartościowych.  

W okresie od stycznia do grudnia 2018r. Gmina uregulowała płatności rat z tytułu zaciągniętych 

w poprzednich latach budżetowych kredytów i pożyczek (rozchody) w łącznej wysokości 395.679,99 zł.  

Na dzieo 31.12.2018r. Gmina Kroczyce nie posiadała zobowiązao wymagalnych. 

Począwszy od 2014r. każda gmina posiada indywidualny wskaźnik możliwości zadłużania się i obsługi tego 

długu. Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalid budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku 

budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających 

w danym roku budżetowym: spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, 

wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem a także potencjalnych spłat kwot 

wynikających z udzielonych poręczeo oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy 

średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych 

o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.  

 

Określone zostało to następującym wzorem:  

 

 
 
gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa 

w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych 

emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, 

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, 

odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz 

spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeo i gwarancji, 

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, 

Db - dochody bieżące, 

Sm - dochody ze sprzedaży majątku, 

Wb - wydatki bieżące, 

http://sip.lex.pl/#/dokument/18168143#art%2889%29ust%281%29pkt%282%29
http://sip.lex.pl/#/dokument/18168143#art%2890%29
http://sip.lex.pl/#/dokument/18168143#art%2889%29ust%281%29pkt%282%29
http://sip.lex.pl/#/dokument/18168143#art%2890%29
http://sip.lex.pl/#/dokument/18168143#art%2889%29ust%281%29
http://sip.lex.pl/#/dokument/18168143#art%2890%29
http://sip.lex.pl/#/dokument/18168143#art%2889%29ust%281%29
http://sip.lex.pl/#/dokument/18168143#art%2890%29
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n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, 

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, 

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, 

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata 

 

Wskaźniki, uwzględniające najistotniejsze dla oceny sytuacji finansowej Gminy pozycje, zwłaszcza w kontekście 

jej zdolności i wiarygodności kredytowej przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 10 Wyciąg z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce, uwzględniający wykonanie budżetu za 2018r. 

Pozycje z WPF 

Wykonanie budżetu w latach: 

Plan na 2018r. 

Wykonanie 

budżetu 

w 2018r. 
2015 2016 2017 

1 Dochody ogółem 23 144 551,76  22 558 175,86  24 676 585,78  32 265 520,38  31 510 258,02  

1.1 Dochody bieżące 18 276 954,29  22 196 548,99  23 458 634,30  26 064 520,38  25 278 176,33  

1.2 Dochody Majątkowe, w tym: 4 867 597,47  361 626,87  1 217 951,48  6 201 000,00  6 232 081,69  

1.2.1  - dochody ze sprzedaży majątku 54 602,00  247 457,01  0,00  100 000,00  100 499,63  

2 Wydatki ogółem 22 825 948,67  22 038 921,84  24 182 699,82  34 120 975,12  31 887 758,06  

2.1 Wydatki bieżące, w tym: 16 216 038,98  20 461 115,71  22 136 178,82  24 356 246,12  22 330 624,47  

2.1.1  - spłaty poręczeo  -   -   -   -   -  

2.1.3  - wydatki na obsługę długu 110 680,33  53 919,61  103 761,28  95 000,00  88 193,18  

2.1.3.1  - w tym odsetki i dyskonto (art. 243 

ust.1) 

110 680,33  53 919,61  103 761,28  95 000,00  88 193,18  

2.2 Wydatki majątkowe 6 609 909,69  1 577 806,13  2 046 521,00  9 764 729,00  9 557 133,59  

3 Wynik budżetu 318 603,09  519 254,02  493 885,96  -1 855 454,74  -377 500,04  

4 Przychody, w tym: 2 072 261,54  2 050 074,91  2 147 342,93  2 251 134,74  2 597 942,43  

4.2 Wolne środki 1 177 381,94  2 050 074,91  2 147 342,93  1 787 532,09  2 243 929,89  

4.3 Kredyty, pożyczki, obligacje 883 706,00  0,00  0,00  463 602,65  354 012,54  

4.4 Inne 11 173,60  0,00  0,00  0,00  0,00  

5 Rozchody 340 789,72  421 986,00  397 280,00  395 680,00  395 679,99  

5.1  Spłaty rat kapitałowych 340 789,72  421 986,00  397 280,00  395 680,00  395 679,99  

5.2 Inne 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

6 Kwota długu 4 315 655,99  3 896 763,44  3 226 550,50  3 293 809,93  3 184 219,82  

9.4 Wskaźnik obsługi zadłużenia  1,95% 2,11% 2,03% 1,52% 1,54% 
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9.6.1 Wskaźnik obsługi zadłużenia 

dopuszczalny (obliczony w oparciu o 

wykonanie poprzedniego roku)  

  7,76% 

Spełnienie wskaźnika art. 243   TAK 

Margines bezpieczeostwa (w%)   6,24% 6,23% 

Margines bezpieczeostwa (w zł) - dopuszczalna 

dodatkowa kwota dot. spłaty i obsługi długu 

   2 014 170,20 zł   1 962 344,19 

zł  

Poziom zadłużenia 18,65% 17,27% 13,08% 10,21% 

Nadwyżka bieżąca (art. 242 UOFP, bez "wolnych 

środków") 

2 060 915,31  1 735 433,28  1 322 455,48  1 708 274,26  2 947 551,86  

Planowany wskaźnik jednoroczny (nadwyżka 

bieżąca+sprzedaż majątku)/dochody ogółem 

9,14% 8,79% 5,36% 5,60% 9,67% 

Nadwyżka bieżąca (art. 242 ustawy o finansach 

publicznych, z uwzględnieniem "wolnych 

środków") 

3 238 297,25  3 785 508,19  3 469 798,41  3 495 806,35  5 191 481,75  

Źródło: UG Kroczyce 

 



str. 33 

 

5 Informacja o stanie mienia komunalnego 
 

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

gminnym (tj. z 2018r. poz. 994 ze 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 (tj. Dz. U z 2018r., poz. 2204 ze 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 (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) według stanu na dzieo 31 grudnia 2018 r. 

 

Dane dotyczące przysługujących Gminie Kroczyce praw własności 

Na dzieo 31 grudnia 2018 r. Gmina Kroczyce była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 160,8973 ha 

o wartości ewidencyjnej 3 485 383,59 zł, z tego:  

a) gruntów zabudowanych o powierzchni 15,6367 ha, o wartości ewidencyjnej 623 880,62 zł, z tego: 

- w ewidencji Urzędu: pow. 10,8364 ha o wartości ewidencyjnej 442 359,23 zł, 

- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Kroczycach: pow. 1,3314 ha o wartości ewidencyjnej 66 570,00 zł, 

- w ewidencji Przedszkola: pow. 0,4550 ha, o wartości ewidencyjnej 22 750,00 zł, 
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- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Pradłach: pow. 0,8101 ha, o wartości ewidencyjnej 24 303,00 zł, 

- w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: pow. 1,9971 ha, o wartości ewidencyjnej 53 847,39 zł, 

- 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. 37,4962 ha, o wartości ewidencyjnej 811 544,84 zł, z tego: 

- w ewidencji Urzędu: pow. 37,1852 ha o wartości ewidencyjnej 795 994,84 zł, 

- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Kroczycach: pow. 0,3110 ha o wartości ewidencyjnej 15 550,00 zł. 

 

c) gruntów pod drogami i na ich poszerzenie – 24,7734 ha, o wartości ewidencyjnej 915 109,10 zł, z tego: 

- w ewidencji Urzędu: pow. 24,7062 ha o wartości ewidencyjnej 913 093,10 zł, 

- w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: pow. 0,0672 zł, o wartości ewidencyjnej 2 016,00 zł. 

 

d) pozostałych (użytki rolne, nieużytki, pastwiska, las itp.) – o powierzchni 82,9910 ha, o wartości ewidencyjnej 

1 134 849,03 zł, z tego: 

- w ewidencji Urzędu: pow. 82,4525 ha, o wartości ewidencyjnej 1 110 672,03 zł, 

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

 

Tabela 11 Przeznaczenie gruntów stanowiących własnośd Gminy Kroczyce 

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

Zabudowane  15,6367 623 880,62 

Pod zabudowę  37,4962 811 544,84 

z tego: 

 jednorodzinną 5,4264 122 381,16 

 pozostałą 32,0698 689 163,68 

Drogi  24,7734 915 109,10 

Pozostałe  82,9910 1 134 849,03 

RAZEM GRUNTY 160,8973 3 485 383,59 

Źródło: UG Kroczyce 

 

Gmina Kroczyce na dzieo 31.12.2018 r. była właścicielem budynków i lokali (grupa I ŚT) o łącznej wartości 

27 211 171,73 zł, 

z tego: 

- w ewidencji Urzędu: 12 183 901,71 zł, 

- w ewidencji Przedszkola: 634 078,87 zł, 

- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Kroczycach: 7 544 924,60 zł, 

- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Pradłach: 2 815 293,83 zł, 

- w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: 1 936 964,04 zł, 
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- w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 59 868,64 zł, 

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

Na dzieo 31 grudnia 2018 r. Gmina Kroczyce posiadała ograniczone prawo rzeczowe w odniesieniu do: 

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

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

- 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. 

Na dzieo 31 grudnia 2018 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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6 Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 
 

6.1 Strategia Rozwoju Gminy Kroczyce na lata 2015-2020 

6.1.1 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.  
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7. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

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.  

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. 

6.1.2 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 2018 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 

Rozpoczęto realizację dwóch projektów, których odbiorcami są uczniowie Szkoły Podstawowej w Pradłach oraz 

Szkoły Podstawowej w Kroczycach (Wiedza moją potęgą! - Liczba osób objęta wsparciem: 60; Odkrywam 

sekrety nauki! - Liczba osób objęta wsparciem: 60). 

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

Kierunek działao: Kontynuacja budowy placów zabaw - powstały dwie Otwarte Strefy Aktywności w Przyłubsku 

i Dobrogoszczycach (place zabaw, siłownia na wolnym powietrzu) 

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

turystów - organizacja imprez w ramach Konkursu Przedsięwzięd Inicjatyw Lokalnych: „Święto Pradeł”, „Święto 
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Dobrogoszczyc”, „Święto Przyłubska”, „Taneczny początek lata - Biesiada bez granic”, Kroczyckie Wianki, 

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) 

Kierunek działao: Wykorzystanie zaangażowania społecznego członkio Kół Gospodyo Wiejskich - zakup strojów 

ludowych dla KGW, udział zespołów śpiewaczych i KGW w konkursach, przeglądach. 

Cel szczegółowy: Doposażenie i rozwój bazy edukacyjnej 

Kierunek działao: Systematyczne uzupełnianie wyposażenia placówek wychowawczych i edukacyjnych – 

rozbudowa i doposażenie szkoły podstawowej w Pradłach, realizacja projektów Wiedza moją potęgą!, 

Odkrywam sekrety nauki! 

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

identyfikowanych potrzeb). Projekty pn.: Wiedza moją potęgą!, Odkrywam sekrety nauki!, doposażenie Szkoły 

Podstawowej w Pradłach. 

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 2018 roku:  

(1) RPO WSL 2014-2020 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap II, Poprawa 

efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw 

domowych w Gminie Kroczyce; 

(2) PROW 2014-2020 Przebudowa drogi w Siemięrzycach, Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Piaseczno 

(3) Konkurs Przedsięwzięd Inicjatyw Lokalnych: „Święto Dobrogoszczyc”, „Zakup strojów i sprzętu dla 

Orkiestry Dętej z Kroczyc”, Taneczny początek lata – biesiada bez granic, Zakup strojów ludowych dla 

KGW Kostkowice, „Święto Przyłubska”, „Święto Pradeł”;  

(4) Rządowy Program Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze 

Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (Osa) Edycja 2018 – „Budowa otwartych stref 

aktywności w sołectwach Dobrogoszczyce oraz Przyłubsko”,  

(5) wniosek o powierzenie realizacji zadao jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach 

środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu 

Sprawiedliwości - Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy 

poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa,  

(6) Rządowy Programu Na Rzecz Rozwoju Oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej 

Infrastruktury Drogowej - Remont drogi w Gołuchowicach 

Kierunek działao: Wyłonienie wśród struktur UG Kroczyce osoby odpowiedzialnej za organizację działao 

pozainwestycyjnych – zatrudnienie pracownika do aplikowania i realizacji tzw. projektów miękkich. 

Cel szczegółowy: Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej  
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Kierunek działao: Modernizacja dróg lokalnych - Remont drogi w Gołuchowicach, aplikowanie o środki na 

przebudowę drogi w Siemięrzycach, odtworzenie nawierzchni drogowych w związku z budową sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

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 (Zadanie: Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa 

niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa). 

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

kanalizacji sanitarnej, budowa oczyszczalni ścieków. 

Realizacja działao gminy Kroczyce w obszarze GOSPODARKA w 2018 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 (Biesiada bez granic – impreza zorganizowana w ramach Konkursu 

Przedsięwzięd Inicjatyw Sołeckich). Organizacja wyjazdów studyjnych KGW do gmin prezentujących dobre 

praktyki – działania podejmowane przez Dom Kultury w Kroczycach, "Kulinarne podróże" projekt z udziałem Kół 

Gospodyo Wiejskich z terenu Gminy Kroczyce; Przy Domu Kultury w Kroczycach działały 8 KGW. Po wejściu 

ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o kołach gospodyo wiejskich 7 kół przeorganizowało się jako grupy 

artystyczno-kulinarne działające przy Domu Kultury, 1 koło (KGW Biała Błotna) zarejestrowało oficjalnie swoją 

działalnośd w 2018r. zgodnie z procedurą przewidzianą w przywołanej ustawie. 

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. 

Kierunek działao: Aktywne wsparcie działalności promocyjnej prowadzonej przez Dom Kultury w Kroczycach. 
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Działania opisane w rozdziale Kultura. 

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

w szczególności projekt "Kulinarne podróże" z udziałem Kół Gospodyo Wiejskich z terenu Gminy Kroczyce. 

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 powyżej, 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 powyżej. 

Kierunek działao: Realizacja inwestycji polegających na uzupełnieniu uzbrojenia dostępnych terenów 

inwestycyjnych; inwestycje, mające na celu poprawę infrastruktury drogowej. Działania opisane powyżej. 

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 2018 roku – 24 

Liczba działalności gospodarczych zawieszonych w 2018 roku – 25 

Liczba działalności gospodarczych wykreślonych w 2018 roku – 19 

Cel szczegółowy: Podnoszenie kompetencji pracowników samorządu lokalnego oraz podnoszenie sprawności 

funkcjonowania jednostek samorządowych.  

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

dofinansowania. Na usługi szkoleniowe dla pracowników UG Kroczyce poniesiono 12 971,40 PLN; pracownicy 

uczestniczyli także w szeregu szkoleo bezpłatnych, łącznie 109 szkoleo, w tym 84 – pracownicy UG Kroczyce, 25 

– pracownicy jednostek podległych (źródło: rejestr delegacji UG Kroczyce). 

 

Realizacja działao gminy Kroczyce w obszarze ŚRODOWISKO NATURALNE w 2018 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.  
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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 I, III i IV oraz na terenie 

miejscowości Kostkowice. 

Kierunek działao: Budowa oczyszczalni ścieków – zakooczono budowę oczyszczalni ścieków w Kostkowicach. 

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.  

- w toku aplikacja o środki UE dotycząca projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż 

instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce”; termomodernizacja 

obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Piaseczno, zadanie będzie zakooczone w 2019r. 

 

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 2018 r.: zakooczona budowa I etapu kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni 

w Kostkowicach o łącznej długości 8 760,31 mb. 

W toku budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostkowice. Zadanie przewiduje docelowo 

wybudowanie łącznie ponad 5,3 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, ciśnieniowej oraz przyłączy 

domowych w Kostkowicach.  

W toku budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV. Zadanie przewiduje 

docelowo wybudowanie ok. 1,7 km kanalizacji w miejscowości Lgotka oraz ok. 9,7 km kanalizacji w Kroczycach.  

W trakcie aplikacji wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – 

etap II. Zadanie przewiduje docelowo wybudowanie 5,1118 km oraz sieci kanalizacyjnej oraz 0,8695 km sieci 

wodociągowej. 

(2) Budowa oczyszczalni ścieków.  

Stan realizacji w 2018 r.: zakooczona budowa oczyszczalni ścieków w Kostkowicach o przepustowości 

300m3/d. 

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

Stan realizacji w 2018 r.: zrealizowany remont drogi w Gołuchowicach na odcinku od skrzyżowania z drogą 
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krajową DK 79 do wyjazdu ze skrzyżowania za OSP w Gołuchowicach o długości L=910,55 m oraz remont 

odcinka drogi bocznej na dz. nr 60 o długości L=55,65m. 

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

Stan realizacji w 2018 r.: zrealizowana budowa otwartych stref aktywności w sołectwach Dobrogoszczyce 

oraz Przyłubsko (place zabaw i siłownie na wolnym powietrzu). 

(5) Aktywna promocja gminy.  

Stan realizacji w 2018 r.: promocja gminy Kroczyce realizowana była w następujących obszarach:  

- prowadzenie strony internetowej Kroczyce.pl,  

- prowadzenie konta 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 2018 r.: rozpoczęto realizację dwóch projektów, których odbiorcami są uczniowie Szkoły 

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

wsparciem: 60; Odkrywam sekrety nauki! - Liczba osób objęta wsparciem: 60). 

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

 - wykorzystanie zewnętrznych mechanizmów finansowych do realizacji gminnych inwestycji,  

 - analizę potencjalnych możliwości dofinansowania projektów,  

 - systematyczny monitoring harmonogramów konkursów, 

 - aktywne aplikowanie o środki. 

6.2 Ład przestrzenny 

 

6.2.1 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 
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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. 

 

6.2.2 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. Procedura trwa nadal. Pozostałe plany zagospodarowania przestrzennego są obowiązujące. 
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Tabela 12 Wykaz obowiązujących w 2018 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  

HUTA SZKLANA  

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 

poz. 1129 

27 lutego 

2007r. 

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. 
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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  

Rada 

Gminy 

Kroczyce 

Nr 78/VII/2003 z 

dnia 29 sierpnia 

2003r 

Nr 45/V/2007 z dnia 

9 marca 2007r. 

 

Dz. Urz. woj. śląskiego 

z dn. 

18 maja 2007r. nr 87 

poz.1785 

18 czerwca 

2007r. 

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 

przestrzennego  

PRADŁA 

 

 

zmiana fragmentu 

planu miejscowego 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

miejscowości 

Pradła  

 

 

Rada 

Gminy 

Kroczyce 

Nr 80/VII/2003 z 

dnia 29 sierpnia 

2003r 

 

 

 

z dn.31 marca 

2011r. 

Nr 36/V/2011 

zmieniona 

uchwałą Rady 

Gminy Kroczyce z 

dnia 28 

października 

2011r. Nr 

73/X/2011  

Nr 36/IV/2007 z 

dnia 4 stycznia 

2007r. 

 

 

 

Nr 139/XX/2012 z 

dnia 30 październik 

2012r. 

 

Dz. Urz. woj. śląskiego 

z dn. 27 marca 2007r. 

nr 52 

poz. 1132 

  

 

Dz. Urzędowy Woj. 

śląskiego z dn. 4 

grudnia 2012r. poz. 

5238 

27 kwietnia 

2007r.  

 

 

 

 

18 grudnia 

2012r.  

