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Wstęp  
 
"Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2021" jest kluczowym elementem planowania 
rozwoju lokalnego. Jest to podstawowy instrument długofalowego zarządzania gminą, który 
określa strategiczne kierunki rozwoju gminy poprzez sformułowanie misji i docelowej wizji 
gminy w określonej perspektywie czasowej. Jest to również wybór długookresowych celów 
rozwojowych zapewniających urzeczywistnienie przyjętej wizji.  
"Strategia..." jest odpowiedzią na nieustannie zmieniające się wewnętrzne i zewnętrzne 
warunki gospodarowania oraz wzrost konkurencyjności otoczenia. Umożliwia ona efektywne 
gospodarowanie własnymi, ograniczonymi, zasobami. Do zasobów gminy należą: zasoby 
ludzkie i ich kondycja, stan infrastruktury społecznej i technicznej, stopień rozwoju 
gospodarczego i zagospodarowania przestrzeni, ale też środki finansowe. 

 

Rysunek 1. Schemat diagnozowania w strategii rozwoju gminy 

 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
Z jednej strony "Strategia…" stanowi diagnozę stanu obecnego, z drugiej strony jest zbiorem 
jasno sprecyzowanych potrzeb oraz wynikających z nich kierunków działania, które mogą 
przyspieszyć rozwój Gminy Krasocin, co w rezultacie podniesie poziom życia jej 
mieszkańców. "Strategia…" stanowi ponadto cenne źródło informacji dla potencjalnych 
inwestorów o przyjętych oraz planowanych ścieżkach rozwoju. 
Dokument ten jest swego rodzaju „drogowskazem” dla władz oraz mieszkańców gminy, 
informującym o najważniejszych problemach Gminy Krasocin oraz sposobach ich rozwiązania 
w postaci określenia konkretnych zadań do wykonania. "Strategia…" jest więc próbą 
spojrzenia na rozwój gminy poprzez cele oraz zadania, jakie społeczność lokalna wyznaczyła 
sobie na kolejne lata.  
Założono, że strategia będzie dokumentem średniookresowym a okres jej realizacji 
przypadnie na lata 2014-2021. Taki horyzont czasowy jest zgodny z zaleceniami 
planistycznymi oraz pozwala na dostosowanie strategii do wymogów wynikających 
z obowiązującej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.   
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Rysunek 2. Schemat planowania strategicznego  

 
 

 
 
 
 
  
 
 
Opracowanie "Strategii Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2014-2021" jest warunkiem 
koniecznym z uwagi na fakt, że gmina zamierza ubiegać się o pozabudżetowe środki 
pomocowe, w tym środki z funduszy Unii Europejskiej. Inną przesłanką opracowania 
niniejszego dokumentu jest potrzeba przyspieszenia rozwoju społeczno- gospodarczego 
wchodzących w skład gminy miejscowości, poprzez podejmowanie nowych wyzwań 
i konsekwentną realizację zaplanowanych działań. Realizacja zapisów "Strategii…" powinna 
przyczynić się do wzrostu atrakcyjności życia społeczno-gospodarczego i kulturalnego, 
aktywizować lokalną społeczność a także zwiększać poczucie tożsamości z miejscem, 
w którym ona zamieszkuje.  
W czasie opracowywania niniejszej "Strategii…" w oparciu o posiadane strategiczne –
dokumenty gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz dane Urzędu Gminy– starano się w jak 
największym stopniu poznać otoczenie i zrozumieć zachodzące w niej procesy. Szczególny 
nacisk położony został na identyfikację problemów, potrzeb i oczekiwań mieszkańców.  
"Strategia Rozwoju Gminy Krasocin" składa się z dwóch zasadniczych części: 

 Część I – na podstawie dostępnych danych statystycznych, informacji pozyskanych 
z Urzędu Gminy Krasocin oraz obowiązujących dokumentów strategicznych, 
przedstawiono stan aktualny gminy. Analiza ta wykonana została dla następujących 
sfer: społecznej z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego oraz infrastruktury 
społecznej, infrastruktury technicznej, gospodarczej, środowiska przyrodniczego i 
zasobów naturalnych.  

 Część II – stanowi część planistyczną niniejszego dokumentu.  
W części tej zaprezentowano podsumowanie diagnozy stanu obecnego gminy 
w kontekście istniejącego potencjału oraz szans i barier rozwoju, przedstawione 
w formie analizy SWOT i wyznaczono obszary strategiczne dla gminy.  
W planie strategicznym określono misję oraz wizję gminy. Wyznaczono obszary 
priorytetowe, cele strategiczne a w ich ramach cele operacyjne. Część ta zawiera 
określone kierunki działań przyszłościowych, które będą mieć zasadniczy wpływ na 
rozwój gminy. W tej części określono również sposoby wdrażania, monitorowania 
oraz finansowania zadań przewidzianych do realizacji. 

Ten – swoistego rodzaju – scenariusz przyszłości został nakreślony po to, aby gmina 
korzystając ze swoich atutów mogła efektywnie wykorzystywać pojawiające się szanse i 
skutecznie niwelować pojawiające się zagrożenia. 
Zakłada się, że w wyniku realizacji zamierzeń niniejszego dokumentu obszar Gminy Krasocin 
zyska walor atrakcyjności inwestycyjnej, będzie bardziej przyjazny dla mieszkańców pod 
względem zaspokajania potrzeb społecznych, będzie miał szanse rozwijać się 
i wykorzystywać swój potencjał.  

Tworzenie 
warunków dla 
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gminy 

Modernizacja 
i rozbudowa 

infrastruktury 

Poprawa jakości 
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CZĘŚĆ I 

 
DIAGNOZA STANU AKTUALNEGO GMINY KRASOCIN 
 
1. Ogólna charakterystyka Gminy Krasocin 
  
Położenie administracyjne gminy  
 
Gmina Krasocin to gmina wiejska położona w zachodniej części województwa 
świętokrzyskiego w powiecie włoszczowskim. Wschodnia granica gminy jest jednocześnie 
granicą powiatu włoszczowskiego z powiatem kieleckim. 
 
Gmina Krasocin graniczy z 6 innymi gminami: 

 Od północnego wschodu z Gminą Łopuszno, 

 Od południowego wschodu z Gminą Małogoszcz, 

 Od południowego zachodu z Gminą Włoszczowa, 

 Od północnego zachodu z Gminami Kluczewsko, Słupia (Konecka) i Przedbórz.  
 
Gmina położona jest w odległości około 12,5 km od miasta powiatowego Włoszczowa, około 
45 km od Kielc i 85 km od Piotrkowa Trybunalskiego 
 

Rysunek 3. Gmina Krasocin na tle gmin sąsiednich 

 

 

 
Źródło: Wg http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/ 

 

http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
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Gmina Krasocin zajmuje powierzchnię 194 km2, co stanowi około 21% ogólnej powierzchni 
powiatu włoszczowskiego i blisko 2% powierzchni województwa świętokrzyskiego. Pod 
względem zajmowanej powierzchni gmina plasuje się na drugim miejscu wśród wszystkich 
gmin powiatu włoszczowskiego i na pierwszym miejscu wśród gmin wiejskich tego powiatu.  
Na terenie gminy znajduje się 26 miejscowości mających status sołectwa.  
 

Tabela 1: Sołectwa w Gminie Krasocin 

Lp. Sołectwo Miejscowości wchodzące w skład sołectwa Ilość posesji 

1. Borowiec Borowiec, Rogalów 51 

2. Brygidów Brygidów, Ostra Górka 62 

3. Bukowa Bukowa 143 (w tym bloki wielorodzinne) 

4. Chotów Chotów 63 

5. Cieśle Cieśle 179 

6. Czostków Czostków 170 

7. Dąbrówka Dąbrówka 31 

8. Gruszczyn Gruszczyn 66 

9. Jakubów Jakubów 28 

10. Karolinów Karolinów, Lipia Góra 65 

11. Krasocin Krasocin 372 

12. Kozia Wieś Kozia Wieś 83 

13. Lipie Lipie 63 

14. Ludynia Ludynia 109 

15. Mieczyn Mieczyn , Huta Stara 102 

16. Nowy Dwór Nowy Dwór, Wielkopole 37 

17. Oleszno Oleszno 360 

18. Ostrów Ostrów, Kuzki Belina 121 

19. Skorków Skorków 244 

20. Stojewsko Stojewsko, Podlewsko 68 

21. Sułków Sułków 83 

22. Świdno Świdno,Porąbki 100 

23. Wojciechów Wojciechów 35 

24. Wola Świdzińska Wola Świdzińska 65 

25. Występy Występy 119 

26. Zabrody Zabrody, Żeleźnica 45 

 *według danych Urzędu Gminy w Krasocinie 
 

1.2. Rys historyczny  
 
Nie zachowały się żadne notatki ani dokumenty, które mówiłyby o historii powstania osady, 
będącej zaczątkiem dzisiejszej wsi Krasocin. Zabytki kultury materialnej Krasocina i okolic 
sięgają odległych czasów prehistorycznych i jednocześnie świadczą o obecności człowieka na 
tychże terenach od bardzo dawna.   
Najwcześniejszą ludność mezolityczną na obszarze Polski reprezentuje tzw. kultura 
komornicka (VIII tysiąclecie p.n.e.). Znaleziska tej kultury napotkano na wydmie „Pola 
pożydowskie” w Dąbrówce, gdzie dodatkowo odkryto narzędzia krzemienne innych kultur 
mezolitycznych: janisławickiej oraz chojnicko- pieńkowskiej.  
W miejscowościach Czostków i Oleszno zidentyfikowano zabytki z okresu przedrzymskiego, 
należące do kultury grobów kloszowych, natomiast z okresu wpływów rzymskich w 
miejscowości Świdno. Z okresu wcześniejszego (od VII w.) i późniejszego (od XIII w.) 
średniowiecza pochodzą ułamki naczyń znalezione w Olesznie.  
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Pierwszy dokument historyczny dotyczący Krasocina ukazał się dopiero 24 kwietnia 1325 r. w 
Gnieźnie. Wystawił go arcybiskup gnieźnieński Janisław z okazji konsekracji kościoła w 
Fałkowie koło Radoszyc i nadania mu dziesięciny ze wsi Krasocin.  
Za czasów Polski piastowskiej Krasocin z przyległościami należał do włości królewskich po 
dawnej dzielnicy sandomierskiej. 
Na podstawie rejestrów poborowych z 1508 r. wiadomo, ze dziedzicem wsi był wówczas 
Mikołaj Rogiński, który prawdopodobnie sprzedał Krasocin Hieronimowi Szafrańcowi herbu 
Starykoń.  
 
Kolejnym właścicielem Krasocina w pierwszych latach XVII w. został Adam Szypowski, 
kanonik krakowski i kielecki. Po Szypowskich właścicielami Krasocina były kolejno rody: 
Podoskich, Dobieckich, Stojowskich, Wilandów, Pokrzywickich.  
W okresie I wojny światowej pod okupacją austriacką Krasocin i Oleszno weszły w skład 
generalnego gubernatorstwa lubelskiego.  
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Krasocin wraz z Olesznem weszły w skład powiatu 
włoszczowskiego i utworzonego województwa kieleckiego. Ten podział administracyjny 
obowiązywał do wybuchu II wojny światowej, po czym w 1975 r. zlikwidowano szczebel 
powiatowy, ale gmina w dalszym ciągu znajdowała się w województwie kieleckim. 
Reforma administracyjna z 1998 r. przywróciła powiaty jako szczebel pośredni w systemie 
administracji publicznej.  Gmina Krasocin znalazła się w powiecie włoszczowskim. 
Województwo kieleckie zmieniło nazwę na województwo świętokrzyskie.  
Obecnie Krasocin jest stolicą gminy i siedzibą lokalnych władz samorządowych.   
 
1.3. Funkcjonowanie Gminy Krasocin  
 
1.3.1. Organizacja i władze Gminy  
 
Gmina Krasocin stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez jej mieszkańców. 
Zarządza nią Rada Gminy składająca się z 15 radnych, pracujących w 5 komisjach.  
Wójt Gminy Krasocin jest jednoosobowym organem wykonawczym Gminy.  
Gmina posiada własny herb i flagę przyjęte statutem.  
Jednostką administracyjną gminy jest Urząd Gminy w Krasocinie.  
Adres: 29-105 Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1 
Kontakt: tel. (41)3917026, fax (41)3917010, e-mail: gmina@krasocin.com.pl. 
Urząd Gminy Krasocin wykonuje zadania gminy wynikające z ustawy, zadania zlecone z 
zakresu działań organów administracji rządowej, zadania wynikające z porozumień 
zawartych pomiędzy gminą a jednostkami samorządu terytorialnego oraz inne zadania 
określone statutem, uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Krasocin. 
Zadania te realizowane są poprzez poszczególne wydziały lub samodzielne stanowiska pracy 
utworzone w urzędzie.  
 
1.3.2. Jednostki organizacyjne Gminy  
 
Gmina Krasocin posiada następujące jednostki podległe:  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie, 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie, 

 Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Krasocinie, 

mailto:gmina@krasocin.com.pl
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 Zespół Placówek Oświatowych w Krasocinie, 

 Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie, 

 Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie, 

 Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach, 

 Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie, 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie, 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasocinie, 

 Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krasocinie. 
 

1.3.3. Działalność Samorządu Gminy Krasocin w latach 2009-2013  

 

Tabela 2. Dochody i wydatki budżetu gminy Krasocin w latach 2008-2012 [w zł] 

Wyszczególnienie  2008 2009 2010 2011 2012 

Dochody ogółem  25705958 30327835 34236037,83 29444959,30 28977613,79 

Wydatki ogółem  28031139,50 30720820,31 38851056,30 33326771,37 32888242,72 

*Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Krasocin 

 

Wykres 1. Dochody i wydatki budżetu Gminy Krasocin na przestrzeni lat 2008- 2012 [w zł] 

 
Na przestrzeni lat 2008- 2012, największe dochody gmina osiągnęła w 2010 r. (34 236 037,83 
zł). W analizowanym okresie niezmiennie ponoszone przez gminę wydatki przewyższają 
osiągane przez nią dochody.  
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Tabela 3. Dochody budżetu Gminy Krasocin w latach 2008-2012 według działów [w zł] 

Źródło dochodów 2008 2009 2010 2011 2012 

Subwencja ogólna 
z budżetu 

10823343 13100353 12820203,00 12754321,00 13771209,00 

Dotacja celowa na 
zadania zlecone 

4267726 4096073 4369154,70 4140469,16 4105576,86 

Dotacja na 
dofinansowanie 
własnych zadań 

bieżących 

1091246 849688 1303758,80 1039810,49 855988,80 

Dotacja na 
dofinansowanie 

inwestycji 
33426 2820697 5854695,65 1492415,40 20189,97 

Dochody z majątku 
gminy 

151624 150340 210598,11 185718,86 294737,47 

Podatki i opłaty 8316132 8311153 8508598,93 9309968,27 9294284,74 

Pozostałe dochody 
własne 

1022461 999531 1169028,64 522256,12 635626,95 

Dochody ogółem  25705958 30327835 34236037,83 29444959,30 28977613,79 

*Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Krasocin 

 
Dodatkowe źródła finansowania inwestycji w gminie stanowią głównie:  

 Urząd Wojewódzki (dotacje), 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  

 dofinansowanie ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i 
Europejskiego Funduszu Rybackiego, 

 preferencyjne kredyty i pożyczki z banków komercyjnych. 
  

Tabela 4. Wydatki budżetu Gminy Krasocin w latach 2008-2012 według działów [w zł]  

Wyszczególnienie 
działów 

2008 2009 2010 2011 2012 

Rolnictwo 
i łowiectwo  

312701,07 459449,55 489481,81 285481,43 346546,04 

Transport i łączność 1178513,85 1225868,11 1134408,14 1325572,11 1570251,23 

Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w 

energię elektryczną, 
gaz i wodę  

485072,79 540755,49 524737,65 60620,22 - 

Gospodarka 
mieszkaniowa  

94213,60 53404,72 80067,46 48699,07 31517,30 

Działalność usługowa 32611,23 50518,15 45095,71 53772,01 88491,76 

Informatyka - - 3416,00 - - 

Oświata 
i wychowanie  

10348855,23 11394780,59 11819764,29 12652778,34 13983013,83 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego  

229653,06 327119,66 401102,37 453154,46 497761,86 

Ochrona zdrowia  269176,11 135175,73 239109,37 156258,51 139521,46 

Pomoc społeczna  5099989,92 5065181,64 5518625,17 5082658,73 5199190,66 

Kultura fizyczna  - - - 145083,78 217624,91 

Kultura fizyczna i 143879,11 618797,90 292930,03 - - 
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Wyszczególnienie 
działów 

2008 2009 2010 2011 2012 

Rolnictwo 
i łowiectwo  

312701,07 459449,55 489481,81 285481,43 346546,04 

Transport i łączność 1178513,85 1225868,11 1134408,14 1325572,11 1570251,23 

Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w 

energię elektryczną, 
gaz i wodę  

485072,79 540755,49 524737,65 60620,22 - 

Gospodarka 
mieszkaniowa  

94213,60 53404,72 80067,46 48699,07 31517,30 

Działalność usługowa 32611,23 50518,15 45095,71 53772,01 88491,76 

Informatyka - - 3416,00 - - 

Oświata 
i wychowanie  

10348855,23 11394780,59 11819764,29 12652778,34 13983013,83 

sport 

Administracja 
publiczna  

1871799,47 1950644,35 2121265,86 2371357,79 2627680,48 

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa  

221560,08 237522,41 374806,28 279374,02 490263,27 

Urzędy naczelnych 
organów władzy 

państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

1568,00 15464,00 47308,00 18850,00 1845,00 

Obsługa długu 
publicznego 

1394,99 56122,05 112160,38 249397,45 594892,00 

Różne rozliczenia 18504,00 13565,00 12555,97 11234,00 11321,50 

Pozostałe zadania w 
zakresie polityki 

społecznej 
60218,83 157881,16 306194,16 517065,41 292014,71 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

390722,08 352726,66 405246,61 408204,41 432264,69 

Gospodarka 
komunalna i ochrona 

środowiska 
7270706,08 8065843,14 14922781,04 9207209,63 6364042,02 

Wydatki ogółem  28031139,50 30720820,31 38851056,30 33326771,37 32888242,72 

*Opracowanie własne na postawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych 2008-2012 

 

Tabela 5. Dochody i wydatki budżetu gminy Krasocin na 1 mieszkańca w latach 2008-2012 (GUS, 2008-2012)  

Wyszczególnienie  2008 2009 2010 2011 2012 

Dochody [zł] 2393,48 2816,74 3163,56 2716,83 2679,64 

Wydatki [zł] 2609,98 2853,24 3590,01 3074,99 3041,27 

*Opracowanie własne na postawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych 2008-2012 
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Wykres 2. Dochody i wydatki budżetu gminy Krasocin na 1 mieszkańca w latach 2008-2012 [w zł] 

 
Gmina Krasocin prowadzi aktywną politykę pozyskiwania środków pozabudżetowych na 
realizację inwestycji, do których należą m.in.: 

 „Remont kompleksu sportowego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 18/1 w 
miejscowości Bukowa”, 

 „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krasocinie”, 

 „Budowa sieciowej przepompowni wody dla istniejącej rozdzielczej sieci 
wodociągowej- wodociągu gminnego „Mieczyn” w miejscowości Świdno gm. Krasocin 
na działce nr ew. 4441/1”, 

 „Połączenie wod. Ludynia z wod. Sułków przez Ostrów wraz z odc. wod. w msc. Ludynia 
dz. 704/1- 693/3”, 

 „Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Sułków i połączenie z wodociągiem 
Krasocin, etap II”, 

 „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Krasocin- Zlewnia Krasocin wraz z budową 
oczyszczalni ścieków w msc. Krasocin”, 

 „Remont strażnicy OSP, dz. nr ewid. 399, wraz z budową pochylni dla osób 
niepełnosprawnych”, 

 „Zagospodarowanie terenu w msc. Chotów wokół pomnika upamiętniającego bitwę 
pod Chotowem”, 

 „Budowa sieci kanalizacyjnej Gminy Krasocin w miejscowości Kozia Wieś- zlewnia 
Oleszno; etap IV”, 

 „Rewitalizacja miejscowości Oleszno”, 

 „Budowa sieci kanalizacyjnej Gminy Krasocin- etap III , msc. Bukowa ul. Spacerowa, 
msc. Występy (Dolne)”, 

 „Budowa sieci kanalizacyjnej gminy Krasocin w msc. Oleszno- etap III”, 

 „Budowa odcinków oświetlenia ulicznego w terenie zabudowanym, w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 786 na terenie Gminy Krasocin”. 

 
Bliskim gminie działaniem są również inwestycje w sferze społecznej- realizacja 
przedsięwzięć miękkich, skierowanych do lokalnej społeczności. 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

2008 2009 2010 2011 2012 

Dochody  

Wydatki  



Strategia Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2014-2021  

14 
 

W ramach tzw. „Małych projektów”, gmina zrealizowała projekt pn.  „Krasockie- trwaj- 
organizacja lokalnych imprez folklorystycznych” i otrzymała dofinansowanie na zakup 
wyposażenia świetlic środowiskowych.  
Ponadto Gmina Krasocin uczestniczy w projekcie „e- świętokrzyskie. Budowa Systemu 
Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” oraz „e-świętokrzyskie. 
Rozbudowa systemów informatycznych”.  
W gminie realizowane są także inne projekty z dofinansowaniem unijnym, których 
beneficjentami są organizacje pozarządowe np. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Krasocin”. 
Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne czy Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie. 
 

Gmina Krasocin należy do Stowarzyszenia LGD „Nad Czarna i Pilicą”, które powołane zostało 
na obszarze pięciu gmin: Radoszyce, Słupia, Krasocin, Łopuszno, Fałków oraz Stowarzyszenia 
LGR „Między Nidą a Pilicą”, które swoją działalność rozpoczęło 16 września 2009 r. z 
inicjatywy 9 gmin (Fałków, Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Przedbórz, Radków, Ruda 
Maleniecka, Secemin, Włoszczowa) a także mieszkańców obszaru związanego z działalnością 
rybacką.  
Celem Stowarzyszenia LGD „Nad Czarną i Pilicą” jest działanie na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, m.in. opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), podejmowanie 
inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich 
czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR, upowszechnianie i wymianę informacji o 
inicjatywach związanych z aktywnością ludności na obszarach wiejskich położonych w 
obszarze działania LGD, propagowanie działań na rzecz LSR w obszarze działania LGD, 
pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym Programów Pomocowych, 
promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD, udzielanie wsparcia 
mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania 
środków na ich realizację, w tym z Programów Pomocowych. 
Celem Stowarzyszenia LGR „Między Nidą a Pilicą” jest działanie na rzecz zrównoważonego 
rozwoju obszarów rybackich i aktywizacja społeczności zamieszkujących obszary zależne od 
rybactwa, realizacja lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR), złagodzenie 
skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim a także współpraca z innymi 
społecznościami rybackimi w kraju.  
 
2. Charakterystyka sfery społecznej  
 
2.1. Sytuacja demograficzna  
 
Gmina Krasocin (wg stanu na 31.12.2012 r.) liczy ogółem 10 805 mieszkańców. Średnia 
gęstość zaludnienia w gminie wynosi 56 osób na km2.  
 

