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I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO 

  

„Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew” na lata 2007-2015” jest podstawowym 

narzędziem prowadzonej przez samorząd terytorialny polityki lokalnej. Jest dokumentem strategicznym 

o charakterze długofalowym, wyznaczającym cele i kierunki rozwoju gminy do 2015 roku. 

 Wójt i Rada Gminy w celu unormowania procesu wieloletniego planowania rozwoju gminy 

przystąpili  do opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego. Celem opracowania dokumentu jest 

określenie potrzeb inwestycyjnych oraz długofalowej koncepcji rozwoju gminy. Istotną  przesłanką 

opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego jest konieczność zaprogramowania skoordynowanych 

działań, które w określonym czasie i sytuacji społeczno–gospodarczej, pozwolą na osiągnięcie 

założonych rezultatów.   

„Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew” to długookresowy program działania określający 

strategiczne cele rozwoju oraz wskazujący sposoby ich osiągnięcia z uwzględnieniem zewnętrznych i 

wewnętrznych uwarunkowań rozwoju.  

Dokument powstał w wyniku prac Zespołu ds. Rozwoju Lokalnego złożonego z przedstawicieli 

pracowników Urzędu Gminy, Rady Gminy, liderów społeczności lokalnej  i doradców zewnętrznych,  

poddany szerokiej partycypacji społecznej stanowi istotny  wkład w budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego. 

Strategia Rozwoju Lokalnego jest dokumentem otwartym, formułuje cele strategiczne gminy i 

sposoby ich realizacji  na lata 2007 - 2015.  Otwarty charakter dokumentu umożliwia wprowadzenie 

korekt przyjętej Strategii Rozwoju Lokalnego wynikających z procesu transformacji społeczno-

gospodarczych oraz zmian hierarchii priorytetów przyjętych przez Władze Gminy.   

 

Podstawą w pracach nad dokumentem były przede wszystkim: 

• Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020, 
• Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłoczew, 
• Plan Miejscowy Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłoczew, 
• Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew, 
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, 
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
• Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego, 
• Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny. 
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  Prace nad „Strategią Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew” wykonano w trzech etapach: 
 

⇒ opracowanie części diagnostycznej 

Rzetelna diagnoza istniejącego stanu gminy oraz analiza sytuacji społeczno-gospodarczej  gminy 

warunkująca poprawność określenia celów strategicznych w sferze społecznej i gospodarczej oraz 

wyodrębnienia pakietu zadań niezbędnych do realizacji. Diagnoza opracowana na podstawie danych 

statystycznych i badań własnych, w oparciu o materiał źródłowy pochodzący z Urzędu Gminy oraz  

dane GUS.          

                         

⇒ przeprowadzenie warsztatów strategicznych 

Przeprowadzenie warsztatów nad budowaniem Strategii Rozwoju Lokalnego pod kierunkiem 

ekspertów zewnętrznych z udziałem wytypowanych przedstawicieli gminnej społeczności. W zajęciach 

wykorzystano bardzo efektywną metodę planowania strategicznego ukierunkowanego na cel (Ziel 

Orientierte Projekt - Planung; ZOPP) wypracowaną w Niemieckiej Agencji Współpracy z Zagranicą.  

W swoim zakresie stanowi ona jeden ze standardów stosowanych w krajach Unii Europejskiej. 

 

⇒ opracowanie części strategicznej i inwestycyjnej 

Opracowanie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy określającego pożądane kierunki rozwoju 

gminy przez wyznaczenie konkretnych zadań i sposobów ich realizacji, a także zidentyfikowanie potrzeb 

i oczekiwań społeczności lokalnych ze wszystkich miejscowości gminnych oraz ujęcie ich w strategii. 

 

Niniejsza część „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew” prezentuje cele strategiczne i 

operacyjne zaplanowane w okresie 2007-2015, oczekiwane wskaźniki osiągnięć strategii, system 

wdrażania, monitoring i proces konsultacji społecznych. 

 Zadania inwestycyjne zaplanowane na okres 2008-2011 ujęte w strategii zostały wypracowane 

podczas zajęć warsztatowych z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej, które odbyły się na 

terenie gminy Kłoczew w listopadzie 2007 roku. 

„Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew” przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną, 

formułuje cele i zawiera opis strategii zmierzającej do osiągnięcia rozwoju społecznego i 

gospodarczego. Prezentuje szacunkowe efekty planowanych inwestycji i ich wpływ na przebieg 

procesów rozwojowych, wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych i środków 

własnych gminy. 
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   1. INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE 

DANE O GMINIE KŁOCZEW 

Województwo lubelskie 

Powiat rycki 

Powierzchnia 143 km2 

Liczba mieszkańców 7784 

Gęstość zaludnienia 54 osoby/ km2 

Liczba sołectw 27 

Liczba miejscowości 29 

Większe miejscowości 

(ponad 500 mieszkańców) 
4 

Liczba gospodarstw rolnych 1529 

Użytki rolne 10495 ha 

Lasy 2977 ha 

 

2. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

2.1 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 

Gmina Kłoczew zgodnie z podziałem administracyjnym kraju wchodzi w skład powiatu ryckiego 

w województwie lubelskim. Gmina położona jest obok drogi krajowej nr 17 o znaczeniu 

międzynarodowym relacji Warszawa-Lublin.   

Gmina graniczy z sześcioma gminami: Trojanów, Żelechów, Wola Mysłowska, Krzywda, 

Nowodwór i Ryki. Gmina Kłoczew położona jest  w odległości 78  km od miasta wojewódzkiego i 12 km 

od Ryk. 

 

2.2 CHARKTERYSTYKA SIECI OSADNICZEJ 

 Jednostki osadnicze gminy Kłoczew rozlokowane są na terenach położonych przy szlakach 

komunikacyjnych. Obszar gminy podzielony jest na 27 sołectw, w obrębie których znajduje się 29 

miejscowości. Ośrodkiem administracyjnym, handlowym i kulturalnym gminy jest miejscowość Kłoczew, 

która jest również najlepiej rozwiniętym przestrzennie ośrodkiem osadniczym. Pozostałe miejscowości 

to jednostki osadnicze o charakterze ulicówek z przewagą zabudowy zagrodowej.  
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      2.3 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I ZASOBY NATURALNE GMINY 

Pod względem fizycznogeograficznym gmina Kłoczew leży na obszarze mezoregionu 

Wysoczyzna Żelechowska, należącego do makroregionu: Nizina Południowopodlaska. Obszar gminy to 

powierzchnia wysoczyzny morenowej rozcięta doliną rzeki Okrzejki i Swarzyny. 

Obszar gminy Kłoczew leży w dorzeczu Wisły w zlewni rzeki Okrzejki. Przez teren gminy 

przepływa również rzeka Swarzyna, prawostronny lokalny dopływ Okrzejki. Północne fragmenty gminy 

należą do zlewni rzeki Wilgi.  