15 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego  

Rada 

Gminy 

Kroczyce 

Nr 81/VII/2003 z 

dnia 29 sierpnia 

2003r 

34/IV/2007r. z 

dn.24 stycznia 

Dz. Urz. nr 52 woj. 

śląskiego z dn.27 

marca 2007r. poz. 1130 

27 kwietnia 

2007r.  
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PRZYŁUBSKO  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 83/VII/2003 z 

dnia 29 sierpnia 

2003r 

265/XXXIII/2006 

z dn.23 

października 2006r. 

Dz. Urz. woj. śląskiego 

z dn. 

16 listopada 2006r. nr 

131 poz.3782 

16 grudnia 

2006r. 

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 

części 

miejscowości 

Kroczyce Stare  

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.  

Źródło: UG Kroczyce 

 

6.3 Zasoby materialne gminy 

6.3.1 Gminny program rewitalizacji 

 

Gmina Kroczyce nie posiada obszarów objętych programem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji w związku z powyższym nie opracowano gminnego programu rewitalizacji. 
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6.3.2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 

 

Gmina Kroczyce nie posiada programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem. Obecnie Gmina 

Kroczyce posiada 18 lokali mieszkalnych o powierzchni 858,28 m
2
. oraz lokal na prowadzenie działalności 

gospodarczej – apteka o powierzchni 103,20 m
2
. Mieszkania zlokalizowane są w budynku apteki w Kroczycach 

przy ulicy Batalionów Chłopskich 31, domu nauczyciela w Kroczycach przy ulicy Szkolnej 12 i w budynku byłej 

szkoły podstawowej w Siedliszowicach nr 53. W budynku apteki znajduje się tu 6 lokali mieszkalnych 

zajmujących 289,20 m
2
 oraz lokal apteki o powierzchni103,20 m

2
. W domu nauczyciela znajdują się 4 

mieszkania o powierzchni 208,60 m
2
. W Siedliszowicach w budynku byłej szkoły znajduje się 8 mieszkao 

socjalnych na ogólną powierzchnię 360,48 m
2
. Mieszkania znajdujące się w Siedliszowicach zostały w 2016 roku 

wyremontowane, dobudowano łazienki, które wyposażono, jak również adaptowano inne pomieszczenia na 

lokale mieszkalne. 

Wynajem mieszkao prowadzony jest zgodnie z zasadami wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy przyjętymi przez Radę Gminy Kroczyce Uchwałą Nr 60/VIII/2011 z dnia z dnia 

31 sierpnia 2011 roku oraz Uchwałą Nr 147/XX/2012 z dnia 30 października 2012 roku wprowadzającej zmiany 

w uchwale w sprawie zasadami wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

przyjętymi przez Radę Gminy Kroczyce Uchwałą Nr 60/VIII/2011 z dnia z dnia 31 sierpnia 2011 roku. W lokalach 

wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, Gmina jako organ wykonawczy ustaliła stawki czynszu 

bazowego oraz czynniki mające wpływ na stawkę bazową, które zostały określone w zasadach wynajmowania 

lokali mieszkalnych. Czynsze najmu lokali mieszkalnych na terenie Gminy Kroczyce kształtują się następująco: 

- stawka czynszu na 1 m
2
 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wynosi 3,23 zł i 3,50 zł w zależności od 

położenia lokalu, 

- stawka czynszu na 1 m
2
 powierzchni użytkowej lokali socjalnych wynosi 1,60 zł. 

6.3.3 Wykorzystanie zasobu nieruchomości gminnych 

 

Na dzieo 31 grudnia 2018 r. Gmina Kroczyce była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 

160,8973 ha o wartości ewidencyjnej 3 485 383,59 zł oraz budynków i lokali o łącznej wartości: 27 211 171,73 

zł. Ponadto na dzieo 31 grudnia 2018r. Gmina Kroczyce nie posiadała innych niż własnośd praw majątkowych, 

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

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

 

Tabela 13 Ewidencja nieruchomości gminnych w podziale na poszczególne jednostki/instytucje gminne 

Jednostka/instytucja Powierzchnia (ha) Wartośd 

Urząd Gminy 155,1803 3 262 119,20 

KZB 2,6028 80 040,39 

Przedszkole 0,4550 22 750,00 

SP Kroczyce  1,6424 82 120,00 

SP Pradła 0,8101 24 303,00 
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GOPS 0,0209 1 045,00 

SKALMED 0,1858 13 006,00 

RAZEM GMINA 160,8973 3 485 383,59 

Źródło: UG Kroczyce 

 

Grunty stanowiące własnośd Gminy Kroczyce w podziale na poszczególne miejscowości przedstawiono poniżej. 

 

Tabela 14 Grunty gminne w podziale na obręby ewidencyjne 

Lp. Miejscowośd Powierzchnia [ha] Wartośd *zł+ 

1 Biała Błotna 3,4999 70 054,00 

2 Browarek 1,9708 77 324,00 

3 Dobrogoszczyce 3,7856 171 944,64 

4 Dzibice 5,1505 71 948,32 

5 Gołuchowice 4,2563 53 449,00 

6 Huta Szklana 17,0526 93 049,01 

7 Kostkowice 4,7056 126 341,12 

8 Kroczyce Okupne 26,6458 797 173,97 

9 Kroczyce Stare 12,5369 696 621,72 

10 Lgota Murowana 4,3599 91 354,00 

11 Lgotka  1,0758 32 274,00 

12 Piaseczno 2,6283 70 550,00 

13 Podlesice 3,2104 67 969,16 

14 Pradła 29,4291 504 352,65 

15 Przyłubsko 3,4299 154 317,00 

16 Siamoszyce 2,7693 107 760,00 

17 Siedliszowice 13,3599 99 320,00 

18 Siemięrzyce 19,7749 139 925,00 

19 Szypowice 1,0991 54 955,00 

20 Trzciniec 0,1567 4 701,00 

  SUMA 160,8973 3 485 383,59 

Źródło: UG Kroczyce 

W trwały zarząd oddano nieruchomości o powierzchni 5,5312 ha i wartości: 210 258,39 zł. Z kolei 

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

podlegało 41,8534ha (wartośd 51 692,98 zł), użyczeniu - powierzchnia 47 890,33 m
2
, o wartości 205 599,31 zł, 

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

Gmina Kroczyce, na dzieo 31.12.2018 r. posiadała budynki lub ich części: 

- oddane w trwały zarząd o wartości: 11 904 026,13 zł, 

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

- oddane w użyczenie o wartości 3 733 391,83 zł. 

Tabela 15 Sposób zagospodarowania gminnych budynków lub ich części 

Lp. Nazwa budynku Adres Sposób zagospodarowania 

1. Świetlica wiejska / OSP Lgota Lgota Murowana 102 W części oddana w użyczenie na 
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Murowana 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 

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 
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16. Szkoła Podstawowa w Dzibicach Dzibice 62 Budynek oddany w użyczenie 

Fundacji ELEMENTARZ 

17. 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. Amfiteatr 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 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 25 

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 

33. Lokal użytkowy nr 6 – I piętro 

34. Lokal użytkowy nr 7 – I piętro 
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35. Lokal użytkowy nr 8 – I piętro Lokale w administrowaniu Urzędu 

Gminy Kroczyce 

 

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 

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 – 493,40 

- hydrofornia Lgota Murowana – 

4 884,65 

- hydrofornia Przyłubsko – 

3 395,77 

 

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 2018 roku prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 16 Dochody uzyskane z mienia gminnego 

Lp.  Dochody pozyskane z tytułu: Plan Wykonanie 
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1 Sprzedaży (w tym wpływy ze sprzedaży ratalnej lokalu użytkowego) 100 000,00 100 499,63 

2 Najem i dzierżawa 51 000,00 40 915,74 

3 Trwałego zarządu 0,00 1,22 

4 Użytkowania wieczystego 500,00 703,30 

5 Wzrostu wartości nieruchomości 0,00 705,80 

6 Odsetek 0,00 213,28 

 RAZEM 151 500,00 143 038,97 

Źródło: UG Kroczyce 

Gmina Kroczyce planuje zwiększyd działania zmierzające do regulacji stanu prawnego gruntów pod 

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

procedur jak: komunalizacja, zasiedzenie, zakup (obrót cywilnoprawny). Ponadto komunalizacji mogą podlegad 

inne nieruchomości, których nabycie będzie skutkowad poprawą sytuacji gospodarczej gminy. 

Ponadto planuje się systematyczne ogłaszanie przetargów dla nieruchomości gminnych, które już 

zostały przeznaczone do zbycia. W 2018 roku na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy Kroczyce do zbycia 

przeznaczone były następujące nieruchomości: 

Huta Szklana  

dz. nr 305/15 o powierzchni 0,0969 ha,  

dz. nr 305/12 o powierzchni 0,1076 ha,  

dz. nr 305/22 o powierzchni 0,1149 ha,  

dz. nr 312 o powierzchni 0,1828 ha,  

dz. nr 310/2, 311/3 o łącznej powierzchni 0,3208 ha,  

Siedliszowice  

dz. nr 463 o powierzchni 0,4984 ha. 

dz. nr 340 o powierzchni 0,5594 ha. 

Lokale Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 4  

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

oznaczonej nr ewidencyjnym 600/2. 

Pradła 

- dz. nr 431/2 o powierzchni 0,3989 ha położona w Pradłach. Działka została zbyta w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego w grudniu 2018 r.  

- zgoda na zamianę dz. nr 1939/4 o powierzchni 0,2150 ha położoną w obrębie Pradła, na dz. 1938/1 i 1938/2 o 

łącznej powierzchni 0,2150 ha położona w Pradłach. Akt notarialny zamiany nieruchomości zawarto w 2019 

roku. 

 

6.3.4 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 
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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 17 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 

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 
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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 18 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 

Ślad osadnictwa 

Późne średniowiecze 

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 

Paleolit schyłkowy 

Neolit-kult.pucharów lejowatych 

Neolit-kult.ceramiki grzebykowo-dołkowej 

Wcz.epoka brązu-krąg kultur sznurowych 
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Ślad osadnictwa 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 

Obozowisko jaskiniowe 

Obozowisko jaskiniowe 

Obozowisko jaskiniowe 

Obozowisko jaskiniowe 

Paleolit schyłkowy 

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. 

 

6.3.5 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 
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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 

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.:  
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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 2018r. Gmina Kroczyce nie realizowała zadao w zakresie oświetlenia publicznego. 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 

przewoźnicy prywatni.  

6.3.6 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. 

W dniu 15 lipca 2009 r. uchwałą Nr 190/XXIX/2009 Rada Gminy Kroczyce przyjęła „Program Ochrony 

Środowiska na lata 2009-2012”. Po zakooczeniu jego obowiązywania, w dniu 27 czerwca 2014 r. uchwałą 

nr 284/XXXVII/2014 Rada Gminy Kroczyce przyjęła kolejny „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kroczyce 

na lata 2014-2017”. W kwietniu 2018 r. przystąpiono do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Kroczyce na lata 2018-2021. Podstawą prawną opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kroczyce 
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na lata 2018-2021jest art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 

r. poz. 799 tj.), który nakłada na organy wykonawcze gmin obowiązek sporządzania gminnych programów 

ochrony środowiska. 

Wnioski z ostatniego raportu z realizacji zadao Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kroczyce.  

a) Ochrona klimatu i jakości powietrza: 

 Zimowe utrzymanie dróg lokalnych na terenie Gminy Kroczyce – Zapewnienie bezpieczeostwa 

na drogach.  

W 2018r. obowiązywała umowa na zimowe utrzymanie dróg lokalnych na terenie Gminy 

Kroczyce nr UG-V.272.1.00036.2016 zawarta w dniu 12 grudnia 2016 r. z Bogusławem 

Bugajem prowadzącym działalnośd gospodarczą pod nazwą P.P.U.H.D. „URBIT” z siedzibą 

w miejscowości Lgota Murowana 29 c, 42-425 Kroczyce. 

 Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności 

publicznej. 

W 2018 r. złożono wniosek aplikacyjny na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Piaseczno, który wpłynie na poprawę jakości i dostępności obiektu świetlicy wiejskiej. Prace 

przewidziane w projekcie dotyczą 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.  

 Uwzględnienie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza, poprzez 

odpowiednie przygotowanie specyfikacji zamówieo publicznych, które uwzględniad będą 

potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem 

b) Zagrożenia hałasem : 

 Przebudowa (modernizacja) dróg – Poprawa bezpieczeostwa na drogach 

 W 2018r. przeprowadzono remont drogi gminnej w miejscowości Gołuchowice. Zakres prac 

obejmował remont drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową DK 79 do wjazdu ze 

skrzyżowania za OSP Gołuchowice o długości 910,55 m oraz remont odcinka drogi bocznej na 

dz. 60 o długości 55,65 m, 

 W 2018 r. wykonano przebudowę drogi w miejscowości Gołuchowice na odcinku od granicy 

działek nr 222 i 223 (koniec istniejącej drogi o nawierzchni asfaltowej) do kooca ogrodzenia 

działki nr 243 i do granicy działki nr 249 z działką nr 238. Wykonano 516,42 m przebudowy 

drogi. Przebudowa drogi miała na celu podniesienie i poprawienie parametrów techniczno-

użytkowych drogi, zwiększenie nośności drogi poprzez wzmocnienie istniejącej lub wykonanie 

nowej konstrukcji nawierzchni, poprawę komfortu jazdy poprzez poprawę równości podłużnej 

i poprzecznej, poprawę warunków bezpieczeostwa ruchu, usprawnienie odwodnienia jezdni. 

 Gospodarowanie wodami i gospodarka wodno-ściekowa 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice – Regulacja gospodarki wodno-ściekowej 

celem poprawy warunków życia i wspierania lokalnego rozwoju. 
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W wyniku pozytywnej oceny złożonego przez Gminę Kroczyce wniosku o przyznanie pomocy 

na zadanie związane z realizacją operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w dniu 22 listopada 2017 r. 

została zawarta umowa o przyznanie pomocy. 

W 2018 r. rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostkowice, która jest 

nadal kontynuowana. Zaprojektowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 

tłocznej dla zabudowy mieszkaniowej Kostkowicach przy ul. Leśnej, Szkolnej, Długiej, Krótkiej, 

Polnej i Górskiej.  

 Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni 

ścieków w Kostkowicach (etap I)”. 

Głównym założeniem projektu była budowa systemu w zakresie gospodarki wodno – 

ściekowej na terenie Gminy Kroczyce; w tym budowa oczyszczalni ścieków wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą w Kostkowicach o przepustowości 300m3/d oraz odcinka 

kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach o łącznej długości 

ponad 8 km. 

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w trybie ustawy Prawo zamówieo publicznych 

Gmina Kroczyce podpisała dwie umowy na roboty budowlane związane z realizacją projektu 

pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni 

ścieków w Kostkowicach (etap I)”. 

W dniu 8 maja 2017 r. została zawarta z Przedsiębiorstwem Budownictwa i Instalacji ABT 

Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bór 139 w Częstochowie umowa na roboty budowlane, której 

przedmiotem była: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w Kostkowicach”.  

Umowa na roboty budowlane, której przedmiotem była: „Budowa odcinka kanalizacji 

sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I) została podpisana 

w dniu 6 czerwca 2017 r. z firmą RPM Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Niegolewskich 7 

w Lubliocu. 

W dniu 1 sierpnia 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Unii 

Europejskiej projektu pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od 

Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)” 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 – ściekowa ZIT”. Powyższe prace 

zakooczone były w 2018 roku.  

 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV współfinansowany 

przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

Głównym założeniem projektu jest kontynuacja działao z zakresu regulacji gospodarki wodno-

ściekowej na terenie aglomeracji Kroczyce. Cel projektu jest wzrost odsetka ludności 

korzystającej z systemu oczyszczania ścieków. 
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Planowane efekty: 

- wybudowanie odcinka kanalizacji sanitarnej (etap III) o długości około 1,7 km, 

- wybudowanie odcinka kanalizacji sanitarnej (etap IV) o długości około 9,7 km, 

- wybudowanie odcinka kanalizacji deszczowej o długości 329,8 w Kroczycach, 

- przebudowanie odcinka wodociągu w Lgotce o długości 284 m. 

W dniu 29 sierpnia 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 

projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV” 

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 – ściekowa 

ZIT”. 

Zgodnie z zawartą umową realizacją projektu potrwa do 30 czerwca 2020 r. 

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w trybie ustawy Prawo zamówieo publicznych 

Gmina Kroczyce podpisała umowę na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV”. 

W dniu 3 października 2018 r. została zawarta z firmą RPM Spółka Akcyjna z siedzibą przy 

ulicy Niegolewskich 7 w Lubliocu. 

 Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni 

ścieków 

c) Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów: 

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Kroczyce – Utrzymanie 

czystości i porządku w Gminie 

W 2018 r. obowiązywała umowa nr UG_V.272.00013.2016 zawarta w dniu 20 grudnia 2016r. 

z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Zawierciu na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kroczyce. Termin 

wykonywania zamówienia od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2019r. lub do wyczerpania 

środków finansowych. 

W 2018r. obowiązywała również druga umowa nr UG_V.272.00014.2016 zawarta w dniu 20 

grudnia 2016r. z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Zawierciu na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie gminy Kroczyce. 

Termin wykonywania zamówienia od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2019r. lub do 

wyczerpania środków finansowych 

 Sporządzanie corocznych sprawozdao z realizacji zadao z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi, 

 Propagowanie przydomowego kompostowania odpadów na terenach wiejskich z zabudową 

jednorodzinną. 

W 2018 r. 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 2018r. z przedmiotowego programu skorzystało 



str. 61 

 

22 właścicieli nieruchomości. Łącznie na terenie Gminy Kroczyce na dzieo 31.12.2018r. 

w użyczeniu było 400 kompostowników. 

 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 2018r. Gmina Kroczyce skorzystała 

z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania 

z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest i usunięto 155,76 

Mg azbestu. Gmina realizuje program likwidacji wyrobów zawierających azbest od 2008 roku. 

Od 2008 do kooca 2018 zdemontowano i zutylizowano 924,417 Mg odpadów azbestowych. 

Zgodnie z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kroczyce 

wraz ze szczegółową inwentaryzacją opracowanego na lata 2014-2032 pozostało 

2580,416 Mg wyrobów do utylizacji na terenie Gminy. 

d)  Zasoby przyrodnicze 

 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. 

e) Edukacja ekologiczna: 

 Działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 

Umieszczanie na stronach internetowych Gminy Kroczyce artykułów edukacyjnych w zakresie 

ochrony środowiska.  

f) Ochrona środowiska: 

 Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2018/19 – Realizacja obowiązków 

wynikających z ustawy o systemie oświaty 

 Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kroczyce – Opieka nad zwierzętami 

bezdomnymi. 

6.4 Polityka społeczna 

6.4.1 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 2018 

 
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 240/XXXIV/2017 Rady Gminy Kroczyce z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia 

rocznego programu współpracy Gminy Kroczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie na rok 2018. 

Cel główny: zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkaoców Gminy oraz wzmocnienie rozwoju 
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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 2018 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 2018 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 2018 obejmowała zarówno finansowe, jak i pozafinansowe formy współpracy. 

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 2018 

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;  

- 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; 

- bezpłatne udostępnienie sal Urzędu itp.; 
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 - 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. 

 

Dnia 30 listopada 2018 r. uchwałą Rady Gminy Kroczyce nr 10/II/2018 został przyjęty roczny 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 2019. 

6.4.2 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2018 rok  

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok został przyjęty uchwałą 

nr 253/XXXV/2017 z dnia 18 grudnia 2017 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 

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. 131 i 15 ustawy 

oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego; 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 

społecznej.  