Tabela 6. Liczba ludności w Gminie Krasocin (statystyka uwzględniająca faktyczne miejsce zamieszkania) 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba ludności 
ogółem  

10766 10704 10842 10824 10805 

Liczba mężczyzn  5435 5405 5502 5495 5468 

Liczba kobiet  5331 5299 5340 5329 5337 

    *Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych 
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Mieszkańcy Gminy Krasocin stanowią ponad 23% ludności powiatu włoszczowskiego i 0,84% 
ludności województwa świętokrzyskiego.  
Od 2010 r. liczba osób zamieszkałych na terenie gminy maleje. Przyczyną takiego stanu 
rzeczy są ujemne – dość zróżnicowane, nie wykazujące szczególnych tendencji – wskaźniki 
przyrostu naturalnego i salda migracji.  
 
Stopień koncentracji ludności w gminie jest nierównomierny. Do najludniejszych 
miejscowości należą: Krasocin (1136 mieszkańców), Oleszno (1134 mieszkańców), Bukowa 
(1105 mieszkańców), Cieśle (758 mieszkańców), Czostków (686 mieszkańców), Skorków (638 
mieszkańców) oraz Występy (509 mieszkańców).  Najmniejszymi pod względem zaludnienia 
miejscowościami w gminie są: Belina (17 mieszkańców), Chałupki (11 mieszkańców), Rudnik 
(6 mieszkańców). 

Tabela 7. Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy Krasocin 

Lp. Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców 

1. Belina 17 

2. Borowiec 106 

3. Brygidów 206 

4. Bukowa 1105 

5. Chałupki 11 

6. Chotów 189 

7. Cieśle 758 

8. Czostków 686 

9. Dąbrówka 130 

10. Dąbrówki 83 

11. Gruszczyn 272 

12. Huta Stara 43 

13. Jakubów 125 

14. Karolinów 224 

15. Kozia Wieś 229 

16. Krasocin 1136 

17. Lipia Góra 115 

18. Lipie 235 

19. Ludynia 375 

20. Mieczyn 396 

21. Niwiska Gruszczyńskie 69 

22. Niwiska Krasocińskie 31 

23. Nowy Dwór 114 

24. Ogrójce 0 

25. Oleszno 1134 

26. Ostra Górka 55 

27. Ostrów 388 

28. Podlesko 56 

29. Porąbki 28 

30. Rogalów 100 

31. Rudnik 6 

32. Skorków 638 

33. Stojewsko 157 

34. Sułków 365 

35. Świdno 379 

36. Wielkopole 31 

37. Wojciechów 134 

38. Wola Świdzińska 146 

39. Występy 509 

40. Zabrody 106 

41. Żeleźnica 46 

        *Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Krasocinie (stan na 31.12.2013r.) 
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Struktura ludności gminy pod względem ekonomicznych grup wieku (według danych GUS) 
przedstawia się następująco: 20,2% ogółu mieszkańców stanowią osoby w wieku 
przedprodukcyjnym (0-17 lat), 62,5% osoby w wieku produkcyjnym, a 17,3% osoby w wieku 
poprodukcyjnym.  
Populacja gminy charakteryzuje się obecnie mało korzystną strukturą wiekową, ponieważ 
jest zbyt mała różnica pomiędzy populacją w wieku przedprodukcyjnym a poprodukcyjnym. 
Od 2008 r. liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym systematycznie maleje przy 
jednoczesnym wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym- jest to tendencja niekorzystna 
(wyjątkiem jest rok 2010, gdzie w stosunku do roku 2009 odnotowano nieznaczny spadek 
liczby ludności w wieku poprodukcyjnym).  
Zdecydowana większość mieszkańców gminy znajduje się w wieku produkcyjnym. Liczebność 
tej grupy ludności nie ulega znacznym wahaniom.  
 

Wykres 3. Wskaźniki przyrostu naturalnego (na 1000 ludności) w gminie Krasocin w latach 2008-2012 

 

 

Wykres 4. Wskaźniki salda migracji  w gminie Krasocin na przestrzeni lat 2008- 2012 
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Wykres 5. Struktura wieku ludności gminy Krasocin według ekonomicznych grup wiekowych w % latach 
2008-2012 (GUS 2012)  

 
Wskaźniki demograficzne dla gminy Krasocin wynoszą (wg GUS, 2012):  

 wskaźnik obciążenia demograficznego:  

 ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym – 60,1 
osób, 

 ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym – 
85,9 osób, 

 ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym – 27,7 
osób, 

 udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem:  

 w wieku nieprodukcyjnym – 20,2 % osób, 

 w wieku produkcyjnym – 62,5 % osób, 

 w wieku poprodukcyjnym – 17,3 % osób, 

 wskaźniki modułu gminnego:  

 gęstość zaludnienia – 56 osób na 1 km2, 

 kobiety na 100 mężczyzn – 98, 

 przyrost naturalny na 1000 ludności – -0,2‰, 

 saldo migracji – -12 osób.  
 
Tabela 8. Porównanie wybranych wskaźników demograficznych Gminy Krasocin do wskaźników 
demograficznych powiatu włoszczowskiego i województwa świętokrzyskiego w roku 2012 (GUS, 2012)  

Wskaźnik  Jednostka  Gmina Krasocin   Powiat 
włoszczowski 

Województwo 
świętokrzyskie  

Gęstość zaludnienia  osoba na 1 km
2
 56 51 109 

Kobiety na 100 
mężczyzn  

osoba 98 100 105 

Małżeństwa na 1000 
ludności  

‰ 6,4 5,3 5,3 

Urodzenia żywe na 
1000 ludności  

‰ 9,4 8,9 9 

Zgony na 1000 ludności  ‰ 9,6 10,9 10,9 

Przyrost naturalny na 
1000 ludności  

‰ -0,2 -2,0 -1,9 
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Według prognozy statystycznej GUS „Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz 
podregionów na lata 2012 – 2035”, liczba mieszkańców powiatu będzie sukcesywnie maleć 
w całym okresie objętym prognozą. Prognozy demograficzne dla Gminy Krasocin (wykonane 
na podstawie prognoz powiatu) również wykazują tendencje spadku liczby ludności.  
 

Tabela 9. Prognoza demograficzna dla powiatu włoszczowskiego i Gminy Krasocin do roku 2035 

Wyszczególnienie 
Prognoza do roku 

2015 2020 2025 2030 2035 

Powiat włoszczowski  45 664 44 690 43 470 41 935 40 202 

Gmina Krasocin  10 768 10 724 10 676 10 621 10 542 

*Opracowanie własne na podstawie Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na 
lata 2012 – 2035 -  GUS 

 
Pozytywnym zjawiskiem demograficznym na terenie gminy jest: 

 stosunkowo wysoki wskaźnik liczby ludności w wieku produkcyjnym oraz w wieku do 
18 lat, co może pozytywnie zaowocować w przyszłości, jeśli warunki w gminie będą 
bardziej korzystne dla osiedlania się młodych ludzi,  

 wyrównany wskaźnik feminizacji.  
 
Do niekorzystnych zjawisk demograficznych należą: 

 zbyt mała różnica pomiędzy wskaźnikami osób w wieku przedprodukcyjnym 
i poprodukcyjnym, co świadczy o starzeniu się społeczeństwa,  

 sukcesywny i znaczący spadek liczby ludności w gminie: ujemny wskaźnik przyrostu 
naturalnego oraz ujemne saldo migracji,  

 znaczący udział kobiet (ponad 67%) w strukturze osób w wieku poprodukcyjnym, 
w wieku produkcyjnym przewaga mężczyzn, 

 niekorzystne zmiany demograficzne w prognozach ludności do roku 2035. 
 
2.2. Gospodarstwa domowe i źródła ich utrzymania  
 
W Gminie Krasocin funkcjonuje około 3135 gospodarstw domowych (wg danych 
Narodowego Spisu Powszechnego). W przeważającej części są to gospodarstwa 
jednorodzinne, które stanowią blisko 74 % liczby gospodarstw ogółem (w tym 25 % - 
dwuosobowe, 24 % - trzyosobowe,  51 % - cztery osoby i więcej). Gospodarstwa 
dwurodzinne stanowią 8 %, trzy i więcej rodzinne- 0,28%, natomiast nierodzinne około 18%.  
Ocena poziomu życia mieszkańców gminy związana jest z oceną poziomu zaspokojenia ich 
potrzeb materialnych oraz z jakością życia.  
 
Struktura źródeł utrzymania mieszkańców gminy przedstawia się niekorzystnie. Najbardziej 
niepokojącym zjawiskiem jest bardzo wysoki odsetek ludności utrzymującej się ze świadczeń 
społecznych. 
Według danych GUS, prezentowanych w powyższej tabeli, ponad 47% gospodarstw 
domowych utrzymuje się z tzw. źródeł niezarobkowych tj. renta, emerytura, zasiłek, itp.  
Dla pozostałych gospodarstw domowych głównym źródłem utrzymania jest praca najemna, 
w tym praca poza rolnictwem- 36% gospodarstw, natomiast w rolnictwie 0,7%.   Praca na 
rachunek własny to wyłączne źródło utrzymania dla ponad 14% gospodarstw domowych w 
gminie. 
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Tabela 10. Źródła utrzymania gospodarstw domowych w Gminie Krasocin 

Rodzaj źródła utrzymania 
Gospodarstwa domowe- udział w 

% 

Praca najemna 36,7 

Poza rolnictwem w sektorze publicznym 10 

Poza rolnictwem w sektorze prywatnym 26 

W rolnictwie w sektorze publicznym  0,2 

W rolnictwie w sektorze prywatnym  0,5 

Praca na rachunek własny 14,4 

Poza rolnictwem 5,1 

W swoim gospodarstwie rolnym 9,1 

W rolnictwie poza swoim gospodarstwem rolnym 0,2 

Niezarobkowe źródła utrzymania 47,1 

Emerytura pracownicza, kombatancka i pochodne 20,4 

Emerytura rolna  7,1 

Renta z tytułu niezdolności do pracy 8,7 

Renta socjalna  0,4 

Renta rodzinna 4,5 

Zasiłek dla bezrobotnych 2,8 

Zasiłek pomocy społecznej  0,5 

Inne niezarobkowe źródło  2,7 

Źródło utrzymania nieustalone 0,1 

Na utrzymaniu 1,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych 

 
2.3. Zatrudnienie i rynek pracy  
 
Rynek pracy na terenie gminy kształtowany jest głównie przez sektor prywatny, w tym 
znaczny udział ma rolnictwo. W gminie zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w roku 
2012 było 732 osoby, co stanowiło blisko 11% ludności w wieku produkcyjnym. Według 
danych GUS w roku 2012 w gminie pracujących osób w wieku produkcyjnym ogółem było 
1072 (w tym 633 mężczyzn  i 439 kobiet). Na przestrzeni ostatnich lat (od 2008 r.) stopa 
bezrobocia rejestrowanego, liczona jako udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w 
liczbie ludności w wieku produkcyjnym waha się od 11,45% do 10,8%.  
W gminie zarejestrowane są ogółem 1003 podmioty gospodarcze prowadzące działalność 
gospodarczą, z czego blisko 98% to podmioty reprezentujące sektor prywatny.  
W sektorze prywatnym przeważają znacząco osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą na własny rachunek – ponad 89%. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje 
społeczne stanowią około 2,4%, spółki handlowe- ponad 1% oraz spółdzielnie- 0,4%.  
 
Tabela 11. Pracujący według innego podziału niż PKD w Gminie Krasocin w latach 2008-2012  

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 

Ogółem  925 1043 959 1059 1072 

Mężczyźni  557 615 505 585 633 

Kobiety   368 428 454 474 439 

   *Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, 2008- 2012 

 
Mieszkańcy gminy znajdują zatrudnienie w zakładach przemysłowych znajdujących się na 
terenie gminy jak i poza nią, m.in. we Włoszczowie, Małogoszczu oraz Kielcach. 
Z pracy najemnej utrzymuje się 36,7% gospodarstw domowych a z pracy na rachunek własny 
14,4%. 
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Część ludności prowadzi własne gospodarstwa rolne. Według stanu na koniec 2010 r. na 
terenie gminy funkcjonowały 1704 gospodarstwa rolne, w tym: indywidualne: 1703, powyżej 
10 ha -108. Powierzchnia gospodarstw rolnych w gminie wynosi ogółem 9956,23 ha.   
 
2.4. Problemy społeczne  
 
Gmina Krasocin zabezpiecza podstawowe potrzeby społeczne. Na jej terenie działają 
placówki oświatowe do szczebla gimnazjalnego, podstawowa opieka medyczna, instytucje 
społeczne (GOPS, Biblioteka Publiczna w Krasocinie, filie biblioteczne w Bukowie, Mieczynie, 
Ludyni, Olesznie).  
Gmina przeżywa problemy podobne do wielu gmin wiejskich w regionie, czy nawet kraju. 
Szczególnie niekorzystny wpływ na funkcjonowanie i rozwój gminy ma niskie tempo rozwoju 
gospodarczego, który bezpośrednio przekłada się na poziom życia mieszkańców.  
Ważnymi wskaźnikami kondycji społeczeństwa gminy są: demografia, wykształcenie 
mieszkańców, aktywność zawodowa (w tym skala bezrobocia) i społeczna.  
Na przestrzeni ostatnich lat, na terenie gminy obserwuje się systematyczny spadek liczby 
ludności, spowodowany ujemnym przyrostem naturalnym oraz ujemnym saldem migracji – 
najczęściej jest to migracja zarobkowa do większych ośrodków miejskich w kraju lub czasowe 
wyjazdy zagraniczne. Ponadto obserwuje się zbyt małą różnicę pomiędzy liczbą osób w 
wieku przedprodukcyjnym w stosunku do osób w wieku poprodukcyjnym, która w ostatnich 
latach pogłębia się na niekorzyść. 
 
Na terenie gminy ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w 2012 r. korzystały 
382 rodziny. Najwięcej świadczeń przyznawanych jest z powodu bezrobocia, 
niepełnosprawności oraz długotrwałej choroby.  
Bezrobocie jest jednym z najpoważniejszych problemów społeczno- ekonomicznych gminy, 
podobnie jak dla całego województwa świętokrzyskiego, gdzie problem ten (w odniesieniu 
do całego kraju) osiąga szczególnie istotną skalę.  
 

Wykres 6. Liczba osób bezrobotnych w Gminie Krasocin w latach 2008- 2012 
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Tabela 12. Zmiany stopy bezrobocia w Gminie Krasocin w latach 2008- 2012 

Rok Stopa bezrobocia (%)* 

2008 11,5 

2009 11,6 

2010 11,5 

2011 10,1 

2012 10,8 

*udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (obliczenia własne na 
podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, 2008-2012) 
 

Liczba bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo na przestrzeni analizowanych lat 
ulega wahaniom. Najwyższy poziom bezrobocia w analizowanym okresie miał miejsce w 
2009 r., gdzie stopa bezrobocia osiągnęła poziom 11,6%. Najniższą stopa bezrobocia 
odnotowano w 2011 r.: 10,1%.  
Przedstawione powyżej dane określające skalę bezrobocia w gminie, nie odzwierciedlają w 
pełni całego problemu. Powodem jest tzw. bezrobocie ukryte, głównie w rolnictwie. 
Zgodnie z obowiązującymi zasadami rejestracji bezrobotnych, osoby będące właścicielami 
lub posiadaczami nieruchomości rolnej powyżej 2 ha przeliczeniowych nie są ujęte w 
ewidencji osób bezrobotnych, nawet w sytuacji, gdy nie wykonują żadnej pracy. Ma to 
wpływ na skalę zjawiska bezrobocia ukrytego. 
 
2.5. Mieszkalnictwo  
 
Podstawowym elementem zabudowy Gminy Krasocin jest zabudowa mieszkaniowa 
ukształtowana w oparciu o tradycje rolnicze i rolnicze wykorzystanie ziemi. Dominuje 
budownictwo charakterystyczne dla osadnictwa wiejskiego zarówno pod względem formy, 
jak i funkcji, tj. budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z towarzyszącą zabudową związaną z 
działalnością gospodarczą mieszkańców. 
 
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego  (www.stat.gov.pl ), stan na koniec 2012 r., 
na terenie Gminy Krasocin znajdowało się 3150 mieszkań (około 20% zasobów 
mieszkaniowych powiatu włoszczowskiego), o łącznej powierzchni użytkowej 269 362 m2 i 
sumie izb w ilości 12 587.  
Na jedno mieszkanie o przeciętnej wielkości 85,5 m2 przypadają średnio 3,43 osoby 
(wskaźniki dla powiatu włoszczowskiego ogółem wynoszą odpowiednio 80,4 m2 i 2,96 
osoby).  
W skład jednego mieszkania wchodzą przeciętnie 4 izby, co daje 0,85 osoby na jedną izbę. 
Statystyczny mieszkaniec gminy ma do swojej dyspozycji 24,92 m2 powierzchni 
mieszkaniowej. 
 

Tabela 13. Wielkość zasobów mieszkaniowych Gminy Krasocin na przestrzeni lat 2008- 2012 

Wyszczególnienie: 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba mieszkań 3091 3112 3112 3132 3150 

Liczba izb 11877 11999 12375 12486 12587 

Pow. użytkowa w m
2
 253263 256011 264173 266861 269362 

*Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, 2008- 2012 

 

http://www.stat.gov.pl/
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W latach 2008- 2012 przy zwiększeniu liczby mieszkańców o 39 osób (0,36%), zasób 
mieszkaniowy zwiększył się o 59 lokali/budynków mieszkalnych (1,9%), ilość izb wzrosła o 
710, przybyło blisko 16,1 tys. m2 powierzchni użytkowej mieszkalnej.  
 

Wykres 7. Zmiany w zasobach mieszkaniowych Gminy Krasocin w latach 2008- 2012 

 

Tabela 14.  Zmiany standardów zamieszkania na terenie Gminy Krasocin w latach 2008- 2012 

Wyszczególnienie: 2008 2009 2010 2011 2012 

Przeciętna liczba izb w mieszkaniu 3,84 3,85 3,97 3,98 3,99 

Wskaźnik p.u. 1 mieszkania (w m
2
) 81,93 82,26 84,88 85,20 85,51 

Wskaźnik p.u./osobę (w m
2
) 23,52 23,91 24,36 24,65 24,92 

Liczba osób/mieszkanie 3,48 3,43 3,48 3,45 3,43 

*Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, 2008- 2012 

 
Warunki zamieszkania ulegają powolnej ale systematycznej poprawie we wszystkich 
wskaźnikach standardów zamieszkania. Obniża się liczba osób zamieszkujących jedno 
mieszkanie, wzrasta wielkość powierzchni użytkowej mieszkań, a w konsekwencji średnia 
wielkość powierzchni użytkowej będącej w dyspozycji statystycznego mieszkańca. Na 
poprawę jakości i komfortu zamieszkania wpływ ma realizacja nowych mieszkań o większym 
metrażu i wysokim standardzie, rozbudowa mieszkań już istniejących, jak również spadek 
średniej liczby osób w gospodarstwie domowym. 
O sytuacji mieszkaniowej i jakości warunków mieszkaniowych świadczy również stopień 
wyposażenia w instalacje techniczno-sanitarne. 
 

Tabela 15. Wyposażenie mieszkań w instalacje techniczno- sanitarne 

Wyszczególnienie: Liczba mieszkań Udział % 

2012 * rok 

Wodociąg 2887 91,7 

Łazienka 2497 79,3 

Centralne ogrzewanie 2201 69,9 

Gaz sieciowy 1 0,03 

2002** rok 

Ciepła woda bieżąca 1833 65,8 

Gaz z butli 2449 87,9 

Sposób ogrzewania – CO indywidualne 1551 55,7 

Sposób ogrzewania - piece 952 34,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych- Gospodarka mieszkaniowa*; 
Narodowy Spis Powszechny**  
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Stan wyposażenia mieszkań w instalacje centralnego ogrzewania i urządzenia sanitarne ulega 
systematycznej poprawie. W 2012 r. 91,7% mieszkań znajdujących się na terenie gminy 
wyposażonych było w wodociąg, ponad 79% budynków mieszkalnych posiadało łazienkę, 
blisko 70% wyposażonych było w centralne ogrzewanie. 
 

Tabela 16. Mieszkania indywidualne oddane do użytkowania w latach 2003 – 2012 na terenie Gminy Krasocin  

Rok 
2003-2007 

razem 
2008 2009 2010 2011 2012 

Mieszkania ogółem 139 17 20 15 22 24 

Pow. użytkowa (m
2
) 17 551 2262 2639 1988 2953 3249 

*Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych 

 
Ruch budowlany na terenie gminy, biorąc pod uwagę okres 2003-2012, kształtuje się na 
poziomie 23,7 mieszkania na rok i dotyczy budynków nowych, jak również po rozbudowie. 
Nowe mieszkania realizowane są w szczególności w ramach budownictwa indywidualnego 
i charakteryzują się wyższym standardem zamieszkania – średnia powierzchnia nowych 
mieszkań kształtuje się na poziomie 129,3 m2. Jest to wskaźnik nieporównanie wyższy niż 
w latach poprzednich. W okresie lat 1989-2002 budowano średnio  34,2 mieszkania rocznie 
przy przeciętnej powierzchni 101,2 m2, a w latach 1979-1988 w gminie budowano 57,7 
mieszkania rocznie, przy przeciętnej powierzchni użytkowej 103,1 m2. Mieszkania 
o najmniejszym metrażu są w budynkach powstałych przed 1945 rokiem (poniżej 55 m2). 
 
2.6. Infrastruktura społeczna  
 
2.6.1. Zespoły Szkół 
 
Na terenie gminy znajdują się placówki oświatowe:  

 Samorządowe Przedszkole w Krasocinie, 

 Samorządowe Przedszkole w Bukowie, 

 Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny przy SP w Bukowie, 

 Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny przy SP im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w 
Cieślach, 

 Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny przy SP im. Jana Pawła II w Czostkowie, 

 Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny przy SP im. Prymasa Tysiąclecia w 
Mieczynie, 

 Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny przy SP im Armii Krajowej w Olesznie, 

 Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny przy SP w Brygidowie, 

 Szkoła Podstawowa w Krasocinie, 

 Publiczne Gimnazjum w Krasocinie, 

 Publiczne Gimnazjum w Bukowie, 

 Publiczne Gimnazjum w Olesznie. 