Gmina Kłoczew ma charakter typowo rolniczy, urozmaicony dolinami i lasami oraz nielicznymi 

zbiornikami wodnymi. Do terenów zróżnicowanych krajobrazowo należą: 

• doliny rzek: Okrzejki i Swarzyny z występującymi siedliskami łęgu i olsu; 

• kompleks stawów w Jagodne-Gózd; 

• zwarte kompleksy leśne występujące na terenie gminy. 

Lasy na terenie gminy Kłoczew zajmują powierzchnię 2977 ha, co stanowi tylko 20,82 % 

obszaru gminy. Lesistość gminy jest stosunkowo niska, wskaźnik ten w powiecie wynosi 21,2 %, a w 

województwie 22,4 %. Największą lesistością charakteryzują się tereny Gęsiej Wólki, Starego Zadybia, 

Nowego Zadybia, Bramki, Zwadnika, Czernica oraz tereny położone na północ od miejscowości 

Kłoczew. Wśród zespołów leśnych dominują siedliska borowe z przewagą boru mieszanego świeżego. 

Na terenie gminy Kłoczew nie występują obszary o międzynarodowej i krajowej randze 

przyrodniczo-krajobrazowej oraz wchodzące w skład Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. 

Głównym i praktycznie jedynym funkcjonującym ciągiem powiązań jest dolina Okrzejki. Stanowi ona 

regionalny ciąg ekologiczny, wiążący przestrzeń ekologiczną gminy z cennymi obszarami 

przyrodniczymi, zwłaszcza z Nadwiślańskim Obszarem Chronionego Krajobrazu na zachodzie. 

Obecnie na terenie gminy ochroną objęte jest założenie parkowe w Starym Zadybiu i Janopolu 

z 2 połowy XIX wieku. Ponadto na terenie gminy ustanowione są następujące pomniki przyrody; 13 

pojedynczych drzew, 1 grupa dwóch drzew i aleja 364 drzew w Starym Zadybiu. 

Na terenie gminy funkcjonuje łowisko dla wędkarzy wraz z bazą rekreacyjno-hotelową w 

miejscowości Huta Zadybska. Gmina posiada ponadto możliwości rozwoju bazy turystycznej w oparciu 

o stawy rybne w miejscowości Gozd, zbiornik wodny w Kłoczewie oraz zespół pałacowy w Starym 

Zadybiu. 
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Struktura gruntów w gminie Kłoczew  

(źródło: Urząd Gminy  Kłoczew) 

1. Ogólna powierzchnia gminy  
  2. Użytki rolne 

w tym: 
  grunty orne 
  sady 
  łąki trwałe 
  pastwiska trwałe 
  grunty rolne zabudowane 
  stawy na gruntach rolnych 
  grunty pod rowami 
 

10 495 
 
8204 
121 
1003 
783 
325 
8 
51 

 
 

Grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia,  
w tym: 
        lasy 
        zadrzewienia i zakrzewienia 
 

3004 
 
2977 
27 

4. Grunty zabudowane i zurbanizowane 
w tym: 

tereny mieszkaniowe 
tereny przemysłowe 
inne tereny zabudowane 
zurbanizowane tereny niezabudowane 
tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 
drogi 
tereny kolejowe 
inne 
użytki kopalne 

315 
 
10 
0 
14 
0 
1 
282 
8 
0 
0 

5. Grunty pod wodami 
w tym:  

powierzchniowymi płynącymi 
powierzchniowymi stojącymi 

15 
 
13 
2 

6. Nieużytki  99 
7. Tereny różne 373 
8.  Stawy i inne zbiorniki wodne 255 

 

Za cechy charakterystyczne w strukturze użytkowania gruntów gminy Kłoczew należy uznać: 

wysoki udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni gminy, stosunkowo niską lesistość gminy i niski 

udział użytków zielonych i sadów w powierzchni użytków rolnych. 

Gmina Kłoczew posiada warunki glebowe średniej jakości dla produkcji rolnej. Przeważają 

gleby Klasy bonitacyjnej: IIIa i III b oraz IV a i IV b. Gleby klasy V i VI stanowią około 40 % ich ogólnej 

powierzchni. Przeważają grunty orne kompleksu żytniego bardzo dobrego, dobrego i słabego. 
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Na terenie gminy Kłoczew występują złoża piasków i żwirów budowlanych. Kopalnie żwiru 

eksploatowana są w Gęsiej Wólce, Kurzelatach i Hucie Zadybskiej. 

 

2.4 DZIEDZICTWO  I WALORY KULTUROWE GMINY 
 

 Na terenie gminy Kłoczew występują zabytki historyczne wpisane do rejestru zabytków. Wśród 

nich można wyróżnić: zabytki architektury i budownictwa, zespoły dworskie, miejsca pamięci narodowej, 

cmentarze, kapliczki, figury i krzyże przydrożne. 

 Do cennych obiektów historycznych znajdujących się na terenie gminy należą: 

• Zespół dworsko-parkowy w Jagodnem z XVIII/XIX wieku obejmujący: dwór drewniany, 2 oficyny 

murowane, rządówkę, stajnię, oborę, spichlerz, kuźnię i park dworski; 

• Zespół dworski w Starym Zadybiu z połowy XIX wieku obejmujący: dwór murowany, stajnię, 

stodołę, gorzelnię i park dworski; 

• Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Jana Chrzciciela w Kłoczewie obejmujący: kościół murowany, 

kaplicę p.w. św. Barbary, dzwonnicę, ogrodzenie z bramą, plebanię i park. 

Do ciekawych obiektów figurujących w ewidencji dóbr kultury należą m.in.: 

• młyny wodne: w Rybakach, Wylezinie i w Zaryte-Olszyniaku; 

• cmentarz mariawicki w Goździe z początku XX wieku; 

• cmentarz parafialny w Kłoczewie z XIX wieku. 

Główne działania w zakresie zachowania obiektów historycznych na terenie gminy Kłoczew 

polegają na ochronie istniejących wartości kulturowych, zachowaniu tożsamości kulturowej w sferze 

materialnej i kształtowaniu harmonijnego krajobrazu kulturowego. 