 



str. 64 

 

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 2018 r. środki finansowe w wysokości: 13 100,00 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)  

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.  
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W „Programie” przewidziano na realizację w/w działao w 2018 r. środki finansowe w wysokości: 38 400,00 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 dożywania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuoczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych:  

1. Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych 

z terenu gminy oraz dla rodziców i nauczycieli:  

- Dla dzieci i młodzieży: zakup, organizowanie i realizowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 

w gimnazjach, 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 

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. 
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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 2018 r. środki finansowe w wysokości: 76 000,00 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 komisji Członkowie 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 2018 r. środki finansowe w wysokości: 30 000,00 zł. 

 

Ad. 5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 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. 131 ustawy oraz naruszających zakazy określone 

w art. 15 ustawy. 

2. Kontrole punktów sprzedaży. 

 

W „Programie” przewidziano na realizację w/w działao w 2018 r. środki finansowe w wysokości: 500,00 zł. 

 

Ad. 6) Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. 
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1. Gromadzenie informacji nt. zatrudnienia socjalnego, projekt potrzeb i kalkulacja kosztów  

 

W „Programie” nie przewidziano środków finansowych na realizację w/w. działao w 2018 r.  

 

Stan realizacji. 

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 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. 700 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 2018 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 – 386 

- Liczba nauczycieli lub wychowawców uczestniczących w tych programach – 14. 

 

Tabela 19 Działania profilaktyczne 

Rodzaj działania 
liczba osób, które skorzystały z tej formy 

profilaktyki 

jednorazowe prelekcje, pogadanki 150 

Spektakle 300 

festyny i inne imprezy plenerowe (poza 

sportowymi) 

350 
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imprezy sportowe (turnieje, wyścigi, olimpiady 

itp. z wyjątkiem pozalekcyjnych zajęd sportowych) 

420 

konkursy (plastyczne, literackie, muzyczne itp.) 50 

źródło: UG Kroczyce 

 

Działalnośd Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku. 

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 15 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 2018 roku:  5 osób. 

 

Liczba osób, wobec których Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystąpiła w 2018 roku 

do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego: 3 osoby. 

 

Liczba przypadków uruchomienia procedury "Niebieskiej Karty": 9. 

 

Liczba osób oraz udzielonych im porad w punkcie konsultacyjno-informacyjnych w 2018 roku w poszczególnych 

kategoriach klientów: 

Osoby z problemem alkoholowym:  

 - Liczba osób: 8 

 - Liczba porad: 75 

2. Dorośli członkowie rodziny osoby z problemem alkoholowym (w tym osoby współuzależnione i DDA):  

- Liczba osób: 10 

- Liczba porad: 70 

3. Osoby doznające przemocy w rodzinie:  

- Liczba osób: 18 

- Liczba porad: 90 

4. Osoby stosujące przemoc w rodzinie: 

- Liczba osób: 1 

- Liczba porad: 1 

 

Liczba podmiotów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 

stan na 1 stycznia 2018 - 36  

stan na dzieo 31 grudnia 2018 r. - 36 

 

W 2018 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 
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przedsiębiorcom, których działalnośd polega na organizacji przyjęd a także jednorazowych zezwoleo na 

sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku wyniosła: 147 498.34 zł. 

Łączna wysokośd środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na realizację gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku: 158 000.00 zł. 

Wysokośd środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku: 146 621.21 zł. 

6.4.3 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kroczyce na 2018 r.  

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kroczyce na 2018 r. został przyjęty uchwałą 

Rady Gminy Kroczyce Nr 252/XXXV/2017 z dnia 18 grudnia 2017 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: 

1) identyfikacja, stałe uaktualnianie i upowszechnianie danych na temat rekomendowanych programów 
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profilaktycznych oraz placówek prowadzących działalnośd profilaktyczną obejmującą problematykę 

narkomanii;  

2) uwzględnianie problematyki narkomanii w lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

w szczególności w części dotyczącej diagnozy oraz planowanych działao zapobiegawczych;  

3) rozpowszechnianie i propagowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu narkomanii dla 

poszczególnych grup odbiorców  

4) wspieranie edukacji osób pracujących zawodowo w systemie pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom 

poprzez szkolenia, zakup specjalistycznych opracowao, czasopism, publikacji itp.;  

5) organizowanie oraz udział w kampaniach edukacyjnych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i lokalnym.  

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej:  

1) prowadzenie dotychczasowego punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin;  

2) udzielanie informacji o możliwościach korzystania z pomocy psychologicznej i prawnej;  

3) stworzenie atrakcyjnych alternatyw zaangażowania dzieci i młodzieży w działalnośd społeczną, 

sportową i artystyczną.  

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, oraz szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęd 

sportowo-rekreacyjnych dla uczniów a także działao na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuoczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:  

1) prowadzenie ankiet, sondaży w szkołach na terenie gminy Kroczyce celem oceny stanu zagrożenia 

problemami narkomanii;  

2) rozpowszechnianie i propagowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu narkomanii dla 

poszczególnych grup odbiorców;  

3) przeprowadzenie i sfinansowanie programów i spektakli profilaktycznych dla dzieci, młodzieży 

i rodziców (szkoły, świetlice z terenu gminy).  

Dla nauczycieli:  

 - program z zakresu przeciwdziałania narkomanii;  

- procedura „niebieskiej karty” w praktyce szkolnej; 

Dla rodziców:  

- wspomaganie rodziców w sytuacjach kryzysowych;  

- program wzmacniania rodzin;  

Dla dzieci i młodzieży:  

- programy dla młodzieży;  

- program dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi;  

- program z zakresu przeciwdziałania narkomanii; 

- gry i zabawy rozwojowe, konkursy, wycieczki, obozy; 

 

Wspomaganie działao instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 

problemów narkomanii:  

1) wspieranie szkół i innych placówek w rozwijaniu działao profilaktycznych w szczególności 
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obejmujących diagnozę problemu narkomanii i realizację programów profilaktycznych; 

2) wspieranie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodziców; 

3) zakup i upowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych dla animatorów działao 

profilaktycznych i poszczególnych grup odbiorców;  

4) wymiana informacji i doświadczeo z instytucjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie występującym 

problemom narkomanii;  

5) sfinansowanie szkoleo dla pełnomocnika, prac. punktu konsultacyjnego, członków komisji oraz innych 

przedstawicieli instytucji i służb pracujących z osobami uzależnionymi;  

6) zwrot kosztów przejazdów uczestnikom szkoleo;  

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzicom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu 

socjalnego: 

1) ścisłe współdziałanie instytucji i organizacji społecznych (szkół, policji, kuratorów, sądów).  

2) współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym; 

3) stałe monitorowanie problemów związanych z narkomanią. 

 

Stan realizacji 

Celem ogólnym programu było 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. 

 

Działania podejmowane w ramach realizacji „programu”: 

– koordynowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci, 

młodzieży i rodziców, 

– wspomaganie działalności szkół, instytucji i stowarzyszeo służącej rozwiązywaniu problemów 

narkomanii, 

– wdrożenie profilaktyki rodzinnej skierowanej do rodziców (edukacja dorosłych), 

– zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dotkniętych problemem 

narkomanii, 

– zapewnienie pomocy psychologicznej i prawnej dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii.  

 

W ramach profilaktyki zakupiono i rozpowszechniano materiały informacyjno – edukacyjne oraz 

przeprowadzono akcje profilaktyczne, adresowane do dzieci i młodzieży zagrożonych zjawiskiem narkomanii 

oraz ich rodzin.  

 

Kwota przeznaczona na realizację programu to: 2.000,00 zł. Wysokośd środków finansowych faktycznie 

wykorzystanych na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku: 1 855.00 zł. 
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6.4.4 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 

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. 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.  

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.  

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.  
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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. 

6.4.5 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 (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 

ze zm.) 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. 

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. 

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. 
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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 

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 2018 do Zespołu Interdyscyplinarnego w Kroczycach wpłynęło 9 „Niebieskich Kart”, które zostały 

założone w 9 rodzinach. W 2 przypadkach ”Niebieskie Karty” zostały założone przez pracowników socjalnych 

GOPS a w pozostałych przez Policję w trakcie interwencji domowych, gdzie główną przyczyną ich wystąpienia 

był alkohol i agresywne zachowania sprawcy. 

Ogólnie w roku 2018 trwała procedura i monitoring w 15 rodzinach z uwagi iż w stosunku do 6 rodzin była to 

kontynuacja działao z lat poprzednich. 

W w/w sprawie odbyło się 9 posiedzeo Zespołu Interdyscyplinarnego na które zostali wezwani sprawcy 

przemocy i zaproszone ofiary przemocy. Tylko w 4 przypadkach na posiedzenie Zespołu zgłosili się sprawca 

i ofiara, w 3 przypadkach zgłosiła się ofiara i w 2 tylko sprawca przemocy. 

W stosunku do sprawców przemocy były podejmowane następujące działania: 

 wobec 3 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 jednej rodziny trwa kontynuacja czynności, wobec której już wcześniej został złożony wniosek na 

GKRPA w Kroczycach. 

 wobec jednej rodziny wystosowano pismo do Sądu Rejonowego w Myszkowie III Wydział Rodzinny 

i Nieletnich celem objęcia tej rodziny nadzorem. 
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Osoby doświadczające przemocy w rodzinie zostały poinformowane o różnych systemach wsparcia dla nich i tak 

m. in.: 

 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. 

Dla dzieci z rodzin gdzie prowadzona jest procedura „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 bieżąco są monitorowane poprzez cykliczne wizyty dzielnicowego i pracownika socjalnego danego 

terenu. W 2018r. zakooczono procedurę „Niebieskich Kart” w 6 rodzinach, założonych w bieżącym roku 

i poprzednich latach, z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu jej 

dalszego stosowania. 

6.4.6 Program „Pomoc paostwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o 

niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów 

objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób 

samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. 

Program jest elementem polityki społecznej paostwa w zakresie: 

 – wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadao własnych o charakterze obowiązkowym,  

– poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, 

– poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,  

– kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. 

Niedożywienie wynika najczęściej z trudnej sytuacji materialnej rodziny. Problem ten dotyka osoby dorosłe, 

a także dzieci w okresie uczęszczania do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wynika to m.in. z:  

– niechęci uczniów do korzystania z posiłków w szkole, 

 – braku znajomości zasad prawidłowego żywienia dzieci oraz jego znaczenia dla rozwoju dzieci i młodzieży,  

– braku należytego zainteresowania niektórych rodziców kwestiami racjonalnego żywienia dzieci podczas 

pobytu w szkole. 

Wsparcie finansowe dla gmin z Programu udziela się na podstawie art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej. Na realizację działao przewidzianych Programem gmina może otrzymad dotację, jeżeli 
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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), z uwzględnieniem w szczególności liczby dzieci 

i młodzieży oraz innych osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania, dowozu posiłków, a także sytuacji 

finansowej gminy. 

 

Na wniosek Wójta Gminy Kroczyce z dnia 03.01.2018 r. przyznano dotację celową na dofinansowanie działao 

przewidzianych Programem „Pomoc paostwa w zakresie dożywiania” w zakresie dożywiania dzieci 

i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym poprzez zawarcie umowy nr PSVa.3113.3.6.2018.109 w dniu 

03.04.2018r. 

 

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki 

otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym 

kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy. Uchwałą 

nr 260/XXXV/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 24 marca 2014 r. podwyższono do 150% kryterium dochodowe 

uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 

zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc paostwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz Uchwałą nr 259/XXXV/2014 Rady 

Gminy Kroczyce z dnia 24 marca 2014 r. określono zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 

posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc paostwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w której odstępuje się od żądania zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania. 

Tabela 20 Osoby objęte programem „Pomoc paostwa w zakresie dożywiania” za rok 2018 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 

Dzieci do czasu 

rozpoczęcia nauki 

w szkole 

podstawowej 

Uczniowie do czasu 

ukooczenia szkoły 

ponadgimnazjalnej 

Pozostałe osoby 

otrzymujące 

pomoc na 

podstawie  

art.7 ustawy  

o pomocy 

społecznej 

RZECZYWISTA LICZBA 

OBJĘTYCH PROGRAMEM 
93 18 46 31 

W tym liczba osób 

korzystających z posiłku 
60 17 45 0 

Zasiłku celowego 39 2 6 31 

Koszt programu ogółem 26 121 x x x 

Środki własne 12 800 x x x 

Dotacja 13 321 x x x 
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LICZBA PUNKTÓW 

ŻYWIENIOWYCH 
5 x x x 

Z tego: stołówki 4 x x x 

Pomieszczenia do 

przygotowywania kanapek, 

mleka lub wydawania 

posiłków 

1 x x x 

LICZBA PLACÓWEK 

PROWADZĄCYCH 

DOŻYWIANIE 

5 X X X 

Szkoły 4 X X X 

Przedszkola 1 x x x 

Źródło: GOPS Kroczyce 

 

Tabela 21 Pomoc społeczna w formie zasiłku celowego 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
ZASIŁEK CELOWY 

OGÓŁEM 

Liczba osób którym 

przyznano decyzją 

świadczenie 

 

1 

 

25 

Liczba rodzin 2 25 

Liczba osób w rodzinach 3 39 

Liczba świadczeo 4 47 

Liczba świadczeo w zł 5 6 500 

Z tego: środki własne 6 3 185 

Dotacja 7 3 315 

Źródło: GOPS Kroczyce 

6.4.7 Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeo albo dziecko wyraża chęd zjedzenia posiłku, 

odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na 

miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy, 

o której mowa powyżej w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym 

mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji 

administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Liczba 

dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie, nie może przekroczyd 20% liczby uczniów i dzieci 

dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. 
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Uchwałą nr 280/XXXVI/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 kwietnia 2014 r. ustanowiono wieloletni program 

osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

6.4.8 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.  

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 ramach współpracy asystenta rodziny z poszczególnymi rodzinami, 

koordynatorem pieczy zastępczej oraz pracownikiem socjalnym, asystent rodziny opracowuje indywidualne 

plany pracy z rodzinami. 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 
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- bierna postawa, brak chęci, motywacji ze strony rodzin do podjęcia działao mających na celu poprawę swojej 

sytuacji rodzinnej i socjalno-bytowej. 

 W 2018 roku asystent rodziny współpracował z 8 rodzinami, w skład których wchodzi 27 osób z czego 

16 stanowią dzieci. Przedział wiekowy dzieci jest znacznie zróżnicowany i waha się między 2-17 rokiem życia. 

Obecnie 2-je dzieci przebywa w placówce opiekuoczo-wychowawczej z uwagi na znaczne trudności 

w sprawowaniu opieki przez matkę dzieci. Troje dzieci z dwóch innych rodzin przebywa także w zawodowej 

rodzinie wychowawczej z uwagi na słabe rokowania ze strony rodziców, mające na celu przywrócenie dzieci 

pod opiekę własną. 

 Zgodnie z umową nr PSVI.943.8.144.2018 zawartą w dniu 14.11.2018 r. o przekazanie dotacji celowej 

z rezerwy celowej budżetu paostwa oraz środków finansowych Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów 

wynagrodzenia asystentów rodzin w 2018 roku w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej na rok 2018”otrzymano dotację w wysokości 

- środki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (dotacja) – 6.976,00 zł 

- środki Funduszu Pracy (dotacja) – 2.744,00 zł. 

6.4.9 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. W 2015 roku łączne wydatki budżetu paostwa na rzecz rodzin wyniosły 1,78 proc. Program 

Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Świadczenie 

wychowawcze przysługuje do ukooczenia 18 roku życia dziecka. 

Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu 

kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. 

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 



str. 80 

 

- 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 urzędzie gminy lub miasta, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby starającej 

się o świadczenie. 

Program Rodzina 500+ realizuje trzy podstawowe cele: wpływa na wzrost liczby urodzeo (współczynnik 

dzietności wzrósł z 1,29 w 2015 roku do 1,45 w 2017 roku) ogranicza ubóstwo, w szczególności wśród dzieci 

(w latach 2015-2017 ubóstwo skrajne spadło z 6,5 do 4,3 proc.) oraz stanowi inwestycję w rodzinę.  

Rządowy program „Rodzina 500+” w Gminie Kroczyce w roku 2018 przedstawiał się następująco: 

a) liczba dzieci uprawnionych– 741 

b) liczba świadczeo – 7690 

c) liczba rodzin – 418 

d) Kwota wypłaconych świadczeo - 3 844783,80 zł 

6.4.10 Rządowy Program „Dobry start” w Gminie Kroczyce 

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. Celem programu jest wyrównywanie 

szans edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału kulturowego, społecznego i materialnego rodziny. Jako że 

„Dobry Start” ma charakter powszechny. Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej 

i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem 

roku szkolnego. Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów 

rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. 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 
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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. 

Program funkcjonujący od 30 maja 2018 roku, jest to jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł na 

jednego ucznia od 7 roku życia do ukooczenia 20 lat.  

W okresie 2018/2019 złożono 559 wniosków. 

Liczba dzieci na które zostało wypłacone świadczenie Dobry Start - 804 dzieci. 

Kwota która została wypłacona na świadczenie Dobry Start wyniosła – 241200,00 zł 

6.4.11 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 życiowej i 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 miesiącach listopad - grudzieo 2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach zgodnie 

z podpisaną umową nr 47/Podprogram 2018 z dnia 2 października 2018 roku na realizację zadao z zakresu 



str. 82 

 

dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego 

w Podprogramie 2018 prowadził dystrybucję żywności. Z Podprogramu 2018 skorzystało 214 osób.  

W miesiącach tych wydano 4 720,52 kg żywności o wartości 23 889,33 zł 
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7 Realizacja uchwał rady gminy 

7.1 Omówienie ogólne 

 

W 2018r. Rada Gminy Kroczyce (licząca 15 radnych) odbyła 11 sesji, na których podjęto 66 uchwał. 

Ostatnia sesja Rady Gminy Kroczyce wybranej na kadencję 2014-2018 odbyła się 30 października 2018r. (tj. 8 

w 2018r.).  

W dniu 21 października 2018r. odbyły się wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 

oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Mieszkaocy Gminy Kroczyce dokonali wyboru nowych 

radnych Rady Gminy Kroczyce. Po ustaleniu wyników z wyborów samorządowych w 6 na 15 okręgów, na które 

podzielona jest Gmina Kroczyce, nastąpiły zmiany w obsadzeniu mandatów radnych. Nowa Rada Gminy 

Kroczyce została wybrana na pięcioletnią kadencję 2018-2023. Pierwsza sesja zwołana przez Komisarza 

Wyborczego w Katowicach odbyła się 22 listopada 2018r., podczas której nowo wybrani radni wraz z Wójtem 

Gminy Kroczyce złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie wybrali spośród siebie w głosowaniu tajnym nowego 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących. Przewodniczącym Rady Gminy Kroczyce wybrany został Pan 

Krzysztof Janikowski, natomiast Wiceprzewodniczącymi zostali Pan Zbigniew Biały oraz Pan Karol Grabowski. 

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Kroczyce określa załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 

245/XXXII/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kroczyce. 

Rada Gminy jako organ stanowiący i kontrolny gminy rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy 

pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Pracę Rady organizuje jej 

Przewodniczący, który również zwołuje sesję. Radni Rady Gminy Kroczyce uczestniczą w obradach sesji. Ich 

zaangażowanie jest odzwierciedlone w ilości zgłaszanych każdorazowo wolnych wniosków podczas sesji, a także 

pisemnych interpelacji i zapytao dot. istotnych problemów gminy. Wśród najczęściej zgłaszanych przez radnych 

spraw w 2018r. były remonty dróg w poszczególnych sołectwach, lokalizacje nielegalnych wysypisk śmieci, 

oświetlenie uliczne czy też sprawy dotyczące zaostrzenia patroli policyjnych w okresie letnim.  