 

 

 

 

 



Strategia Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2014-2021  

24 
 

Tabela 17. Informacje o przedszkolach/oddziałach przedszkolnych terenie Gminy Krasocin  

Placówka 

Liczba przedszkolaków Powierzchnia 
użytkowa 

w m
2
 

Liczba 
wychowawców 

Lata 

2011 2012 2013 

Samorządowe Przedszkole w Krasocinie 74 91 98 232,20 4 

Samorządowe Przedszkole w Bukowie 49 50 50 245,74 3 

Oddział Przedszkolny przy SP w Bukowie 10 17 21 60,00 1 

Oddział przedszkolny przy SP im. bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki w Cieślach 

10 12 21 63 1 

Oddział przedszkolny przy SP im. Jana 
Pawła II w Czostkowie 

13 26 25 54 1 

Oddział Przedszkolny przy SP im. Prymasa 
Tysiąclecia w Mieczynie 

19 20 20 48,7 1 

Oddział przedszkolny przy SP im. Armii 
Krajowej w Olesznie 

47 63 49 113,10 2 

Oddział przedszkolny przy SP w Brygidowie 12 9 18 35,91 1 

*Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Krasocinie 
 

Tabela 18. Informacje o szkołach na terenie Gminy Krasocin 

Placówka 
oświatowa 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
nauczycieli 

Liczba sal 
dydaktycznych 

Powierzchnia 
użytkowa 

w m
2
 

Sale 
gimnastyczne 

Bukowa 297 41 24 1511 2 

Cieśle 64 10 5 470 1 

Czostków 59 12 7 455 1 

Mieczyn 76 13 6 407 1 

Oleszno 219 29 14 1093 1 

Krasocin 387 54 27 1637 1 

Brygidów 30 3 5 172 0 

Razem 1 132 162 88 5745 6 

*Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Krasocinie 
 

Tabela 19. Liczba uczniów w szkołach w Gminie Krasocin 

Szkoła/rok szk. 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

szkoły podstawowe 

Bukowa 194 186 188 175 174 

Cieśle 51 55 58 59 64 

Czostków 80 69 62 67 59 

Krasocin 216 198 211 209 201 

Mieczyn 88 83 81 82 76 

Oleszno 124 137 141 148 155 

Brygidów 34 28 30 27 30 

Łącznie 787 756 771 767 759 

gimnazja 

Bukowa 173 145 125 122 123 

Krasocin 225 224 213 195 186 

Oleszno 74 64 63 62 64 

Łącznie 472 433 401 379 373 

*Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Krasocinie 
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2.6.2. Ochrona zdrowia  
 
Dostępność do placówek służby zdrowia i usług medycznych należy do najistotniejszych 
elementów infrastruktury społecznej. Czynnikami kształtującymi poziom służby zdrowia oraz 
zakres opieki medycznej są: liczba placówek specjalistycznych, ich wielkość, wyposażenie 
oraz liczebność lekarzy świadczących usługi medyczne.  
Na terenie gminy działa Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krasocinie. W ramach ZOZ 
funkcjonują: 

 Ośrodek Zdrowia w Krasocinie wraz z laboratorium, 

 Ośrodek Zdrowia w Bukowie, 

 Ośrodek Zdrowia w Olesznie. 
 

Tabela 20. Informacje o ośrodkach zdrowia na terenie Gminy Krasocin na rok 2013  

Placówka  Kadra lekarska   Kadra pomocnicza  Liczba pacjentów  

Ośrodek Zdrowia 
Krasocin  

(+ laboratorium) 

1 lekarz rodzinny 
(Kierownik GZOZ) 
1 lekarz pediatra 

 

1 pielęgniarka – specjalista 
pielęgniarstwa środowiskowego 
1 pielęgniarka w środowisku 
wychowania i nauczania 
1 pielęgniarka praktyki 
1 laborantka 

3270 

Ośrodek Zdrowia 
Bukowa 

1 lekarz rodzinny 
1 lekarz chorób 
wewnętrznych 

1 pielęgniarka środowiskowa 
1 pielęgniarka w środowisku 
wychowania i nauczania 
1 pielęgniarka praktyki 

3760 

Ośrodek Zdrowia 
Oleszno 

1 lekarz rodzinny 
1 pielęgniarka środowiskowa 
1 pielęgniarka praktyki 

1816 

*Opracowanie własne na podstawie danych urzędu Gminy w Krasocinie 

 
W Ośrodku Zdrowia w Bukowie znajdują się dwa prywatne gabinety: fizjoterapeutyczny i 
stomatologiczny, posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). W Ośrodku 
Zdrowia w Krasocinie mieści się Prywatna Poradnia Stomatologiczna ALKA Dent, która w 
ramach umowy podpisanej z NFZ świadczy również nieodpłatne usługi dentystyczne. 
Wszystkie ośrodki zdrowia z terenu gminy zapewniają podstawową opiekę zdrowotną. 
Dodatkowo Ośrodek Zdrowia w Krasocinie posiada własne laboratorium. Wszystkie ośrodki 
zdrowia w gminie dysponują pełnym wyposażeniem. 
Specjalistyczną oraz szpitalną opiekę medyczną mieszkańcom gminy zapewnia Szpital 
Rejonowy we Włoszczowie (ul. Żeromskiego 28). W gminie działa jedna apteka mieszcząca 
się w Krasocinie oraz dwa punkty apteczne w miejscowościach Oleszno i Bukowa.  
 
2.6.3. Pomoc społeczna  
 
Na terenie gminy pomoc społeczną mieszkańcom świadczy Gminy Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Krasocinie, który realizuje zadania własne zgodnie z wymogami określanymi 
przez przepisy prawa stosownie do zaleceń Wójta gminy Krasocin a zadania zlecone z 
zakresu pomocy społecznej na mocy przepisów prawnych i ustaleń Wojewody 
Świętokrzyskiego. GOPS realizuje swe zadania na podstawie m.in.: ustawy o pomocy 
społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, 
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przepisów 
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dotyczących samorządu gminnego, finansów publicznych, rehabilitacji zawodowej 
i społecznej, zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zamówień publicznych i systemu 
ubezpieczeń społecznych. Ośrodek może udzielać pomocy w formie pieniężnej oraz 
rzeczowej.  
Przy realizacji zadań GOPS współdziała z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, 
kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi 
i prawnymi.  
GOPS udziela pomocy mieszkańcom gminy, których dochód nie przekracza  

 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej,  

 456 zł dla osoby w rodzinie. 
 

Tabela 21. Liczba rodzin korzystających z pomocy GOPS w Krasocinie w latach 2008-2012  

Wyszczególnienie  2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba rodzin korzystających z pomocy GOPS 406 384 380 394 382 

*Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Krasocinie 
 

Tabela 22. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej według powodów trudnej sytuacji życiowej w 
latach 2008-2012  

Powody trudnej sytuacji życiowej 
Liczba rodzin korzystających z pomocy 

2008 2009 2010 2011 2012 

Ubóstwo   56 57 64 51 70 

Bezrobocie 193 197 220 243 227 

Niepełnosprawność 84 88 100 101 107 

Długotrwała choroba 109 112 118 108 102 

Przemoc w rodzinie 1 1 1 3 3 

Ochrona macierzyństwa 28 27 28 37 33 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych 

81 66 88 65 61 

Alkoholizm 15 16 14 15 13 

Trudności w przystosowaniu do życia po 
opuszczeniu zakładu karnego 

5 4 4 3 5 

    *Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Krasocinie 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie prowadzi gospodarkę finansową na 
zasadach obowiązujących samorządowe jednostki budżetowe. Pomoc społeczna 
finansowana jest ze środków: budżetu gminy (realizacja zadań własnych), dotacji budżetu 
państwa (realizacja zadań zleconych), dotacji budżetu państwa przeznaczonych na 
dofinansowanie zadań własnych.  
 

Tabela 23. Środki finansowe na opiekę społeczną wg źródeł pochodzenia w Krasocinie w latach 2008-2012  

Rodzaj zadania 2008 2009 2010 2011 2012 

Zadania własne (kwota) 452 321 479 934 648 983 710 223 730 698 

Zadania zlecone (kwota) 121 192 143 296 0 0 0 

*Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Krasocinie 

 
2.6.4. Bezpieczeństwo publiczne  
 
Gmina Krasocin należy do obszarów bezpiecznych. Na terenie gminy notowane są jedynie 
drobne przestępstwa o niewielkim ciężarze gatunkowym. Do najczęściej popełnianych 
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wykroczeń należą: drobne kradzieże, wandalizm i niszczenie mienia, bójki, pobicia, 
kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwym.  
Za bezpieczeństwo mieszkańców na terenie gminy odpowiada Komenda Powiatowej Policji 
we Włoszczowie. 
W celu ograniczenia przestępczości prowadzone są działania profilaktyczne m.in. w szkołach. 
Tematyka dotyczy zwalczania alkoholizmu wśród nieletnich, narkomanii i palenia 
papierosów, a także poruszania się po drogach.  
W gminie działają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, mieszczące się w 
miejscowościach: Krasocin, Oleszno, Świdno, Brygidów, Skorków, Sułków, Chotów, Ostrów, 
Gruszczyn, Ludynia, Cieśle, Mieczyn.  
OSP w Krasocinie, Olesznie i Świdnie dysponują samochodami bojowymi. Dwie jednostki OSP 
(Krasocin i Oleszno) należą do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. OSP w Krasocinie 
dysponuje sprzętem ciężkim do ratownictwa drogowego.  
Na terenie Gminy Krasocin nie funkcjonuje Centrum Reagowania Kryzysowego. W sytuacji 
wystąpienia zagrożenia, powołuje się doraźnie Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. 
Ponadto w powiecie włoszczowskim działa Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
(ul. Wiśniowa 10), które powołane jest do zbierania informacji o zagrożeniach, ich 
przetwarzania i reagowania na zagrożenia, co pozwala na racjonalizację wykorzystania 
wszystkich podmiotów działających w sferze ładu, porządku i bezpieczeństwa oraz 
prowadzenia akcji ratunkowych.  
 
2.6.5. Kultura i dziedzictwo  
 
Działalność kulturalną na terenie Gminy Krasocin świadczą biblioteki: Gminna Biblioteka 
Publiczna w Krasocinie oraz filie biblioteczne działające w miejscowościach Bukowa, 
Mieczyn, Ludynia i Oleszno. Celem bibliotek jest prowadzenie wielokierunkowej działalności 
rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców, upowszechnianie czytelnictwa, 
upowszechnianie kultury lokalnej. Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie organizuje 
odbywający się cyklicznie ogólnopolski konkurs poetycki im. Feliksa Raka. 
 
Tabela 24. Księgozbiór biblioteczny w Gminie Krasocin 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 

Ludność na 1 placówkę biblioteczną 2153 2141 2168 2165 2161 

Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności 4048,4 4021,5 4012,5 4180,2 4296,2 

Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 
ludności 

153 151 158 156 167 

Wypożyczenia księgozbioru na 1 
czytelnika w woluminach 

15,8 16,2 16,9 18,8 17,5 

*Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, 2008-2012 

 
Upowszechnianiem kultury w gminie zajmują się również lokalne zespoły artystyczne i 
muzyczne poprzez czynny udział w imprezach cyklicznych i okazjonalnych odbywających się 
na terenie gminy. Na terenie gminy działają: 

 Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin, 

 Orkiestra Dęta OSP Oleszno, 

 Koła Gospodyń Wiejskich funkcjonujące w miejscowościach: Brygidów, Cieśle, 
Czostków, Gruszczyn, Krasocin, Ludynia, Mieczyn, 

 Zespół Ludowy „Melodia”, 
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 Chór „Optymiści”, 

 Zespół „Tragedia”, 

 Grupa taneczna „Aplauz”, 

 Zespół „AferA” z Krasocina. 
Wiele z nich może pochwalić się bogatymi tradycjami działań społeczno- kulturalnych i 
osiągnięciami na różnych przeglądach artystycznych. 
Obecnie największe sukcesy odnosi Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin i grupa 
APLAUZ. Największym sukcesem było zajęcie II miejsca w konkursie głównym i IV miejsca w 
konkursie musztry paradnej na Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych OSP w Wiśle w 
2013 r. Orkiestra występowała również na innych ogólnopolskich oraz międzynarodowych 
festiwalach (Czechy, Niemcy, Francja). 
Na terenie gminy znajduje się wiele zabytków architektonicznych. Są to przede wszystkim 
obiekty sakralne oraz dawne rezydencje wiejskie z parkami.  
Ośrodkami kultu religijnego w gminie są parafie oraz kaplica rzymsko-katolicka, która 
znajduje się w miejscowości Mieczyn. Kościoły mieszczą się w miejscowościach: Krasocin, 
Bukowa, Oleszno oraz Stojewsko. W Krasocinie znajduje się parafia Św. Doroty i Św. Tekli, w 
Bukowie- parafia Matki Bożej Różańcowej, w Olesznie- parafia Wniebowzięcia NMP, w 
Stojewsku- parafia NMP Wspomożycielki Wiernych.  
 
Tabela 25. Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego z 
terenu Gminy Krasocin  

Miejscowość Zabytek 
Numer rejestru (według 

obiektów wchodzących w skład 
zespołu) 

Chotów Układ przestrzenno-krajobrazowy wsi 932 z 23.04.1977 r. 

Gruszczyn Park dworski 934-z 23.04.1977 r. 

Krasocin 
Zespół kościoła parafialnego p.w. ŚŚ. Doroty i Tekli - 
Kościół parafialny wraz z dzwonnicą 

423 z 21.06.1967 r. 

Wiatrak 797 z 26.02.1958 r. 

Ludynia 
Zespół dworski ( dwór i lamus ) 407 z 21.06.1967 r. 

Park dworski 673 z 18.12.1957 r. 

Oleszno 

Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP 412 z 21.06.1967 r. 

Pałac w zespole pałacowo-parkowym 
967 z 17.08.1977 r.,  

zmiana 12.07.2013 r. 

Park z układem wodnym w zespole pałacowo-parkowym 
656 z 18.12.1957 r.  

i 967 z 17.08.1977 r.,  
zmiana 12.07.2013 r. 

Wola 
Świdzińska 

Zespół dworski - założenie pofolwarczne: park ,dwór, 
dziedziniec gospodarczy  z zabudowaniami 

938 z 26.04.1977 r. 

*Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Krasocinie 

 
Pozostałe zabytki z terenu gminy ujęte zostały w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ). W 
rejestrze tym umieszczono 83 obiekty zabytkowe, do których należą głównie krzyże i figury 
przydrożne, kapliczki. 
Ponadto w GEZ znajdują się takie obiekty jak: układ przestrzenno- krajobrazowy wsi Chotów, 
dworzec kolejowy w Czostkowie, park dworski i ruina zboru w Gruszczynie, Zespół kościoła 
parafialnego p.w. ŚŚ. Doroty i Tekli, plac przykościelny, plebania, cmentarz parafialny wraz z 
bramą główną, wiatrak holenderski, wójtostwo, piwnice budynku mieszkalnego (dawny 
lamus dworski), kościelisko cmentarzem i kopcem, budynek gospodarczy, mur (ob. obora) w 
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Krasocinie, zespół dworski, stajnia, cmentarz wojenny w Ludyni, Kościół parafialny p.w. 
Wniebowzięcia NMP, pałac i park w zespole pałacowo- parkowym, dawna gorzelnia dworska 
oraz rządcówka, obora, ob. dom mieszkalny, obora neogotycka/ spichlerz, cmentarz 
przykościelny (teren w granicach ogrodzenia), cmentarz parafialny, kaplica cmentarna w 
Olesznie, kuźnia wraz z wyposażeniem w Skorkowie, cmentarz ewangelicki i kościół 
ewangelicki w Stojewsku, zespół dworski: założenie pofolwarczne (park, dwór, dziedziniec 
gospodarczy z zabudowaniami –stajnia i stodoła), zespól pofolwarczny z parkiem i 
dziedzińcem, rządcówka w Woli Świdzińskiej.  
 
2.6.6. Sport, rekreacja i turystyka  
 
Bazę sportową na terenie gminy stanowią:  

 Stadion GLKS Krasocin, 

 Stadion GKS Bucovia Bukowa, 

 Sale gimnastyczne w szkołach w Bukowie, Cieślach, Czostkowie, Mieczynie, Olesznie i 
Krasocinie, 

 Boisko pozaszkolne w Olesznie, 

 Boiska przyszkolne. 
Na terenie gminy działają kluby sportowe, które realizują zadania publiczne z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  
 

Tabela 26. Kluby sportowe z terenu Gminy Krasocin  

Nazwa klubu  Miejscowość Sekcja   

Gminny Klub Sportowy "Bucovia"  Bukowa piłka nożna 

Gminny Ludowy Klub Sportowy "Krasocin" Krasocin piłka nożna 

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej przy Lhoist Bukowa 
sp. z o.o. 

Bukowa maraton 

*Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Krasocinie 

 
W Gminie Krasocin znajdują się ponadto inne miejsca służące rekreacji: trasa turystyczna 
„Szlak Przygody”, ścieżki przyrodnicze klubu 4H Kraski z Krasocina, ścieżki, alejki przy 
zbiornikach wodnych np. w Olesznie, Krasocinie. Gmina Krasocin wraz z gminami sąsiednimi 
tworzy Krainę Natury, gdzie najważniejszymi obiektami ziemi krasockiej są ruiny zboru w 
Gruszczynie, zespół dworski w Ludyni, kościół parafialny w Krasocinie oraz kościół parafialny 
w Olesznie. 
 
Infrastrukturę turystyczną Gminy Krasocin tworzą trzy gospodarstwa agroturystyczne z 
zapleczem noclegowym tj. Gospodarstwo Agroturystyczne „Domek nad rzeczką” (Krasocin, 
ul. Wyzwolenia 34a), Gospodarstwo Agroturystyczne „Futerał” (Kozia Wieś 69), 
Gospodarstwo Agroturystyczne „Stajnia” (Oleszno, ul. Parkowa 18). Zapleczem 
gastronomicznym dysponuje tylko jedno Gospodarstwo Agroturystyczne- „Domek nad 
rzeczką”. 
Rozwój turystyki na terenach wiejskich niesie z sobą pewne perspektywy rozwojowe i 
wpływa na stan społeczno- gospodarczy tych obszarów.  
Jak wynika z powyższego, Gmina Krasocin nie posiada rozwiniętej infrastruktury turystycznej. 
Mimo, iż obszar gminy odznacza się bogactwem walorów przyrodniczych, krajobrazowych 
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oraz kulturowych, to ze względu na niedostateczną infrastrukturę turystyczną (brak hoteli, 
miejsc noclegowych oraz rozbudowanej gastronomii) jest mało atrakcyjny dla turystów.  
Na obszarze gminy brakuje również infrastruktury odpowiedzialnej za możliwość uprawiania 
różnego rodzaju turystyki aktywnej (sieci szlaków rowerowych) oraz wypoczynku aktywnego 
(pływalnie, korty tenisowe itp.). Tak więc rozwój turystyki na terenie gminy determinowany 
będzie powstawaniem obiektów infrastruktury około turystycznej (baza gastronomiczno- 
noclegowa).  
 
2.7. Aktywność społeczna  
 
Aktywność społeczna mieszkańców gminy przejawia się w działalności stowarzyszeń, 
fundacji, kół oraz innych organizacji i związków, które poprzez swoją działalność chronią 
dorobek kulturalny poprzednich pokoleń, służą młodzieży, uczą postaw ekologicznych, dbają 
o rozwój społeczno- kulturalny gminy.  
 
Organizacje społeczne w Gminie Krasocin: 

 Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej przy LHOIST Bukowa Sp. z o.o. w 
Bukowie, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Olesznie, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Mieczynie, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Gruszczynie, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowie, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Ludyni, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Skorkowie, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Brygidowie, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Cieślach, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Chotowie, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Świdnie 

 Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym Ruchowo „Magdalenka” w miejscowości 
Zabrody, 

 Gminny Klub Sportowy „BUCOVIA” Bukowa w Bukowie, 

 Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne „Razem” w Bukowie, 

 Gminny Ludowy Klub Sportowy „Krasocin” w Świdnie, 

 Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bukowie, 

 Stowarzyszenie rekonstrukcji historycznych „JODŁA” w miejscowości Występy, 

 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej „OLCHA” w Olesznie, 

 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Lipie „LIPIANIE” w miejscowości Lipie, 

 Klub Seniorów w Krasocinie pow. Włoszczowa woj. Świętokrzyskie w Krasocinie. 
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3. Charakterystyka infrastruktury technicznej  
 
3.1. Infrastruktura transportowa i komunikacyjna  
 
Sieć komunikacyjną na terenie gminy tworzą drogi: wojewódzka, powiatowe i gminne. Przez 
teren gminy nie przebiegają drogi krajowe.  
Główną drogą zapewniającą ponadlokalne powiązania komunikacyjne jest droga 
wojewódzka Nr 786 relacji- Częstochowa- Św. Anna- Koniecpol- Włoszczowa- Łopuszno- 
Kielce o długości trasy na terenie gminy 15 km. Przebiega ona przez centralną część gminy.  
Powiązania zewnętrzne i w znacznej części obsługa ruchu lokalnego, realizowane są poprzez 
rozwiniętą sieć dróg powiatowych. Generalnie drogi powiatowe posiadają nawierzchnie 
ulepszone lub utwardzone. 
Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Krasocin:  

 Radoszyce- Oleszno- Włoszczowa, przebiegająca po zachodnim obrzeżu gminy (jest 
najistotniejszym powiązaniem komunikacyjnym dla gminy), 

 Granica województwa (Żeleźnica)- Oleszno, 

 Oleszno-Wola Świdzińska- Świdno- Rogalów- Krasocin, 

 Krasocin- Niwiska Gruszczyńskie- Czostków- Ludynia, 

 Lipie Drugie- Zalaski- Gruszczyn- Niwiska- Cieśle- Leśnica- Małogoszcz, 

 Niwiska- Gruszczyn- Występy- Skorków- Parcela- Leśnica, 

 Mieczyn- Stara Huta- Występy, 

 Rogalów- Karolinów, 

 (Wólka- Lasocin)- Wojciechów- Jakubów, 

 Mieczyn- Gnieździska- Piekoszów, 

 Włoszczowa- Kozłów- Małogoszcz, 

 (Rudka) granica województwa- Kozia Wieś, 

 Belina Ostrów- Niwiska Gruszczyńskie, 

 Biadaszek- Sułków, 

 Chotów- Krasocin, 

 Nowy Dwór- Ostrów- Czerwonka, 

 Brygidów- Stojewsko. 
 
Część dróg gminnych zapewnia połączenia zewnętrzne i wewnętrzne gminy, spełniając 
funkcje dróg lokalnych, inne pełnią zazwyczaj funkcje dróg dojazdowych, zapewniając 
bezpośrednią obsługę zabudowy, połączenia pomiędzy miejscowościami a także dojazdy do 
terenów leśnych i rolnych.  
 
Wykaz dróg gminnych: 

 Cieśle- Bukowa- Skorków, 

 Gruszczyn- Ogrójce- Stojewsko, 

 Nowy Dwór- Wyszyce- Ludynia, 

 Sułków- Wielkopole, 

 Wola Świdzińska- Chotów, 

 Oleszno- Ostrówek- Dąbrówki- Wola Świdzińska, 

 Czostków- Kozłów, 

 Czostków- Dąbrówka- Cieśle, 
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 Czostków- Gruszczyn, 

 Jakubów przez wieś, 

 Kozia Wieś przez wieś, 

 Krasocin- Borowiec przez wieś, 

 Lipie- Zalaski- Gruszczyn, 

 Nowy Dwór przez wieś do drogi wojewódzkiej nr 786, 

 Ogrójce- Zalaski, 

 Ostra Górka Brygidów, 

 Ostrówek- Podlesie- Świdno, 

 Świdno- Chotów, 

 Występy- Cieśle, 

 Zabrody- Rudnik. 
 
Łączna długość dróg gminnych wynosi około 56 km. Nawierzchnie ulepszonych i twardych 
dróg gminnych są w średnim stanie. 
Przez obszar gminy przebiegają dwie linie kolejowe: Centralna Magistrala Kolejowa (2- 
torowa o długości linii na terenie gminy 9,800 km oraz linia relacji Kielce- Częstochowa (2-
torowa o długości linii w granicach administracyjnych gminy 11,688 km). Dostępność 
transportu kolejowego istnieje ze stacji zlokalizowanych w Bukowej, Czostkowie i Ludyni.  
 
3.2. Gospodarka wodno-kanalizacyjna  
 
W Gminie Krasocin siecią wodno-kanalizacyjną zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej, 
mający siedzibę przy ul. Emila Godlewskiego 11 w Krasocinie.  
 

Wykres 8. Porównanie długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Krasocin w latach 2008-
2012  

 
Wodociągi  
Długość sieci wodociągowej w gminie wynosi 157,6 km, do sieci przyłączonych jest 2617 
gospodarstw. Wskaźnik liczby osób korzystających z instalacji wodociągowej w Gminie 
Krasocin wynosi ogółem 81,8%.  