 

IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH OBSZARÓW PROBLEMOWYCH W SFERZE PRZYRODNICZEJ, 

TURYSTYCZNEJ I KULTUROWEJ:  

⇒ niedostateczny stan infrastruktury technicznej (kanalizacja, odpady) 
⇒ niedostateczny poziom świadomości i wiedzy ekologicznej mieszkańców  gminy Kłoczew 
⇒ niezadowalający stan infrastruktury turystycznej (obiekty, baza żywieniowa, trasy 

turystyczne) 
⇒ mało urozmaicona oferta turystyczna gminy i słabo rozwinięty marketing turystyczny 
⇒ brak gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy Kłoczew 
⇒ brak ciągów pieszo-rowerowych 
⇒ brak środków finansowych na zagospodarowanie akwenów wodnych i konserwację 

zabytków kultury 
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3. SFERA DEMOGRAFICZNO–SPOŁECZNA 

3.1 Demografia gminy 

Na terenie gminy Kłoczew zamieszkuje 7784 mieszkańców (stan na dzień 29.10.2007, źródło 

UG w Kłoczewie). Średnia gęstość zaludnienia na obszarze gminy wynosi 54 osoby na km2, dla 

porównania średnia  gęstość zaludnienia na obszarze województwa lubelskiego wynosi 87 osób na 

km2, natomiast w powiecie ryckim przypada średnio 96 osób na km2. Gminę charakteryzuje ujemny 

wskaźnik przyrostu naturalnego, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynoszący 15. Saldo migracji 

stałej w 2006 roku było ujemne i wyniosło w liczbach bezwzględnych  -4,28 osób.  

 

Wskaźnik modułu gminnego dla gminy Kłoczew 

(źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych) 

Gmina Kłoczew Wskaźnik modułu gminnego 
Nazwa wskaźnika jednostka 2002 2003 2004 2005 2006 
ludność na 1 km2 osoba 52 52 52 51 51 

kobiety na 100 mężczyzn osoba 98 98 98 97 98 
małżeństwa na 1000 ludności para 5,8 6,6 4,6 5,4 6,6 

urodzenia żywe na 1000 ludności osoba 13,6 10,8 12,3 11,2 12,4 
zgony na 1000 ludności osoba 11,6 11,1 10,8 12,1 10,4 

przyrost naturalny na 1000 ludności osoba 2 -0,3 1,6 -0,9 2 
 

 

7690

7661

7629

7558 7550

7494
7473

7300

7350

7400

7450

7500

7550

7600

7650

7700

7750

liczba
 mieszka ńców

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

rok

Liczba mieszka ńców ogółem - stałe miejsce zameldowania
stan na 31.XII 2006 r. 

(żródło Główny Urząd Statystyczny Bank Danych Regionalnych)
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Liczba mieszkańców w gminie Kłoczew (stan na dzień  29.10.2007 r.) 

(źródło: Urząd Gminy w Kłoczewie) 

Lp. Miejscowość Ogółem Kobiety Mężczyźni 

   1 Borucicha 132 68 64 

2 Bramka 337 161 176 

3 Czernic 814 394 420 

4 Gęsia Wólka 383 198 185 

5 Gózd 395 189 206 

6 Huta Zadybska 97 41 56 

7 Jagodne 62 34 28 

8 Janopol 218 107 111 

9 Julianów 65 34 31 

10 Kawęczyn 513 253 260 

11 Kąty 52 24 28 

12 Kłoczew 1179 593 586 

13 Kokoszka 148 81 67 

14 Kurzelaty 84 38 46 

15 Nowe Zadybie 234 118 116 

16 Padarz 124 54 70 

17 Przykwa 406 207 199 

18 Rybaki 60 29 31 

19 Rzyczyna 195 87 108 

20 Sokola 207 113 94 

21 Sosnówka 135 60 75 

22 Stare Zadybie 555 288 267 

23 Stryj 349 171 178 

24 Wojciechówka 116 55 61 

25 Wola Zadybska 358 177 181 

26 Wola Zadybska Kolonia 70 41 29 

27 Wygranka 81 38 43 

28 Wylezin 273 133 140 

29 Zaryte 142 76 66 

                                         RAZEM: 7784 3862 3922 
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 Największymi pod względem liczby ludności miejscowościami są: Kłoczew, Czernic, Stare 

Zadybie, Kawęczyn. Proces wyludniania się wsi dokonuje się głównie na północno-wschodnim obszarze 

gminy. W strukturze płci zachowane są dysproporcje pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn. W 2006 roku 

wskaźnik feminizacji kształtował się na poziomie 98K/100M. Udział ludności w wieku produkcyjnym 

wynosi 55,63 % i stosunkowo wzrasta w porównaniu do lat poprzednich.  
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Liczba m ieszka ńców w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym 
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stan na 31.XII 2006 r.
(żródło Główny Urząd Statystyczny Bank Danych Regionalnych)

w wieku przedprodukcyjnym 2193 2125 2069 1976 1933 1858 1825

w wieku produkcyjnym 3896 3938 3944 3978 4029 4069 4096

w wieku poprodukcyjnym 1439 1446 1453 1448 1447 1428 1442

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 

 

 
3.2  RYNEK PRACY, ZATRUDNIENIE  I STRUKTURA BEZROBOCIA 

      Gmina Kłoczew ma charakter typowo rolniczy, o czym przesądzają: peryferyjne położenie w 

stosunku do większych ośrodków miejskich (Lublina, Warszawy, Radomia, Siedlec) oraz niewielkie 

najbliższe miasta (Ryki – 10, 8 tys. mieszkańców, Żelechów – ok. 4 tys. mieszkańców).  Podstawowym 

źródłem dochodów ludności w gminie Kłoczew jest działalność rolnicza. Na terenie gminy niewiele jest 

podmiotów stwarzających miejsca pracy poza rolnictwem. 

 Na terenie gminy nie ma większych zakładów produkcyjnych. W sektorze prywatnym przeważa 

drobna działalność gospodarcza w  sferze handlu, usług i produkcji. Część mieszkańców jest 

zatrudniona w jednostkach oświaty, zdrowia i administracyjno-finansowych. 

Bardzo wysoki udział sektora rolnego w strukturze zatrudnienia i dosyć niski wskaźnik pracujących 

poza rolnictwem wskazują na rolno-usługowy charakter gminy.  
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Rynek pracy w gminie Kłoczew nie pokrywa zapotrzebowania lokalnej społeczności.  

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Kłoczew wynosi ogółem 454 osób, w tym kobiety 

stanowią 44 % ogółu bezrobotnych. Struktura bezrobocia w gminie charakteryzuje się dominacją osób 

w wieku mobilności zawodowej i wysokim udziałem osób z niskimi kwalifikacjami. 

Strukturę bezrobocia i zatrudnienia w gminie Kłoczew w ujęciu dynamicznym prezentują poniższe 

tabele i wykresy: 
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Bezrobotni zare jestrowani wg płci
stan na 31.XII 2006 r.

(żródło Główny Urząd Statystyczny Bank Danych Regionalnych)

ogółem meżczyźni kobiety

 

 

Bezrobocie na terenie gminy Kłoczew w latach 2000-2006 (stan na dzień  30.09.2007 r.) 

(źródło:Powiatowy Urząd Pracy w Rykach) 
Rok Ogółem: W tym kobiety: 
2000 477 223 

2001 555 243 

2002 601 260 

2003 584 265 

2004 531 243 

2005 553 270 

2006 454 200 
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Bezrobocie wg wykształcenia na terenie gminy Kłoczew (stan na dzień   30.09.2007 r.) 