Ponadto 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 22 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 
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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 pracują na podstawie planów pracy zatwierdzonych uchwałą Nr 19/III/2018 Rady Gminy 

Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018r. 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.  

7.2 Zestawienie szczegółowe 

 

W 2018r. Rada Gminy Kroczyce odbyła 11 sesji, na których podjęto 66 uchwał. 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 23 Wykaz uchwał podjętych przez Radę Gminy Kroczyce w roku 2018 wraz z informacją o ich realizacji 

Lp. Numer, data i nazwa podjętej uchwały Realizacja 

1 Uchwała Nr 254/XXXVI/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 stycznia 
2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2018r. 

Zrealizowana zgodnie ze zmianami Rady 
Gminy Kroczyce i opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 
6 lutego 2018r. poz. 855  
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2 Uchwała Nr 255/XXXVI/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 stycznia 
2018r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kroczyce na lata 2018-203 wprowadzonej Uchwałą nr 242/XXXV/2017 
Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2017r.  

Zrealizowana zgodnie ze zmianami w 
budżecie Gminy Kroczyce na 2018r.  

3 Uchwała Nr 256/XXXVI/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 stycznia 
2018r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w budżecie Gminy Kroczyce w 2019 roku  

Zgodnie z podjętą uchwałą nie 
wyodrębniono funduszu sołeckiego w 
budżecie Gminy Kroczyce w 2019r.  

4 Uchwała Nr 257/XXXVII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22 marca 
2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2018r.  

Zrealizowana zgodnie ze zmianami Rady 
Gminy Kroczyce i opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 
3 kwietnia 2018r. poz. 2102 

5 Uchwała Nr 258/XXXVII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22 marca 
2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy 
Kroczyce przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania  

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z dnia 3 kwietnia 
2018r. poz. 2103 – realizowana na bieżąco. 

 

6 Uchwała Nr 259/XXXVII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22 marca 
2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym do kooca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w 
którym kooczą 6 lat w prowadzonym przez gminę przedszkolu i 
oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej  

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z dnia 3 kwietnia 
2018r. poz. 2104 – zrealizowana. 

 

7 Uchwała Nr 260/XXXVII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22 marca w 
sprawie podziału Gminy Kroczyce na okręgi wyborcze w wyborach do 
Rady Gminy Kroczyce  

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z dnia 3 kwietnia 
2018r. poz. 2105. Zmieniona uchwałą Nr 
267/XXXVIII/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r. 
– w załączniku do uchwały w okręgu Nr 4 do 
wykazu ulic dopisano ul. Sienkiewicza.  

8 Uchwała Nr 261/XXXVII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22 marca 
2018r. w sprawie zaopiniowania podziału powiatu zawierciaoskiego 
na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu 

Zrealizowana  

9 Uchwała Nr 262/XXXVII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22 marca 
2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z dnia 3 kwietnia 
2018r. poz. 2106 – zrealizowana – nadano 
nazwę „Szymborskiej” nowopowstałej ulicy 
w Kroczycach (prostopadła do ul. 
Sienkiewicza a równoległa do Mikołaja Reja) 

10 Uchwała Nr 263/XXXVII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22 marca 
2018r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Kroczyce w 2018r.  

Wszczęcie postępowania w sprawie 
stwierdzenia nieważności uchwały – 
uchybienia w zakresie realizacji delegacji 
ustawowej zostały usunięte i wprowadzone 
do programu na kolejnej sesji Rady Gminy 
Kroczyce tj. 12.04.2018r.  

11 Uchwała Nr 264/XXXVIII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 kwietnia 
2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2018r. 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z dnia 16 kwietnia 
2018r. poz. 2663 – zrealizowana zgodnie ze 
zmianami Rady Gminy Kroczyce 

12 Uchwała Nr 265/XXXVIII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 kwietnia 
2018r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kroczyce na lata 2018-2030 wprowadzonej Uchwałą nr 
242/XXXV/2017 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2017r.  

Zrealizowana zgodnie ze zmianami w 
budżecie Gminy Kroczyce na 2018r.  
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13 Uchwała Nr 266/XXXVIII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 kwietnia 
2018r. w sprawie podziału Gminy Kroczyce na stałe obwody 
głosowania  

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z dnia 16 kwietnia 
2018r. poz. 2664 – zrealizowana  

14  Uchwała Nr 267/XXXVIII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 kwietnia 
2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kroczyce Nr 
260/XXXVII/2018 z dnia 22 marca w sprawie podziału Gminy Kroczyce 
na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Kroczyce 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z dnia 16 kwietnia 
2018r. poz. 2665- zrealizowana  

15 Uchwała Nr 268/XXXIX/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 
2018r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kroczyce Nr 
263/XXXVII/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Kroczyce w 2018r. 

Zrealizowana – usunięto uchybienia w 
zakresie realizacji delegacji ustawowej 

16 Uchwała Nr 269/XXXIX/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 
2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęd niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
przedszkolu, dla których Gmina Kroczyce jest organem prowadzącym 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z dnia 6 lipca 2018r. 
poz. 4446 – zrealizowana. 

17 Uchwała Nr 270/XXXIX/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 
2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania 
nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokośd oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe 
warunki obliczania i wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i 
godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeo socjalnych w 
tym przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z dnia 6 lipca 2018r. 
poz. 4447 – zrealizowana  

18 Uchwała Nr 271/XXXIX/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 
2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2018 rok 

Zrealizowana zgodnie ze zmianami Rady 
Gminy Kroczyce i opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 
6 lipca 2018r. poz. 4448 

19 Uchwała Nr 272/XXXIX/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 
2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kroczyce za 2017r.  

Zrealizowana – Rada Gminy zatwierdziła 
sprawozdanie finansowe wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Kroczyce za 2017r. 

20 Uchwała Nr 273/XXXIX/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 
2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kroczyce za 
2017r.  

Zrealizowana – Rada Gminy udzieliła 
absolutorium Wójtowi Gminy Kroczyce  

21 Uchwała Nr 274/XXXIX/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 
2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SKALMED” w 
Kroczycach za 2017 rok  

Zrealizowana – Rada Gminy zatwierdziła 
sprawozdanie finansowe SP ZOZ „SKALMED” 
w Kroczycach 

22 Uchwała Nr 275/XXXIX/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 
2018r. w sprawie Projektu regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kroczyce 

Zrealizowana – Rada Gminy przekazała 
projekt do zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu – oczekujemy odpowiedzi 

23 Uchwała Nr 276/XL/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 lipca 2018r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2018 rok 

Zrealizowana zgodnie ze zmianami Rady 
Gminy Kroczyce i opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 
1 sierpnia 2018r. poz. 4947 

24 Uchwała Nr 277/XL/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 lipca 2018r. 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce 
na lata 2018-2030 wprowadzonej Uchwałą nr 242/XXXV/2017 Rady 
Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2017r. 

Zrealizowana zgodnie ze zmianami w 
budżecie Gminy Kroczyce na 2018r. 
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25 Uchwała Nr 278/XL/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 lipca 2018r. 
w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Zawierciaoskiemu 

Zrealizowana 

26 Uchwała Nr 279/XL/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 lipca 2018r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 
własnośd Gminy Kroczyce  

Zrealizowana 

27 Uchwała Nr 280/XL/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 lipca 2018r. 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kroczyce  

Zrealizowana 

 

28 Uchwała Nr 281/XL/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 lipca 2018r. 
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kroczyce Nr 268/XXXIX/2018 z 
dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Kroczyce w 2018 roku 

Zrealizowana 

29 Uchwała Nr 282/XLI/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 sierpnia 
2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2018 rok 

Zrealizowana zgodnie ze zmianami Rady 
Gminy Kroczyce i opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 
16 sierpnia 2018r. poz. 5105 

30 Uchwała Nr 283/XLI/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 sierpnia 
2018r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kroczyce na lata 2018-2030 wprowadzonej Uchwałą nr 
242/XXXV/2017 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2017r. 

Zrealizowana zgodnie ze zmianami w 
budżecie Gminy Kroczyce na 2018r. 

31 Uchwała Nr 284/XLI/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 sierpnia 
2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Kroczyce miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wyznaczenia 
miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych 
zawierających więcej niż 4,5% alkoholu podczas imprez na otwartym 
powietrzu 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 
2018r. poz. 5106 

32 Uchwała Nr 285/XLI/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 sierpnia 
2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleo na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie gminy Kroczyce 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowy 
Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 
2018r. poz. 5107 

33 Uchwała Nr 286/XLII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 września 
2018r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości 
Pradła 

Zrealizowana  

34 Uchwała Nr 287/XLII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 września 
2018r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Kroczyce na lata 2018-2021 

Zrealizowana  

35 Uchwała Nr 288/XLII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 września 
2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2018 rok 

Zrealizowana zgodnie ze zmianami Rady 
Gminy Kroczyce i opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 
8 października 2018r. poz. 6184 

36 Uchwała Nr 289/XLII/2018 rady Gminy Kroczyce z dnia 28 września 
2018r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kroczyce na lata 2018-2030 wprowadzonej Uchwałą nr 
242/XXXV/2017 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2017r. 

Zrealizowana zgodnie ze zmianami w 
budżecie Gminy Kroczyce na 2018r. 
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37 Uchwała Nr 290/XLII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 września 
2018r. w sprawie zmian w uchwale Nr 320/XLI/2014 Rady Gminy 
Kroczyce z dnia 30 października 2014r. w sprawie utworzenia 
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i 
Młodzieży zamieszkałych w Gminie Kroczyce  

Zrealizowana 

38 Uchwała Nr 291/XLII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 września 
2018r. w sprawie zmian w uchwale Nr 321/XLI/2014 Rady Gminy 
Kroczyce z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia 
szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy 
Kroczyce za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe 
uczniów zamieszkałych w Gminie Kroczyce  

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 
8 października 2018r. poz. 6185 

39 Uchwała Nr 292/XLII/2018 Rady Gminy Kroczyce w sprawie powołania 
Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej „SKALMED” w Kroczycach 

Zrealizowana 

40 Uchwała Nr 293/XLIII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 
października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 
2018 rok 

Zrealizowana zgodnie ze zmianami Rady 
Gminy Kroczyce i opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 
7 listopada 2018r. poz. 6958 

41 Uchwała Nr 294/XLIII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 
października 2018r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2018-2030 wprowadzonej 
Uchwałą nr 242/XXXV/2017 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 
2017r. 

Zrealizowana zgodnie ze zmianami w 
budżecie Gminy Kroczyce na 2018r. 

42 Uchwała Nr 295/XLIII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 
października 2018r. w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości na terenie Gminy Kroczyce  

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 
7 listopada 2018r. poz. 6959 

43 Uchwała Nr 296/XLIII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 
października 2018r. w sprawie podatku od środków transportowych, 
obowiązującego na terenie Gminy Kroczyce 

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 
7 listopada 2018r. poz. 6960 

44 Uchwała Nr 297/XLIII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 
października 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy 
Kroczyce zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Kroczyce nr 
245/XXXIII/2013 z dnia 29 listopada 2013r.  

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 
7 listopada 2018r. poz. 6961 

45 Uchwała Nr 298/XLIII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 
października 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 
128/XVII/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie statutu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SKALMED” w 
Kroczycach  

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 
7 listopada 2018r. poz. 6962 

46 Uchwała Nr 1/I/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22 listopada 2018r. 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kroczyce  

Zrealizowana 

47 Uchwała Nr 2/I/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22 listopada 2018r. 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kroczyce 

Zrealizowana 

48 Uchwała Nr 3/I/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22 listopada 2018r. 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

Zrealizowana 
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49 Uchwała Nr 4/I/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22 listopada 2018r. 
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Zrealizowana 

50 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 

Zrealizowana 

51 Uchwała Nr 6/I/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22 listopada 2018r. 
w sprawie ustalenia diet dla radnych 

Zrealizowana 

52 Uchwała Nr 7/I/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22 listopada 2018r. 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kroczyce  

Zrealizowana 

53 Uchwała Nr 8/II/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 listopada 2018r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2018r. 

Zrealizowana zgodnie ze zmianami Rady 
Gminy Kroczyce i opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 
13 grudnia 2018r. poz. 7912 

54 Uchwała Nr 9/II/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 listopada 2018r. 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce 
na lata 2018-2030 wprowadzonej Uchwałą nr 242/XXXV/2017 Rady 
Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2017r. 

Zrealizowana zgodnie ze zmianami w 
budżecie Gminy Kroczyce na 2018r. 

55 Uchwała Nr 10/II/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 listopada 
2018r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy 
Kroczyce z organizacjami  

Zrealizowana 

56 Uchwała Nr 11/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2018r. 

Zrealizowana zgodnie ze zmianami Rady 
Gminy Kroczyce i opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 
10 stycznia 2019r. poz. 284 

57 Uchwała Nr 12/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018r. 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2018-2030 
wprowadzonej Uchwałą nr 242/XXXV/2017 Rady Gminy Kroczyce z 
dnia 18 grudnia 2017r. 

Zrealizowana zgodnie ze zmianami w 
budżecie Gminy Kroczyce na 2018r. 

58 Uchwała Nr 13/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/XXXV/2017 Rady Gminy Kroczyce z 
dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach  

Zrealizowana 

59 Uchwała Nr 14/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018r. 
w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2019 rok 

Realizowana zgodnie ze zmianami Rady 
Gminy Kroczyce i opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 
10 stycznia 2019r. poz. 285 

60 Uchwała Nr 15/III/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kroczyce na lata 2019-2033 

Realizowana zgodnie z budżetem Gminy 
Kroczyce na 2019r. 
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61 Uchwała Nr 16/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018r. 
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

Zrealizowana 

62 Uchwała Nr 17/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018r. 
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 
zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 
31 grudnia 2018r. poz. 8431 

63 Uchwała Nr 18/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018r. 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od 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 

Zrealizowana i opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 
31 grudnia 2018r. poz. 8432 

64 Uchwała Nr 19/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018r. 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Kroczyce 
na 2019r.  

Zrealizowana 

65 Uchwała Nr 20/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018r. 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2019 rok 

Zrealizowana 

66 Uchwała Nr 21/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018r. 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok 

Zrealizowana 

 

źródło: Rada Gminy Kroczyce 
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8 Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

8.1 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 2018 gmina realizowała dwa 

zadania ramach zdefiniowanych w Strategii ZIT wiązki projektów „Gospodarka wodno-ściekowa” – pierwsze 

zadanie dotyczyło budowy oczyszczalni ścieków w Kostkowicach wraz z I etapem kanalizacji sanitarnej, drugie 

to kontynuacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Kroczyce tj. etap III i IV. Ponadto w grudniu 

2018 roku złożono kolejny wniosek aplikacyjny w ramach konkursu ZIT, który swoim zakresem obejmuje II etap 

budowy kanalizacji sanitarnej.  
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Wykres 4 Gmina Kroczyce na tle innych gmina powiatu zawierciaoskiego w pozyskiwaniu środków ZIT 

 

Źródło: http://www.subregioncentralny.pl/projekty-zit.html - stan na dzieo 10.04.2019 r. 

 

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. 

Szerzej na temat Związku ZIT na http://www.subregioncentralny.pl  

8.2 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, 

http://www.subregioncentralny.pl/projekty-zit.html
http://www.subregioncentralny.pl/
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- 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. 

Szerzej na temat ZGJ na: https://www.jura.info.pl. 

8.3 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.  

Pracownicy Urzędu Gminy Kroczyce aktywnie uczestniczą w komisjach problemowych związku np. Komisja 

ds. Unii Europejskiej oraz grupach roboczych np. zamówieo publicznych. Spotkania grup roboczych i komisji są 

okazją do wymiany doświadczeo i ugruntowaniu stanowisk w sprawie interpretacji przepisów. 

Szerzej na temat ŚZGiP na: https://www.silesia.org.pl. 

8.4 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. 

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, 

https://www.jura.info.pl/
https://www.silesia.org.pl/
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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 2018 roku Gmina Kroczyce złożyła wniosek do LGD Perła Jury o przyznanie pomocy ze środków PROW 

2014-2020 przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piaseczno, projekt otrzymał dofinansowanie. Szerzej 

na temat LGD Perła Jury www.lgdperlajury.pl. 

http://www.lgdperlajury.pl/
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9 Część analityczna - efekty działań prowadzonych w 2018 roku 
 

9.1 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.  

Jednym z programów, do których gmina aplikowała o przyznanie środków UE było Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (szerzej na ten temat na https://rpo.slaskie.pl/). Ze 

względu na wartośd pozyskanego dofinansowania w okresie programowania nasza gmina plasuje się bardzo 

wysoko. Jest to związane głównie z inwestycjami prowadzonymi w gospodarce wodno-ściekowej (budowa 

kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków). 

 

Tabela 24 Dofinansowanie UE pozyskane w ramach RPO WSL 2014-2020 - gminy powiatu zawierciaoskiego 

źr

ódło: opracowanie własne na podstawie http://www.mapadotacji.gov.pl – stan na dzieo 10.04.2019 r. 

 

Dla Gminy Kroczyce rok 2018 był rekordowy, jeżeli chodzi o wartośd realizowanych inwestycji, przede 

wszystkim tych z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych. To efekt aktywności i skuteczności gminy 

w aplikowaniu o pieniądze z Unii Europejskiej i źródeł krajowych. Rozwój infrastruktury, bardziej niż 

przytoczone w Raporcie liczby i nakłady finansowe, obrazują zmiany naocznie obserwowane w przestrzeni 

publicznej zarówno przez mieszkaoców, jak i przyjezdnych. 

Informację na temat złożonych przez Gminę Kroczyce wniosków o dofinansowanie oraz projektów 

realizowanych ze środków unijnych i rządowych w 2018 roku prezentuje poniższa tabela.  

https://rpo.slaskie.pl/
http://www.mapadotacji.gov.pl/
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Tabela 25 Projekty i zadania realizowane z udziałem zewnętrznych źródeł finansowania w 2018 roku 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 

L.p. Tytuł projektu 
Program/Źródło 

dofinansowania 
Kwota ogółem 

Kwota 

dofinansowania 
Okres realizacji 

Zakładane/ 

Osiągnięte Wskaźniki 

Projekty, których rzeczowa realizacja została zakooczona na dzieo 31.12.2018 r. 

1. Budowa oczyszczalni ścieków w 

Kostkowicach oraz odcinka kanalizacji od 

Podlesic do oczyszczalni ścieków w 

Kostkowicach (etap I) 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 

2020 – Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego –

ZIT 

9 885 000,72  

(w tym VAT 

odzyskany z Urzędu 

Skarbowego 

1 595 973,57 PLN)  

6 567 933,27 19.06.2017 – 

10.01.2019 

Oczyszczalnia ścieków wraz z 

infrastrukturą 

 

Kanalizacja sanitarna na 

odcinku 8 760,31 mb 

Przyłącza – 167 szt. 

 WFOŚiGW w Katowicach 271 500,00 Umorzenie pożyczki z 

WFOŚiGW w 

Katowicach z 

przeznaczeniem na 

budowę oczyszczalni 

ścieków w 

Kostkowicach 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 

Gminy Kroczyce – etap III i IV 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

10 171 952,148 

(podatek VAT 

7 029 397,829 2.07.2018 – 

30.06.2020 

Planowane wskaźniki nie 

zostały jeszcze osiągnięte. 