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

2008 2009 2010 2011 2012 

143,8 
156,1 156,3 156,3 157,6 

3,5 

19,26 22,76 

57,9 
67,9 

(k
m

) sieć wodociągowa 

sieć kanalizacyjna 



Strategia Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2014-2021  

33 
 

Tabela 27. Stan sieci wodociągowej w Gminie Krasocin w latach 2008-2012  

Wyszczególnienie  Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 

Długość sieci 
wodociągowej  

km 143,8 156,1 156,3 156,3 157,6 

Liczba gospodarstw 
przyłączonych do sieci 

wodociągowej   
szt. 2440 2493 2530 2573 2617 

*Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Krasocinie 
 

Podstawą systemu wodociągowania gminy są studnie głębinowe. Znajdują się 
w miejscowościach: Cieśle, Ludynia, Mieczyn, Skorków, Czostków, Oleszno, Sułków, Kozia 
Wieś.  
 
Tabela 28. Ujęcia wody w Gminie Krasocin  

Nazwa stacji q - dm
3
/sek Q - m

3
/h 

Ciśnienie na wyjściu ze 
stacji - Mpa 

Cieśle 2,73 9,81 0,40 

Ludynia 3,35 12,06 0,40 

Mieczyn 6,82 24,54 0,40 

Skorków 1,89 6,79 0,45 

Czostków 3,06 11,00 0,55 

Oleszno 1,79 6,46 0,38 

Sułków 18,89 68,00 0,42 

Kozia Wieś 2,44 8,77 0,52 

*Opracowanie własne na podstawie danych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie 
 

Kanalizacja  
Długość sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi 67,9 km, do sieci przyłączonych jest 1109 
gospodarstw. 
Wskaźnik liczby osób korzystających z instalacji kanalizacyjnej w Gminie Krasocin wynosi 
ogółem 48,2%. 
Mieszkańcy obszarów nie objętych siecią kanalizacyjną odprowadzają ścieki do 
przydomowych zbiorników bezodpływowych, które są opróżniane w miarę potrzeb i 
dowożone do oczyszczalni ścieków. 
  
Tabela 29. Stan sieci kanalizacyjnej w Gminie Krasocin w latach 2008-2012 

Wyszczególnienie  Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 

Długość sieci 
kanalizacyjnej   

km 3,5 19,26 22,76 57,9 67,9 

Liczba gospodarstw 
przyłączonych do sieci 

kanalizacyjnej   
szt. 36 97 593 918 1109 

*Opracowanie własne na podstawie danych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie 

 
W gminie działają trzy oczyszczalnie ścieków:  

 oczyszczalnia ścieków w Krasocinie,  

 oczyszczalnia w Koziej Wsi,  

 oczyszczalnia w Skorkowie.  
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Tabela 30. Podstawowe dane o oczyszczalniach ścieków funkcjonujących w Gminie Krasocin 

Nazwa 
RLM 

liczba osób 
Wydajność 

m
3
/d 

Krasocin 4850 530 

Kozia Wieś 2832 270 

Skorków 1915 250 

*Opracowanie własne na podstawie danych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie 
 

Tabela 31. Oczyszczanie ścieków w Gminie Krasocin 

Wyszczególnienie  Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 

Ścieki odprowadzane ogółem  dam
3 

57,3 79,7 74,0 96,0 110,0 

Odprowadzane w czasie doby do kanalizacji dam
3
 2 2 0 0 0,3 

Ścieki oczyszczane łącznie z wodami 
infiltracyjnymi i ściekami dowożonymi 

dam
3
 0 59 76 119 136 

Oczyszczane razem  dam
3
 53 55 74 96 110 

Oczyszczane biologicznie dam
3
 53 55 74 96 110 

Oczyszczanie biologiczne i z podwyższonym 
usuwaniem biogenów w % ścieków ogółem  

% 92,5 69,0 100,0 100,0 100,0 

*Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych 
 

3.3. Gospodarka odpadami  
 
Odpady komunalne na terenie gminy powstają przede wszystkim w sektorze gospodarstw 
domowych oraz w obiektach infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, zakłady 
produkcyjne w części socjalnej, tereny zielone- cmentarze, ulice i place, placówki kulturalno- 
oświatowe, ośrodki zdrowia, obiekty administracji publicznej, inne instytucje posiadające 
część socjalno- biurową.  
Do lipca 2013 r., opady wytworzone na terenie gminy zbierane były przez wyspecjalizowane 
firmy oraz transportowane i składowane na wysypisku zlokalizowanym poza gminą. W dniu 1 
stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, która zmieniła obowiązujące do lipca 2013 r. zasady zbiórki i utylizacji odpadów 
komunalnych. Z dniem 1 lipca 2013 r. obowiązek wywozu nieczystości stałych przejęła 
gmina. 
Gospodarka odpadami z sektora komunalno- bytowego prowadzona jest w ramach zbiórki 
odpadów stałych zmieszanych oraz selektywnej zbiórki odpadów typu workowego. Odpady 
stałe zmieszane gromadzone są w pojemnikach. Worki do segregacji odpadów dostarczane 
są przez firmę odbierającą odpady z terenu gminy. W zabudowie wielorodzinnej do zbierania 
odpadów przeznaczone są kontenery na odpady zmieszane oraz osobne kontenery na 
odpady zbierane selektywnie i szkło.  
Mieszkańcy gminny oddają odpady zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru 
odpadów. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami jest naliczana w stosunku do liczby 
osób zamieszkujących dane mieszkanie, czy gospodarstwo oraz od deklaracji rodzaju 
podjętej zbiórki. Obecnie odpady z terenu Gminy Krasocin odbierane są przez firmę P.P.H.U. 
„TAMAX”, ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów.  
Obecnie na terenie gminy planuje się utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych (PSZOK). 
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Tabela 32. Odpady zbierane w Gminie Krasocin w latach 2008-2012 

Rodzaj Jednostka 2008 2009 2010 2011 2012 

Ilość odpadów komunalnych 
zebranych ogółem  

Mg 2995,20 2216,88 1628,75 917,08 554,0 

Ilość odpadów komunalnych 
zebranych selektywnie 

Mg 1,10 1,67 22,40 26,90 59,40 

Liczba gospodarstw objętych 
selektywną zbiórką odpadów 

szt. ok. 70% ok. 80% ok. 85% 100% 100% 

Ilość zebranych odpadów 
azbestowych 

Mg b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. 

Wytworzone osady ściekowe  Mg b. d. b. d. b. d. 4,00 26,00 

*Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Krasocinie 
 

3.4. Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe  
 
Ciepłownictwo  
Na terenie Gminy Krasocin nie funkcjonują scentralizowane systemy ogrzewania (nie istnieją 
zakłady produkujące ciepło oraz jednostki zajmujące się dystrybucją ciepła). Podstawą 
gospodarki cieplnej jest więc infrastruktura ciepłownicza oparta na lokalnych źródłach ciepła 
eksploatowanych przez ich właścicieli wyłącznie na własne potrzeby oraz przez piecowy 
system ogrzewania mieszkań. Głównym czynnikiem grzewczym jest węgiel oraz inne 
produkty węglopochodne, bardzo rzadko olej opałowy. Stosunkowo duży jest również udział 
opalania kotłowni lokalnych (w gospodarstwach domowych) biomasą, najczęściej resztkami z 
rolnictwa, sadownictwa. W budynkach mieszkalnych są instalacje centralnego ogrzewania, 
do celów kulinarnych wykorzystywane są paleniska kuchenne, kuchnie na propon-butan, 
kuchnie elektryczne, a do podgrzania wody uzupełniająco termy elektryczne.  
Większe urządzenie energetyczne spalania paliw są w kotłowniach w budynkach 
użyteczności publicznej i zakładach przemysłowych.  
 
Tabela 33. Kotłownie w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Krasocin  

Kotłownia, budynek Rodzaj paliwa 

Kotłownia- budynek przy Urzędzie Gminy Olej opałowy 

Kotłownia- Szkoła Podstawowa w Olesznie Olej opałowy 

Kotłownia- budynek po Szkole Filialnej w Skorkowie Olej opałowy 

Kotłownia- budynek po Szkole Filialnej w Świdnie Olej opałowy 

Kotłownia- budynek Szkoła w Czostkowie Olej opałowy 

Kotłownia- budynek po Szkole w Ludyni Węgiel/miał 

Kotłownia- budynek po Szkole w Ostrowie Węgiel/miał 

Kotłownia, budynek Rodzaj paliwa 

Kotłownia- budynek Szkoły Podstawowej w Mieczynie Olej opałowy 

Kotłownia- budynek po Szkole w Sułkowie Węgiel/miał 

Kotłownia- budynek Szkoły Podstawowej w Cieślach Węgiel/miał 

Kotłownia- Szkoła w Brygidowie Olej opałowy 

Kotłownia- Ośrodek Zdrowia w Krasocinie Olej opałowy 

Kotłownia- Ośrodek Zdrowia w Olesznie Olej opałowy 

Kotłownia- budynek OSP Mieczyn Węgiel/miał 

Kotłownia- budynek OSP Oleszno Węgiel/miał 

   *Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Krasocinie 

 
W niektórych obiektach przeprowadzono modernizację urządzeń grzewczych poprzez 
wprowadzenie nowocześniejszych, bardziej ekologicznych pieców oraz wprowadzeniu oleju 
opałowego jako czynnika grzewczego.  
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Charakter zainwestowania terenu gminy, typowy dla gmin wiejskich, stanowi o braku 
technicznych i ekonomicznych przesłanek do budowy zdalaczynnych systemów 
ciepłowniczych- gmina nie przewiduje scentralizowanego systemu dostawy ciepła na swoim 
terenie.  
 
Energia elektryczna  
Zaopatrzenie obszaru Gminy Krasocin w energię elektryczną odbywa się z krajowego 
systemu elektroenergetycznego. Gmina leży w zasięgu działania Spółki Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne- Wschód S.A. Operatorem systemu dystrybucyjnego działającym w 
zasięgu terytorialnym Gminy Krasocin jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko- 
Kamienna, wchodząca w skład Grupy Energetycznej- PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 
Teren Gminy Krasocin zasilany jest w energię elektryczną poprzez układ średnich napięć 
wyprowadzonych z GPZ-ów 110/15 kV w Olesznie, Włoszczowie, Gnieździskach oraz 
Końskich. Odbiorcy komunalni zasilani są z reguły poprzez napowietrzne, słupowe stacje 
transformatorowe.  
 
Gaz sieciowy  
Gmina Krasocin leży w zasięgu terytorialnym działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., 
Oddział w Tarnowie, Zakład w Kielcach, jednak w stanie obecnym jest to obszar 
niezgazyfikowany. Do celów socjalno - bytowych (głównie do przygotowywania posiłków 
oraz ciepłej wody użytkowej) powszechnie stosuje się gaz ciekły propan-butan w 11-kg 
butlach. 
 
3.5. Telekomunikacja i Internet  
 
Jednym z ważniejszych warunków ożywienia gospodarczego obszarów wiejskich jest 
zapewnienie jej mieszkańcom sprawnego systemu łączności telefonicznej i internetowej. Sieć 
telekomunikacyjna na terenie Gminy Krasocin jest stosunkowo dobrze rozwinięta i zaspokaja 
potrzeby większości mieszkańców. W gminie dostępny jest także sygnał wszystkich 
operatorów telefonii komórkowej. 
Obecnie każdy mieszkaniec gminy ma możliwość uzyskania numeru telefonicznego 
stacjonarnego. 
Usługi internetowe dostarczane są siecią kablową, na bazie telefonii stacjonarnej i telewizji 
kablowej oraz bezprzewodowo.  
 
4. Charakterystyka sfery gospodarczej 
 
4.1. Aktywność gospodarcza  
 
Na terenie Gminy Krasocin funkcjonują obecnie 1054 podmioty gospodarcze zrejestrowane 
w rejestrze REGON. Rynek pracy na terenie gminy kształtowany jest głównie przez sektor 
prywatny- ok. 98% ogólnej liczby podmiotów gospodarczych należy do sektora prywatnego. 
Większość z zarejestrowanych firm stanowią podmioty małe, gdzie znaczna ich część działa 
jako podmioty jednoosobowe.  
Dynamikę zmian w liczebności podmiotów gospodarczych w gminie przedstawiono w tabeli 
40.  
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Tabela 34. Podmioty gospodarki narodowej w Gminie Krasocin w latach 2009-2013 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 

Podmioty gospodarki 
narodowej ogółem  

970 1010 973 1003 1054 

Sektor publiczny  21 22 22 22 22 

Sektor prywatny  949 988 951 981 1032 

*Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych 
 

Tabela 35. Sektor prywatny w Gminie Krasocin w latach 2008-2013 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 

Osoby fizyczne 
prowadzące działalność 

gospodarczą  
850 888 850 877 922 

Spółki handlowe  9 10 10 10 13 

Spółdzielnie  4 4 4 4 4 

Fundacje  2 2 2 2 2 

Stowarzyszenia 
i organizacje społeczne  

21 21 21 22 24 

*Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych 

 
W sektorze prywatnym przeważają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 
własny rachunek (ponad 89 %). Spółki handlowe w ogólnej liczbie podmiotów sektora 
prywatnego mają swój ponad 1% udział a stowarzyszenia i organizacje społeczne ponad 2%. 
Najmniejsza grupę stanowią spółdzielnie i fundacje, których łączny udział w sektorze 
prywatnym nie osiąga nawet 1%. Większość firm działających na gminnym rynku to 
mikroprzedsiębiorcy, czyli podmioty zatrudniające mniej niż 10 pracowników lub bazujących 
na samozatrudnieniu. Analiza przedsiębiorstw pod względem struktury wielkości wpisuje 
gminę w trend występujący w gospodarce zarówno regionu jak i kraju. Lokalna sfera 
działalności gospodarczej zdominowana jest przez mikroprzedsiębiorstwa, tj. podmioty 
zatrudniające do 9 pracowników. W roku 2013 zarejestrowano w gminie 118 nowych 
prywatnych podmiotów gospodarczych, z czego 110 podmiotów to osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą.  
Do największych podmiotów gospodarczych w gminie, zatrudniających największą liczbę 
pracowników należą: 

 Zakłady Wapiennicze „Lhoist” Sp. z o.o.- Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin; 

 Tartak „Olczyk” Ludwik Olczyk- Świdno 1, 25-109 Krasocin; 

 Zakład Produkcji Silikatów „Ludynia” Sp. z o.o.- Ludynia, 29-105 Krasocin; 

 Zakład Produkcji Papieru Toaletowego „Zefir” Andrzej Wódkowski- Krasocin, ul. 
Spółdzielcza 1, 29-105 Krasocin; 

 Usługi Transportowe „Handel- Export- Import” Chruściel Jan- Huta Stara 5, 29-105 
Krasocin; 

 TELEKOM- OLESZNO Sp. Z o.o.- Oleszno, ul. Szkolna 49, 29-105 Krasocin. 
 
Poziom aktywności gospodarczej na terenie gminy, mierzony wskaźnikiem liczby podmiotów 
gospodarczych przypadających na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosi 148,6 
(według danych GUS, stan na koniec 2012 r.) i kształtuje się podobnie jak w większości gmin 
wiejskich kraju. O charakterze lokalnej gospodarki wiele mówi również struktura branżowa, 
którą przedstawiono w tabeli 36. 
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Tabela 36. Podmioty gospodarki narodowej według PKD 2007 i rodzajów działalności w latach 2009-2013  

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 

Ogółem  970 1010 973 1003 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 
rybactwo 

22 29 29 30 

Przemysł i budownictwo   461 494 477 502 

Pozostała działalność  487 487 467 471 

*Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych 

 
4.2. Rolnictwo  
(Dane liczbowe odnośnie rolnictwa przyjęte są głównie na podstawie Powszechnego Spisu 
Rolnego z roku 2010 - brak jest nowszych danych). 
 
Na terenie gminy przeważają gleby zaliczane do słabych, wymagających wapnowania, 
nawożenia organicznego, o niskiej zasobności w składniki pokarmowe. Zróżnicowanie gleb 
jest znaczne, co jest wynikiem dużych różnic w procesie tworzenia. Najlepsze gleby 
występują w rejonie Ludyni, gdzie dość zwartą powierzchnię stanowi kompleks pszenny- 
dobry i nieco większy w rejonie Ostrowa i Sułkowa. Drugi obszar lepszych gleb występuje w 
południowo- zachodniej części gminy w rejonie Oleszna i Chotowa, gdzie występują zwarte 
powierzchnie kompleksu pszenno- żytniego. W pozostałej części gminy występują gleby 
słabe (kompleksy żytnio- ziemniaczane), których obszar stanowi 75% gleb klas V i VI.  
Użytki rolne w gminie zajmują 9444,73 ha, tj. ok. 49% całkowitej powierzchni gminy.  
 
Tabela 37. Powierzchnia użytków rolnych w Gminie Krasocin  

Wyszczególnienie Powierzchnia w ha % udział 
w użytkach 

rolnych ogółem 
% ogółem 

Rodzaj Klasa 
w poszczególnych 

klasach ziemi 
ogółem 

Grunty orne II - 6957,40 0 73,66 

IIIa 32,24 0,34 

IIIb 97,61 1,03 

IVa 571,02 6,04 

IVb 930,04 9,84 

V 2469,88 26,15 

VI 2856,61 30,25 

Łąki i 
pastwiska 

III 10,59 2487,33 0,12 26,34 

IV 842,93 8,93 

V 1316,25 13,94 

VI 317,56 3,36 

Powierzchnia użytków rolnych 
ogółem 

9444,73 100% 

*Opracowanie własne na podstawie danych urzędu Gminy w Krasocinie 

 
Procentowy udział gleb poszczególnych klas bonitacyjnych przedstawia się następująco: 

 gleby klasy III zajmują 0,12% użytków rolnych, 

 gleby klasy IIIa- 0,34 %, 

 gleby klasy IIIb- 1,03%, 

 gleby klasy IV- 8,93%, 

 gleby klasy IVa- 6,04%, 

 gleby klasy IVb- 9,84% 
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 najsłabsze gleby, zaliczane do V i VI klasy bonitacyjnej stanowią łącznie 73,70 % 
użytków rolnych w gminie.  

 
Poważnym problemem na terenie gminy jest degradacja gleb, przede wszystkim duże 
zakwaszenie a także czynniki antropogeniczne jak np. stosowanie nawozów szczególnie 
azotowych, potasowych, fosforowych.   
Niekorzystne warunki klimatyczno- glebowe na terenie gminy nie sprzyjają rozwojowi 
produkcji rolniczej. Teren gminy jest pofałdowany, co sprzyja erozji wodnej. Występuje też 
zjawisko erozji wietrznej. Grunty najsłabsze rolniczo tworzą zwarte kompleksy w rejonie 
Krasocina, Wojciechowa, Stojewska i Ciesiel. 
Ogółem na terenie gminy jest 1704 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 9956,23 ha. 
Najliczniejszą grupę stanowią gospodarstwa  o powierzchni 1- 5 ha (stanowią one blisko 51% 
gospodarstw w gminie), natomiast najmniej liczne są gospodarstwa o powierzchni 15 ha i 
więcej (niewiele ponad 2%).      
 

Tabela 38. Struktura gospodarstw rolnych w Gminie Krasocin  

Wielkość gospodarstwa  Liczba gospodarstw (szt.) Powierzchnia gospodarstw (ha) 

do 1 ha włącznie  379 500,65 

1-5 ha  864 3641,19 

5-10 ha  352 3114,11 

10-15 ha  71 1055,29 

15 ha i więcej 38 1644,99 

Ogółem  1704 9956,23 

*Opracowanie własne na podstawie danych GUS, PSR 2010 

 
Uprawy zbożowe w gminie zajmują 3444,78 ha, czyli niemal 50% powierzchni produkcyjnej 
gruntów ornych. Przeważa produkcja zbóż: żyta, pszenicy, owsa. Istotną rolę odgrywa też 
produkcja warzyw (ziemniaki - 238,76 ha, tj. ponad 3 % powierzchni gruntów ornych) oraz 
rośliny przemysłowe- 0,02% udziału w gruntach ornych ogółem).  
Ponadto (na mniejsza skalę) uprawia się również buraki cukrowe, rośliny strączkowe i 
warzywa gruntowe.  
Dla rolnictwa w gminie znaczenie ma również hodowla bydła, trzody chlewnej i drobiu. 1067 
gospodarstw w gminie utrzymuje zwierzęta gospodarskie. W gminie hoduje się (dane z roku 
2010, PSR): 

 3286 sztuk bydła, w tym 1865 krów,  

 2927 sztuk trzody chlewnej (272 loch),  

 93 konie,  

 66031 sztuk drobiu (53050 kur).  
 
4.3. Leśnictwo  
 
Lasy odgrywają istotną rolę w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów. Stanowią one 
główny czynnik równowagi ekologicznej, siedlisko większości gatunków dziko żyjących 
zwierząt a także warunkują zachowanie życia i rozwoju cywilizacyjnego.  
 

Gminę Krasocin charakteryzuje wysoki wskaźnik lesistości, który wynosi 43,7% (dane GUS, 
Bank Danych Lokalnych, stan na koniec 2012 r.). Powierzchnia gruntów leśnych ogółem w 
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gminie wynosi 8598,0 ha. Struktura własnościowa gruntów leśnych przedstawia się 
następująco: 

 grunty leśne publiczne- 5522,6 ha, w tym blisko 99% znajduje się w zarządzie Lasów 
Państwowych, 

 grunty leśne prywatne- 3075,4 ha.   
Powierzchnia lasów na terenie gminy wynosi 8432,5 ha. Większe, zwarte kompleksy leśne 
porastają przede wszystkim tereny zachodniej i północnej części gminy. Występują tu bory 
suche, wilgotne, bagienne i mieszane. Przeważają jednak siedliska wilgotne. 
Na pozostałym terenie lasy rozrzucone są wśród pól i łąk. 
Duża lesistość gminy może sprzyjać rozwojowi przemysłu drzewnego na jej terenie. Wysoki 
wskaźnik lesistości świadczy również o dogodnych warunkach do produkcji biomasy. 
 

Tabela 39. Powierzchnia lasów (w ha) w Gminie Krasocin pod względem własności w latach 2010-2012  

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 

Lasy ogółem 8451,3 8450,9 8432,5 

Lasy publiczne ogółem 5375,9 5395,9 5377,5 

Lasy Publiczne Skarbu Państwa 5357,3 5377,3 5358,9 

Lasy Publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów 
Państwowych 

5299,3 5303,3 5301,9 

Lasy Publiczne Skarbu Państwa w zasobie Własności 
Rolnej SP 

29,0 29,0 29,0 

Lasy publiczne gminne 18,6 18,6 18,6 

Lasy prywatne ogółem - 3055,0 3055,0 

   *Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, 2010- 2012 

 
Na terenie gminy drewno pozyskiwane jest z lasów własności prywatnej. W 2012 r. z lasów 
pozyskano 1569 m3 grubizny. W tym samym roku w lasach prywatnych odnowiono zalesienia 
łącznie na 17,9 ha gruntów. Zalesiono również nowe grunty na powierzchni 6,9 ha.  
 