(źródło: Powiatowy Urząd pracy w Rykach) 

Wyszczególnienie Ogółem Kobiety 

wykształcenie wyższe 19 10 

wykształcenie średnie 111 66 

wykształcenie zawodowe 116 42 

Wykształcenie podstawowe 92 21 

 

Bezrobocie wg wieku na terenie gminy Kłoczew (stan na dzień   30.09.2007 r.) 

(źródło: Powiatowy Urząd pracy w Rykach) 

Przedział wiekowy Ogółem Kobiety 

18-24 lat 117 56 

25-34lat 108 49 

35-44 lat 50 15 

45-54 lat 44 16 

55-59 lat 15 3 

60-64 lat 4 - 
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Pracuj ący w głównym miejscu pracy wg sektorów ekonomicznyc h
stan na 31.XII 2003 r.

(żródło Główny Urząd Statystyczny Bank Danych Regionalnych)

pracujący ogółem 294 287 300 309

sektor rolniczy 3 3 3 10

sektor przemysłowy 37 58 46 40

sektor usługowy razem 254 226 251 259

sektor usługowy - usługi rynkowe 80 63 78 114

sektor usługowy - usługi nierynkowe 174 163 173 145

2000 2001 2002 2003
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3.3 SYTUACJA MIESZKANIOWA 

W gminie Kłoczew występują wyłącznie miejscowości o charakterze osiedli wiejskich. 

Rozmieszczenie osiedli jest w miarę równomierne na terenie gminy. Przeważają wsie o zabudowie 

zwartej, liniowej. Na terenie gminy Kłoczew  przeważa zabudowa zagrodowa. W miejscowości Kłoczew 

znajduje się osiedle domów jednorodzinnych. Zabudowa wielorodzinna występuje w miejscowościach: 

Kłoczew i Jagodne. 

IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH OBSZARÓW PROBLEMOWYCH W SFERZE 

SPOŁECZNEJ:  

⇒ niski poziom kwalifikacji zawodowych bezrobotnych 
⇒ wysoki poziom bezrobocia na terenach wiejskich 
⇒ niski poziom zatrudnienia poza rolnictwem indywidualnym 
⇒ stałe zmniejszanie się liczby uczniów w szkołach z powodu niżu demograficznego 
⇒ patologie społeczne 
⇒ brak organizacji pozarządowych 
⇒ brak szkoleń skierowanych do różnych grup społecznych 
⇒ utrzymanie istniejące sieci szkół 
⇒ brak nowoczesnych środków dydaktycznych w szkołach 
⇒ brak wsparcia dla inicjatyw społecznych 
⇒ słaba opieka psychologiczno-pedagogiczna 
⇒ brak opieki nad osobami starszymi  

 

 

4.SFERA GOSPODARCZA   

4.1 Struktura podmiotów gospodarczych 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy Kłoczew wynosi 129. 

Struktura branżowa podmiotów zarejestrowanych na terenie gminy przedstawia się następująco: 

• handel – 20% 

• usługi  –  50% 

• gastronomia –  13% 

• transport – 8% 

• eksport – import – 0% 

• produkcja – 8% 

• pozostałe – 1%  

Zakłady usługowe i rzemieślnicze świadczą usługi w zakresie produkcji rolniczej  i potrzeb 

bytowych mieszkańców gminy. Handel i usługi skoncentrowane są w sektorze prywatnym. Na terenie 

gminy funkcjonuje dość dobrze rozwinięta sieć sklepów. 



„Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew na lata 2007-2015” 

  
 

16

Gmina posiada ośrodek administracyjno–usługowy w miejscowości Kłoczew. Funkcja 

administracyjna sprawowana jest przez Urząd Gminy w Kłoczewie.  

Pozostałe miejscowości koncentrują się  głównie  na produkcji żywności i rozwoju usług 

podstawowych oraz związane są z rozwojem funkcji agroturystyka. 

Lokalizacja ośrodków usługowych zapewnia dogodną obsługę mieszkańców gminy. 
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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W 
REJESTRZE REGON WG SEKTORÓW WŁASNO ŚCIOWYCH

stan na 31.XII 2006 r.
(żródło Główny Urząd Statystyczny Bank Danych Regionalnych)

Podmioty gospodarki narodowej
zarejestrowane w rejestrze regon - ogółem

209 229 254 280 265 271 272

sektor publiczny 13 13 13 18 17 17 17

sektor prywatny 196 216 241 262 248 254 255

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 

 

 Do największych firm działających na terenie gminy Kłoczew, stwarzających miejsca pracy 

poza rolnictwem należą:  

 
Nazwa zakładu Rodzaj produkcji Liczba zatrudnionych osób 

POLFRAMET Konstrukcje stalowe 110 

ULMER Sp. j Owoce, warzywa, przetwórstwo 30 

„KARNISZE” ZP FIRMA A. Cegielska Żaluzje, rolety, markizy, moskitery – 

sprzedaż, montaz 

20 

„DARMĄK” Sp. J. Piekarnie 23 

Gminna Spółdzielnia „SCH” Handel 40 
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Zakłada się, że w najbliższych latach, z powodu rozszerzającej się sukcesywnie z roku na rok 

oferty turystycznej gminy, w gminie Kłoczew najszybciej będzie rosła liczba osób zatrudnionych w 

handlu i usługach. Gmina posiada możliwości rozwoju bazy usług turystycznych w oparciu o stawy 

rybne w miejscowości Gózd, zbiornik wodny w Kłoczewie oraz zespół pałacowy w Starym Zadybiu. 

 

 4.2 ROLNICTWO 

Struktura gospodarcza gminy Kłoczew jest monofunkcyjna. Główną gałęzią produkcji jest 

gospodarka rolna. Na tle gmin województwa lubelskiego gmina Kłoczew znajduje się w grupie gmin 

posiadających wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej na poziomie 61,4 punktów (skala 

IUNG). Na terenie gminy przeważają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha. 

Gmina Kłoczew charakteryzuje się zróżnicowanymi warunkami naturalnymi, przeciętną 

strukturą obszarową gospodarstw rolnych i dość wysokim poziomem produkcji zwierzęcej. 

W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż i ziemniaków, a także produkcja owoców miękkich. 

W produkcji zwierzęcej zdecydowanie przeważa chów bydła mlecznego i trzody chlewnej. Wysokie 

zatrudnienie w rolnictwie sprawia, że przy przeciętnych warunkach glebowych gmina posiada poziom 

produkcji zwierzęcej znacznie przewyższający średni w powiecie ryckim i województwie lubelskim. Ze 

względu na walory turystyczne gminy, część mieszkańców widzi szansę w prowadzeniu działalności 

agroturystycznej jako dodatkowego źródła dochodu.  