                                                           
8
 Zgodnie z umową o dofinansowanie. Na skutek zwiększenia kosztów realizacji zadania Gmina Kroczyce zawnioskowała o zwiększenie kwoty dofinansowania projektu do 

9 721 526,54 zł 
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Śląskiego na lata 2014 – 

2020 – Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego –

ZIT  

częściowo podlega 

odzyskaniu z 

Urzędu 

Skarbowego) 

3. Odkrywam sekrety nauki! – projekt 

realizowany na rzecz Szkoły 

Podstawowej w Pradłach 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 

2020 – Europejski Fundusz 

Społeczny 

219 150,00 186 277,50 1.09.2018 – 

30.06.2020 

Docelowa liczba osób objęta 

wsparciem: 60 

Dotacja celowa budżetu 

paostwa 

10 957,50 

4. Wiedza moją potęgą! – projekt 

realizowany na rzecz Szkoły 

Podstawowej w Kroczycach 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 

2020 – Europejski Fundusz 

Społeczny 

146 200,00 124 270,00 1.09.2018 – 

30.06.2020 

Docelowa liczba osób objęta 

wsparciem: 60 

Dotacja celowa budżetu 

paostwa 

7 310,00 

Wnioski o dofinansowanie trakcie aplikacji na dzieo 31.12.2018 r. 

L.p.  Tytuł projektu Program/Źródło 

dofinansowania 

Kwota ogółem  Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania  

Okres realizacji Zakładane Wskaźniki  
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1. Poprawa efektywności energetycznej 

poprzez montaż instalacji 

fotowoltaicznych na potrzeby 

gospodarstw domowych w Gminie 

Kroczyce 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 

2020 – Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego – 

konkurs 

11 499 443,64 9 004 781,58 20.07.2017 – 

31.08.202010 

195 zestawów x 2,04 MWh 

279 zestawów x 3,06 MWh 

139 zestawów x 4,08 MWh 

60 zestawów x 5,10 MWh 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 

Gminy Kroczyce – etap II 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 

2020 – Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego – ZIT 

8 581 395,35 3 000 000,00 15.12.2019 – 

30.09.2021 

Kanalizacja sanitarna na 

odcinku 5,11 km, 

Wodociąg o dł. 0,8695 km 

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020 

L.p.  Tytuł projektu  Program/Źródło 

dofinansowania 

Kwota ogółem  Kwota 

dofinansowania  

Okres realizacji Zakładane/ 

Osiągnięte Wskaźniki  

Projekty w trakcie realizacji na dzieo 31.12.2018 r. 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Kostkowice 

Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 

2020  

3 876 001,60 1 958 997,00 22.11.2017 – 

30.09.2019 

Planowane wskaźniki nie 

zostały jeszcze osiągnięte. 

WFOŚiGW w Katowicach 1 040 752,74 Umowa z dnia 

23.03.2018 – 

30.09.2020 

                                                           
10

 Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 
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2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. 

Piaseczno 

Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 

2020  

149 658,0011 71 561,00 01.08.2018 – 

31.08.2019 

Planowane wskaźniki nie 

zostały jeszcze osiągnięte. 

Projekty w trakcie aplikacji na dzieo 31.12.2018 r. 

 

1. 

Przebudowa drogi w Siemięrzycach Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 

2020 

480 065,53 305 466,00 październik 201912  

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 

L.p.  Tytuł projektu  Program/Źródło 

dofinansowania 

Kwota ogółem  Kwota 

dofinansowania  

Okres realizacji Zakładane/ 

Osiągnięte Wskaźniki  

 

Projekty w trakcie realizacji na dzieo 31.12.2018 r. 

1. Efektywne zarządzanie usługami 

administracyjnymi w gminach 

województwa Śląskiego - projekt 

realizowany w partnerstwie 

Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój – 

Europejski Fundusz 

Społeczny 

722 622,50 14 000,00 – dla 

Gminy Kroczyce 

18.10.2018 – 

wrzesieo 201913 

2 osoby otrzymają wsparcie w 

formie szkoleo: 

 - 1 osoba w z zakresie 

podatków i opłat oraz  

- 1 osoba w z zakresie 

zarządzania 

nieruchomościami 

POZOSTAŁE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA 

                                                           
11

 Zgodnie z umową o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wartośd robót budowlanych wzrosła do 192 717,46 zł 

12
 Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 

13
 Działania na rzecz Gminy Kroczyce nie zostały jeszcze podjęte 
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Projekty, których rzeczowa realizacja została zakooczona na dzieo 31.12.2018 r. 

L.p.  
Tytuł projektu 

Program/Źródło 

dofinansowania 
Kwota ogółem 

Kwota 

dofinansowania 
Okres realizacji 

Zakładane/ 

Osiągnięte Wskaźniki 

1  „Święto Dobrogoszczyc” - Konkurs 

Przedsięwzięd Inicjatyw Lokalnych 

Dotacja celowa ze środków 

budżetu Województwa 

Śląskiego 

12 002,51 9 600,00 29.03.2018 – 

15.10.2018 

Organizacja imprezy 

2  „Zakup strojów i sprzętu dla Orkiestry 

Dętej z Kroczyc” - Konkurs Przedsięwzięd 

Inicjatyw Lokalnych 

Dotacja celowa ze środków 

budżetu Województwa 

Śląskiego 

12 000,03 9600,00 29.03.2018 – 

15.10.2018 

Zakup 5 kompletów strojów 

dla członków orkiestry, zakup 

5 instrumentów 

3  Taneczny początek lata – biesiada bez 

granic - Konkurs Przedsięwzięd Inicjatyw 

Lokalnych 

Dotacja celowa ze środków 

budżetu Województwa 

Śląskiego 

12 500,00 10 000,00 29.03.2018 – 

15.10.2018 

Organizacja imprezy 

4  Zakup strojów ludowych dla KGW 

Kostkowice - Konkurs Przedsięwzięd 

Inicjatyw Lokalnych 

Dotacja celowa ze środków 

budżetu Województwa 

Śląskiego 

12 373,00 9 696,00 29.03.2018 – 

15.10.2018 

Zakup 12 kompletów strojów 

ludowych 

5  „Święto Przyłubska” - Konkurs 

Przedsięwzięd Inicjatyw Lokalnych 

Dotacja celowa ze środków 

budżetu Województwa 

Śląskiego 

10 999,63 8 799,70 29.03.2018 – 

15.10.2018 

Organizacja imprezy 

6 „Święto Pradeł” - Konkurs Przedsięwzięd 

Inicjatyw Lokalnych 

Dotacja celowa ze środków 

budżetu Województwa 

Śląskiego 

15 384,89 12 304,00 29.03.2018 – 

15.10.2018 

Organizacja imprezy 

7. Budowa otwartych stref aktywności w 

sołectwach Dobrogoszczyce oraz 

Przyłubsko, gmina Kroczyce 

Ministerstwo Sportu i 

Turystyki – Fundusz Rozwoju 

Kultury Fizycznej  

283 765,26 100 000,00 4.07.2018 - 

15.10.2018 

Wybudowano otwarte strefy 

aktywności w sołectwach 

Dobrogoszczyce oraz 
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Przyłubsko 

8. Nabycie wyposażenia i sprzętu 

ratownictwa niezbędnych do udzielenia 

pomocy poszkodowanym bezpośrednio 

na miejscu popełnienia przestępstwa 

Ministerstwo 

Sprawiedliwości 

- Fundusz Sprawiedliwości  

 59 076,00 58 485,24 maj 2018 – lipiec 

2018 

Wyposażenie jednostek OSP z 

terenu gminy Kroczyce w 

defibrylatory w ilości 4 szt. 

oraz torby ratownicze z deską 

ortopedyczną i szynami 

Kramera w ilości 10 sztuk 

9. Remont drogi w Gołuchowicach Rządowy Program na rzecz 

rozwoju oraz 

Konkurencyjności Regionów 

poprzez wsparcie lokalnej 

infrastruktury drogowej 

547 211,78 437 769,00 sierpieo – październik 

2018 

Remont drogi na długości 

966,2 mb 

 

Źródło: umowy o dofinansowanie oraz wnioski aplikacyjne 
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Poniżej zaprezentowano jedynie te projekty infrastrukturalne, których realizacja została zakooczona w 2018r.  

 

1. „Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków 

w Kostkowicach (etap I)” – 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 – ściekowa ZIT” 

 

Umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków 

i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 została podpisana dniu 

1 sierpnia 2017 roku. 

Głównym założeniem projektu była budowa systemu w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na terenie 

Gminy Kroczyce; w tym budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostkowicach 

o przepustowości 300m3/d oraz odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków 

w Kostkowicach o łącznej długości 8 760,31 mb. 

Na podstawie umowy o roboty budowlane z dnia 8 maja 2017 r. zawartej z Przedsiębiorstwem 

Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bór 139 w Częstochowie została wybudowana 

oczyszczalnia ścieków wraz z infrastrukturą w Kostkowicach. 

Wartośd wykonanych robót budowlanych wyniosła 5 458 488,91 zł brutto. 

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I) została 

zrealizowana na podstawie umowy o roboty budowlane zawartej w dniu 6 czerwca 2017 r. z firmą RPM Spółka 

Akcyjna z siedzibą przy ulicy Niegolewskich 7 w Lubliocu. 

Wartośd wykonanych robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej wyniosła 

4 333 205,20 zł brutto. 

Nadzór inwestorski nad realizacją obu umów na roboty budowlane zawarte w związku z realizacją projektu 

sprawował wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego inspektor nadzoru inwestorskiego, prowadzący 

działalnośd gospodarczą pod nazwą INWEST – SERWIS Krzysztof Popczyk z siedzibą w Zawierciu. 

Zgodnie z umową o dofinansowanie całkowita wartośd wyniosła 9 885 000,72 zł, w tym dofinansowanie 

z Unii Europejskiej wyniosło 6 567 933,27 zł. Na poczet budowy oczyszczalni ścieków w Kostkowicach została 

przeznaczona kwota w wysokości 271 500,00 zł z tytułu umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  

Zakooczenie rzeczowej realizacji projektu nastąpiło w grudniu 2018 r. 
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Zdjęcie 16 Oczyszczalnia ścieków w Kostkowicach 

 

Źródło: UG Kroczyce 

Zdjęcie 17 Oczyszczalnia ścieków w Kostkowicach 

 

Źródło: UG Kroczyce 
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Zdjęcie 18 Oczyszczalnia ścieków w Kostkowicach 

  

Źródło: UG Kroczyce 

Zdjęcie 19 Oczyszczalnia ścieków w Kostkowicach 

 

Źródło: UG Kroczyce 
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2. Budowa otwartych stref aktywności w sołectwach Dobrogoszczyce oraz Przyłubsko, gmina Kroczyce -

projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej. 

W ramach realizacji projektu wybudowane zostały dwie otwarte strefy aktywności (place zabaw i siłownie 

na wolnym powietrzu) w sołectwach: Dobrogoszczyce oraz Przyłubsko. Umowa o dofinansowanie realizacji 

zadania została podpisana w dniu 4.07.2018 r. W wyniku udzielonego zamówienia publicznego zostały 

podpisane dwie umowy na roboty budowlane związane z wykonaniem obiektów. Realizatorem zadania był 

Zakład Budowlano Drogowy Adam Trzepizur z siedzibą w Kroczycach. Wartośd realizacji zadania wyniosła 

283 765,26 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 100 000,00 zł. Zadanie 

zostało zakooczone w październiku 2018 r. 

Zdjęcie 20 Otwarta strefa aktywności OSA w Dobrogoszczycach 

Źródło: UG Kroczyce 

 

Zdjęcie 21 OSA w Dobrogoszczycach 

 
Źródło: UG Kroczyce 
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Zdjęcie 22 OSA w Przyłubsku 

 
Źródło: UG Kroczyce 

3. Remont drogi w Gołuchowicach – projekt współfinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz 

Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. 

W ramach projektu wyremontowano 966,2 mb drogi w miejscowości Gołuchowice. Zadanie zostało 

dofinansowane kwotą 437 769,00 zł, przy czym całkowita wartośd kosztów realizacji zadania wyniosła 

547 211,78 zł. Roboty budowlane w ramach zadania wykonane zostały na podstawie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego z dnia 10.08.2018 r. przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych MYSZKÓW 

Sp. z o.o. z siedzibą w Żarkach.  

Zadanie zostało zakooczone w 2018 r. 

 

Zdjęcie 23 Droga w Gołuchowicach 

  

Źródło: UG Kroczyce 
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4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pradłach 

W 2018 r. zakooczona została rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pradłach. Na parterze dobudowano 

przedszkole z dedykowanymi toaletami oraz wydzieloną szatnią. Na piętrze do dyspozycji uczniów jest nowa 

klasopracownia do biologii, fizyki, chemii i geografii oraz nowoczesna klasopracownia językowa. Wykonano 

wewnętrzną instalację wodociągową, kanalizację wewnętrzną oraz wewnętrzną instalację centralnego 

ogrzewania z podłączeniem do istniejącej instalacji co. Roboty budowlane związane z rozbudową Szkoły 

Podstawowej w Pradłach realizowała firma ROMEX Budownictwo Sp. z o.o. Sp. K. na podstawie umowy 

zawartej 8 listopada 2017 r.  

Wartośd prac budowlanych to ponad 650 tys. zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych 

gminy.  

Zdjęcie 24 Rozbudowana częśd SP Pradła 

 

Źródło: UG Kroczyce 

Pracownia językowa została wyposażona w następujące elementy: 

- jednostka centralna systemu pracowni językowej, 

- oprogramowanie sterujące PC, 

- monitor dotykowy wbudowany do blatu biurka lektora, 

- oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z trenerem wymowy, 
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- wysokiej jakości słuchawki z mikrofonem, 

- pojedynczy pulpit uczniowski ucznia na stanowiska dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

- głośnik montowany w blendzie biurka lektorskiego, 

- komputer do pracowni językowej, 

- biurko nauczycielskie, 

- stolik uczniowski 2 osobowy, 

- stolik uczniowski 1-osobowy dla osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

- krzesło dla nauczyciela i krzesła uczniowskie. 

Wyposażenie klasopracowni językowej zostało zrealizowane przez ATKIN Sp. z o.o. z Sosnowca. Koszt 

wyposażenia klasopracowni to: 39 500 zł brutto. 

Zdjęcie 25 Klasopracownia językowa w SP Pradła 

Źródło: UG Kroczyce 

 

Źródło: UG Kroczyce 

W 2018 r. zrealizowane zostały również dostawy mebli do klasopracowni chemiczno – biologiczno – 

fizycznej. Zakupione zostały: 

Ławki szkolne – w ilości 8 szt. 

Krzesła szkolne z regulowaną wysokością - w ilości 24 szt. 

Biurko demonstracyjne dla nauczyciela - w ilości 1 szt. 

Biurko – w ilości 1 szt. 

Dygestorium – w ilości 1 szt. 

Szafa metalowa – w ilości 1 szt. 

Krzesło obrotowe – w ilości 1 szt. 

Szafa – modułowa z tablicami – w ilości 1 szt. 
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Ponadto szkoła została doposażona w następujące elementy wyposażenia: 

Szafki do szatni 6 – osobowe - 8 szt. 

Wieszak na kółkach - 1 szt. 

Ławka duża - 1 szt. 

Ławka gimnastyczna - 1 szt. 

Półka na kubki i ręczniki - z haczykami - 2 szt. 

Wieszak - 1 szt. 

Tablica biała magnetyczna sucho ścieralna - 1 szt. 

Regał z półkami i drzwiczkami - 1 szt. 

Regał z półkami bez drzwiczek - 1 szt. 

Szafka z półkami - 1 szt. 

Szafka z drzwiczkami - 1 szt. 

Szafka narożna z półkami - 1 szt. 

Szafki z drzwiczkami - 1 szt. 

Szafki z półkami - 1 szt. 

Regał z półkami z drzwiczkami - 2 szt. 

Stoliki przedszkolne 6-osobowe sześciokątne - 4 szt. 

Biurko dla nauczyciela z drzwiczkami i szufladą - 1 szt. 

Krzesło dla nauczyciela - 1 szt. 

Krzesła przedszkolne - 25 szt. 

Meble do klasopracowni chemiczno – biologiczno – fizycznej, przedszkola i szatni dostarczyła firma 

EDUCOL Anna Kolasioska z Tczewa. Koszt wyposażenia meblowego to: 33 066,00 zł brutto. 

9.2 Oświata i edukacja 

 

Wydatki budżetowe na oświatę i wychowanie (obejmujące przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum), 

stanowią ok. 30% corocznych łącznych wydatków budżetu gminy. 

W gminie Kroczyce w 2018 r. funkcjonowały dwie szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa w Kroczycach 

oraz Szkoła Podstawowa w Pradłach. Podmiotom niepublicznym przekazano prowadzenie dwóch placówek 

Szkoły Podstawowej w Dzibicach i Szkoły Podstawowej w Siamoszycach, szkoły te funkcjonowały jako publiczne 

szkoły podstawowe prowadzone przez inne jednostki niż JST. Przy Szkole Podstawowej w Pradłach oraz 

w Dzibicach funkcjonowały oddziały przedszkolne. W 2018 r. funkcjonowało jedno Publiczne Przedszkole 

Gminne, oraz dwa przedszkola niepubliczne- Bajkowa Kraina w Przyłubsku oraz Niepubliczne Przedszkole 

w Siamoszycach. 

Wydatki w roku 2018 na poszczególne jednostki wynosiły: 

Szkoła Podstawowa w Kroczycach – 3 640 402,51 zł, 

Szkoła Podstawowa w Pradłach – 1 624 252,65 zł, 
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Przedszkole w Kroczycach – 1 093 382,86 zł, 

Roczne kwoty dotacji przekazanej dla szkół I przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki niż JST w 2018 

roku: 

Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Siamoszycach - 583 792,78 zł, 

Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Dzibicach – 364 898,90 zł, 

Oddział przedszkolny przy SP Fundacji Elementarz w Siamoszycach – 79 985,40 zł, 

Niepubliczne Przedszkole Fundacji Elementarz w Siamoszycach - 286 467,80 zł 

Niepubliczne przedszkole Bajkowa Kraina w Przyłubsku – 151 867,26 zł. 

 

9.2.1 Organizacja publicznych przedszkoli i szkół w Gminie Kroczyce  

 

Ogółem w szkołach podstawowych na terenie gminy w okresie od stycznia do sierpnia 2018 roku uczyło się 

465 uczniów; w gimnazjum liczba uczniów wynosiła 115. W okresie wrzesieo grudzieo liczba uczniów 

w szkołach podstawowych wyniosła 552 osoby, w gimnazjum 56 osób. Statystyki w zakresie liczby uczniów 

w szkołach w 2018 roku przedstawiają poniższe tabele. 

 

Tabela 26 Szkoły Podstawowe (stan od stycznia do sierpnia 2018) 

Klasa Szkoła Podstawowa Kroczyce Szkoła Podstawowa Pradła Razem 

 liczba 
uczniów 

liczba 
oddziałów 

liczba 
uczniów 

liczba 
oddziałów 

liczba 
uczniów 

liczba 
oddziałów 

I 47 2 6 1 53 3 

II 12 1 8 1 20 2 

III 40 2 12 1 52 3 

IV 59 3 32 2 91 5 

V 32 2 21 1 53 3 

VI 24 1 19 1 43 2 

VII 32 2 23 1 55 3 

Razem 246 13 121 8 367 21 

Źródło: UG Kroczyce, SIO stan na 30 wrzesieo 2017r. 
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Tabela 27 Gimnazjum (stan od stycznia do sierpnia 2018) 

Klasa Gimnazjum 

 liczba 
uczniów 

liczba 
oddziałów 

I 0 0 

II 61 3 

III 54 3 

Razem 115 6 

Źródło: UG Kroczyce, SIO stan na 30 wrzesieo 2017r. 