4.4. Przemysł, produkcja i handel 
 
W Gminie Krasocin wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zdecydowanie 
przeważają małe podmioty (np. jednoosobowe lub rodzinne) zajmujące się głównie handlem 
i usługami. Są to najczęściej sklepy spożywcze i wielobranżowe, hurtownie, a także drobne 
zakłady produkcyjno-usługowe, jak warsztaty samochodowe, usługi remontowo-budowlane, 
itp.  
Gmina Krasocin ma charakter przemysłowo- rolniczy. Obecnie jednak rolnictwo nie odgrywa 
znaczącej roli w gospodarce gminy. Słabość rolnictwa w gminie spowodowana jest m.in. 
niską jakością gleb, małą średnią powierzchnią gospodarstw, prowadzeniem działalności 
rolniczej przeważnie tylko na własne potrzeby oraz czynnikami zewnętrznymi np. 
dynamicznym rozwojem sektora usług, który aktualnie wytwarza największą część PKB 
zatrudnia największy odsetek pracujących. Obecnie zmiany w strukturze sektorowej 
zatrudnienia odzwierciedlają ciągłą zmianę w kierunku gospodarki opartej na usługach i 
postępujący stopniowy spadek zatrudnienia m.in. w rolnictwie.  
Dla porównania w 1996 r. na terenie gminy funkcjonowały 2073 gospodarstwa rolne. Do 
2010 r. ich liczba zmniejszyła się do 1704, w tym 1447 gospodarstw prowadziło działalność 
rolniczą (wg danych GUS, Powszechny Spis Rolny z lat 1996 i 2010).  
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Do podmiotów związanych z rolnictwem w gminie należy np. Zakład Przetwórstwa Warzyw i 
Owoców „Lasek” w Krasocinie.  
Branżę przemysłową w gminie reprezentują następujące podmioty: 

 Zakłady Przemysłu Wapienniczego LHOIST Bukowa Sp. z o.o., 

 Zakłady Produkcji Silikatów LUDYNIA Sp. z o.o., 

 Zakład Przemysłu Drzewnego- Tartak „Olczyk”, 

 Zakład Produkcji Papieru Toaletowego „Zefir”, 

 TELEKOM- OLESZNO Sp. z o.o. 
Środowisko instytucji otoczenia biznesu na terenie gminy jest bardzo ubogie.  
Na terenie Krasocina znajduje się kilka biur rachunkowych, w centralnym punkcie 
miejscowości, przy ul. Wyzwolenia mieści się Bank Spółdzielczy. Brak jest innych podmiotów 
świadczących usługi dla biznesu.  
Dalszy rozwój Gminy Krasocin będzie oparty na rozwoju drobnej i średniej 
przedsiębiorczości. Średnie i małe firmy szybciej i sprawniej dostosowują się do potrzeb 
rynku.  Rolnictwo będzie mieć coraz mniejszy udział w lokalnej gospodarce. 
 
5. Charakterystyka środowiska przyrodniczego 
 
5.1. Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia i geologia  
 
Obszar gminy Krasocin leży na pograniczu dwóch dużych jednostek fizyczno- geograficznych: 
Niecki Nidziańskiej na południowym zachodzie i Wyżyny Kielecko- Sandomierskiej na 
wschodzie. Północna część Niecki Nidziańskiej nosi nazwę Niecki Włoszczowskiej. Gmina 
Krasocin obejmuje fragment środkowej jej części, zwanej Równiną Pilczycy oraz południowo-
wschodnią część, zwaną Garbami Czostkowa. Przez środkową część gminy przebiega z 
północnego-zachodu na południowy-wschód Pasmo Przedborsko- Małogoskie, stanowiące 
naturalną granicę Niecki Nidy i będące równocześnie najdalej na zachód wysuniętym 
pasmem Gór Świętokrzyskich. Na wschód od Pasma Przedborsko- Małogoskiego rozciąga się 
Niecka Łopuszna.  
Niecka Włoszczowska swą budową i ukształtowaniem przypomina misę o płaskim dnie i 
uniesionych ku górze brzegach. Ciekawym elementem urozmaicającym rzeźbę są liczne wały 
wydmowe. Największe zgrupowania wydm, których wysokość względna wynosi do 16 m, 
występują w okolicach Czostkowa, Ludyni i Chotowa.   
Pasmo Przedborsko- Małogoskie ma ok. 60 km długości i rozciąga się od doliny rzeki Pilicy 
pod Przedborzem do Łososiny i Białej Nidy za Małogoszczem. Powierzchnia Pasma 
Przedborsko- Małogoskiego wynosi 240 km2, a różnice wysokości względnej osiągają od 60 
do 100 m. Niecka Łopuszna stanowi rozległe zagłębienie między Pasmem Przedborsko-
Małogoskim, a Pasmem Oblęgorskim. 
Najwyższe wzniesienie w obrębie gminy Krasocin wznosi się do 343,1 m n.p.m. i znajduje się 
w południowej części Pasma Przedborsko-Małogoskiego w miejscowości Cieśle, zaś najniżej 
położony punkt znajduje się w zachodniej części gminy na wysokości 214,3 m n.p.m. w 
okolicy młyna Poręby. 
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5.2. Warunki klimatyczne  
 
Obszar gminy został zaliczony do XV dzielnicy klimatyczno-rolniczej częstochowsko-kieleckiej, 
która obejmuje swym zasięgiem zachodnią część Wyżyny Małopolskiej łącznie z górami 
Świętokrzyskimi. 
Średnioroczna temperatura powietrza dla tego obszaru wynosi +7,0 oC, średnia temperatura 
stycznia –2,5 oC, a średnia temperatura lipca wynosi około +17,5 oC. Liczba dni z temperaturą 
większą od +25 oC, charakteryzująca dni gorące wynosi około 35 dni w roku. Potencjalny 
okres występowania dni gorących trwa od kwietnia do października. Minimalne temperatury 
powietrza występują przeważnie w styczniu i dochodzą do około –30 oC. Liczba dni mroźnych 
wacha się od 44 do 49 rocznie. Średnia suma opadów w roku waha się od 600 do 650 mm. 
Największe sumy miesięczne opadów występują w lipcu i czerwcu i przekraczają 100 mm. 
Liczba dni pochmurnych wynosi około 120 z przewagą w grudniu, a największa liczba dni 
pogodnych we wrześniu. Wiatry wieją ze średnią prędkością 2-3 m/s i przeważnie z sektora 
zachodniego. Pokrywa śnieżna zalega przez 50-80 dni w roku, tworząc zwartą pokrywę w 
styczniu i lutym. Okres wegetacji kształtuje się w granicach od 200 do 210 dni rocznie. 
 
5.3. Surowce mineralne  
 
Pasmo przedborsko- Małogoskie a zwłaszcza część Niecki włoszczowskiej, na terenie której 
położona jest Gmina Krasocin obfituje w złoża kamienia wapiennego- dokładnie wapienia 
górnojurajskiego oraz kredowych piasków. 
Na terenie gminy występują udokumentowane złoża surowców węglanowych, m.in. złoże 
wapieni jurajskich „Bukowa”, które eksploatowane jest na skalę przemysłową. 
Przedsiębiorstwo "Lhoist Bukowa" wykorzystuje eksploatowany surowiec do produkcji 
asortymentu produktów wapienniczych wypalanych i niewypalanych. Ponadto w gminie 
udokumentowano duże złoże wapieni – „Krasocin. Zasoby szacunkowe lub perspektywiczne 
określono dla złóż: Oleszno, Wola Świdzińska, Huta Stara, Mieczyn i Występy. 
Ponadto na terenie gminy udokumentowano złoża piasków, które są kopaliną występującą 
dość powszechnie. Piaski budowlane udokumentowano w złożach: Oleszno, Chotów, 
Wojciechów. Oprócz ww. istnieje jeszcze szereg złóż, dla których określono zasoby 
szacunkowe. Są to: Oleszno, Chotów. 
Piaski stosowane do produkcji cegły wapienno-piaskowej (silikatów) do niedawna 
pozyskiwane były ze złoża Ludynia, obecnie wydobycie prowadzi się jedynie ze złoża 
Czostków.  Zasoby szacunkowe określono dla złóż: Ludynia, Sułków, Nowy Dwór, Krasocin. 
Złoże ziemi krzemionkowej (opoki odwapnionej) Dąbrówka znajduje się w południowo-
wschodniej części gminy.  
 
5.4. Hydrologia 
 
5.4.1. Wody podziemne  
 
Teren Gminy Krasocin położony jest na obszarach Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 
(GZWP), które łącznie zajmują ok. 65% obszaru gminy: 

 Dwa zbiorniki górnokredowe: GZWP 408- Niecka Miechowska NW i GZWP 409- 
Niecka Miechowska SE, 

 Górnojurajski GZWP 416- Małogoszcz.  
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GZWP 408 i 409 mają opracowane dokumentacje hydrogeologiczne i ich ochrona odbywa się 
przez wyznaczone obszary ochronne, na których obowiązuje system zakazów, nakazów i 
ograniczeń. Zbiornik wód podziemnych Nr 408- Niecka Miechowska NW zlokalizowany jest w 
południowej części gminy, natomiast zbiornik Nr 409 Niecka Miechowska SE obejmuje 
południowo- zachodni obszar Gminy Krasocin.  
GZWP Nr 416 zlokalizowany jest w południowo- wschodniej części gminy nie posiada 
opracowanej dokumentacji hydrogeologicznej i nie ma wyznaczonych stref ochrony. Zbiornik 
ten, podobnie jak wszystkie wody podziemne, podlega ochronie na podstawie art. 98 ustawy 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232).   
Na terenie gminy nie ma punktów monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych. 
Monitoring taki prowadzony jest w dwóch punktach pomiarowych na terenie sąsiedniej 
Gminy Włoszczowa. Najbliżej terenu Gminy Krasocin zlokalizowany jest punkt 
monitoringowy w miejscowości Włoszczowa, gdzie woda odpowiada normie wody 
niezadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są podwyższone 
w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych oraz wyraźnego 
wpływu działalności człowieka i mieści się w klasie jakości IV („Wyniki pomiarów jakości wód 
podziemnych w województwie świętokrzyskim w roku 2012”, WIOŚ w Kielcach). 
 
5.4.2. Wody powierzchniowe  
 
Obszar Gminy Krasocin w większości położony jest w dorzeczu Pilicy a jedynie jej 
południowo- wschodni kraniec należy do zlewni Nidy. Dział wodny II rzędu między tymi 
zlewniami przebiega w okolicach wsi Czostków i Występy, przecinając prostopadle Pasmo 
Przedborsko- Małogoskie. Największym ciekiem jest Czarna (Pilczycka, Włoszczowska)- 
prawobrzeżny dopływ Pilicy, stanowiący fragment północno- zachodniej granicy gminy.  
Głównymi jej dopływami są: Czarna Mieczyńska i Nowa Rzeka, rzeki te odwadniają północno-
wschodnią stronę Pasma Przeborsko- Małogoskiego. Kolejne rzeki to Czarna Struga zwana 
Feliksówką i Chotówka. Odwadniają one obszar rozciągający się na południowy zachód od 
Pasma.  
Większość rzek na obszarze gminy jest uregulowana i wyprostowana. Charakter naturalny 
ma jedynie meandrująca rzeka Czarna. Uzupełnieniem sieci hydrograficznej gminy są 
mniejsze strumienie, cieki bez nazwy oraz stawy. Na terenie gminy brak jest naturalnych 
zbiorników wodnych. Występujące zbiorniki wodne na zachód od Koziej Wsi, na wschód i 
zachód od Chotowa, na północny zachód od Gajówki- Kuźnica, na północ od Sułkowa i na 
zachód od Ludyni mają charakter sztuczny i są wykorzystywane jako stawy rybne. 
Powierzchnia stawów w gminie wynosi około 24 ha. Ponadto na terenie gminy znajduje się 
zbiornik wodny pełniący funkcję retencyjną.  
 
5.5. Ochrona przyrody 
 
Obszar gminy jest terenem o znacznych walorach przyrodniczych oraz krajobrazowych. 
Gmina charakteryzuje się atrakcyjnymi terenami leśnymi, dolinami rzeki Czarnej. Na terenie 
gminy występują elementy środowiska przyrodniczego, które z uwagi na wysokie wartości 
objęte zostały różnymi formami ochrony wprowadzonymi na podstawie przepisów ogólnych 
z zakresu ochrony środowiska oraz miejscowych aktów prawnych.  
Obszary podlegające ochronie na terenie gminy:  
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 Przedborski Park Krajobrazowy (rozporządzenie Nr 87/2005 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Przedborskiego Parku 
Krajobrazowego oraz rozporządzenie Nr 10/2004 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 
20.04.2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Przedborskiego Parku 
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj.. Święt. Nr 58, poz. 947), 

 Rezerwat przyrody „Oleszno”, utworzony na podstawie zarządzenia MLiPD z 
10.12.1970 r. (MP Nr 1 z1971, poz. 2). Zm. Rozp. Nr 21/2006 Woj.Święt. z 14.10.2006 
r.(Dz.Urz.Woj.Święt. Nr 281 poz. 3244). Obwieszczenie Woj. Święt. z 15.10.2001 r. 
(Dz.Urz.Woj. Święt. Nr 107 poz. 1270). Plan ochrony określa Rozporządzenie Nr 
57/2002 Woj.Święt. z 18.11.2002 r. (Dz.Urz.Woj.Święt. Nr 165 poz. 2058). 
Ustanowiony na okres 20 lat, 

 Konecko- Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu, utworzony został na 
postawie rozporządzenia Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego 
Nr 21 poz. 145). Obowiązująca podstawą prawną dla Konecko- Łopuszniańskiego 
OChK jest uchwała nr XXXV/616/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 
23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Konecko- Łopuszniańskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3308), 

 Włoszczowsko- Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu, utworzony został na 
podstawie rozporządzenia Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego 
Nr 21 poz. 145). Obowiązującą podstawą prawną dla Włoszczowsko- Jędrzejowskiego 
OChK jest uchwała Nr XXXV/619/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 
23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Włoszczowsko- Jędrzejowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3311), 

 Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu, utworzony został na podstawie 
rozporządzenia Nr 55/2002 Wojewody Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 165 
poz. 2056). Obowiązującą podstawą prawną dla tego obszaru jest rozporządzenie Nr 
88/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie 
Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrz. Nr 156, 
poz. 1949 z dnia 20 lipca 2005 r.).  

 Dolina Górnej Pilicy PLH260018, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - Decyzja 
Wykonawcza Komisji z dnia 07.11.2013 r. w sprawie przyjęcia siódmego 
zaktualizowania wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się 
na kontynentalny region biogeograficzny -2013/741/UE (Dz. U. UE L 2013 Nr 350 poz. 
287 z dn. 21.12.2013 r.), 

 Ostoja Przedborska PLH260004, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty- Decyzja 
Wykonawcza Komisji z dnia 07.11.2013 r. w sprawie przyjęcia siódmego 
zaktualizowania wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się 
na kontynentalny region biogeograficzny -2013/741/UE (Dz.U. UE L 2013 Nr 350 poz. 
287 z dn. 21.12.2013 r.),  

 Wzgórza Chęcińsko- Kieleckie PLH260041, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty- 
Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 07.11.2013 r. w sprawie przyjęcia siódmego 
zaktualizowania wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się 
na kontynentalny region biogeograficzny- 2013/741/UE (Dz. U. UE L 2013 Nr 350 poz. 
287 z dn. 21.12.2013 r.),  

 Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Przedborska PLH260004, 
ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Kielcach z 
dnia 29 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 1457), 
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 Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Chęcińsko- Kieleckie 
PLH260041, ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska 
w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 1478). 

 

Tabela 40. Pomniki przyrody w Gminie Krasocin 

Nazwa pomnika 
przyrody 

Obowiązująca podstawa prawna Miejscowość Lokalizacja 

Lipa drobnolistna 

1) Zarządzenie Nr 3/89 Wojewody Kieleckiego z 
dnia 26 stycznia 1989 r. w sprawie uznania za 

pomniki przyrody. Dz.Urz.Woj.Kieleckiego Nr 2, 
poz. 62) Rozporządzenie Nr 26/2003 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2003 r. 
zmieniające zarządzenie wojewody w sprawie 

uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Święt. 
Nr 235, poz. 2203 z 24.10.2003 r.) 

Krasocin 

Rośnie pomiędzy 
drogą wojewódzką 

a ul. Emila 
Godlewskiego w 

Krasocinie 

Grupa drzew -2 
dęby szypułkowe i 
wiąz pospolity 
 

1) Rozporządzenie Nr 5/91 Wojewody Kieleckiego 
z dnia 4 grudnia 1991 r. w sprawie uznania za 

pomniki przyrody. Dz.Urz.Woj. Kiel. Nr 15, poz. 
190, z dn.31.12.1991 r.2) Rozporządzenie Nr 

276/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 
sierpnia 2001 r. zmieniające zarządzenia i 

rozporządzenia w sprawie uznania za pomniki 
przyrody (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 85, poz. 987 z 

dn. 16 sierpnia 2001 r.) 

Zabrody 

Rosną przy gajówce 
Rudniki w 
Zabrodach; 
Nadleśnictwo 
Włoszczowa, 
Leśnictwo Zabrody, 
oddział 96r 

Grupa drzew 
„Włodarscy” (38 
szt. dębów 
szypułkowych i 
lipa drobnolistna) 

Uchwała Nr XXXIX/335/14 Rady Gminy Krasocin z 
dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 

1338) 

Zabrody 

Rosną przy drodze 
Oleszno - Słupia w 

otoczeniu byłej 
leśniczówki w 

Zabrodach; 
leśnictwo Oleszno, 

Nadleśnictwo 
Włoszczowa 

Dąb szypułkowy 
„Wiktor” 

Uchwała Nr XXXIX/335/14 Rady Gminy 
Krasocin z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie 
ustanowienia pomników przyrody (Dz .Urz. 

Woj. Święt. poz. 1338) 

Wola 
Świdzińska 

Rośnie przy drodze 
na skraju oddziału 
leśnego, leśnictwo 
Wola Świdzińska, 

Nadleśnictwo 
Włoszczowa 

Dąb szypułkowy 
„Zew” 

Uchwała Nr XXXIX/335/14 Rady Gminy 
Krasocin z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie 
ustanowienia pomników przyrody (Dz .Urz. 

Woj. Święt. poz. 1338) 

Wola 
Świdzińska 

Rośnie przy drodze 
na skraju 

oddziału leśnego, 
leśnictwo Wola 

Świdzińska, 
Nadleśnictwo 
Włoszczowa 

Dąb szypułkowy 
„Smok” 

Uchwała Nr XXXIX/335/14 Rady Gminy Krasocin z 
dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody (Dz .Urz. Woj. Święt. poz. 

1338) 

Wola 
Świdzińska 

Rośnie przy drodze 
przy drodze na 
skraju oddziału 

leśnego, leśnictwo 
Wola Świdzińska, 

Nadleśnictwo 
Włoszczowa 
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Dąb szypułkowy 
„Wiarus” 

Uchwała Nr XXXIX/335/14 Rady Gminy 
Krasocin z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie 
ustanowienia pomników przyrody (Dz .Urz. 

Woj. Święt. poz. 1338) 

Wola 
Świdzińska 

Rośnie przy drodze 
na skraju 

oddziału leśnego, 
leśnictwo Wola 

Świdzińska, 
Nadleśnictwo 
Włoszczowa 

* http://kielce.rdos.gov.pl 
 
6. Zagospodarowanie przestrzenne  
 
6.1. Obowiązujące w gminie dokumenty zagospodarowania przestrzennego  
 
Gmina Krasocin zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2012, poz. 647 ze zm.) posiada opracowane 
"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego", przyjęte uchwałą 
Rady Gminy Krasocin Nr III/10/2000 z dnia 27 marca 2000 r.  
W „Studium …” dokonane zostały zmiany: 

 I zmiana przyjęta została Uchwałą Rady Gminy Krasocin Nr VIII/48/11 z dnia 13 maja 
2011 r.  

 II zmiana przyjęta została Uchwałą Rady Gminy Krasocin Nr XXXI/255/13 z dnia 5 
sierpnia 2013 r. 

Uchwałą Rady Gminy Krasocin Nr XXXVII/317/14 z dnia 30 stycznia 2014 r., zainicjowana 
została II zmiana „Studium …”. 
Podstawowe ustalenia „Studium…” obejmują kierunki zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru gminy w aspekcie: struktury przestrzennej, przeznaczania terenów pod 
konkretne funkcje, ochrony środowiska, rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej, społecznej, kształtowaniu przestrzeni rolniczej i leśnej.  
Podstawowymi dokumentami sterującymi zagospodarowaniem przestrzennym w gminie są 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  
 

Tabela 41. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie Gminy Krasocin  

Lp. Miejscowy plan zagospodarowania  Uchwała  Publikacja  

1. 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Bukowa II (teren 
górniczy) 

Uchwała Nr 
XXXIII/204/01 Rady 

Gminy w Krasocinie z 
dnia 26.09.2001 r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Świętokrzyskiego Nr 119 poz. 
1426 z 19.11.2001 r. 

2. 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przy ul. 1 Maja w 

Krasocinie 

Uchwała Nr XII/53/03 i 
XIII/57/03 Rady Gminy w 

Krasocinie z dnia 
23.10.2003 r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Świętokrzyskiego Nr 276 poz. 
3111 z 17.12.2003 r. i poz. 

3112 

3. 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Bukowa I 

Uchwała Nr XVII/72/04 i 
Nr XIX/81/04 Rady 

Gminy w Krasocinie z 
dnia 20.02.2004 r. i 

29.04.2004 r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Świętokrzyskiego Nr 115 poz. 
1607 i 1608 z dnia 14.07.2004 

r. 

4. 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Oleszno I 

Uchwała Nr XLV/229/06 
Rady Gminy w Krasocinie 

z dnia 31.08.2006 r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Świętokrzyskiego Nr 268 poz. 
3087 z dnia 31.10. 2006 r. 

http://kielce.rdos.gov.pl/
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5. 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego zalesień na obszarze 
Gminy Krasocin 

Uchwała Nr 
XLVII/235/06 Rady 

Gminy w Krasocinie z 
dnia 25.10.2006 r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Świętokrzyskiego Nr 5 poz. 72 
z dnia 11.01.2007 r.  

6. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru górniczego 
„Ludynia- Tory” na obszarze Gminy 

Krasocin 

Uchwała Nr XVII/139/12 
Rady Gminy w Krasocinie 

z dnia 16.05.2012 r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Świętokrzyskiego poz. 1976 z 
dnia 04.07.2012 r. 

7. 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego- obszar sołectwa Lipie 

Uchwała Nr XXXI/256/13 
Rady Gminy w Krasocinie 

z dnia 05.08.2013 r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Świętokrzyskiego  poz. 3150 z 
dnia 06.09.2013 r. 

8. 
Miejscowy plan  zagospodarowania 

przestrzennego dla działek nr ew. 494, 
495, 496/1 i 496/2 obręb Krasocin 

Uchwała Nr 
XXXII/270/13 Rady 

Gminy Krasocin z dnia 12 
września 2013 r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Świętokrzyskiego poz. 3552 z 
dnia 18.10.2013 r. 

9. 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Dąbrówka 1 na obszarze 
Gminy Krasocin 

Uchwała Nr 
XXXVIII/323/14 Rady 
Gminy w Krasocinie z 
dnia 25 lutego 2014 r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Świętokrzyskiego poz. 1243 z 
dnia 08.04.2014 r. 

 

  *Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Krasocinie 
 

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/317/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 stycznia 2014 r. 
Gmina Krasocin przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki o nr ew. 1398 obręb geodezyjny Oleszno na terenie Gminy 
Krasocin.  
 