Podstawowym problemem dotyczącym sytuacji gospodarczej gminy i struktury zatrudnienia jest 

zbyt rozdrobniona struktura gospodarstw rolnych.  

  

IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH OBSZARÓW PROBLEMOWYCH W SFERZE GOSPODARCZEJ:  

⇒ rozdrobnienie struktury agrarnej gospodarstw rolnych 
⇒ niedoinwestowanie gospodarstw rolnych 
⇒ brak zorganizowanego systemu zbytu produktów rolnych 
⇒ słaba organizacja infrastruktury rolniczej 
⇒ ubóstwo mieszkańców obszarów wiejskich 
⇒ mała liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych 
⇒ niewystarczające przygotowanie zawodowe młodzieży wchodzącej na rynek pracy 
⇒ brak terenów pod inwestycje 
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  5. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

     5.1 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA 

Na terenie gminy Kłoczew funkcjonuje 6  placówek oświatowych. Są to: 

1. Zespół Szkół w Kłoczewie;  

2. Zespół Szkół w Czernicu; 

3. Zespół Szkół w Gozdzie; 

4. Szkoła Podstawowa w Woli Zadybskiej; 

5. Szkoła Podstawowa w Kawęczynie; 

6. Szkoła Podstawowa w Starym Zadybiu.  

 

 

Aktualny stan szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Kłoczew 

(źródło: Urząd Gminy Kłoczew) 

Lp. Nazwa szkoły 
Liczba 

uczniów 

Liczba 
oddziałów z 

klasą 0 

Liczba 
pracowników 

pedagogicznych 

Liczba 
pracowników 

obsługi 
1 ZS Kłoczew 412 19 36,91 12,5 
2 ZS Czernic 141 10 16,74 5,0 
3 ZS Gózd 187 10 17,69 9,0 
4 SP. Wola Zadybska 73 7 9,42 2,0 
5 
 

SP. Kawęczyn 
65 7 9,17 1,75 

6 SP. Stare Zadybie  61 7 9,16 1,75 
RAZEM 939 60 99,09 32,00 

 
  

Aktualna sieć szkolnictwa zaspakaja rzeczywiste potrzeby społeczne. Szkoły zlokalizowane na 

terenie gminy Kłoczew obejmują wszystkie miejscowości gminne. 

 Mieszkańcy gminy mają do swojej dyspozycji Bibliotekę Publiczną zlokalizowaną w Kłoczewie.  

 W kilku wsiach z terenu gminy znajdują się świetlice wiejskie o różnym standardzie,  

utrzymywane ze środków gminnych.  
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  5.2 OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA 

Opiekę medyczną w gminie Kłoczew zapewniają dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej: 

„SAN-DEM” i „MEDIVITA”, które obsługują mieszkańców w zakresie podstawowych usług medycznych. 

Usługi specjalistyczne są świadczone przez jednostki medyczne w Rykach i Lublinie. W Kłoczewie 

znajduje się Przychodnia Stomatologiczna i 2 apteki. Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej na 

terenie gminy Kłoczew zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Finansowanie pomocy 

społecznej odbywa się ze środków: 

• budżetu gminy z przeznaczeniem na finansowanie zadań własnych, 

• dotacji celowych budżetu centralnego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie z 

zakresu pomocy społecznej. 

  Formy pomocy społecznej realizowanej w gminie Kłoczew w latach 2003 – 2006 

                                         (źródło:  Urząd Gminy w Kłoczew) 

Lp Formy pomocy 
Liczba osób korzystających 

2003 2004 2005 2006 
1 Zasiłki stałe 17 13 15 20 

2 Zasiłki stałe wyrównawcze 10 13 - - 

3 Renty socjalne 43 - - - 

4 Zasiłki okresowe gwarantowane 3 2 - - 

5 Zasiłki okresowe specjalne - - - - 

6 Zasiłki okresowe 54 77 72 75 

7 Zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa 43 - - - 

8 Wyprawki niemowlęce 36 - - 

- Zasiłki rodzinne 3 - - - 

10 Zasiłki pielęgnacyjne 30 - - - 

11 Posiłki/dożywianie uczniów 435 333 376 374 

12 Ubranie - - - - 

13 Zasiłki celowe i w naturze 227 224 202 217 

14 Wyprawki szkolne - - - - 

15 Usługi opiekuńcze 2 - - - 

16 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - - - 1 

17  Składki na ubezpieczenia społeczne 3 5 - - 

18 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 40 10 9 13 

OGÓŁEM: 946 677 674 700 
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Liczba osób korzystająca z pomocy społecznej na terenie gminy Kłoczewie w latach 2000-2006 

(źródło: Urząd Gminy  Kłoczew) 

Lp  
Liczba osób korzystających 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 Liczba rodzin  348 301 355 382 333 314 337 

 

 

5.3  INFRASTRUKTURA SPORTOWA I KULTURY 

Usługi kultury w gminie Kłoczew reprezentowane są przez: Gminną Bibliotekę Publiczną oraz 

Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie. 

Na terenie gminy znajdują się świetlice i kluby wiejskie zlokalizowane w miejscowościach: Gęsia 

Wólka, Stryj, Stare Zadybie, Wola Zadybska, Kłoczew, Kawęczyn, Padarz, Czernic, Przykwa, Janopol, 

Wylezin, Sosnówka i Bramka, Nowe Zadybie, Kokoszka, Gózd. Nie spełniają one wymogów 

niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej dla mieszkańców. Stąd potrzeba ich modernizacji i 

doposażenia w niezbędny sprzęt. 

Dodatkowo na terenie gminy działają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Każda z nich zrzesza 

od 15 do 80 osób. 

Na terenie gminy działa 7 klubów sportowych i drużyna sportowa przy zakładzie POLFRAMED 

oraz około 10 kół gospodyń wiejskich. 

Na terenie gminy Kłoczew istnieje zapotrzebowanie na rozwój bazy sportowej obejmującej przede 

wszystkim tworzenie boisk sportowych i lokalnych placów zabaw, a także wytyczenie szlaków 

turystycznych i rowerowych. 

Aktywność społeczna, kulturalna i sportowa na terenie gminy Kłoczew przybiera różne formy. 

Zaliczyć tu można przede wszystkim działalność: instytucji obsługi kultury w dużej mierze będących 

skutkiem realizacji zadań własnych gminy (jako część infrastruktury społecznej - np. biblioteka, ośrodek 

kultury), działalność stowarzyszeń kulturalnych, społecznych, oświatowych, turystyczno-

krajoznawczych, działalność klubów sportowych, czy cykliczne organizowanie imprez kulturalnych lub 

sportowych.  

Działalność kulturalna i sportowa w gminie Kłoczew skupia się głównie w placówkach oświatowych i 

Gminnym Ośrodku Kultury. 