Tabela 28 Szkoły Podstawowe dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Kroczyce 

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 

0 8 1 0 0 8 1 

I 10 1 5 1 15 2 

II 8 1 4 1 12 2 

III 11 1 6 17 1 

IV 11 1 7 1 18 2 

V 4  5 9 0 

VI 2 1 9 1 11 2 

VII 3  5 8 0 

Razem 57 5 41 4 98 9 

Źródło: UG Kroczyce, SIO stan na 30 wrzesieo 2017r. 

Tabela 29 Szkoły Podstawowe (stan od września do grudnia 2018 roku) 

Klasa SP Kroczyce SP Pradła Razem 

 liczba 
uczniów 

liczba 
oddziałów 

liczba 
uczniów 

liczba 
oddziałów 

liczba 
uczniów 

liczba 
oddziałów 

I 54 3 14 1 68 4 
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II 47 2 7 1 54 3 

III 13 1 8 1 21 2 

IV 44 2 12 1 56 3 

V 61 3 32 2 93 5 

VI 33 2 21 1 54 3 

VII 23 1 19 1 42 2 

VIII 35 2 23 1 58 3 

Razem 310 16 136 11 446 25 

Źródło: UG Kroczyce, SIO na dzieo 30 wrzesieo 2018r. 

Tabela 30 Gimnazjum (stan od września do grudnia 2018 roku) 

Klasa Gimnazjum 

 liczba 
uczniów 

liczba 
oddziałów 

I 0 0 

II 0 0 

III 56 3 

Razem 56 3 

Źródło: UG Kroczyce, SIO na dzieo 30 wrzesieo 2018r. 

Tabela 31 Szkoły Podstawowe dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Kroczyce 

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 

0 17 1 0 0 17 1 

I 9 1 0 0 9 1 

II 9 1 4 1 13 2 

III 10 1 4 14 1 

IV 11 1 4 1 15 2 
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V 9 5 14 0 

VI 4 1 5 1 9 2 

VII 2 8 10 0 

VII 3  5 1 8 1 

Razem 71 5 35 4 106 9 

Źródło: UG Kroczyce, SIO na dzieo 30 wrzesieo 2018r. 

Wychowanie przedszkolne realizowane jest w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej. Dodatkowo wszystkie dzieci uczestniczą w nauce religii oraz języka angielskiego. Postępowanie 

rekrutacyjne do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 

2018/2019 przeprowadzała komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektorów placówek. W postępowaniu 

rekrutacyjnym zostało przyjętych 163 dzieci, w tym do przedszkola 133, a do oddziału przedszkolnego 

30 wychowanków. 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 pełni dyżur w miesiącu sierpniu. 

 

Tabela 32 Wychowanie przedszkolne (stan od stycznia do sierpnia 2018) 

Oddziały Przedszkole Kroczyce 
Oddział przedszkolny w 

Pradłach 
Razem 

 liczba 
uczniów 

liczba 
oddziałów 

liczba 
uczniów 

liczba 
oddziałów 

liczba 
uczniów 

liczba 
oddziałów 

"0" 54 3 11 1 65 4 

5 latki 36 1 12 48 1 

4 latki 31 1 6 1 37 2 

3 latki 22 1 8 30 1 

Razem 143 6 37 2 180 8 

Źródło: UG Kroczyce, SIO stan na 30 wrzesieo 2017r. 

Tabela 33 Wychowanie przedszkolne (stan od września do grudnia 2018) 

Oddziały Przedszkole Kroczyce 
Oddział przedszkolny w 

Pradłach 
Razem 

  liczba 
uczniów 

liczba 
oddziałów 

liczba 
uczniów 

liczba 
oddziałów 

liczba 
uczniów 

liczba 
oddziałów 

"0" 39 2 12 1 51 3 
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5 latki 32 1 5 37 1 

4 latki 36 1 6 1 42 2 

3 latki 26 1 7 33 1 

Razem 133 6 30 2 163 7 

Źródło: UG Kroczyce, SIO na dzieo 30 wrzesieo 2018r. 

Tabela 34 Placówki przedszkolne dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Kroczyce (stan od stycznia do sierpnia 2018) 

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 1 0 0 0 0 

5 latki 5 19 1 24 2 

4 latki 6 1 13 1 19 2 

3 latki  10 11 21 

Razem 21 2 43 3 64 4 

Źródło: UG Kroczyce, SIO na dzieo 30 wrzesieo 2018r. 

Tabela 35 Placówki przedszkolne dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Kroczyce (stan od września do grudnia 2018)  

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 6 1 14 1 20 1 

4 latki 10 1 10 1 20 2 

3 latki 11 13 24 

Razem 27 6 54 2 81 4 

Źródło: UG Kroczyce, SIO na dzieo 30 wrzesieo 2018r. 

Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny. Od 2017r. zmieniły się zasady 

jego przeprowadzania, poprzez rozszerzenie obowiązkowych testów do rozwiązania przez uczniów, dlatego 
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brak jest możliwości porównania otrzymanych wyników w latach ubiegłych.  

Egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 18-20 kwietnia 2018r. Składał się z sześciu części– po dwie każdego 

dnia. Wyniki egzaminu obrazują tabele. Uczniowie Gimnazjum w Kroczycach najlepiej napisali egzamin z języka 

polskiego (68%), najsłabiej wypadły egzaminy z języka niemieckiego (40,1% -poziom podstawowy) oraz z języka 

angielskiego na poziomie rozszerzonym (36,7%). Wyniki uczniów Gminy Kroczyce z części humanistycznej oraz 

matematyczno –przyrodniczej są porównywalne do średnich wyników dla województwa podkarpackiego, 

natomiast słabiej uczniowie wypadli z części językowej.  
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Tabela 36 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku 2018 

    Język 
polski 

Historia i wiedza o 
społeczeostwie 

Matematyka Przyroda Język angielski 
poziom 
podstawowy 

Język angielski 
poziom rozszerzony 

Język niemiecki 
poziom 
podstawowy 

  
lic

zb
a 

p
is

zą
cy

ch
 % % % % 

lic
zb

a 
p

is
zą

cy
ch

 % 

lic
zb

a 
p

is
zą

cy
ch

 % 

lic
zb

a 
p

is
zą

cy
ch

 % 

Gimnazjum w 
Kroczycach 

53 68 56,4 50,2 52,5 46 55,2 46 36,7 7 40,1 

Gmina 53 68 56,4 50,2 52,5 46 55,2 46 36,7 7 40,1 

Powiat 964 68 57,8 49,2 54,3 789 70,3 782 55,2 175 45 

Województwo 35847 67,9 58,9 51,1 55,4 32536 69,4 32356 52,3 2985 52,3 

Źródło: UG Kroczyce 
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9.2.2 Kadra i system doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których 

organem prowadzącym jest gmina 

 

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 37 Zatrudnienie w placówkach oświatowych 

Placówka 

Zatrudnienie nauczycieli 

od stycznia do sierpnia 2018 

Zatrudnienie nauczycieli 

od września do grudnia 2018 

osoby etaty osoby etaty 

Publiczne 
Przedszkole 
w Kroczycach 

11 7,65 10 7,49 

Szkoła Podstawowa 
z Oddziałem 
przedszkolnym 
w Pradłach 

22 14,52 27 18,80 

Szkoła Podstawowa 
w Kroczycach wraz 
z Gimnazjum 

39 34,7 36 32,54 

Razem  72 56,87 73 58,83 

Źródło: UG Kroczyce 

W roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum pracowało 72 

nauczycieli na 56,87 etatu. Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem zawodowym posiadało 71 

nauczycieli, 1 nauczyciel posiada wykształcenie wyższe zawodowe(licencjat). 

W roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum pracowało 73 nauczycieli na 

58,83 etatu. Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem zawodowym posiadało 71 nauczycieli, 1 

nauczyciel posiada wykształcenie wyższe zawodowe(licencjat). 

Nauczyciele SP w Kroczycach uczestniczyli łącznie 90 różnych formach doskonalenia zawodowego, 

nauczyciele SP w Pradłach uczestniczyli łącznie 84 różnych formach doskonalenia zawodowego, nauczyciele 

Przedszkola w Kroczycach uczestniczyli w 8 formach doskonalenia zawodowego. Najczęściej były to szkolenia, 

konferencje i warsztaty. Tematyka dotyczyła metodyki nauczania, pracy z uczniami mającymi problemy w nauce 

oraz postępowania z uczniami trudnymi pod względem zachowanie. Coraz większą popularnością cieszą się 

webinaria dostępne na stronach internetowych. 

Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym posiadali prawie wszyscy 
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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 2018 przedstawia tabela. 

Tabela 38 Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w poszczególnych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Kroczyce 

Placówka 
Nauczyciel 

stażysta 
Nauczyciel 

kontraktowy 
Nauczyciel 

mianowany 
Nauczyciel 

dyplomowany 
Razem 

Publiczne Przedszkole w 
Kroczycach 

0 1 3 7 11 

Oddział przedszkolny w 
Szkole Podstawowej w 
Pradłach 

0 1 1 0 2 

Szkoła Podstawowa w 
Pradłach 

0 0 4 16 20 

Szkoła Podstawowa w 
Kroczycach 

1 0 6 14 21 

Gimnazjum 0 0 3 15 18 

Razem 1 2 17 52 72 

Źródło: UG Kroczyce 

 

9.2.3 Działania podejmowane przez szkoły nakierowane na kształcenie uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Szkoły Gminy Kroczyce oraz poszczególni nauczyciele 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 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, 
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g)porad i konsultacji z pedagogiem szkolnym, 

h) zajęd uzupełniających i rozwijających 

9.2.4 Pomoc materialna 

 

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały dwiczeniowe. 

Dnia 21 marca 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały dwiczeniowe 

(Dz. U. z 2018 poz. 655) Ustawa podręcznikowa gwarantuje uczniom szkół podstawowych i dotychczasowych 

gimnazjów włączonych do szkół podstawowych prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów 

dwiczeniowych. W roku szkolnym 2018/2019 prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników mieli wszyscy 

uczniowie. Dotację otrzymały klasy : I, IV, VI, VII i III gimnazjum, a do materiałów dwiczeniowych uczniowie klas: 

I –VII i II i III gimnazjum. Zgodnie z przyjętym harmonogramem złożony został wniosek o udzielenie dotacji 

celowej w 2018 roku i podział środków z dotacji pomiędzy szkoły w Gminie Kroczyce. Wysokośd wydatków na 

ten cel wyniosła 64 681,26 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 514 zł netto (od października 2018 -528 zł) 

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 tym w szczególności zakupu podręczników, a w uzasadnionych przypadkach także w formie świadczenia 

pieniężnego.  

Liczba stypendystów w Gminie Kroczyce w roku 2018 wynosiła 30 uczniów, kwota wypłaconych 

stypendiów 26 705,21 zł. 

Dowozy uczniów 

Gmina Kroczyce organizuje przewóz dzieci na swoim terenie zgodnie z art. 39. 1. sied publicznych szkół 

podstawowych powinna byd zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku 

szkolnego. 

Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczad: 

1) 3 km -w przypadku uczniów klas I -IV szkół podstawowych; 

2) 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. 

W przypadku gdy droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza 

wymienione odległości obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 

dziecka. 
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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.  

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 Wójta Nr 125/2016. 

Projekty UE 

Od września 2018r. rozpoczęto realizację projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekty realizowane będą w okresie od września 2018 roku do czerwca 2020 roku. W Szkole Podstawowej 

w Pradłach jest 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. 

Programy i projekty realizowane w szkołach podstawowych 

W roku 2018 realizowane były 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. 

Nagrody dla najzdolniejszych uczniów w gminie Kroczyce 

Na koniec roku szkolnego 2017/2018 wręczono uczniom nagrody pieniężne Wójta Gminy Kroczyce za 

wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.  

Za wyniki w nauce nagrodę otrzymało 5 uczniów. Ze Szkoły Podstawowej w Kroczycach 4 uczniów oraz 

jedna osoba ze Szkoły Podstawowej Fundacji Elementarz w Dzibicach.  

Za wybitne osiągnięcia artystyczne otrzymała jedna uczennica ze Szkoły Podstawowej w Kroczycach, 

2 uczennice ze Szkoły Podstawowej w Pradłach. 

Za wybitne osiągnięcia artystyczne zespołowe ze Szkoły Podstawowej w Kroczycach oraz Szkoły 

Podstawowej w Pradłach nagrody otrzymały po dwa zespoły. 

Za wybitne osiągnięcia sportowe ze Szkoły Podstawowej w Kroczycach otrzymały zespoły: 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej dziewcząt 

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeostwa w ruchu drogowym 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt 
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Igrzyska Młodzieży Szkolnej drużynowych zawodów lekkoatletycznych dziewcząt 

Mistrzostwa w piłce ręcznej dziewcząt 

 

Kwota łączna wypłaconych nagród wyniosła prawie 19 000,00zł 

9.3 Ochrona zdrowia 

9.3.1 SP ZOZ SKALMED 

Liczba osób zdeklarowanych (zgodnie ze złożonymi deklaracjami) do Poradni POZ w 2018 r. wynosiła 2722. 

Natomiast liczba porad udzielonych pacjentom SP ZOZ „SKALMED” w Kroczycach w 2018 roku jest następująca: 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 

Liczba udzielonych porad ogółem – 12808, w tym 74 porady domowe 

 

Tabela 39 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - liczba udzielonych porad medycznych  

PORADNIA Liczba udzielonych porad 

Kardiologiczna 877 

Dermatologiczna 308 

Rehabilitacyjna 229 

Ginekologiczno-położnicza 580 

Chirurgii ogólnej 787 

Chirurgii urazowo-ortopedycznej 2051 

Okulistyczna 633 

Otolaryngologiczna 661 

Stomatologiczna 5433 

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 2018r. procentowe wykonanie kontraktu z NFZ przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 40 Wykonanie kontraktu z NFZ w % w podziale na świadczenia medyczne 

Rodzaj świadczenia 
Wykonanie kontraktu z 

NFZ 

Świadczenia w zakresie kardiologii 127,89 

Świadczenia w zakresie kardiologii – świadczenia 

pierwszorazowe 
196,05 

Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii 87,60 

Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii – 93,50 
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świadczenia pierwszorazowe 

Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii 77,46 

Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej 114,74 

Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej 132,75 

Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii 

narządu ruchu 
258,19 

Świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii 

narządu ruchu 
121,31 

Świadczenia w zakresie okulistyki 142,49 

Świadczenia zabiegowe w okulistyce  59,90 

Świadczenia w zakresie otolaryngologii 106,44 

Świadczenia zabiegowe w otolaryngologii 113,04 

źródło: SP ZOZ SKALMED 

W przychodni oprócz gabinetów POZ, AOS, Stomatologii i Rehabilitacji dla pacjentów dostępny jest również 

Zakład RTG, USG i Zakład Fizjoterapii, który zapewnia cały wachlarz usług fizjoterapeutycznych z zakresu: 

fizykoterapii, hydroterapii, kinezyterapii, krioterapii. 

Dzięki wykwalifikowanej kadrze lekarskiej i pielęgniarskiej, odpowiednim warunkom lokalowym do udzielania 

świadczeo medycznych, wyposażenia w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną SP ZOZ zapewnienia 

kompleksowośd i ciągłośd świadczeo medycznych dla mieszkaoców Gminy Kroczyce. 

W 2018 roku SP ZOZ SKALMED liczba osób zatrudnionych na umowę o prace wynosiła 18, w tym 3 lekarzy, 4 

pielęgniarki, 3 fizjoterapeutów, 3 pracowników rtg, 2 osoby będące pomocami stomatologicznymi, księgową 

oraz sprzątaczkę. SP ZOZ SKALMED zatrudnia także 13 lekarzy specjalistów na umowę cywilnoprawną, którzy 

udzielają usług w poradniach specjalistycznych.  

9.4 Kultura 

9.4.1 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 2018 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 2018 r. wynosi: 22 793 woluminów, 29 jednostek materiałów 
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audiowizualnych. 

Ogółem w 2018 roku przyjęto materiały biblioteczne o wartości 14 466 zł, w tym: 

a) zakupiono 641 książek o wartości 14 136,90 zł(w tym 245 woluminów o wartości 4 800,00 zł pochodziło z 

dotacji celowej w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości dla 

bibliotek”). Średnia cena książki kupionej wyniosła 24,00 zł, 

b) w formie darowizny biblioteka otrzymała 9 książek o wartości 268,79 zł, 

c) zbiory biblioteczne wzbogaciły się o 16 materiałów audiowizualnych na łączną kwotę 329,10 zł. 

Na 100 mieszkaoców zakupiono 10 woluminów. 

Prenumerowano 10 tytułów czasopism o wartości 3 447,00 zł. 

W ciągu roku sprawozdawczego wycofano 410 książek o wartości 220,59 zł (egzemplarze zaczytane, 

zdezaktualizowane, zagubione przez czytelników). 

Tabela 41 Wpływy materiałów bibliotecznych 

Wyszczególnienie ilośd 

książki zakupione z budżetu, w tym: 

–z dotacji celowej 

–z dotacji od organizatora 

 

245 

396 

dary 9 

audiobooki 16 

Razem 666 

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach 

 

Czytelnictwo 

W 2018 roku w Bibliotece było 1053 zarejestrowanych użytkowników aktywnie wypożyczających, liczba 

odwiedzin w bibliotece wyniosła 14 431. 

Tabela 42 Czytelnicy aktywnie wypożyczający wg wieku 

Wiek rok 2018 % 

czytelników 

do 5 lat 8 1 

6-12 lat 135 12,8 

13-15 lat 90 8,5 

16-19 lat 137 13 

20-24 lat 85 8 

25- 44 lat 311 29,5 

45-60 lat 163 15,5 

powyżej 60 lat 124 11,7 

ogółem 1053 100 

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach 
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Tabela 43 Struktura zawodowa czytelników 

Zajęcie rok 2018 % czytelników 

Osoby uczące się 458 43,5 

Osoby pracujące 342 32,5 

Pozostali 253 24 

Razem 1053 100 

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach 

Liczba czytelników na 100 mieszkaoców –16,6. 

 

Udostępnianie zbiorów 

W 2018 roku łącznie wypożyczono na zewnątrz 25 425 jednostek inwentarzowych dokumentów bibliotecznych 

w tym: 25 264 książki, 161 jednostek zbiorów audiowizualnych oraz 819 czasopism nieoprawnych. 

Średnia wypożyczeo na czytelnika wyniosła 24,15 jednostek inwentarzowych. 

Średnia wypożyczeo na mieszkaoca wyniosła 4 jednostki inwentarzowe. 

Średnia dzienna wypożyczeo materiałów bibliotecznych wyniosła 106,5 jednostek inwentarzowych. 

Tabela 44 Wypożyczanie na zewnętrz 

Wyszczególnienie liczba 

Książki 25 264 

materiały audiowizualne 161 

czasopisma nieoprawne 819 

razem 26 244 

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach 

W 2018 roku na miejscu udostępniono 2572 materiałów bibliotecznych, w tym: 669 książek i 1903 czasopisma 

nieoprawne. Liczba odwiedzin w Czytelni wyniosła 1048. Liczba użytkowników korzystających z Internetu 

wyniosła 840. Liczba udzielonych informacji 365. 