6.2. Uwarunkowania zagospodarowania 
 

Gmina Krasocin jest gmina wiejską. Dominującą formą zabudowy jest więc charakterystyczna 
dla gmin wiejskich zabudowa zagrodowa i jednorodzinna, która ukształtowana została w 
oparciu o tradycyjne rolnicze wykorzystanie ziemi, rzeźbę terenu oraz zasobność przyrody. 
Dominuje tu budownictwo niskie, charakterystyczne dla osadnictwa wiejskiego zarówno pod 
względem formy jak i funkcji, tj. budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z towarzyszącą 
zabudową związaną z działalnością gospodarczą mieszkańców. 
Zagospodarowanie przestrzenne gminy związane jest głównie z dostępnością 
komunikacyjną- zabudowa mieszkaniowa ukształtowała się głównie w postaci zwykłych 
siedlisk przydrożnych. Są to układy liniowe, o zabudowie mniej lub bardziej skupionej, wzdłuż 
istniejących ciągów komunikacyjnych.  
Aktualnie zauważalna jest tendencja odchodzenia od zabudowy zagrodowej na rzecz 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na podstawie wydawanych decyzji o warunkach 
zabudowy obserwuje się zwiększony ruch w kierunku zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Nieliczne są przypadki, które dotyczą budowy obiektów związanych z 
produkcją rolniczą. 
Struktura przestrzenna gminy ukształtowała się z centralnie położonym ośrodkiem- wsią 
Krasocin, która jest stolicą gminy i skupia na swoim obszarze obiekty administracji publicznej, 
znaczną część infrastruktury społecznej, placówek usługowych, handlowych i innych.   
Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa w liczbie 26. W większości sołectw funkcją 
wiodącą jest rolnictwo, natomiast funkcjami uzupełniającymi są: produkcja i obsługa 

http://www.krasocin.eobip.pl/
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produkcji rolniczej, działalność przemysłowa a także na terenach atrakcyjnych środowiskowo 
- indywidualna zabudowa rekreacyjna.  
 

Tabela 42. Powierzchnia sołectw w Gminie Krasocin  

Lp. Sołectwo Powierzchnia sołectwa w ha 

1. Borowiec 224,5024 

2. Brygidów 210,5146 

3. Bukowa 208,1174 

4. Chotów 1862,1792 

5. Cieśle 808,8016 

6. Czostków 606,1496 

7. Dąbrówka 213,7022 

8. Gruszczyn 661,5236 

9. Jakubów 198,1084 

10. Karolinów 357,6265 

11. Krasocin 1155,2880 

12. Kozia wieś 528,1556 

13. Lipie 317,8226 

14. Ludynia 886,6894 

15. Mieczyn 1421,3673 

16. Nowy Dwór 279,0240 

17. Oleszno 1867,5099 

18. Ostrów 1276,3276 

19. Skorków 425,0323 

20. Stojewsko 555,1157 

21. Sułków 1503,8521 

22. Świdno 1600,0627 

23. Wojciechów 293,9998 

24. Wola Świdzińska 299,7279 

25. Występy 324,4534 

26. Zabrody 1195,5446 

 *Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Krasocinie 

 
Część II  
 
PLANOWANIE STRATEGICZNE ROZWOJU GMINY KRASOCIN  
 
1. Identyfikacja problemów i szans rozwoju Gminy Krasocin 
 
1.1. Analiza SWOT  
 
Analiza SWOT należy do podstawowych metod analizy strategicznej. Jest narzędziem przy 
pomocy którego można dokonać wyboru najlepszych kierunków rozwoju gminy w wyniku 
przeprowadzenia badania środowiska wewnętrznego gminy poprzez identyfikację  mocnych i 
słabych jej stron oraz zbadać otoczenie w jakim gmina funkcjonuje i określić szanse oraz 
zagrożenia, jakie mogą mieć wpływ na dalszy rozwój gminy.  
Ocena potencjału w aspekcie słabych i mocnych stron pozwala na określenie siły i słabości 
gminy w zakresie analizowanych sfer. Silny potencjał to baza umożliwiająca budowanie 
strategii, słabości to problemy i ograniczenia do pokonania. Zagrożenia to ostrzeżenie przed 
niepożądanym rozwojem warunków zewnętrznych, szanse to wsparcie i inspiracje dla 
lokalnej polityki. 
 
W dniu 17 marca 2014 r. w ramach prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Krasocin na lata 
2014- 2021” odbyła się sesja planowania strategicznego. Celem sesji było wypracowanie 
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metodą analizy SWOT danych wyjściowych do określenia optymalnych kierunków rozwoju 
gminy. Uczestnicy sesji pracowali w trzech grupach. Każda z grup określała mocne i słabe 
strony gminy, zagrożenia i szanse jej rozwoju oraz misję Gminy Krasocin.  
Wszystkie propozycje słabych i mocnych stron gminy oraz szans i zagrożeń dla jej rozwoju jak 
również  listę uczestników sesji planowania strategicznego zamieszczono w „Raporcie z sesji 
planowania strategicznego w Gminie Krasocin”. Poniżej zaprezentowano analizę SWOT dla 
Gminy Krasocin wg poszczególnych grup.   
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Tabela 43. Analiza SWOT dla Gminy Krasocin wg poszczególnych grup 

WYSZCZEGÓLNIENIE MOCNE STRONY SŁABE STRONY SZANSE ZAGROŻENIA 

Grupa A 

 Dobrze rozbudowana infrastruktura 
gminy (drogi wojewódzkie i 
powiatowe, sieć wodociągowa i 
kanalizacyjna), 

 Obecność zakładów przemysłowych, 

 Duży budżet gminy i 
przeprowadzanie inwestycji, 

 Dostęp do placówek oświatowych, 

 Tradycje kulturowe i historyczne 

 Niezadowalający stan techniczny 
dróg gminnych i chodników, 

 Brak ośrodków opieki nad osobami 
starszymi, brak ośrodków 
rehabilitacyjnych i lekarzy 
specjalistów, 

 Brak świetlic dla młodzieży i 
placów zabaw dla dzieci, 

 Migracje osób młodych- wyjazdy za 
granicę w poszukiwaniu źródeł 
utrzymania, 

 Podział gminy na 3 ośrodki (brak 
porozumienia i współpracy) 

 Pozyskiwanie środków unijnych, 

 Promocja rozwoju turystyki (bazy 
turystyczne, zbiorniki wodne), 

 Wykorzystanie walorów 
przyrodniczych gminy, 

 Dostęp do dofinansowania 
inwestycji z zakresu OZE, 

 Wzrost popytu na surowce 
naturalne występujące na terenie 
Gminy Krasocin 

 Niespójność prawa, 

 Wzrost patologii, 

 Rosnące bezrobocie, 

 Klęski żywiołowe (powodzie, 
susze), 

 Niekorzystna polityka cenowa 

Grupa B 

 Udział środków unijnych w gminnych 
inwestycjach. 

 Surowce mineralne występujące na 
terenie gminy, 

 Infrastruktura społeczna 
(szkolnictwo, ochrona zdrowia, 
kultura), 

 Infrastruktura komunikacyjna, 

 Aktywność mieszkańców 

 Brak miejsc pracy i konsekwencje 
tego zjawiska, 

 Brak wystarczającej opieki nad 
osobami starszymi, 

 Brak perspektyw dla młodzieży, 

 Alkoholizm, 

 Brak bazy pomocowej (punkt 
interwencji kryzysowej- psycholog i 
inni specjaliści) 

 Dostęp do środków finansowych 
zewnętrznych, 

 Systemy wsparcia dla lokalnych 
inicjatyw społecznych, 

 Promocja rozwoju turystyki 
(wykorzystanie walorów 
turystycznych: zalew, zabytki, park 
krajobrazowy), 

 Korzystne położenie 
administracyjne gminy, 

 Inwestycje w rozwój młodzieży 
(m.in. systemy wsparcia na rynku 
pracy) 

 Niż demograficzny, 

 Kryzys gospodarczy, 

 Kryzys wartości moralnych (wzrost 
patologii społecznych), 

 Emigracja (zwłaszcza ludzi 
młodych), 

 Biurokracja 

Grupa C 

 Położenie komunikacyjne, 

 Infrastruktura techniczna, 

 Zasoby naturalne i przyrodnicze, 

 Obecność zakładów produkcyjnych i 
usługowych na terenie gminy, 

 Dostęp do placówek oświatowych 

 Brak żłobków i dostatecznej liczby 
miejsc w przedszkolach, 

 Brak ośrodków opieki nad osobami 
starszymi, 

 Brak bazy rekreacyjno- 
wypoczynkowej, 

 Brak przetwórstwa rolno- 
spożywczego, 

 Brak dofinansowania do 
stosowania alternatywnych źródeł 
energii 

 Pozyskiwanie środków 
zewnętrznych, 

 Pozyskanie inwestorów z zewnątrz, 

 Zmiana ustawodawstwa 
dotyczącego OZE, 

 Wzrost popytu na ekologiczne 
uprawy rolnicze, 

 Współpraca międzygminna 

 Dzikie zwierzęta- niszczenie upraw 
i infrastruktury, 

 Niewystarczająca subwencja 
oświatowa, 

 Niskie ceny płodów rolnych i 
żywca, 

 Niekorzystna koniunktura 
gospodarcza, wzrost bezrobocia i 
emigracja, 

 Klęski żywiołowe 
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Zadaniem podsumowującym było opracowanie przez poszczególne grupy misji Gminy 
Krasocin. Poniżej przedstawiono propozycje misji wypracowane przez poszczególne grupy. 
 
Grupa „A” 
Gmina Krasocin: 

 jest przyjazna dla mieszkańców 

 współpracuje z mieszkańcami 

 dba o środowisko naturalne 

 dba o starzejące się społeczeństwo 

 dba o bezpieczeństwo mieszkańców 

 zaspokaja potrzeby kulturalne mieszkańców 

 dąży do uprzemysłowienia 

 posiada pełną infrastrukturę 

 instytucje publiczne zaspokajają potrzeby mieszkańców gminy. 

 
Grupa „B” 
Gmina Krasocin: 

 jest przyjazna dla mieszkańców 

 zapewnia dostęp do ośrodków kultury, obiektów sportowych oraz żłobków i 
przedszkoli 

 dba o stan infrastruktury społecznej 

 posiada dobrze rozwinięty przemysł i rolnictwo  

 dba o stan środowiska naturalnego. 
 
Grupa „C” 
Gmina silnie rozwinięta gospodarczo i turystycznie o niskim wskaźniku bezrobocia. 
 
1.2. Założenia ogólne do „Strategii Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2014- 2021”  
 
„Strategia Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2014-2021” wskazuje kierunek rozwoju gminy 
poprzez ustalenie wizji i misji, wybór obszarów priorytetowych, celów strategicznych i 
operacyjnych a w ich ramach działań i zadań. „Strategia …” ustanawia jednocześnie 
podstawy dla podejmowania kluczowych decyzji w przyszłości, tworzenia planów 
szczegółowych i kreowania projektów o zasadniczym wpływie na rozwój lokalny.  
Posiadając „Strategię …” gmina będzie dążyć do identyfikacji i wykorzystywania nieodkrytych 
dotychczas potencjałów i szans rozwojowych.  
Determinacja i konsekwencja działań strategicznych podejmowanych przez władze lokalne 
wraz z wyzwalaniem i utrwalaniem aktywności społeczności lokalnej prowadzić będzie do 
intensyfikowania rozwoju lokalnego.  
 
„Strategia …” stanowi fundament systemu zarządzania sukcesywnym rozwojem gminy.  
Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców stworzyło podstawy do określenia wizji i misji 
Gminy Krasocin a następnie pozwoliło na stworzenie podstaw do uruchomienia pożądanych 
procesów rozwojowych. Niwelowanie istniejących barier rozwoju gminy wymaga 
równocześnie od różnych środowisk i grup społecznych a także liderów życia społeczno- 
gospodarczego nowych inicjatyw i niekonwencjonalnych działań. Niniejsza „Strategia …” 
powinna przyczyniać się do tworzenia sprzyjających warunków i promowania rozwoju 
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przedsiębiorczości, do podejmowania inicjatyw samo zatrudnienia, skutecznego wspierania 
przedsiębiorczości społecznej w formie organizacji pozarządowych. Powinna również 
pozwolić na wzrost jakości ochrony zdrowia, przyczyniać się ożywiania życia kulturalnego w 
gminie, powstawania nowych inicjatyw służących spędzaniu wolnego czasu przez 
mieszkańców, zwłaszcza młodzieży i dzieci.  
Zakłada się, że wdrażanie „Strategii …” będzie wynikiem aktywności możliwie dużej liczby 
podmiotów lokalnych.  
 
2. Wizja Gminy Krasocin 
 
Wizja gminy jest wyrazem jej aspiracji społecznych oraz wyobrażeń na temat jej przyszłości, 
określających rangę, atrakcyjność, efekty wykorzystania atutów i szans rozwojowych a także 
eliminację problemów i zagrożeń. Wizja opisuje stan gminy w przyszłości, rozwija treść misji, 
określa przyszłe pożądane stany, które będą możliwe do osiągnięcia w perspektywie 
długookresowej. 
 
Wizja Gminy Krasocin: 
 

Gmina Krasocin- przyjazna dla rozwoju gospodarki oraz dla 
mieszkańców poprzez zapewnienie wysokiego poziomu usług 

społecznych i atrakcyjna turystycznie dzięki czystemu środowisku 
 
Sposobem urzeczywistnienia zakładanej wizji jest misja. Stanowi ona nadrzędny cel 
funkcjonowania wspólnoty samorządowej. Określa przede wszystkim rolę władz w procesie 
rozwoju, ale ma równocześnie integrować, motywować i rozbudzać aspiracje całej 
społeczności lokalnej.  
Misja jest zwięzłym opisem docelowego, oczekiwanego stanu i zakresu funkcji spełnianych 
przez gminę wobec jej mieszkańców i otoczenia. Stan opisywany w misji ma charakter 
idealny, którego osiągnięcie powinno być zasadniczym celem wszystkich działań 
podejmowanych przez lokalną społeczność i władze.  
Zgodnie z powyższą definicją cele strategiczne i cele operacyjne odwołują się do 
zadeklarowanej misji, a zaproponowane w ich ramach działania prowadzić będą do 
postulowanego w misji stanu. 
 
 
Misja rozwoju Gminy Krasocin: 
 

Gmina Krasocin- przyjazny dla środowiska ośrodek gospodarczy, 
rolniczy i turystyczny, uwzględniający potrzeby i dążenia lokalnej 

społeczności  
 
U podstaw misji rozwoju Gminy Krasocin leży przekonanie, iż gmina ma potencjalne szanse 
by stać się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, życia, prowadzenia działalności 
gospodarczej, lokowania kapitału a także wypoczynku i spędzania wolnego czasu.  
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3. Plan strategiczny dla Gminy Krasocin na lata 2014-2021 
 
3.1. Obszary priorytetowe i cele rozwoju Gminy Krasocin 
 
Punktem wyjścia do szczegółowych rozwiązań przewidzianych w niniejszej "Strategii..." jest 
określenie zasadniczych obszarów strategicznych (kluczowych) rozwoju gminy. Obszary te są 
najistotniejszymi polami działania gminy i jednocześnie wytyczają kierunki prac na najbliższe 
lata. U podstaw sformułowania obszarów priorytetowych rozwoju Gminy Krasocin leży 
diagnoza społeczno- gospodarcza. W niniejszej strategii określono trzy obszary, w których 
będzie koncentrował się rozwój Gminy Krasocin. 
 

Rysunek 4. Obszary strategiczne dla Gminy Krasocin 

 

 
 
Wskazane powyżej obszary strategiczne należy postrzegać jako całość. Obszary te wzajemnie 
przenikają się a rozwój w jednym z nich wywiera wpływ na postęp w innych obszarach. 
Zostały one wyznaczone w sposób współzależny i łącznie wskazują drogę rozwoju Gminy 
Krasocin. 
 
Opis obszarów priorytetowych, stanowiących fundament do rozwoju Gminy Krasocin:  
 

1. Społeczeństwo i infrastruktura społeczna 
 
Cele realizowane w obszarze „Społeczeństwo i infrastruktura społeczna” związane są ściśle z 
realizacją polityki zrównoważonego rozwoju w obszarze społecznym, który zakłada 
utrzymanie dostępności i wysokiego poziomu oświaty i innych usług społecznych, poczucia 
bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, umiejętność tworzenia lepszych warunków życia i 
aktywizacji społeczności lokalnej. Konkurencyjność gminy będzie przejawiać się w 
zapewnianiu wysokiej jakości życia mieszkańców, dbaniu o rozwój potencjału ludzkiego, 
zapobieganie rozwojowi zjawisk patologicznych. 

Społeczeństwo i 
infrastruktura społeczna 

Gospodarka 

Infrastruktura techniczna i 
srodowisko naturalne 



Strategia Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2014-2021  

54 
 

Działania podejmowane w ramach tego obszaru będą mieć na celu również integrację 
lokalnej społeczności i dążenie do wzrostu poziomu zaufania społecznego czy eliminację 
rozłamów społecznych. 
Ważnym elementem jest także współpraca gminy z mieszkańcami, inwestorami, innymi 
jednostkami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami itp. 
 

2. Gospodarka  
 
Do najistotniejszych działań w obszarze „Gospodarka” zaliczyć należy: rozwój pozarolniczych 
funkcji gospodarczych w gminie, rozwój funkcji związanych z otoczeniem rolnictwa, w tym 
szczególnie przetwórstwa rolno- spożywczego, agroturystyki oraz rozwój przemysłu. 
Szansą rozwojową jest także zbrojenie terenów inwestycyjnych w celu uatrakcyjnienia gminy 
jako miejsca do inwestowania i w konsekwencji tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców 
gminy.   
Realizacja zadań, przede wszystkim zadań inwestycyjnych, wymaga znacznych środków 
finansowych. Budżet gminy samodzielnie nie będzie w stanie sfinansować większości 
inwestycji, a zatem konieczne będzie podjęcie starań o pozyskanie środków zewnętrznych, 
pochodzących z funduszy UE, funduszy ochrony środowiska, budżetu państwa i innych. 
 

3. Infrastruktura techniczna i środowisko naturalne 
 
Priorytet infrastrukturalny stanowią działania, które będą tworzyć warunki do skutecznej 
realizacji inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury technicznej zgodnej 
z zasadami polityki przyjaznej środowisku.  
Na terenie gminy, w zakresie infrastruktury technicznej najważniejszym jest: 
uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz poprawa stanu technicznego dróg gminnych i 
dojazdowych do pól oraz budowy sieci gazowej na terenie gminy.   
Poza działaniami na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego, polityka zrównoważonego 
rozwoju kładzie silny nacisk na kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego. 
Korzystny stan środowiska zamierza się osiągnąć poprzez działania w sferze gospodarki 
ściekami, prowadzenie gospodarki rolnej i przestrzennej nie powodującej degradacji 
środowiska, rozbudowę infrastruktury technicznej chroniącej środowisko oraz szeroką 
edukację ekologiczną.  
 
Przyjęte obszary priorytetowe dla rozwoju Gminy Krasocin, zostały uszczegółowione poprzez 
sprecyzowanie hasłowych celów strategicznych dla każdego z obszarów. Z kolei celom 
strategicznym przyporządkowano bardziej sprecyzowane cele operacyjne, które dookreślają 
zakres planowania strategicznego.  
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Tabela 44. Plan strategiczny dla Gminy Krasocin 

Obszary strategiczne  

 
Społeczeństwo i 

infrastruktura społeczna 
 

 
Gospodarka 

 
Infrastruktura techniczna i 

środowisko naturalne 

Cele strategiczne  

 
Wysoki poziom usług 

społecznych i konkurencyjny 
kapitał ludzki 

 
Konkurencyjna 

wielosektorowa gospodarka 
lokalna i korzystne warunki 

do inwestowania     

 
Zintegrowana i nowoczesna 

infrastruktura techniczna 
oraz czyste środowisko 
naturalne zapewniające 

wysoki komfort życia 
 

Cele operacyjne  

 
 

1.1. Gmina zapewniająca 
wysoki standard usług 

społecznych 

 
1.2. Gmina dbająca o rozwój 

kapitału ludzkiego 
 

1.3. Gmina rozwijająca 
tożsamość i integrująca 
lokalne społeczeństwo 

 
 

 
2.1. Gmina sprzyjająca 

rozwojowi przedsiębiorczości 
 

2.2. Gmina stymulująca 
rozwój wyspecjalizowanego 

rolnictwa 
 

2.3. Gmina posiadająca 
atrakcyjną ofertę turystyczną 

 

 
3.1. Gmina zapewniająca 

wysoki poziom życia poprzez 
rozwój i modernizację 

infrastruktury technicznej 
 

3.2. Gmina dbająca o 
środowisko naturalne 

 
 

 
 
3.2. Plan działań Gminy Krasocin 
 
Plan działań "Strategii Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2014- 2021" zaprezentowano w 
układzie tabelarycznym z podziałem na cele operacyjne, działania i zadania.  
Większość działań przewidzianych jest na cały okres funkcjonowania "Strategii...", czyli na 
lata 2014-2021. 
W planie działań zostały wpisane zadania należące nie tylko do kompetencji gminy oraz jej 
jednostek organizacyjnych i podległych, ale także innych podmiotów, w tym osób fizycznych, 
które przyczynią sie do zrównoważonego rozwoju gminy. Poprzez wpisanie takich zadań do 
„Strategii Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2014- 2021" różnorodni beneficjenci mogą 
ubiegać się o zewnętrzne źródła finansowania.  
 
 
 
 



Strategia Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2014-2021  

56 
 

 

Plan działań Gminy Krasocin w obszarze priorytetowym „Społeczeństwo i infrastruktura społeczna” 

Cel strategiczny: Wysoki poziom usług społecznych i konkurencyjny kapitał ludzki  

Cel operacyjny Działania Zadania 

1.1. Gmina zapewniająca 
wysoki standard usług 

społecznych 

Zwiększenie dostępu do usług 
medycznych wysokiej jakości 

 Poprawa dostępu do poradni specjalistycznych, 

 Poszerzenie oferty usług zdrowotnych oferowanych na terenie gminy (np. organizacja okazjonalnych badań  
i porad specjalistycznych) 

Zwiększenie dostępności do opieki 
żłobkowej i edukacji przedszkolnej 

 Dostosowanie ilości placówek przedszkolnych do potrzeb mieszkańców oraz poprawa dostępności miejsc, 

 Utworzenie systemu opieki nad małym dzieckiem (żłobków, punktów żłobkowych) 

Zwiększenie efektywności działań 
pomocy społecznej i rozwiązywanie 

problemów społecznych 

 Wsparcie opieki nad osobami starszymi (formy instytucjonalne np. dom dziennej lub całodobowej opieki, 
opieka półstacjonarna, pomoc sąsiedzka i inne), 

 Tworzenie, udoskonalanie i realizacja programów pomocy rodzinie i pomocy społecznej 
przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu, 

 Wspieranie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań określonych w „Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Krasocin na lata 2014-2021” 

1.2. Gmina dbająca o rozwój 
kapitału ludzkiego 

Wzrost wykształcenia i kwalifikacji 
zawodowych społeczności 

 Promocja innowacyjnych form kształcenia, walidacja kształcenia (e-edukacja), walidacja kompetencji, 
kształcenie w formach pozaszkolnych, 

 Nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie tworzenia miejsc staży dla osób 
poszukujących pracy w celu nabycia praktycznych umiejętności 

Budowanie i upowszechnianie 
społeczeństwa informacyjnego 

 Wsparcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie w zakresie realizacji celów strategicznych biblioteki 
wyznaczonych w „Strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej  w Krasocinie na lata 2014-2016”, 

 Organizacja i przeprowadzanie szkoleń (np. obsługa komputera, podstawowe wiadomości z zakresu prawa 
administracyjnego czy budowlanego) skierowanych do mieszkańców gminy, zwłaszcza radnych, sołtysów. 