Gmina Kłoczew podjęła uchwałę o przystąpieniu do Stowarzyszenia „RAZEM KU LEPSZEJ 

PRZYSZŁOŚCI” skupiającego gminy Powiatu Łukowskiego i gminę Nowodwór. Celem stowarzyszenia 

jest rozwój i aktywizacja obszarów wiejskich w ramach Programu Leader. 
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6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

6.1  KOMUNIKACJA 

Układ komunikacyjny gminy Kłoczew tworzą drogi o znaczeniu powiatowym i gminnym. Przez teren 

gminy nie przebiegają drogi  krajowe i wojewódzkie. Gmina Kłoczew położona jest w pobliżu drogi 

krajowej nr 17 relacji Lublin-Warszawa.  

Powiązania kolejowe umożliwia linia kolejowa relacji Dęblin-Łuków przebiegająca przez 

południowo-wschodni odcinek gminy. 

Istniejące ciągi drogowe i komunikacyjne wymagają modernizacji. Na terenie gminy brak jest 

ciągów drogowych dla ruchu rowerowego. 

Wykaz dróg publicznych na terenie gminy Kłoczew 

(źródło: Urząd Gminy Kłoczew) 

• DROGI GMINNE 
Lp. Nr drogi Nazwa odcinka 
1. 102671 L Feliksin -Sokola 
2.  102672 L  Huta Dąbrowa – Okrzeja  
3.  102674 L Okrzeja –Padarz  
4.  102800 L Gęsia Wólka –dr. pow. 1346 L ( Stara Huta) 
5.  102801 L Gęsia Wólka – Jagodne  
6. 102802 L Stryj- gr.woj (Żelechów) 
7. 102803 L Serwatka –gr.woj. 
8. 102804 L dr. pow. 1346 L- Kokoszka – dr.gm.102671 L 
9. 102805 L Rybaki – gr.woj (Kamionki – Dudki) 
10. 102806 L  Wola Zadybska – Serwatka  
11. 102807 L Zadybie Stare – dr.gm. 102806 L (Wola Zadybska) 
12. 102808 L dr.pow. 1415 L – Zadybie Nowe – dr.pow. 1415 L 
13. 102809 L dr.pow.1415 L – Zadybie Nowe – Piróg  
14. 102810 L Zadybie Stare – Sękata – Sosnówka  
15.  102811 L  Własność – Piróg  
16. 102812 L  Kłoczew – Sękata  
17.  102813 L Stryj – Sękata  
18.  102814 L Kłoczew – Sosnówka – dr.pow. 1421 L ( Gęsia Wólka) 
19.  102815 L dr.pow.1415 L – Kol. Kłoczew – dr.pow. 1421 L 
20.  102816 L Przykwa – Kol. Przykwa – Przesmyk – Janopol  
21. 102817 L Przykwa – Czernic  
22.  102818 L  Kawęczyn – Czernic- gr.gminy Ryki  
23. 102819 L Czernic – Kol. Czernic – Karczmiska  
24. 102820 L  Padarz – Zwadnik – dr.pow. 1421 L 
25. 102821 L Bramka – dr.gm.102674 L 
 
• DROGI POWIATOWE 
Lp. Numer drogi  Nazwa odcinka 
1. 0346 L / Żelechów / gr. woj. –Sokola –Okrzeja  
2. 0347 L Wojciechówka –Bramka –Jagodne  
3. 0409 L Wylezin –Ownia- Stara Dąbia 
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4. 0410 L  / Trojanów / gr. woj. -Kłoczew 
5. 0411 L / Babice / gr.woj.- Stare Zadybie  

6. 0412 L  Wola Zadybska- Zaryte 

7. 0413 L  Żelechów / gr. woj. – Wola Zadybska- gr. woj. / Trojanów/ 

8. 0414 L / dr.kraj.17 – Mroków / gr. woj. Stare Zadybie 

9. 0415 L Ryki / ul. Poniatowskiego, ul. Królewska / -Kłoczew – gr. woj. 
/Żelechów /  

10. 0416 L Kurzelaty - Kłoczew 
11. 0418 L Zadybie Stare –Huta Zadybska 
12. 04119 L Stryj – Gózd  
13.  0420 L Kłoczew –Gózd – Okrzeja  
14. 0421 L Kłoczew – Padarz - Rzyczyna 
15. 0422 L   Kłoczew –Czernic- Grabów Szlachecki  
16. 0424 L Sokola – Gózd  

 

Gminę Kłoczew obsługuje komunikacja autobusowa. Realizowane są połączenia z Łukowem, 

Siedlcami, Lublinem, Rykami i gminami sąsiednimi. W miejscowości Kłoczew znajduje się prywatna 

stacja paliw płynnych i gazowych oraz 2 stacje gazu płynnego LPG. 

 

6.2 INFRASTRUKTURA SANITARNA 

       SIEĆ WODOCIĄGOWA 
 

Gmina Kłoczew zwodociągowana jest w 78%. Łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej 

w gminie wynosi 141,7 km,  ilość przyłączy: 1397. Z sieci wodociągowej korzysta  około 6000   

mieszkańców. 

W sieć wodociągową wyposażone są miejscowości:  

Stare Zadybie, Stryj, Gęsia Wólka, Gózd, Sokola, Kokoszka, Sosnówka, Kłoczew, Wylezie, 

Zaryte, Rybaki, Wola Zadybska, Kąty, Kurzelaty, Kawęczyn, Padarz, Przykwa, Bramka, Wygranka, 

Borucicha, Czernic, Wojciechówka, Janopol, Julianów, Nowe Zadybie. 

 

Miejscowości nie posiadające wodociągu  to: Rzyczyna, Huta Zadybska 

Na terenie gminy znajdują się 4 stacje uzdatniania wody zlokalizowanie w Przykwie, Kłoczewie, 

Woli Zadybskiej i Starym Zadybiu. 
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Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w  latach 1995-2006 

(źródło:  Urząd Gminy  Kłoczew) 

                                                                  Długość sieci wodociągowej 

1995 1997 2000 2002 2004 2006 

- - 54 69,7 104,9 141,7 

                                                              Długość sieci kanalizacyjnej  

1995 1997 2000 2002 2004 2006 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w  latach 1995-2006 

(źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych) 

 

Sieć wodociągowa jednostka 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

długość czynnej sieci rozdzielczej km 54 62 69,7 96,6 104,9 121,9 141,7 

połączenia prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania 
szt. 584 684 719 1024 1099 1191 1396 

woda dostarczona gospodarstwom 
domowym 

dam3 29,3 38,9 66,3 68,2 83,5 106,6 149,8 

ludność korzystająca z sieci 
wodociągowej 

osoba --- --- 3083 3941 4083 4045 4405 

 
Sieć kanalizacyjna 

 
jednostka 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

połączenia prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania 
szt. 6 6 6 6 6 6 6 

ścieki odprowadzone dam3 0,9 1,1 1,2 1,6 2,3 2,6 3,2 

ludność korzystająca z sieci 
kanalizacyjnej 

osoba --- --- 37 37 37 37 37 

 

 Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi  0,3   km,  ilość przyłączy:  6 

Z sieci kanalizacyjnej korzysta: 30 mieszkańców. Gmina jest skanalizowana zaledwie w  0,3  % 

W sieć kanalizacyjną wyposażona jest częściowo miejscowość gminna: Kłoczew.  
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W miejscowościach, w których budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie 

nieuzasadniona, planuje się sukcesywną budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

Kanalizacja, wodociągi, szamba i zagrodowe oczyszczalnie ścieków na terenie  
gminy Kłoczew w 2007 

(źródło: Urząd Gminy  Kłoczew) 

Wieś 
Sołectwo 
(ujęcia) 

Sieć 
wod. 
km 

Przył.wod. 
km 

Ilość 
przył. 
wod. 
(szt) 

sieć 
kanal. 
(km) 

Przyłącza 
kanal. 
(km) 

Przył. 
kanal. 
(szt.) 