Tabela 45 Udostępniania prezencyjne 

Wyszczególnienie  Liczba 

książki 669 

czasopisma nieoprawne 1 903 

Razem 2.572 

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach 

 

Komputeryzacja biblioteki 

W Bibliotece funkcjonuje 10 komputerów. Wszystkie stanowiska komputerowe są podłączone do Internetu. 

Użytkownicy mają dostęp do 7 komputerów, pozostałe 3 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 



str. 125 

 

zbiorów jest dostępny na stronie biblioteki, a także w w.bibliotece.pl, https: 

//w.bibliotece.pl/w/zawierciaoskim. Strona www i blog bibliotekaKroczyce.blogspot.com/ są na bieżąco 

aktualizowane. Umieszczane są tam: komunikaty, galerie zdjęd, relacje ze spotkao. 

 

Praca z dziedmi i młodzieżą szkolną 

Biblioteki organizowały różnorodne formy pracy z dziedmi m.in.: 

- głośne czytanie baśni czyli Poranki z baśnią dla dzieci (27 uczestników), 

- wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej do biblioteki (zajęcia edukacyjne) –7 zajęd (190 przedszkolaków i uczniów 

ze szkoły podstawowej),  

- spotkania autorskie: z Arkadiuszem Niemirskim w Szkole Podstawowej w Kroczycach i w Szkole Podstawowej 

w Pradłach – (2 spotkania, 245 uczestników); z naszą lokalną poetką Moniką Kowalską w bibliotece 

(2 spotkania, 65 uczestników), 

- spektakle teatralno-edukacyjne w wykonaniu Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa: "Z teczki 

Profesora Książeczki” dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kroczycach i Przedszkola (2 spektakle, 280 

uczestników), „Zadanie z patriotyzmu” dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Kroczycach i w Pradłach 

(2 spektakle,311 uczestników), 

- pasowanie na czytelnika klas pierwszych (53 uczniów),  

- szkolenie indywidualne z obsługi katalogu online (83 czytelników), 

- na bieżąco wykonywano wystawki tematyczne z okazji rocznic literackich i paostwowych. 

Biblioteka brała udział w akcji czytelniczej z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji 

bibliotekę odwiedzili uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Kroczycach (26 uczestników). 

 

Przychody Biblioteki w roku 2018 przedstawiały się następująco: 

- otrzymana dotacja z Gminy Kroczyce - 193 500,00 zł, 

- otrzymana dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach Wieloletniego Programu MKiDN na zakup nowości 

wydawniczych – 48 00,00 zł 

 

Koszty działalności za rok 2018 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kroczycach przedstawiały się następująco  

- zakup książek - 14 466,00 zł (tym: 4800 zł z MKiDN i 9666 zł z budżetu biblioteki), 

- materiałów (energia, woda, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, folia) – 20 782,59 zł, 

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenie - 120 338,35 zł, 

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy -- 23 213,73 zł, 

- zakup usług (prowizje bankowe, szkolenia, abonament SOWA, obsługa BHP, telefon, ubezpieczenia, podróże 

służbowe) - 14 879,33 zł, 

- spotkania autorskie i spektakle teatralne - 1 360,00 zł, 

- Zakładowy Fundusz Socjalny - 3 260,00 zł. 

Tabela 46 Czytelnictwo i zakupy zbiorów bibliotecznych w 2018 roku 
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 Gminna Biblioteka Publiczna 

w Kroczycach 

Filia w 

Pradłach 

Razem 

Zbiory biblioteczne 15 336 7 457 22 793 

Liczba zarejestrowanych czytelników  811 242 1 053 

Liczba wypożyczeo książek 21 235 4 698 25 933 

Liczba wypożyczeo audiobooków 161 - 161 

Liczba wypożyczeo czasopism 2445 277 2722 

Liczba odwiedzin biblioteki 11 897 2534 14 431 

Liczba książek z zakupu 479 162 641 

Liczba zakupionych audiobooków 16 - 16 

Liczba pozyskanych książek z darów 9 - 9 

Liczba tytułów czasopism 7 3 10 

Zakup książek w zł 10 142,36 3994,54 14 

136,90 

Zakup audiobooków w zł 329,10 - 329,10 

Zakup czasopism w zł 2 854,00 593,00 3 447,00 

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach 
 

Na tle innych gmin powiatu zawierciaoskiego nasza biblioteka wypada bardzo dobrze. W tabelach 

statystycznych Biblioteki Śląskiej za rok 2018 czytamy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach wg indeksu 

aktywności zajmuje 2 miejsce w powiecie, także 2 miejsce w zakresie liczby zakupionych woluminów na 100 

mieszkaoców i 2 miejsce w liczbie udostępnieo na 100 mieszkaoców.  

9.4.2 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. 

W 2018 roku Dom Kultury prowadził następujące zajęcia: 

- zajęcia plastyczne; 

- zajęcia nauki gry na gitarze; 

- zajęcia nauki gry na pianinie; 

- zajęcia nauki gry na akordeonie; 

- zajęcia nauki gry na instrumentach dętych; 

- zajęcia didżejskie; 

- zajęcia ruchowe; 

- zajęcia wokalne; 

 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 plastyczne, ruchowe (połączone z 

elementami rytmiki), wokalne oraz didżejskie. Ponadto prowadzone były zajęcia nauki gry na instrumentach 



str. 127 

 

takich jak: gitara, pianino, akordeon oraz instrumenty dęte. W 2018 roku odbyły się warsztaty z robienia 

pisanek ze światowej sławy mistrzem rękodzieła pisankarskiego Arkadiuszem Belicą, a w warsztatach wzięły 

udział osoby w różnym wieku – od dzieci po seniorów. Dom Kultury w Kroczycach miał dwie wystawy. Pierwsza 

to wystawa malarstwa lokalnego artysty z Kroczyc, Stanisława Welona, przedstawiająca Kroczyce w latach 50. i 

60. XX wieku. Druga wystawa dotyczyła dendrologii i była połączona z wykładem Janusza Bargieły na temat 

botaniki. Wszystkie zajęcia mają na celu rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych.  

Zdjęcie 26 Koła zainteresowao jakie działały w roku 2018 

Zajęcia 
Ilośd osób 

ogółem 
Uczniowie 

Kobiety/dzi

ewczynki 

Mężczyźni/c

hłopcy 

Częstotliwośd odbywania 

się zajęd/spotkao 

Orkiestra dęta 30 7 5 25 raz w tygodniu 

Nauka gry na gitarze 6 6 5 1 raz w tygodniu 

Nauka gry na 

akordeonie 

7 7 3 4 raz w tygodniu 

Zajęcia plastyczne 

warsztatowe 

5  5  raz w tygodniu 

Zajęcia wokalne 6 6 6  raz w tygodniu 

Nauka gry na 

pianinie 

11 11 9 2 raz w tygodniu 

Zajęcia ruchowe 30  30  raz w tygodniu 

Zajęcia dj-skie 

warsztatowe 

3   3 raz w tygodniu 

Zespół Pieśni i Taoca 

Ziemia Kroczycka 

30  19 11 raz w tygodniu 

Chór Cecyliaoski 25  25  raz w tygodniu 

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, 1 koło (KGW Biała Błotna) zarejestrowało oficjalnie swoją działalnośd w 2018r. zgodnie 

z procedurą przewidzianą w przywołanej ustawie. 

W ciągu roku 2018 odbyło się 17 wydarzeo kulturalnych i rekreacyjnych o zróżnicowanym charakterze 

artystycznym tj.  

1. Koncert Noworoczny (07.01) 

2. Koncert „ Przy lampce, w starym kinie…” z okazji Dnia Kobiet (09.03) 

3. Dzieo bez przemocy w szkole (08.05) 

4. Międzyszkolny Przegląd Talentów Artystycznych (06.06) 

5. Dzieo Matki „Kocham swoją Mamę" – (26.06)  

6. Dzieo Dziecka (01.06)  

7. Kroczyckie Wianki (16.06) 

8. Taneczny początek wakacji – Biesiada bez granic (30.06) 

9. Kroczycki Wieczór Filmowy (14.07) 

10. Festiwal Piosenki Poetyckiej Jura (22.07) 
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11. Piknik Strażacki (28.07) 

12. Letnia Spartakiada Sportowa Jura (01.08) 

13. Pokazy Ratownictwa Wodnego (03.08) 

14. Rozgrywki Sportowe o Puchar Wójta Gminy Kroczyce w siatkówce plażowej (18.08) 

15. Wieczór Disco (25.08) 

16. Kroczycki Festyn Rodzinny „Święto Kluchy” (08.09) 

17. Koncert Niepodległościowy (04.11) 

18. "Niepodległa do Hymnu" - ogólnopolskie śpiewanie Hymnu Polski z udziałem Orkiestry Dętej, Chóru 

Cecyliaoskiego oraz Zespołu Pieśni i Taoca "Ziemia Kroczycka" (11.11) 

Wśród wydarzeo znalazły się kameralne koncerty („Przy lampce, w starym kinie…”), imprezy plenerowe (Piknik 

Strażacki, Święto Kluchy), dyskoteki (Wieczór Disco), rozgrywki sportowe (Letnia Spartakiada Sportowa Jura), 

czy uroczyste koncerty (Koncert Niepodległościowy). Pierwszym z nich był Koncert Noworoczny, który odbył się 

7 stycznia na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kroczycach. Podczas Koncertu Noworocznego wystąpili 

uzdolnieni miejscowi artyści i wokaliści. Utwory wykonała Jurajska Orkiestra Kameralna pod batutą Leopolda 

Stawarza. Nie zabrakło też Zespołu Pieśni i Taoca Ziemia Kroczycka oraz Kroczyckiej Orkiestry Dętej, a gwiazdą 

wieczoru był Michał Gasz. Film z występu można zobaczyd pod tym linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=mJ9qBMeQ16Q&t=1302s  

Zdjęcie 27 Koncert noworoczny w Kroczycach 2018 

 
źródło: DK Kroczyce 

Największą cykliczną imprezą plenerową w Kroczycach są Kroczyckie Wianki, której celem jest między innymi 

kultywowanie lokalnych tradycji i folkloru podczas obchodów tradycyjnej „Nocy Świętojaoskiej”. Jest to 

największa tego typu impreza w powiecie zawierciaoskim, która co roku gromadzi całą społecznośd lokalną, 

turystów oraz gości gminy Kroczyce. Wydarzenie odbywa się u już od ponad dziesięciu lat, a jego motywem 

przewodnim jest obrzędowośd tradycyjna i ludowa, tradycje taneczne i śpiewacze i folklor. W ubiegłorocznej 

edycji imprezy wystąpiły gwiazdy: Kabaret KaŁaMaSz, zespół Lachersi oraz Horyzont. Tradycyjną częścią 

Kroczyckich Wianków jest spektakl połączony z tradycyjnym puszczaniem wianków po wodzie, który 

w ubiegłym roku nosił tytuł: „Świat? On się nie kooczy...”. W spektaklu wystąpili: Zespół Pieśni i Taoca „Ziemia 

Kroczycka”, Chór Cecyliaoski oraz młodzi artyści związani z Kroczycami. Przy każdej możliwej okazji, Dom 

Kultury w Kroczycach pragnie promowad artystów z gminy Kroczyce. Dzięki wsparciu Domu Kultury, zdolna 

https://www.youtube.com/watch?v=mJ9qBMeQ16Q&t=1302s
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młodzież i dorośli mogą osiągad ogólnopolskie sukcesy. 

Zdjęcie 28 Wianki Kroczyckie 2018 

 
źródło: DK w Kroczycach 

 
 Kolejną ważną imprezą cykliczną jest Święto Kluchy. Jej nazwa wzięła się od lokalnego przysmaku – 

„kluch połom bitych”, które przygotowywane są tu od bardzo dawna, a przepis przekazywany z pokolenia na 

pokolenie. Gospodynie z kół gospodyo wiejskich biorą udział w konkursie kulinarnym, a także zapraszają na 

degustacje lokalnych oraz konkursowych produktów. Temat kulinarny imprezy zmienia się co roku. W edycji z 

2018 roku tematem była klucha w stylu wschodnim.  

Zdjęcie 29 Święto kluchy 2018 

 
Źródło: DK w Kroczycach 

 
Zespoły i organizacje 

Przy Domu Kultury w Kroczycach w 2018 roku działały: 
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1. Zespół Pieśni i Taoca „Ziemia Kroczycka”; 

2. Kroczycka Orkiestra Dęta; 

3. Chór Cecyliaoski; 

4. Koła Gospodyo Wiejskich; 

5. Koło Emerytów i Rencistów. 

 

Historia Zespołu Pieśni i Taoca „Ziemia Kroczycka sięga lat 60-tych 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 artystycznego pełni Piotr Hankus, kierownika chóru – Barbara Czajkowska, a opiekunami zespołu są 

Małgorzata i Adam Sochaccy. W 2018 roku Zespół Pieśni i Taoca „Ziemia Kroczyckaˮ zajął pierwsze miejsce w 

swojej kategorii na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie oraz wziął udział w Balkan Folk 

Fest w Varnie. Wystąpił między innymi w siedzibie Zespołu Pieśni i Taoca „Śląskˮ im. Stanisława Hadyny w 

Koszęcinie oraz na 42. Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej w Krakowie.  

Zdjęcie 30 Zespół Pieśni i Taoca Ziemia Kroczycka 

 
Źródło: DK w Kroczycach 
 
Kroczycka Orkiestra Dęta działa pod kierownictwem kapelmistrza Tomasza Zawadzkiego i liczy około 35 osób. 

W 2018 roku zakupiono pięd kompletów mundurów oraz kurtek o wartości 3 000 zł, a także instrumenty na 

łączną kwotę 9 000 zł, w tym saksofon alt, sakshorn altowy, bęben marszowy wraz z nosidłem, flet poprzeczny 
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wraz z lirką oraz puzon tłokowy. Zadanie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa 

Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięd inicjatyw lokalnych. 

Zdjęcie 31 Kroczycka Orkiestra Dęta 

 
Źródło: DK w Kroczycach 

 
Przy Domu Kultury działa też Chór Cecyliaoski, który prowadzi pani Cecylia Miłosz. Chór ma już na swoim koncie 

pierwsze sukcesy. W marcu 2018 roku chór zajął II miejsce w swojej kategorii na XIV Przeglądzie Pieśni Pasyjnej 

w Koziegłówkach. 

Zdjęcie 32 Chór Cecyliaoski 

 

Źródło: DK w Kroczycach 

 

Z Domem Kultury w Kroczycach współpracują koła gospodyo wiejskich. W 2018 roku było ich osiem (Kroczyce, 

Dzibice, Szypowice, Pradła, Podlesice, Biała Błotna, Lgota Murowana, Kostkowice). Panie współpracują 
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z kroczycką instytucją kultury podczas organizacji imprez kulturalnych, takich jak Kroczyckie Wianki czy Święto 

Kluchy. Aby gospodynie mogły kultywowad tradycje oraz współpracowad, Dom Kultury w Kroczycach organizuje 

dla nich warsztaty śpiewacze, a także spotkania przewodniczących KGW z terenu gminy.  

Zdjęcie 33 KGW Kroczyce 

 

Źródło: DK w Kroczycach 

W sali Domu Kultury odbywają się też comiesięczne spotkania seniorów.  

9.5 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. Stadion sportowy w Kroczycach, 

5. Plac rekreacyjny w miejscowości Dzibice, 

6. Plac rekreacyjny w miejscowości Piaseczno, 

7. Plac zabaw w miejscowości Siemięrzyce, 
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8. Plac zabaw w miejscowości Pradła, 

9. Punkt wypoczynkowy oraz ciągi piesze i dojścia w okolicy skały Okiennik Wielki w Piasecznie, 

10. Siłownia na wolnym powietrzu oraz punkt wypoczynkowy w miejscowości Kostkowice, 

11. Siłownia na wolnym powietrzu oraz punkt wypoczynkowy z ogrodzeniem w miejscowości 

Gołuchowice, 

12. Siłownia na wolnym powietrzu wraz z ogrodzeniem w miejscowości Pradła, 

13. Siłownia na wolnym powietrzu, plac zabaw oraz punkt wypoczynkowy w miejscowości Siedliszowice, 

14. Siłownia na wolnym powietrzu, plac zabaw z ogrodzeniem miejscowości Biała Błotna, 

15. Siłownia zewnętrzna przy basenie otwartym w Kroczycach, 

16. Skatepark, parking i organizacja ciągów pieszych, 

17. Otwarta strefa aktywności w Dobrogoszczycach (powstała w 2018 roku), 

18. Otwarta strefa aktywności w Przyłubsku (powstała w 2018 roku). 

 

Ofertę sportowo-rekreacyjną w 2018 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. 

9.6 Gospodarka komunalna 

9.6.1 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. Na ujęciu wody w Przyłubsku woda ujmowana jest ze źródła samo 

wypływowego. Natomiast ujęcia wody w Siedliszowicach i Lgocie Murowanej to wiercone studnie głębinowe. 

Ilośd wody dostarczonej odbiorcom w 2018 r. wynosiła 195 800 m3. 

Łączna długośd sieci wodociągowej eksploatowanej przez Komunalny Zakład Budżetowy wynosi 93,6 

km. Przyłączy wodociągowych do nieruchomości jest 2567 szt. W roku 2018 wykonanych zostało 9 szt. 

przyłączy wodociągowych. 

Taryfy zatwierdzające obowiązujące ceny zostały zatwierdzone Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr WA.RET.070.1.282.3.2018 z dnia 19 czerwca 2018r. Obowiązująca cena 

netto wody to 4,94 zł/m3 wody, a stawka opłaty abonamentowej wynosi 3,50 zł/m-c/odb. 

Komunalny Zakład Budżetowy dostarcza wodę do następujących miejscowości: Dobrogoszczyce, 

Dzibice, Gołuchowice, Huta Szklana, Kostkowice, Kroczyce, Lgota Murowana, Lgotka, Piaseczno, Podlesice, 

Pradła, Przyłubsko, Siamoszyce, Siedliszowice, Siemięrzyce i Szypowice. Natomiast 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 dostarczonej ludziom do spożycia jest na bieżąco badana 

przez laboratoria posiadające akredytację oraz przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w 
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Zawierciu. Jakośd dostarczanej wody jest dobra o czym świadczą wyniki badao wody wodociągowej (tabela 

poniżej). 