Rozwój i poszerzenie funkcji  
obiektów dydaktycznych, 

kulturalnych oraz sportowo- 
rekreacyjnych 

 Stworzenie oferty edukacji pozaszkolnej (m.in. zajęcia pozalekcyjne, sportowe) na bazie gminnych 
placówek kulturalnych skierowane do dzieci i młodzieży), 

 Budowa nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej i kulturalnej (np. hale 
sportowe, boiska sportowe- Czostków, Krasocin, Bukowa, place zabaw, świetlice wiejskie, remizy 
strażackie), 

 Tworzenie świetlic środowiskowych (pomoc w odrabianiu lekcji, organizowaniu zajęć sportowych, 
komputerowych, itp.) 

1.3. Gmina rozwijająca 
tożsamość i integrująca lokalne 

społeczeństwo 

Przeciwdziałanie rozwarstwieniu 
lokalnego społeczeństwa 

 Wspieranie inicjatyw oddolnych organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, 

 Poprawa estetyki przestrzeni poprzez tworzenie miejsc sprzyjających integracji mieszkańców (place zabaw 
oraz inne miejsca spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych), 

 Kultywowanie tradycji i tożsamości lokalnej społeczności, 

 Wsparcie dla inicjatyw wspierających i aktywizujących seniorów, w tym pomoc w przygotowaniu 
infrastruktury (np. siłownia zewnętrzna) 

Wsparcie dla sektora organizacji 
pozarządowych w gminie 

 Integracja mieszkańców wokół działalności organizacji trzeciego sektora, 

 Zlecanie i wspieranie zadań publicznych organizacjom pozarządowym, 

 Realizacja „Programu współpracy Gminy Krasocin z organizacjami pozarządowymi” 
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Plan działań Gminy Krasocin w obszarze priorytetowym „Gospodarka” 

Cel strategiczny: Konkurencyjna wielosektorowa gospodarka lokalna i korzystne warunki do inwestowania 

Cel operacyjny Działania Zadania 

2.1. Gmina sprzyjająca 
rozwojowi przedsiębiorczości 

Wdrożenie systemu promocji 
gospodarczej i inwestycyjnej 

 Przyjazne dla inwestorów planowanie przestrzenne, 

 Przygotowanie przyjaznej polityki podatkowej dla inwestorów chcących prowadzić działalność gospodarczą 

na terenie gminy, 

 Wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych, 

 Wyznaczanie terenów pod inwestycje (tworzenie „dzielnic przemysłowych”), 

 Opracowanie systemu zachęt inwestycyjnych dla przedsiębiorców i inwestorów, 

 Stworzenie specjalnego działu „Oferta gospodarcza i inwestycyjna” na stronie internetowej gminy 

Promocja obszarów możliwego 
zagospodarowania w kierunku 

komercyjnym 

 Inicjowanie działań na rzecz wzrostu zainteresowania inwestorów zewnętrznych terenami inwestycyjnymi, 

 Promocja atrakcyjnych terenów i obiektów (np. zabytkowych) dla rozwoju form działalności gospodarczej 

(np. turystyki) 

2.2. Gmina stymulująca rozwój 
wyspecjalizowanego rolnictwa 

Modernizacja gospodarstw rolnych 

 Promocja lokalnej produkcji rolnej i rolnictwa ekologicznego (np. poprzez stronę internetową gminy), 

 Promocja upraw nieżywnościowych na cele przemysłowe i energetyczne na gruntach najsłabszych, 

 Wsparcie organizacyjne dla tworzenia grup producenckich oraz przemysłu rolno- spożywczego na terenie 

gminy 

2.3. Gmina posiadająca 
atrakcyjną ofertę turystyczną  

Wykorzystanie warunków 
przyrodniczych dla rozwoju turystyki 

 Wspieranie utworzenia zintegrowanej informacji turystycznej i promocji gminy, 

 Wspieranie rozwoju infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej, bazy noclegowej oraz gastronomicznej, 

 Wyznaczenie i oznakowanie tras spacerowych, rowerowych, turystycznych, edukacyjnych, 

 Wykorzystanie potencjału lokalnych zespołów śpiewaczych, 

 Stworzenie spójnej, kompleksowej oferty turystycznej z uwzględnieniem turystyki aktywnej, rekreacyjnej, 

 Zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych pod kątem turystyki i rekreacji (miejsca integracji i 

rekreacji itp.) w następstwie ich wybudowania (zbiorniki wodne w Koziej Wsi i Krasocinie) 
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Plan działań Gminy Krasocin w obszarze priorytetowym „Infrastruktura techniczna i środowisko naturalne” 

Cel strategiczny: Zintegrowana i nowoczesna infrastruktura techniczna oraz czyste środowisko naturalne zapewniające wysoki komfort życia  

Cel operacyjny Działania Zadania 

3.1. Gmina zapewniająca 
wysoki poziom życia poprzez 

rozwój i modernizację 
infrastruktury technicznej 

Modernizacja infrastruktury 
drogowej 

 Modernizacja i poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury drogowej, 

 Poprawa stanu technicznego dróg dojazdowych do pól, 

 Budowa i modernizacja infrastruktury około drogowej (np. chodniki) 

Rozwój infrastruktury technicznej 

 Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, 

 Budowa sieci wodociągowej w obrębie nowych terenów inwestycyjnych, 

 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej, 

 Wsparcie w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o rozproszonej zabudowie, 

 Budowa sieci gazociągowej na terenie gminy 

3.2. Gmina dbająca o 
środowisko naturalne 

Promocja postaw proekologicznych, 
zwiększenie świadomości i 

odpowiedzialności ekologicznej 
wśród przedsiębiorców 

 Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, w szczególności edukacji ekologicznej w 

placówkach oświatowych, 

 Promocja ochrony środowiska i zdrowego trybu życia, 

 Organizacja akcji sprzątania świata, 

 Promocja i wspieranie ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych 

Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 

 Promocja innowacyjnych technologii grzewczych jako naturalnego źródła energii cieplnej i jej 

pozytywnego wpływu na środowisko naturalne, 

 Wspieranie przedsięwzięć budowy odnawialnych źródeł energii na terenie gminy 

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego 
i racjonalna gospodarka zasobami 

 Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami (budowa zbiorników retencyjnych oraz ich 

wykorzystanie w celu podniesienia walorów turystyczno- rekreacyjnych gminy), 

 Wspieranie działań mających na celu ochronę środowiska przyrodniczego i krajobrazu, 

 Prowadzenie i monitorowanie racjonalnej gospodarki odpadami, 

 Likwidacja dzikich wysypisk śmieci, 

 Realizacja programu usuwania azbestu, 

 Wsparcie rolnictwa ekologicznego oraz wdrażania programów rolno- środowiskowych, 

 Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów. 
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3.2.1. Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych 
 
Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w najbliższym czasie na terenie Gminy 
Krasocin zestawiono w poniżej zamieszczonej tabeli. 
 
Tabela 45. Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Krasocin 

Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 
Źródła finansowania 

Budowa przepompowni wody Bukowa-
osiedle 

2015 r. 
Środki własne, środki UE i inne środki 

zewnętrzne 
WFOŚiGW 

Budowa wodociągu Niwiska Krasocińskie- 
Czostków 

2016 r. 
Środki własne, środki UE i inne środki 

zewnętrzne 
WFOŚiGW 

Budowa wodociągu (działki ul. Kielecka) w 
Olesznie 

2016 r. 
Środki własne, środki UE i inne środki 

zewnętrzne 
WFOŚiGW 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Ostrów, Świdno, Borowiec 

2016- 2017 
Środki własne, środki UE i inne środki 

zewnętrzne 
WFOŚiGW 

Remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
Bukowa- osiedle 

2017 r. 
Środki własne, środki UE i inne środki 

zewnętrzne 
WFOŚiGW 

Budowa kanalizacji Wola Świdzińska, ul. 
Słoneczna i działki ul. Kielecka w Olesznie i w 
miejscowości Chotów 

2018 r. 
Środki własne, środki UE i inne środki 

zewnętrzne 
WFOŚiGW 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Wojciechów, Jakubów, 
Porąbki, Ostra Górka 

2019-2020 
Środki własne, środki własne mieszkańców, 

środki UE i inne środki zewnętrzne 
WFOŚiGW 

Budowa kanalizacji sanitarnej Huta Stara, 
Mieczyn, Karolinów, Lipia Góra, Brygidów, 
Podlesko, Stojewsko, Rogalów 

2021-2022 
Środki własne, środki UE i inne środki 

zewnętrzne 
WFOŚiGW 

Budowa ujęcia wody w miejscowości Cieśle 
lub Występy 

2019 r. 
Środki własne, środki UE i inne środki 

zewnętrzne 
WFOŚiGW 

Remonty dróg gminnych i rozbudowa 
infrastruktury około drogowej (m.in. 
chodniki, oświetlenie) 

Zadanie ciągłe 
Środki własne, środki UE i inne środki 

zewnętrzne 

Modernizacja, adaptacja i przystosowanie 
istniejących budynków komunalnych do 
pełnienia funkcji domów opieki nad osobami 
starszymi (np. budynek po szkole w 
Skorkowie) 

Zadanie ciągłe 
Środki własne, środki UE i inne środki 

zewnętrzne 
 

Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach 
oraz utworzenie żłobka 

Zadanie ciągłe 
Środki własne, środki UE 
I inne środki zewnętrzne 

Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej 

Zadanie ciągłe 
Środki własne, środki UE i inne środki 

zewnętrzne 

Remonty, przebudowy (ze szczególnym 
uwzględnieniem jednostek wpisanych do 
KSRG) i doposażenie strażnic OSP 

Zadanie ciągłe 
Środki własne, środki UE i inne środki 

zewnętrzne 

Budowa placów zabaw Zadanie ciągłe 
Środki własne, środki UE i inne środki 

zewnętrzne 

Odnowa/rewitalizacja sołectw Zadanie ciągłe 
Środki własne, środki UE i inne środki 

zewnętrzne 

Rozbudowa bazy sportowej (modernizacja Zadanie ciągłe Środki własne, środki UE i inne środki 
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boiska przyszkolnego w Bukowie, budowa 
boisk w Olesznie, Krasocinie, Czostkowie, 
Mieczynie i Cieślach) 

zewnętrzne 

Budowa zbiornika wodnego w miejscowości 
Kozia Wieś 

2020 r. 

Środki własne, środki UE i inne środki 
zewnętrzne 
NFOŚWiGW 

EOG 
Norweski Mechanizm Finansowy 

Budowa zbiornika wodnego w Krasocinie 
(rejon ul. Sportowej) 

do 2020 r. 

Środki własne, środki UE i inne środki 
zewnętrzne 
NFOŚWiGW 

EOG 
Norweski Mechanizm Finansowy 

 
Koszty poszczególnych zadań wymienionych w powyższej tabeli zostaną oszacowane przed 
przystąpieniem do ich realizacji. 
 
3.2.2. Środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji przewidzianych w „Strategii …” 
 
Obszar Gminy Krasocin objęty został różnymi formami ochrony przyrody i z tego względu 
realizacja zadań i działań przewidzianych w „Strategii …” będzie wymagała bezwzględnego 
respektowania rygorów ochronnych określonych przepisami prawa dla poszczególnych 
obszarów cennych przyrodniczo.  
W celu eliminacji ewentualnego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze lub 
społeczne proponuje się podjęcie szeregu działań, których zastosowanie zapobiegać będzie 
wystąpieniu ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko.  
 

Tabela 46. Proponowane środki i zalecenia niwelujące ewentualne niekorzystne oddziaływania na 
środowisko 

Element środowiska 
przyrodniczego 

Środki/zalecenia 

Zdrowie ludzi  Oznakowanie obszarów, gdzie prowadzone będą prace budowlane w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa ludzi podczas wykonywania tych prac, 

 Stosowanie sprawnego technicznie sprzętu oraz bezwzględne przestrzeganie 
przepisów BHP, 

 Ograniczanie czasu pracy maszyn budowlanych do niezbędnego minimum w 
celu zmniejszenia emisji spalin oraz hałasu, 

 Stosowanie systemów zabezpieczających rusztowania oraz maszyny i 
urządzenia podczas remontów i innych prac budowlanych 

Świat zwierząt  Wykonywanie inwentaryzacji budynków przed przystąpieniem do prac 
budowlanych pod kątem występowania ptaków oraz nietoperzy, 

 Prowadzenie prac poza okresem lęgowym ptaków oraz rozrodu nietoperzy czy 
innych gatunków ważnych ze względów przyrodniczych, których występowanie 
stwierdzono, 

 W sytuacji braku możliwości prowadzenia prac w okresie pozalęgowym 
odpowiednio wcześnie należy zabezpieczyć budynki przed możliwością 
zakładania w nich lęgowisk, 

 Prowadzenie prac budowlanych i modernizacyjnych w możliwie najkrótszym 
czasie 

Świat roślin  Wprowadzanie nowych obszarów zieleni urządzonej, dostosowanej do 
warunków siedliskowych oraz nawiązującej do otoczenia, 

 Zachowanie wysokiej kultury prowadzenia robót budowlanych, z 
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poszanowaniem wymagań ochrony środowiska, 

 Prowadzenie ręcznych wykopów w sąsiedztwie systemów korzeniowych w 
czasie wykonywania prac budowlanych, 

 Zabezpieczenie pni drzew narażonych na otarcia ze strony sprzętu 
budowlanego (np.. włókniny i obudowy drewniane), 

 Maksymalnie ograniczać rozmiary planów budowy 

Wody powierzchniowe i 
podziemne 

 Zabezpieczenie placów budowy (skład materiałów, odpadów) w sposób 
zapobiegający kontaktowi z wodami opadowymi i gruntowymi, 

 Zbierać w sposób selektywny powstające odpady i gromadzić je czasowo do 
momentu  wywozu na składowisko odpadów lub innego zagospodarowania, 

 Kontrola szczelności instalacji paliwowych pojazdów i maszyn 
wykorzystywanych w czasie prac budowlanych celem zapobieżenia możliwości 
miejscowego skażenia środowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi, 

 Zapewnienie zaplecza socjalnego oraz przenośnych toalet dla pracowników 
budowy oraz regularne opróżniane toalet z wykorzystaniem samochodów 
asenizacyjnych wyposażonych w odpowiedni sprzęt, 

 Zachowanie szczególnej ostrożności w czasie prowadzenia prac w sąsiedztwie 
cieków i zbiorników wodnych 

Jakość powietrza  Zachowanie wysokiej kultury prowadzenia robót w szczególności poprzez: 
systematycznie sprzątanie placów budowy, zraszanie wodą placów budowy 
(zależnie od potrzeb), ograniczenie do minimum czasu pracy silników 
spalinowych maszyn budowlanych 

Powierzchnia ziemi  Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zebrać warstwę gleby (humus), a po 
zakończeniu prac rozplantować na powierzchni terenu, 

 Przestrzeganie prawidłowej gospodarki odpadami 

Krajobraz  Zintegrowanie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych z istniejącą rzeźbą terenu 

Klimat  Ograniczanie czasu pracy maszyn budowlanych do niezbędnego minimum 
celem ograniczenia emisji spalin, 

 Stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu, 

 Stosować urządzenia o niskich parametrach emisji zanieczyszczeń 

Zabytki i dobra materialne  Przewidziane w „Strategii …” zadania inwestycyjne nie będą dotyczyć obiektów 
zabytkowych, 

 w wyniku realizacji przedsięwzięć nastąpi rozwój i odnowienie infrastruktury 
technicznej, odnowienie obiektów publicznych w wyniku termomodernizacji, 

 W wyniku realizacji inwestycji wzrośnie atrakcyjność gminy dla przyszłych 
inwestorów oraz zwiększy się standard życia lokalnej społeczności 

 
Przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji budynków czy remontów charakteryzują się 

ograniczonym terytorialnie zasięgiem, dotyczą istniejących już budynków i nie będą związane 

z budową nowych obiektów czy zajmowaniem nowych terenów pod inwestycje. W trakcie 

planowania prac Inwestor zobowiązany jest do wyboru koncepcji zapewniającej 

minimalizację potencjalnych oddziaływań na środowisko oraz warunków życia i zdrowia 

mieszkańców, zarówno na etapie realizacji jak i późniejszej eksploatacji.  

 
Przygotowanie i prowadzenie prac docieplenia budynków w ramach termomodernizacji 

powinno w szczególności uwzględniać ochronę ptaków i nietoperzy gniazdujących 

w ścianach budynków.  

Konieczność uwzględniania obecności ptaków i nietoperzy podczas remontów budynków 

wynika z przepisów prawa polskiego i wspólnotowego. Dotyczy to kilku grup przepisów – 

związanych z zakazem znęcania się nad zwierzętami, z ochroną gatunkową, a także 

z uregulowań dotyczących odpowiedzialności za szkody powodowane w środowisku. 
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Większość ptaków gniazdujących w budynkach, a także wszystkie nietoperze w Polsce objęte 

są ścisłą ochroną gatunkową.  

 
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2013 poz. 627 ze 

zm.), uszczegółowioną rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. 

w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419) wszystkie miejsca lęgowe 

ptaków objętych ochroną gatunkową podlegają ochronie prawnej. 

Zgodnie z § 10 pkt. 3, ppkt g w/w rozporządzenia ochrona gatunków dziko występujących 

zwierząt polega m.in. na dostosowywaniu terminów i sposobów wykonywania prac do 

okresów lęgów i rozrodu.  

Zatem na zarządcach budynków spoczywa odpowiedzialność za prowadzenie prac 

termomodernizacyjnych budynków we właściwym terminie, bezpiecznym dla gniazdujących 

w budynkach przedstawicieli chronionych gatunków ptaków i mających swoje schronienia 

nietoperzy.  

Elementem podstawowym przed przystąpieniem do prac jest ekspertyza ornitologa i 
chiropterologa stwierdzająca obecność ptaków i nietoperzy lub ich brak w danym obiekcie. 
 
W celu uzyskania dokładnych i wiarygodnych wyników przegląd budynku pod kątem 

obecności schronień ptaków należy wykonać w szczytowym okresie rozrodu ptaków tj. w 

okresie od 15 maja do 15 lipca.  

W sytuacji stwierdzenia w trakcie przeglądu, iż budynek stanowi miejsce rozrodu ptaków, 

prace należy prowadzić w terminach wyznaczonych przez ornitologa. Wskazane jest jednak, 

aby prace na budynkach będących miejscem rozrodu lub schronienia zwierząt prowadzić w 

okresie od 15 sierpnia do końca kwietnia. W przypadku konieczności prowadzenia prac w 

okresie od początku maja do połowy sierpnia, należy w okresie od początku września do 

początku kwietnia podjąć działania polegające na zabezpieczeniu zinwentaryzowanych 

miejsc rozrodu lub schronień przed ich zasiedleniem przez zwierzęta lub przewidzieć 

terminarz kolejnych etapów prac umożliwiających wykorzystywanie przez ptaki 

dotychczasowych miejsc gniazdowania w trakcie prowadzenia prac (np. zastosowanie 

rusztowania ruchomego zamiast stałego, nie montowanie kratek na otworach 

wentylacyjnych lub  montowanie ich po 15 sierpnia, nie stosowanie siatek osłonowych na 

rusztowaniach). Wybór technologii i ustalenie terminarza kolejnych etapów prac należy 

dokonać w uzgodnieniu ze specjalistą ornitologiem. 

 
Obserwacje chiropterologiczne powinny być przeprowadzone 3-krotnie- w drugiej połowie 

czerwca, w sierpniu i w październiku. Jeśli zaistnieje potrzeba rezygnacji z jednej z tych 

kontroli, należy przyjmować maksymalne zasiedlenie przez nietoperze, jakie jest możliwe w 

budynku danego typu, przy stwierdzonej liczbie i rodzaju potencjalnych schronień. 

Ponieważ jednak nietoperze mogą znajdować się w budynkach przez cały rok i mogą również 

zmieniać schronienia, dlatego bezwarunkowo dodatkowa szczegółowa kontrola powinna 

bezpośrednio poprzedzać planowane prace ociepleniowe. 
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Jeśli docieplenie budynku będzie odbywać się w czasie, gdy potencjalnie mogą znajdować się 

w nim gniazda ptasie z lęgami lub nietoperze- konieczne jest wcześniejsze zabezpieczenie 

wszystkich zinwentaryzowanych uprzednio miejsc, w których zwierzęta te mogłyby się ukryć. 

Ze względu na ptaki, prace zabezpieczające przed zakładaniem gniazd muszą być 

prowadzone poza okresem lęgowym- w okresie od połowy sierpnia do końca lutego. 

Jeśli w budynku stwierdzono obecność nietoperzy, zwłaszcza jeśli zachodzi podejrzenie, że 

mogą się one w nim znajdować, zaklejanie szczelin w ramach prac przygotowujących 

budynek do docieplenia dopuszczalne jest  w czasie, gdy mogą one bezpiecznie opuścić 

kryjówki i znaleźć inne. Najbardziej odpowiednim terminem do przeprowadzenia takich prac 

jest późne lato i wczesna jesień a więc okres od sierpnia do września, gdyż w tym czasie 

wszystkie ślady świadczące o wykorzystywaniu schronienia przez nietoperze są dobrze 

widoczne. Ponadto młode osobniki są już samodzielne i mogą przed zimą znaleźć nowe 

schronienie.   

W przypadku modernizacji budynków będących schronieniem ptaków czy nietoperzy 

wykonawca prac powinien podjąć środki zaradcze – dostosowując terminy i sposób 

wykonywania prac do okresów lęgu, rozrodu lub hibernacji ptaków i nietoperzy, 

zabezpieczając z wyprzedzeniem szczeliny przed zajęciem je przez ptaki i nietoperze.  

 

Jeśli przy prowadzeniu prac wykonawca planuje czasowe lub stałe zniszczenie gniazd lub 

siedlisk gatunków chronionych musi uzyskać zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska, jednocześnie składa propozycję kompensacji przyrodniczych. Po uzyskaniu 

pozytywnej decyzji Dyrektora RDOŚ można przystąpić do likwidacji lub zabezpieczenia 

miejsc, w których gniazdują ptaki i przebywają nietoperze (usuwanie gniazd z budynków 

dozwolone jest w okresie od 16 października do końca lutego).  

Inwestor zobowiązany jest, by po remoncie użyteczność zinwentaryzowanego siedliska 

pozostała nieuszczuplona – np. tworząc odpowiednią liczbę alternatywnych schronień 

i miejsc lęgowych. Zastępcze schronienia dla ptaków i nietoperzy (w postaci skrzynek 

podociepleniowych i natynkowych) są dostępne i stosowane podczas prac 

termomodernizacyjnych budynków.  

 
3.2.3. Powiązanie „Strategii Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2014-2021” z dokumentami 
wyższych szczebli  
 
Wizja i misja gminy oraz plan ich realizacji wyrażony w sformułowanych celach 
strategicznych i operacyjnych wymaga zgodności z dokumentami wyższego szczebla o 
charakterze strategicznym. Polityka rozwoju gminy musi więc uwzględniać i wpisywać się w 
koncepcję rozwoju określoną w obowiązujących dokumentach nadrzędnych. 
 

1) Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 
 
W Strategii Rozwoju Kraju wyróżniono główne priorytety, które są spójne z przygotowywaną 
strategią gminy. 
Priorytety krajowe to: 
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 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, 

 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, 

 Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, 

 Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa, 

 Rozwój obszarów wiejskich, 

 Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 
 

2) Strategia Rozwoju Kraju 2020- Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, 
sprawne państwo 

 
W Strategii Rozwoju Kraju 2020 wyróżniono następujące cele strategiczne: 

 Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem, 

 Zapewnienie środków na działania rozwojowe, 

 Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności 
obywatela, 

 Wzmocnienie stabilności makroekonomicznej, 

 Wzrost wydajności gospodarki, 

 Zwiększenie innowacyjności gospodarki, 

 Rozwój kapitału ludzkiego, 

 Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, 

 Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, 

 Zwiększenie efektywności transportu, 

 Integracja społeczna, 

 Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych, 

 Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja 
przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych. 

 
3) Ocena zgodności celów strategicznych wyznaczonych w „Strategii Rozwoju Gminy 

Krasocin na lata 2014-2021” ze Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 
do roku 2020  

 
Cele strategiczne i priorytetowe działania na szczeblu regionalnym określone w „Strategii 
Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020” to: 
 
Cel strategiczny I: Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej 

1.1. Poprawa infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej, czyli bliżej siebie i 
świata 

1.2. Poprawa infrastruktury społecznej i usług publicznych, czyli wzrost kapitału 
społecznego, wsparcie zatrudnienia i wyższa jakość życia w regionie 

1.3. Rozwój harmonijny i ład przestrzenny, czyli nie zapominajmy o tym co już jest  
 
Cel strategiczny II: Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju 
gospodarczego regionu 

2.1.  Cenna spuścizna- ugruntowanie pozycji przemysłu i budownictwa w regionie 
2.2. Targi Kielce bramą łączącą świętokrzyskie ze światem- rozwój przemysłu, spotkań 
2.3. Ekologiczna żywność, czyli zaspokajanie rosnącego popytu na tradycję 
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2.4. Pakietyzacja i komercjalizacja produktu turystycznego, czyli rynkowa gra zespołowa 
2.5. Specjalizacje przyszłości, czyli rozwój branż, które zostaną zidentyfikowane jako 

rzeczywiście perspektywiczne 
 

Cel strategiczny III: Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej 
gospodarki regionu 

3.1. Sprzyjanie kumulowaniu kapitału ludzkiego, czyli zdrowi, kreatywni i wykształceni 
ludzie jako podstawa myślenia o pomyślnej przyszłości 

3.2. Usprawnianie i rozwój Regionalnego Systemu Innowacji, czyli potrzeba wzmocnienia 
istniejącego fundamentu dla przepływu i wykorzystania wiedzy 

3.3. Tworzenie sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości, w tym przede wszystkim 
sektora MŚP, czyli dla podmiotów, które finalnie decydują o innowacyjności 

 
Cel strategiczny IV: Koncentracja na zwiększeniu roli ośrodków miejskich w stymulowaniu 
rozwoju gospodarczego regionu 

4.1. Kielecki obszar Funkcjonalny jako ważny stymulator rozwoju całego regionu 
4.2. Ośrodki miejskie jako subregionalne i lokalne bieguny wzrostu 
 

Cel strategiczny V: Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich 
5.1. Rozwój usług publicznych 
5.2. Rozwój nowoczesnego rolnictwa 
5.3. Rozwój funkcji pozarolniczych 

 
Cel strategiczny VI: Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionu 

6.1. Energia versus emisja, czyli próba rozwiązania dylematu, jak nie szkodzić 
jednocześnie środowisku i gospodarce 
6.2. Inżynieria środowiska, czyli dokończenie infrastruktury komunalnej oraz efektywne 
wykorzystanie zlewni Wisły 
6.3. Adaptacja do zmian klimatycznych- przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym i 
suszy a także innym klęskom żywiołowym 
6.4. Ochrona cennych zasobów przyrodniczych 

 
4) Strategia Rozwoju Powiatu Włoszczowskiego  

 
Obecnie powiat włoszczowski przygotowuje się do opracowania nowej Strategii Rozwoju z 
uwagi na dezaktualizację dotychczas obowiązującego dokumentu. Polityka rozwoju powiatu, 
podobnie jak polityka rozwoju gminy musi być zgodna z kierunkiem rozwoju nakreślonym w 
dokumentach nadrzędnych o charakterze strategicznym. 
Zakłada się zatem, iż określone w „Strategii Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2014-2021” cele 
strategiczne i wyznaczone w ich ramach cele operacyjne będą zgodne z kierunkiem rozwoju 
powiatu włoszczowskiego, który będzie wpisywał się w koncepcję rozwoju określoną dla 
województwa świętokrzyskiego i dla kraju.   
 
Przyjęte w „Strategii Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2014-2021” cele strategiczne i 
wynikające z nich zadania są zgodne z założeniami polityki regionalnej województwa oraz 
priorytetami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007- 2015 i Strategii Rozwoju Kraju 2020- 
Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo. Oznacza to, iż 
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przyjmując niniejszą strategię, Gmina Krasocin może liczyć na wsparcie finansowe zarówno w 
ramach programów krajowych, jak również poszczególnych programów finansowanych z 
funduszy Unii Europejskiej.  
 
4. Uwarunkowania realizacji „Strategii Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2014-2021” 
 
4.1. Wdrażanie „Strategii …” 
 
„Strategia Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2014-2021" jest podstawowym planem działania, 
który wyznacza kluczowe kierunki przedsięwzięć samorządu lokalnego i wskazuje sposoby 
ich osiągnięcia.  
Dla realizacji dokumentu niezbędny jest mechanizm rozdzielania zadań, ich oceny, 
monitoringu, korekty i aktualizacji. Zarządzanie "Strategią ..." powierza się Wójtowi Gminy 
Krasocin, przy wsparciu ze strony Rady Gminy.  
Poziom społeczny dotyczy upowszechniania zapisów "Strategii Rozwoju Gminy Krasocin" 
wśród społeczności lokalnej oraz pozyskiwania partnerów (lokalnych i zewnętrznych) dla 
realizacji zadań w niej zawartych. Głównym adresatem zapisów niniejszego dokumentu są 
mieszkańcy gminy, a w szczególności:  

 Rada Gminy,  

 pracownicy Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, placówek 
oświatowych, 

 instytucje powiatowe (zarząd powiatu, Powiatowy Urząd Pracy, itp.)  

 przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele sektora gospodarczego, instytucje otoczenia 
biznesu, instytucje szkoleniowe, sektor finansowy (banki, instytucje pożyczkowe 
i kredytowe),  

 organizacje pozarządowe z terenu gminy i działające dla rozwoju gminy (np. LGD), 
rządowe, samorządowe o ponadlokalnym zasięgu (regionalnym i krajowym). 

W celu aktualizacji realizowanych zadań i monitorowania dokumentu Wójt Gminy Krasocin 
będzie przygotowywał raz na dwa lata sprawozdanie z realizacji "Strategii ...". Przygotowanie 
sprawozdania poprzedzone będzie stałym zbieraniem wniosków i propozycji mieszkańców 
gminy. Sprawozdanie powinno zawierać: 

 opis realizacji poszczególnych celów operacyjnych, 

 ocenę realizacji poszczególnych działań w zakresie terminowości wdrażania zadań 
oraz ich zgodności z przyjętymi celami strategicznymi, 

 w przypadku odstępstw od przyjętych działań, propozycje działań korygujących, 
przyjęte zadania lub propozycje zmian w zapisach "Strategii ...". 

Wójt Gminy Krasocin przygotowując sprawozdanie i ewentualne propozycje aktualizacji 
"Strategii ..." może powołać zespół zadaniowy składający się między innymi z przedstawicieli 
radnych, pracowników Urzędu Gminy, sołectw oraz organizacji pozarządowych 
i przedstawicieli innych środowisk. 
„Strategia Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2014-2021" zostanie przyjęta w formie uchwały 
Rady Gminy. Proponowane zmiany w "Strategii ..." będą również podlegały uchwaleniu przez 
Radę Gminy. 
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4.2. Komunikacja społeczna 
 
Informowanie społeczności lokalnej o zadaniach stojących przed gminą, postępach w ich 
realizacji stanowi podstawowy obowiązek władz gminy, a także jest ważnym elementem 
budowania zaufania pomiędzy samorządem a mieszkańcami. Ważne jest, aby przekazywana 
społeczeństwu informacja była rzeczowa i wyczerpująca.  
W systemie komunikowania się z mieszkańcami rolę inicjującą przyjmuje Wójt Gminy 
Krasocin, za sprawą odpowiednich wydziałów Urzędu Gminy w Krasocinie.  
W komunikacji społecznej dotyczącej zapisów "Strategii Rozwoju Gminy Krasocin na lata 
2014-2021" można  zastosować środki:  

 komunikacja bezpośrednia, tj.: spotkania mieszkańców z Wójtem Gminy lub jego 
przedstawicielami: radnymi gminy, pracownikami Urzędu Gminy, spotkania w 
sołectwach, itp. 

 komunikacja pośrednia: informacja zawarta w lokalnej prasie, informacje na stronie 
oficjalnej Urzędu Gminy w Krasocinie oraz informacje przekazywane na stronach 
internetowych jednostek organizacyjnych gminy lub  stronach internetowych 
niezależnych portali regionalnych, przekazywanie do informacji społecznej zarządzeń 
i decyzji Wójta i Rady Gminy.  

Sprawność oraz efektywność działania systemu komunikacji społecznej zależy od 
zaangażowania, umiejętności, sposobu pozyskiwania, analizowania i oceny informacji, od 
mieszkańców oraz od umiejętności doboru form i środków przekazywania informacji. 
 
4.3. Finansowanie zadań „Strategii …” 
 
Przy planowaniu zamierzeń inwestycyjnych ujętych w „Strategii Rozwoju Gminy Krasocin na 
lata 2014-2021” uwzględniono potencjalne zewnętrzne źródła dofinansowania. Przy 
określaniu poszczególnych celów, należy uwzględniać założenia nowego okresu 
programowania funduszy Unii Europejskiej w województwie świętokrzyskim.  
W niniejszym dokumencie uwzględnia się zatem nową perspektywę finansową Unii 
Europejskiej na lata 2014-2020. W dużej mierze od pozyskania funduszy pomocowych z 
budżetu Unii Europejskiej zależna jest realizacja większości zadań ujętych w „Strategii …”.  
Środki unijne będzie można pozyskiwać w ramach Programów strategicznych do roku 2020, 
wśród których szczególne miejsce będzie zajmował Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 
 
Podstawowymi źródłami finansowania zadań ujętych w „Strategii …” są: 

 środku budżetu państwa, 

 środki budżetu Gminy Krasocin, 

 fundusze celowe, 

 środki pochodzące z instrumentów finansowych Unii Europejskiej, szczególnie 
fundusze europejskie.  

 
Do wspólnotowych środków i instrumentów publicznych, które wspierają realizację zadań 
samorządów należą: 

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, który wspiera realizację działań 
zmierzających do zmniejszania różnic w rozwoju gospodarczym pomiędzy regionami 
Unii Europejskiej, 
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 Europejski Fundusz Społeczny, który współfinansuje działania związane z polityką 
zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, 

 Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich, który jest instrumentem 
finansowym Unii Europejskiej, nie należący do kategorii funduszy strukturalnych, 
jednakże wspierający wszechstronny rozwój obszarów wiejskich, 

 Fundusz Spójności, który stanowi instrument polityki spójności gospodarczej i 
społecznej, współfinansujący projekty w dziedzinie środowiska naturalnego. 

 
Głównym źródłem finansowania części działań zaplanowanych w strategii będą środki 
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przy współudziale środków z budżetu Gminy 
Krasocin, które przy współfinansowaniu inwestycji ze środków unijnych będą stanowić tzw. 
wkład własny. Gmina aplikowała o środki zewnętrze we wcześniejszym okresie, w przyszłości 
również będzie ubiegać się o dofinansowanie realizowanych przedsięwzięć z tych źródeł. 
Część zadań ze względu na znaczne koszty, może być realizowana tylko przy wsparciu 
środków zewnętrznych. 
 
Osiąganiu zakładanych w „Strategii …” celów będą sprzyjały także następujące instrumenty 
finansowe: 

 Krajowe fundusze celowe- Ekofundusz, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 Fundusze Ministerstwa Sportu, 

 Fundusze Ministerstwa Edukacji i Nauki, 

 Fundusze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz inne źródła 
finansujące projekty w obszarze kultury, 

 Fundusze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 

 Fundusze Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 
 
Działania organizacyjne przewidziane do realizacji w ramach "Strategii..." będą w większości 
realizowane w ramach prac Urzędu Gminy w Krasocinie oraz innych instytucji społecznych 
działających na terenie gminy. 
Konsekwentna realizacja założeń „Strategii …”, umiejętne wykorzystanie lokalnych zasobów 
oraz wychwytywanie wszystkich pojawiających się w otoczeniu szans na pozyskanie środków 
finansowych na realizację zaplanowanych zadań z pewnością przyspieszy zarówno społeczny 
jak i gospodarczy rozwój Gminy Krasocin.  
 
4.4. Monitorowanie i ewaluacja „Strategii …” 
 
Istotnym wymogiem, stawianym dokumentom szczebla strategicznego jest wewnętrzny 
system monitorowania oraz ewaluacji postępów we wdrażaniu oraz osiąganiu założonych 
celów, a w konsekwencji osiągnięcie stanu zakładanego w misji.  
 
Celem prowadzenia monitoringu jest zapewnienie maksymalnej efektywności realizacji 
"Strategii..." poprzez nadzór nad instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie i wdrażanie 
poszczególnych celów i zadań.  
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Gwarancją prawidłowego wdrażania i monitorowania realizacji „Strategii Rozwoju Gminy 
Krasocin na lata 2014-2021” jest ścisła współpraca instytucji sektora publicznego, 
prywatnego, pozarządowego oraz mieszkańców Gminy Krasocin.  
 
Niniejsza „Strategia …” opracowana została z szerokim udziałem społeczeństwa. Jest 
dokumentem otwartym z uwagi na to, że w trakcie realizacji może podlegać okresowej 
ocenie, z której wyciągnięte wnioski będą w nim uwzględniane. 
Aby „Strategia …” przynosiła pożądane efekty, musi być systematycznie monitorowana. 
Prowadzenie systematycznego monitoringu wdrażania „Strategii …” pozwala na identyfikację 
ewentualnych nieprawidłowości mogących wystąpić przy realizacji założonych celów. 
Dzięki systematycznie prowadzonej kontroli będzie możliwe również określenie stopnia 
wdrożenia „Strategii …”, tj. stopnia w jakim zrealizowane zostały zaplanowane zadania. 
 
Dla „Strategii Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2014- 2021" przyjmuje się następujące typy 
ocen: 

 ex-ante (ocena przed realizacją)- powinna się odnosić do: spójności pomiędzy celami 
ogólnymi, szczegółowymi i konkretnymi działaniami zawartymi w „Strategii ..." - taka 
ocena przedstawiona jest w I części niniejszego dokumentu 

 mid-term (ocena w połowie okresu realizacji)- powinna badać stopień osiągniętej 
skuteczności na podstawie zebranych w trakcie monitoringu wskaźników,  

 ex-post (ocena na zakończenie)- pozwala, na podstawie końcowych danych, na 
porównanie oczekiwanych celów z celami faktycznie osiągniętymi.  

 
Monitoring pozwoli na uzyskanie konkretnych mierników osiągnięcia założonych w „Strategii 
…” celów. Wybór właściwych mierzalnych wskaźników spowoduje efektywne monitorowanie 
procesów wdrażania „Strategii …”. 
Bezpośredni nadzór nad realizacją „Strategii …” należy do władz samorządowych gminy, a w 
szczególności do Wójta Gminy Krasocin, który kierując bieżącą działalnością gminy ma 
największy wpływ najpierw na opracowanie „Strategii …”, następnie na jej wdrożenie, a na 
końcu ocenę jej realizacji. Do głównych zadań władz samorządowych będzie należał m.in. 
bezpośredni nadzór nad implementacją poszczególnych celów i zadań ujętych w „Strategii 
…”. 
 

4.5. Wskaźniki realizacji zadań „Strategii ...” 
 
Wskaźniki realizacji zadań ujętych w „Strategii Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2014-2021” 
przedstawiono w podziale na cele strategiczne i operacyjne oraz na poszczególne 
segmenty działań. 
 
Tabela 47. Wskaźniki realizacji zadań zapisanych w „Strategii Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2014-2021” 

 
 

Cel strategiczny: Wysoki poziom usług społecznych i konkurencyjny kapitał ludzki 
 

Cel operacyjny 1.1. Gmina zapewniająca wysoki standard usług społecznych 

Działanie Wskaźnik realizacji 

Zwiększenie dostępu do usług medycznych 
wysokiej jakości 

  Liczba udzielonych specjalistycznych porad medycznych, 

 Liczba osób korzystających ze specjalistycznej opieki 
medycznej 
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Zwiększenie dostępności do opieki 
żłobkowej i edukacji przedszkolnej 

 Liczba dzieci w przedszkolach, 

 Liczba dzieci w nowoutworzonych żłobkach/punktach 
żłobkowych 

Zwiększenie efektywności działań pomocy 
społecznej i rozwiązywanie problemów 
społecznych 

 Liczba podopiecznych w nowoutworzonych domach opieki 
nad osobami starszymi, 

 Liczba powstałych ośrodków/punktów nad osobami starszymi, 

 Liczba osób (rodzin) korzystających z pomocy społecznej, 

 Liczba zarejestrowanych w PUP osób bezrobotnych 

Cel operacyjny 1.2. Gmina dbająca o rozwój kapitału ludzkiego 

Wzrost wykształcenia i kwalifikacji 
zawodowych społeczności 

 Liczba osób korzystających nowoczesnych form kształcenia na 
odległość ( e-edukacja, e-learning), 

 Liczba osób, które uzyskały formalne potwierdzenie 
posiadanych kompetencji zawodowych zdobytych na drodze 
edukacji pozaszkolnej 

Budowanie i upowszechnianie 
społeczeństwa informacyjnego 

 Liczba osób korzystających z zasobów bibliotek publicznych, 

 Liczba przeszkolonych osób w ramach działalności 
stowarzyszeń, 

 Liczba osób mających dostęp do Internetu 

Rozwój i poszerzenie funkcji obiektów 
dydaktycznych, kulturalnych oraz 
sportowo- rekreacyjnych 

 Liczba członków klubów/sekcji sportowych, 

 Liczba nowych miejsc rekreacyjno- sportowych oraz bazy 
kulturalnej, 

 Liczba nowo wybudowanych placów zabaw 

Cel operacyjny 1.3. Gmina rozwijająca tożsamość i integrująca lokalne społeczeństwo 

Przeciwdziałanie rozwarstwieniu lokalnego 
społeczeństwa 

 Liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych, sportowych 

 Liczba kół zainteresowań , klubów 

Wsparcie dla sektora organizacji 
pozarządowych e gminie 

 Liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych w 
rejestrze REGON 

 
Cel strategiczny: Konkurencyjna wielosektorowa gospodarka lokalna i korzystne warunki do inwestowania 

 

Cel operacyjny 2.1. Gmina sprzyjająca rozwojowi przedsiębiorczości 

 Wdrożenie systemu promocji 
gospodarczej i inwestycyjnej 

 Powierzchnia terenów inwestycyjnych, 

 Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w 
rejestrze REGON, 

 Liczba utworzonych miejsc pracy poza rolnictwem, 

 Liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych o tematyce 
gospodarczej, 

 Powierzchnia terenów zarezerwowana pod działalność 
usługową, handlową, przemysłową 

Promocja obszarów możliwego 
zagospodarowania w kierunku 
komercyjnym 

 Liczba instytucji i podmiotów zaangażowanych w tworzenie i 
funkcjonowanie systemu promocji inwestycyjnej i 
gospodarczej gminy 

Cel operacyjny 2.2. Gmina stymulująca rozwój wyspecjalizowanego rolnictwa 

Modernizacja gospodarstw rolnych 
 Liczba gospodarstw rolnych zrzeszonych w grupach 

producenckich, 

 Liczba gospodarstw ekologicznych, agroturystycznych 

Cel operacyjny 2.3. Gmina posiadająca atrakcyjną ofertę turystyczną 

Wykorzystanie walorów przyrodniczych dla 
rozwoju turystyki 

 Liczba nowopowstałych obiektów prowadzących obsługę 
ruchu turystycznego (w tym gospodarstwa agroturystyczne), 

 Liczba wytyczonych szlaków turystycznych, edukacyjnych, tras 
spacerowych, 

 Powierzchnia terenów przeznaczonych na rozwój funkcji 
turystycznej 
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Cel strategiczny: Zintegrowana i nowoczesna infrastruktura techniczna oraz czyste środowisko naturalne 
zapewniające wysoki komfort życia 

 

Cel operacyjny 3.1. Gmina zapewniająca wysoki poziom życia poprzez rozwój i modernizację infrastruktury 
technicznej 

Modernizacja infrastruktury drogowej 
 Liczba km wyremontowanych dróg, 

 Liczba km nowo wybudowanych chodników 

Modernizacja infrastruktury technicznej 

 Ludność korzystająca z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, 
gazowej w % ludności ogółem, 

 Długość nowo wybudowanej lub zmodernizowanej sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, 

 Liczba zmodernizowanych gminnych ujęć wody, 

 Liczba mieszkańców, którzy korzystali ze wsparcia gminy w 
budowie przydomowych oczyszczalni ścieków 

Cel operacyjny 3.2. Gmina dbająca o środowisko naturalne 

Promocja postaw proekologicznych, 
zwiększenie świadomości i 
odpowiedzialności ekologicznej wśród 
przedsiębiorców 

 Liczba osób, które brały udział w spotkaniach (warsztatach) 
mających na celu zwiększenie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa, 

 Liczba przeprowadzonych przedsięwzięć o charakterze 
edukacyjnym- szkolenia, warsztaty 

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii 

 Liczba powstałych na terenie gminy źródeł energii 
odnawialnych 

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i 
racjonalna gospodarka zasobami 

 Ilość odpadów zbieranych w sposób selektywny, 

 Liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk śmieci, 

 Powierzchnia (m
2
) zdemontowanych pokryć dachowych 

zawierające azbest, 

 Masa (Mg) zebranych wyrobów zawierających azbest 

 
Zakończenie 
 
Gmina to nie tylko wydzielony granicami administracyjnymi obszar, ale przede wszystkim 

społeczność lokalna, w której na bieżąco ulega zmianie sytuacja społeczna, demograficzna, 

przestrzenna i gospodarcza. Na rozwój gminy wpływa wiele czynników wewnętrznych, ale 

też czynniki kształtujące ją pochodzące z zewnątrz (ogólnoświatowe spowolnienie 

gospodarcze, mniejsze dochody budżetowe itp).  

"Strategia Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2014-2021" winna się zatem opierać na 

konkretnych założeniach oraz definiować cele oraz kierunki interwencji, służące podnoszeniu 

konkurencyjności gminy oraz przełamywaniu strukturalnych problemów gospodarczych 

i społecznych.  

Realizacja tych wyzwań wiąże się z podejmowaniem współpracy z samorządami innych 

szczebli, instytucjami państwowymi, partnerami społecznymi i prywatnymi. Stąd też 

"Strategia ..." nie obejmuje wyłącznie zadań będących w kompetencjach samorządu 

gminnego, ale wskazuje na rozwiązania niezbędne dla stałego i efektywnego rozwoju całej 

wspólnoty gminy. 
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