Szamba 
szt. 

Zagrodowe 
oczyszcz. 

(szt) 

Wola Zadybska 41,4 18,3 288 0 0 0 296 0 
Stare Zadybie 48,7 17,7 531 0 0 0 548 0 
Przykwa 7,2 6,1 90 0 0 0 93 0 
Kłoczew 44,4 18,6 488 0,3 0,2 6 501 0 
  

6.3 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 Gmina Kłoczew nie posiada zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków 

sanitarnych. Na terenie gminy funkcjonują tylko indywidualne systemy kanalizacji sanitarnej 

odprowadzające ścieki do zbiorników bezodpływowych. Wykonany jest jedynie odcinek kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Kłoczew o łącznej długości 0, 3 km, do którego podłączony jest budynek 

Urzędu Gminy w Kłoczewie, Zespół Szkół w Kłoczewie oraz kilku indywidualnych odbiorców. Ścieki 

odprowadzane są do lokalnego osadnika.  

Ścieki sanitarne od indywidualnych odbiorców odprowadzane są do szamb i wywożone przez 

prywatnych przewoźników do oczyszczalni ścieków w Rykach. 

Na terenie gminy Kłoczew nie ma zlokalizowanego wysypiska śmieci. Gospodarka odpadami 

prowadzona jest na podstawie uchwalonego przez Radę Gminy „Regulaminy utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Kłoczew”. 

 

6.4 GAZYFIKACJA GMINY ORAZ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO 

   Na terenie gminy zgazyfikowane są 4 miejscowości: Kłoczew, Gęsia Wólka, Stryj i Stare 

Zadybie.  Opracowany program gazyfikacji gminy Kłoczew obejmuje 19 wsi. W pozostałych 9 wsiach, 

ze względu na małą liczbę odbiorców, zrezygnowano z zasilania w gaz. 

Na terenie gminy Kłoczew nie przewiduje się sieciowego zaopatrzenia w ciepło mieszkańców 

gminy. Budynki będą ogrzewane indywidualnie. Preferuje się wykorzystanie gazu ziemnego na cele 

grzewcze, co ma szczególne znaczenie dla ochrony środowiska. 
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6.5 ELEKTOENERGETYKA 

Gmina Kłoczew nie posiada na swoim terenie źródeł energii średniego napięcia 11/15kV. 

Zasilana jest średnim napięciem ze stacji elektroenergetycznych 110/115 kV znajdujących się w 

Sobolewie i Stoczku Łukowskim, które stanowią źródło zasilania podstawowego. W sytuacjach 

awaryjnych gmina może być zasilana ze stacji w Rykach i Dęblinie. 

Stan techniczny lokalnych systemów zasilających jest zły. Około 75 % wsi wymaga 

reelektryfikacji częściowej lub całkowitej. Dotyczy to zarówno linii przesyłowych, jak również oświetlenia 

ulicznego. 

 

IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH OBSZARÓW PROBLEMOWYCH W SFERZE 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ: 

⇒ zły stan techniczny dróg gminnych i dróg powiatowych  
⇒ niski poziom kanalizacji gminy i brak oczyszczalni ścieków 
⇒ brak oczyszczalni przydomowych w gospodarstwach rozproszonych 
⇒ zły stan techniczny linii energetycznych i przestarzałe oświetlenie uliczne 
⇒ niski poziom gazyfikacji gminy 
⇒ niewystarczająca ilość placów zabaw 
⇒ brak boisk sportowych 
⇒ brak dostępu do internetu 
⇒ eternitowe pokrycia dachowe na budynkach indywidualnych 
⇒ brak ścieżek rowerowych 

 
 

7. POLITYKA PRZESTRZENNA GMINY 

Gmina Kłoczew posiada opracowane „Studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania 

przestrzennego” zatwierdzony Uchwałą nr XXIX/216/2002 Rady Gminy w Kłoczewie z dnia 

27.06.2002 roku. Jako główne cele rozwoju gminy Kłoczew uznano zapewnienie ogólnego rozwoju 

przy maksymalnym wykorzystaniu własnych walorów środowiska przyrodniczego, wynikających z 

położenia gminy w układzie administracyjnym. 

 

Cele polityki przestrzennej gminy wyrażają się w: 

⇒ zharmonizowaniu programu zagospodarowania przestrzennego z budową i rozbudową systemu 

komunikacji oraz infrastruktury technicznej w zakresie zbiorczych systemów zaopatrzenia w 

wodę, systemów kanalizacji oraz gazyfikacji gminy; 

⇒ aktywizację rozwoju funkcji rolniczej jako podstawowej funkcji gminy zgodnej z predyspozycjami 

środowiska; 
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⇒ umożliwieniu wykorzystania mało przydatnych rolniczo gruntów ornych przez przeznaczenie ich 

dla rozwoju funkcji nierolniczych, w tym zwłaszcza: mieszkalnictwo, rekreację, usługi, rzemiosło 

oraz produkcję; 

⇒ ochronie terenów o szczególnych wartościach środowiska przyrodniczego, w tym ochrona dolin 

rzecznych, lasów i gruntów wysokich klas. 

Wzajemne relacje i powiązania wymienionych wyżej elementów struktury funkcjonalnej gminy 

określą kierunki i kształt rozwoju przestrzennego gminy uszczegółowiony w Planie Miejscowym 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

8. ANALIZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJOWYCH 

 Uwarunkowania wewnętrzne rozwoju gminy Kłoczew wynikają z obecnej sytuacji w sferze 

zaspokojenia potrzeb społecznych, gospodarki lokalnej, ochrony środowiska przyrodniczego i 

dziedzictwa kulturowego, wyposażenia w infrastrukturę techniczną, finansowej, współpracy gminy z 

innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kraju i za granicą. Uwarunkowania te analizowano w 

kategoriach silnych i słabych stron. Analiza potencjału i barier rozwojowych gminy obejmuje również 

uwarunkowania zewnętrzne określające potencjalne szanse i zagrożenia w rozwoju gminy. 