 

Tabela 47 Wyniki badao fizykochemicznych wody wodociągowej 

Lp. 
Nazwa 

oznaczenia 
Jednostka miary Wynik Wartośd parametryczna 

1. Smak - Odstąpiono od 

badania 

bnz – bez nieprawidłowych 

zmian 

2. Zapach - akceptowalny bnz 

3. Barwa mg/dm³ Pt <5 bnz 

4. Mętnośd NTU 0,82±0,21 1 

5. pH - 7,4±0,2 

*T=25,3°C+ 

(6,5-9,5) 

6. Przewodnośd 

elektryczna 

właściwa w 

25°C 

µS/cm 576±47 2500 

7. Twardośd 

ogólna 

mg/dm3 CaCO3 258±34 (60-500) 

8. Magnez mg/dm3 <2 (7-125) 

9. Chlorki mg/dm³ 32±4 250 

10. Fluorki mg/dm³ <0,1 1,5 

11. Jon amonowy mg/dm³ <0,05 0,5 

12. Azotany mg/dm³ 26±4,3 50 

13. Azotyny mg/dm³ <0,033 0,5 

14. Siarczany mg/dm³ <40 250 

15. Mangan 

ogólny 

mg/dm³ <0,040 0,05 

16. Żelazo ogólne mg/dm³ <0,010 0,2 

17. Chlor wolny mg/dm³ 0,09±0,02 0,3 

Źródło: KZB w Kroczycach 

 

Tabela 48 Wyniki badao mikrobiologicznych wody wodociągowej 

Lp. Nazwa oznaczenia Wynik Najwyższe dopuszczalne stężenia 

1. Bakterie grupy coli 0 jtk/100 ml [1;6] 0 

2. Bakterie Escherichia coli 0 jtk/100 ml 0 

3. Enterokoki kałowe 0 jtk/100 ml 0 
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4. Ogólna liczba 

mikroorganizmów w 22°C 

150 jtk/1 ml [94;240] bnz 

Źródło: KZB w Kroczycach 

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Komunalny Zakład Budżetowy w 2018 roku eksploatował 

oczyszczalnię ścieków w Siamoszycach, do której podłączone są trzy miejscowości: Siamoszyce, Przyłubsko oraz 

Szypowice. Łącznie obsługiwane jest 13,40 km sieci kanalizacyjnej i 221 szt. przykanalików kanalizacyjnych. 

W roku 2018 oczyszczonych zostało 20 000 m
3
 ścieków. Oczyszczone ścieki odprowadzane się do rzeki Krztyni. 

Zlecane przez Komunalny Zakład Budżetowy badania ścieków realizowane są przez akredytowane laboratoria, 

a ich wyniki nie budzą zastrzeżeo. 

 

Tabela 49 Sprawozdanie z badania fizykochemicznego oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Siamoszycach odprowadzonych do rzeki 

Krztyni 

Lp. Nazwa oznaczenia Zastosowana metoda badawcza 
Status 

metody
14 

Jednostka 

miary 
Wynik

15
 

1 
Chemiczne Zapotrzebowanie 

Tlenu ChZTCr 

PN-ISO 15705:2005 A,Z mg/dm
3
O2 28,8±4,3

 

2 
Biologiczne Zapotrzebowanie 

Tlenu BZT5 
PN-EN 1899-2:2002 A,Z mg/dm

3
O2 5,0±1,7

 

3 Zawiesiny ogólne 
PN-EN 872:2007 + Ap 1:2001(Sączki 

Munktell/MGC) 
A,Z mg/dm

3
 6,0±1,1

 

Źródło: KZB w Kroczycach 

 

W ramach własnych środków w 2018 roku KZB w Kroczycach zakupił samochód dostawczy marki Citroen za 

kwotę 66 663 PLN, przeznaczony na pogotowie techniczne oraz koparkę JCB. Wartośd zakupionej koparki to 

293 847 PLN, z czego 80 tys. zł pochodziło z dotacji Gminy Kroczyce. 

9.6.2 Gospodarka mieszkaniowa i lokalami użytkowymi 

 

Zasób mieszkaniowy gminy administrowany przez Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach na koniec 2018 

roku obejmował następujące mieszkania: 

- przy ul. Batalionów Chłopskich 31: 6 mieszkao o łącznej powierzchni 289,20 m
2
, oraz lokal użytkowy o 

powierzchni 103,20 m
2
. 

- przy ul. Szkolnej 12: 4 mieszkania o łącznej powierzchni 208,60 m
2
. 

oraz mieszkania socjalne: 

                                                           
14

 Metoda: A – akredytowana, N – nieakredytowana, Z- zatwierdzona przez Paostwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Dąbrowie Górniczej – Nr decyzji NS/HK.4542.ZL.57.870/2018.AM z dnia 19.06.2018r. 

15 Niepewnośd rozszerzona obliczona dla współczynnika rozszerzenia k=2, co odpowiada poziomowi ufności ok. 95%. Uwzględnia 

niepewnośd związaną z pobieraniem próbek. 
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- w Siedliszowicach 53: 8 mieszkao o łącznej powierzchni 341,88 m
2
. 

Przychody za rok 2018 wyniosły 79 281,23 PLN. Zaległości w opłatach za mieszkanie na koniec roku 2018 

wynosiły 5 726,03 zł. 

9.7 Aktywnośd obywatelska 

9.7.1 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 spośród wymienionych jednostek włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego, są to OSP w Kroczycach oraz OSP w Pradłach. Jednostki te skupiają w swoich szeregach łącznie ok. 

420 członków. Wszystkie trzynaście jednostek zrzeszonych jest w Oddziale Gminnym ZOSP RP.  

Zdjęcie 34 Strażacy w akcji na DK 78 

 

Źródło: OSP Kroczyce 

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 50 Działania ratowniczo-gaśnicze w 2018 roku 

Udział Jednostek OSP w działaniach ratowniczo- gaśniczych w roku 2018 

 

Jednostka OSP 

Rodzaj działao 

Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy fałszywe ogółem 

KROCZYCE 59 56 2 117 

PRADŁA 20 11 0 31 

BIAŁA BŁOTNA 15 3 0 18 
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GOŁUCHOWICE 10 0 0 10 

LGOTA 

MUROWANA 

15 1 1 17 

SIEDLISZOWICE 2 0 0 2 

DZIBICE 5 0 0 5 

PRZYŁUBSKO 1 0 0 1 

SIAMOSZYCE 0 0 0 0 

SZYPOWICE 0 0 0 0 

DOBROGOSZCZYCE 5 1 0 6 

KOSTKOWICE 0 0 0 0 

PODLESICE 1 0 0 1 

SUMA 133 72 3 208 

Źródło: Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej rejonu działania Komendy Powiatowej Paostwowej Straży Pożarnej w Zawierciu za rok 
2018 
 

Tabela 51 Dotacje dla OSP w 2018 roku 

DOTACJE 

JEDNOSTKA ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA 

KWOTA (zł) CEL 

BIAŁA BŁOTNA GMINA KROCZYCE 42  

Piła do betonu i stali WFOŚiGW w Katowicach 1700 

MSWiA 2000 

Suma 3742  

KROCZYCE GMINA KROCZYCE 3600  Przenośna motopompa 

pożarnicza TOHATSU 

M16/8 

WFOŚiGW w Katowicach 18600 

KSRG 15000 

Suma 37200  

LGOTA MUROWANA GMINA KROCZYCE 4100 Przenośna motopompa 

pożarnicza TOHATSU 

M16/8 

WFOŚiGW w Katowicach 18600 

MSWiA 14500 

Suma 37200  

PRADŁA GMINA KROCZYCE 195 Piła do betonu i stali, 

ubranie specjalne, hełm 

strażacki, obuwie 

Strażackie, rękawice 

strażackie 

 WFOŚiGW w Katowicach 4250 

 KSRG 7000 

Suma 11445  

Źródło: UG Kroczyce 
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Tabela 52 Środki pozyskane przez Jednostki OSP w ramach 1% 

Środki pozyskane przez Jednostki OSP w ramach 1% 

Jednostka OSP Kwota Sposób wykorzystania 

Dobrogoszczyce 248,12 Zakup linki ratowniczej 

Gołuchowice 49,05 Zakup lizaków do kierowania 

ruchem 

Kroczyce 443,02 Zakup kurtki strażackiej oraz 

czapek do munduru koszarowego 

Pradła 298,44 Zakup koszulek strażackich oraz 

wstęgi do sztandaru 

Przyłubsko 388,20 Zakup węży strażackich 

Siamoszyce 1173,51 Zakup mundurów 

Siedliszowice 115,69 Zakup latarki do hełmu z 

uchwytem 

Suma 2716,03  

Źródło: UG Kroczyce 

 

Tabela 53 Dotacje dla OSP ogółem w 2018 roku 

Łączna kwota pozyskanych dotacji 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KWOTA (zł) 

WFOŚiGW 43 150 

MSWiA 16 500 

KSRG 22 000 

GMINA KROCZYCE 7 937 

1% 2716,03 

Suma 92 303,03 

Źródło: UG Kroczyce 

W roku 2018 trzy jednostki świętowały swoje jubileusze powstania: 

- OSP w Pradłach – Jubileusz 90-lecia 

- OSP w Dobrogoszczycach – Jubileusz 90-lecia 

- OSP w Przyłubsku – Jubileusz 65-lecia połączony z przekazaniem sztandaru Jednostce. 

Z tej okazji, druhowie świętujących jednostek otrzymali odznaczenia za Zasługi dla Pożarnictwa, przyznane 

przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP PR w Katowicach oraz odznaki Strażaka 

Wzorowego, przyznane przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu.  
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Tabela 54 Odznaczenia strażaków w 2018 r. 

ODZNACZENIA PRZYZNANE DRUHOM W 2018r 

Złoty Medal Za Zasługi 

dla Pożarnictwa 

Srebrny Medal Za Zasługi 

dla Pożarnictwa 

Brązowy Medal Za 

Zasługi dla Pożarnictwa 

Odznaka Strażak 

Wzorowy 

 

1 

 

6 

 

8 

 

11 

 

Źródło: UG Kroczyce 

Również Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kroczycach przyznało odznaki dla druhów z 

Jednostek OSP. 

Tabela 55 Odznaczenia Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kroczycach 

Odznaki „Za wysługę lat” przyznane druhom w roku 2018 

V 12 

X 3 

XV 3 

XX 5 

XXV 3 

XXX 4 

XXXV 4 

40 5 

45 4 

50 1 

55 2 

60 2 

70 1 

Źródło: UG Kroczyce 

 

Tabela 56 Udział druhów OSP w szkoleniach 

UDZIAŁ DRUHÓW OSP W SZKOLENIACH 

rok 2018 

RODZAJ SZKOLENIA LICZBA DRUHÓW 

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP 7 

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego 8 

Szkolenie dowódców OSP 6 

Szkolenie naczelników 6 

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 16 
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Razem 43 

Źródło: UG Kroczyce 

 

Tabela 57 Badania druhów OSP 

BADANIA DRUHÓW OSP 

JEDNOSTKA OSP Badania uprawniające 

do działao ratowniczo- 

gaśniczych 

Badania kierowców 

pojazdów 

uprzywilejowanych 

BIAŁA BŁOTNA 1 1 

DZIBICE 2 2 

KOSTKOWICE 13 1 

KROCZYCE 3 1 

LGOTA MUROWANA 12 1 

PRADŁA 2 2 

SIEDLISZOWICE 14 1 

SZYPOWICE 3 1 

GOŁUCHOWICE  3 

RAZEM 50 13 

Źródło: UG Kroczyce 

Druhowie oprócz działalności statutowej chętnie biorą również udział w organizowanych turniejach 

i konkursach. Jednym z nich był XV Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego Strażaków, poprzedzony turniejem 

gminnym. Druhowie gminy Kroczyce III miejsce w klasyfikacji drużynowej. 

W roku 2017 gmina Kroczyce zainicjowała gminne obchody Dnia Strażaka, które odbyły się również roku 2018. 

Gminny Dzieo Strażaka rozpoczęła uroczysta msza św. w intencji strażaków w kościele parafialnym w Pradłach, 

a następnie przedstawiciele Jednostek udali się do strażnicy OSP Pradła, gdzie zostały wręczone odznaki „Za 

wysługę lat” dla druhów z jednostek OSP.  

Co dwa lata na terenie gminy odbywają się gminne zawody sportowo-pożarnicze Jednostek OSP. W roku 2018 

w zawodach wystartowało dziewięd jednostek OSP. Najlepsza okazała się jednostka OSP Kostkowice, II miejsce 

OSP Siamoszyce, a III miejsce OSP Kroczyce. Podczas zawodów po raz pierwszy przystąpiono do dodatkowej 

konkurencji „MUSZTRA”, w której najlepsi okazali się druhowie OSP Dobrogoszczyce, a za nimi OSP Pradła i OSP 

Kroczyce. Podczas zawodów został wręczony Jednostkom również sprzęt ratowniczy współfinansowany ze 

środków Funduszu Sprawiedliwości. 

Druhowie chętnie biorą również udział w organizowanym przez Dom Kultury w Kroczycach Pikniku Strażackim. 

Podczas pikniku uczestnicy mogą zapoznad się ze sprzętem, jaki jest w posiadaniu Jednostek, a także wziąd 

udział w przygotowanych przez OSP Kroczyce zawodach i konkursach. W roku 2018 na piknik zostały 

zaproszone:  

- Grupa Jurajska GOPR, która przygotowała pokaz z udzielania pierwszej pomocy  
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oraz zaprzyjaźnione Jednostki OSP z innych gmin: 

- OSP Marciszów wraz z drabiną wysokościową 

- sekcja wspomagająca akcje poszukiwawcze z psem OSP Niegowonice, gdzie dh Tomasz Męcik- Kronenberg 

zaprezentował pokaz bezpiecznego kontaktu z psem podczas „akcji głaskanie”. 

- OSP Ogrodzieniec - pokaz ratownictwa wysokościowego 

Rok rocznie Gmina Kroczyce organizuje eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W roku 2018 dwie uczennice z terenu gminy, po wygranej 

w eliminacjach powiatowych, brały udział w eliminacjach wojewódzkich. Jedna z nich była uczestniczką finału 

centralnego. 

Od kilku lat gmina Kroczyce przeprowadza etap gminny konkursu plastycznego „Zapobiegajmy 

pożarom”. Spośród nadesłanych prac ze szkół i przedszkoli z terenu gminy komisja wybrała po pięd prac 

w czterech grupach wiekowych, które dostarczono do Zarządu Oddziału Powiatowego w Zawierciu. W roku 

2018 dziesięd prac plastycznych, przygotowanych przez uczniów gminy Kroczyce zostało wybranych w etapie 

powiatowym oraz zostały skierowane do komisji wojewódzkiej. Komisja szczebla wojewódzkiego, oceniając 

prace plastyczne, nadesłane z całego województwa, przyznała dwa pierwsze miejsca w dwóch kategoriach 

wiekowych oraz jedno drugie miejsce dla prac przygotowanych przez przedszkolaków i uczniów z gminy 

Kroczyce. 

Zdjęcie 35 OSP Kroczyce na akcji gaśniczej 

 

Źródło: OSP Kroczyce 

9.7.2 Pozostałe organizacje pozarządowe na terenie Gminy Kroczyce 

Wśród aktywnie działających organizacji pozarządowych z terenu gminy należy wskazad LKS SKALNIAK, 

wpisany do Ewidencji Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują 

prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej przez Starostę Zawierciaoskiego. LKS SKALNIAK prowadzi 
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działalnośd w zakresie sportu i rekreacji ruchowej, a także działalnośd wychowawczą i popularyzatorską 

w zakresie kultury fizycznej. W 2018 roku LKS SKALNIAK realizował zadanie publiczne związane z organizacją 

działao w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kroczyce. 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. Organizowano także 

inne imprezy sportowe np. mecze oldbojów, mini turnieje piłkarskie dla dzieci. W listopadzie 2018 roku LKS 

SKALNIAK meczem z MKS Poręba zakooczył rundę jesienną sosnowieckiej klasy „A” na szóstym miejscu 

zdobywając 28 pkt. Jest to najlepszy jak dotychczas wynik uzyskany drużynę SKALNIAKA w tej klasie 

rozgrywkowej dający dobrą pozycję wyjściową przed rundą wiosenną kooczącą sezon 2018/19
16

. 

W 2018 roku zarejestrowano także pierwsze Koło Gospodyo Wiejskich według nowych procedur 

opisanych ustawą z dnia 9 listopada 2018r.o kołach gospodyo wiejskich – KGW Biała Błotna. Gospodynie 

z Białej Błotnej już wcześniej aktywnie realizowały zadania w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego 

i promowania folkloru oraz podnoszenia jakości życia na terenach wiejskich.  

Organizacje pozarządowe z terenu Gminy Kroczyce prezentuje poniższa tabela. 

Zdjęcie 36 Rejestr organizacji pozarządowych w Gminie Kroczyce za rok 2018 

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 DZIBICE  Rejestr Stowarzyszeo  NIE 

                                                           
16

 Źródło: https://skalniak_Kroczyce.futbolowo.pl/  

https://skalniak_kroczyce.futbolowo.pl/
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DZIBICACH 

10 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W 

SIEDLISZOWICACH 

SIEDLISZOWICE  Rejestr Stowarzyszeo  NIE 

11 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W 

KOSTKOWICACH 

KOSTKOWICE  Rejestr Stowarzyszeo  NIE 

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 NIE 
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na stronie www.zawiercie.powiat.pl 

Źródło: UG Kroczyce na podstawie KRS oraz www.zawiercie.powiat.pl  

9.8 Inne wydarzenia i projekty 

9.8.1 Jubileusz Pożycia Małżeoskiego 

 

W dniu 23 stycznia 2018 r. po raz kolejny świętowaliśmy w Gminie Kroczyce Jubileusz Pożycia 

Małżeoskiego. 17 par obchodziło „Złote Gody". To niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla 

ich rodzin i przyjaciół. To 50 lat zgodnego i nieprzerwanego pożycia małżeoskiego. Swój Jubileusz świętowały 

także pary z 60-letnim stażem małżeoskim. „Diamentowe Gody" obchodziło 5 par. Wyrazem największego 

szacunku i uznania wartości małżeostwa jest przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za 

Długoletnie Pożycie Małżeoskie. Uroczystego aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Kroczyce Pan Stefan Pantak. 

Ówczesna Przewodnicząca Rady Gminy Pani Wanda Karoo wręczyła pamiątkowe dyplomy i kwiaty. Jubilaci 

otrzymali również drobne upominki. Nie zabrakło symbolicznego toastu i poczęstunku. Uroczystośd swoimi 

występami uświetnili artyści: Anita Maszczyk, Leopold Stawarz, Andrzej Kaim, Marcelina Miśta oraz Michał Rus.  

 

Zdjęcie 37 Jubileusz Pożycia Małżeoskiego 2018r. 

 

Źródło: UG Kroczyce 

9.8.2 Kulinarne podróże 

W 2018 r. został zrealizowany projekt specjalny pod nazwą "Kulinarne podróże" z udziałem Kół 

Gospodyo Wiejskich z terenu Gminy Kroczyce. W ramach projektu członkinie KGW zaprezentowały swoje 

przepisy kulinarne na łamach albumu Kulinarne podróże, nakręcono materiał wideo z wybranym przepisem 

http://www.zawiercie.powiat.pl/
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KGW oraz materiał dotyczący Kół Gospodyo Wiejskich zamieszczono w serwisie specjalnym na głównej stronie 

internetowej www.dziennikzachodni.pl. 

Zdjęcie 38 Album Kulinarne Podróże 

 

Źródło: UG Kroczyce 

Koszt zrealizowania tego projektu to 11 685,00 zł brutto. 

Materiał promocyjny związany z projektem dostępny jest pod adresem internetowym: 

https://plus.dziennikzachodni.pl/magazyn/a/gmina-Kroczyce,13055154/  

Zdjęcie 39 Leśny przysmak, czyli gulasz z dziczyzny – danie przygotowane przez KGW Pradła 

 

Źródło: UG Kroczyce 

10 Informacje dodatkowe 
 

http://www.dziennikzachodni.pl/
https://plus.dziennikzachodni.pl/magazyn/a/gmina-kroczyce,13055154/
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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 społecznościowych Facebook na fanpage’u Gmina Kroczyce. 

 

http://www.kroczyce.pl/
http://www.kroczyce.bip.jur.pl/
https://gwkroczyce.peup.pl/
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