 
Analiza SWOT dla gminy Kłoczew została opracowana w trakcie zajęć warsztatowych z 

udziałem przedstawicieli lokalnej społeczności. Jest ona wynikiem spostrzeżeń mieszkańców na temat 

własnej gminy oraz podsumowaniem niniejszego opracowania, dokonanego przez konsultantów 

zewnętrznych. 

 
SILNE STRONY (CZYNNIKI STYMULUJĄCE I WSPIERAJĄCE DALSZY ROZWÓJ SPOŁECZNO-
GOSPODARCZY ORAZ SŁABE STRONY (CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE I HAMUJĄCE DALSZY 

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY) GMINY KŁOCZEW 
 

SILNE STRONY 
⇒  nieskażone środowisko przyrodnicze, czyste powietrze, walory turystyczno – krajobrazowe (duże akweny 

wodne) 
⇒ położenie geograficzne w obszarze dogodnym dla energii solarnej 
⇒ bogactwa naturalne (kopalnie kruszywa) 
⇒ walory historyczne (zabytki) 
⇒ dogodne możliwości rozwoju turystyki i rekreacji 
⇒ wysoki poziom zwodociągowania gminy 
⇒ rolniczy charakter gminy 
⇒ potencjał ludzki 
⇒ relatywnie niskie koszty pracy 
⇒ duże zaplecze doskonałej jakości produktów rolnych, jako bazy dla rozwoju produkcji i przetwórstwa 

żywnościowego (mleczarstwo, owoce miękkie) 
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                                 SŁABE STRONY 

⇒ zły stan techniczny dróg  gminnych i powiatowych 
⇒ niski poziom skanalizowania gminy 
⇒ brak pełnej gazyfikacji gminy 
⇒ brak terenów pod inwestycje i zabudowę indywidualną 
⇒ rozdrobienie gospodarstw rolnych i słabe klasy gleb 
⇒ niski poziom infrastruktury turystycznej (baza żywieniowa i noclegowa) 
⇒ brak ciągów pieszych 
⇒ brak lokalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w zabudowie rozproszonej 
⇒ przestarzała sieć energetyczna 
⇒ słaba infrastruktura rekreacyjno – sportowa (brak obiektów sportowych, boisk, placów zabaw) 
⇒ brak dostępu do szybkiego łącza internetowego 
⇒ brak „klubów wiejskich”  
⇒ brak zagospodarowania centrów wsi 
⇒ brak przedszkola 
⇒ brak regulacji rzek i cieków wodnych 
⇒ brak środków finansowych na przedsięwzięcia o charakterze lokalnym 
⇒ wyludnianie się gminy, niż demograficzny, starzejące się społeczeństwo 
⇒ dzikie wysypiska śmieci 
⇒ wyeksploatowany sprzęt ratowniczy OSP 
⇒ brak infrastruktury korzystającej z odnawialnych źródeł energii 

 
 

KLUCZOWE SZANSE (OBECNIE I POTENCJALNE) TKWIĄCE W OTOCZENIU GMINY KŁOCZEW – 

CZYNNIKI STYMULUJĄCE I WSPIERAJĄCE JEJ DALSZY ROWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY 
OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE 

⇒ trwała koniunktura gospodarcza w krajach Unii Europejskiej i na Wschodzie umożliwiająca wzrost eksportu 
polskich towarów, co sprzyjać będzie poprawie koniunktury gospodarczej w Polsce. 

⇒ realizacja spójnej i kompleksowej polityki regionalnej Państwa kompatybilnej z rozwiązaniami Unii 
Europejskiej skierowanej na wyrównywanie dysproporcji rozwojowych i tworzenie trwałych podstaw rozwoju 
gospodarczego w poszczególnych województwach oraz stworzenie niezbędnej do tego struktury 
instytucjonalnej (jest to wstępny warunek uzyskania środków finansowych z funduszy pomocowych tej 
organizacji – fundusze strukturalne i Fundusz Spójności) 

⇒ maksymalne wykorzystanie przez Polskę pomocy finansowej Unii Europejskiej (kwoty przeznaczonej dla 
naszego kraju w latach 2004-2006 i w latach następnych) z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 

⇒ decentralizacja finansów publicznych oraz stabilne regulacje w zakresie finansowania jednostek samorządu 

terytorialnego z budżetu państwa 
⇒ rozwój współpracy sektora publicznego, w tym samorządowego z organizacjami pozarządowymi na rzecz 

rozwoju edukacji, kultury i sztuki oraz opieki społecznej. Wspieranie rozwoju wolontariatu jako formy pomocy 
osobom i rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 

OTOCZENIE GMINNE 
⇒ przyspieszenie niezbędnych zmian w wyposażeniu infrastrukturalnym w wyniku odpowiedniego 

ukierunkowania wsparcia środkami UE  
⇒ zapotrzebowanie na usługi turystyczno – rekreacyjne i produkty rolnictwa ekologicznego. Rozwój 

turystyki wiejskiej  oraz rozbudowa i modernizacja istniejącej bazy rekreacyjno-turystycznej. Tworzenie 
ścieżek rowerowych. Budowa zbiornika małej retencji. 

⇒ nieskażone środowisko przyrodnicze, czyste powietrze, walory turystyczno – krajobrazowe mogą być 
zachętą do lokowania obiektów wymagających  takich warunków oraz do rozwoju funkcji rekreacyjnych  



„Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew na lata 2007-2015” 

  
 

28

⇒ poprawa infrastruktury drogowej 
⇒ rozbudowa infrastruktury sportowej 
⇒ tworzenie warunków dla rozwoju małych i średnich firm 
⇒ kompleksowa promocja gminy Kłoczew 
⇒ aktywizacja mieszkańców gminy 
⇒ udział w Partnerstwie Lokalnym  

 

KLUCZOWE ZAGROŻENIA (OBECNE I POTENCJALNE) TKWIĄCE W OTOCZENIU GMINY 
KŁOCZEW – CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE I HAMUJĄCE JEJ DALSZY  

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY 

 
OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE 

⇒ niewykorzystanie pomocy finansowej Unii Europejskiej przeznaczonej dla Polski w latach 2007-20015 
(Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności) 

⇒ niskie tempo wzrostu produktu krajowego brutto (poniżej 5% rocznie). 

⇒ wzrost poziomu inflacji, co w konsekwencji spowoduje wzrost cen towarów i usług oraz oprocentowania 
kredytów bankowych dla ludności i podmiotów gospodarczych 

⇒ wzrost zjawiska ubóstwa ekonomicznego w społeczeństwie polskim – pauperyzacja osób i rodzin, co 
prowadzi do ich wykluczenia społecznego 

OTOCZENIE GMINNE 
⇒  niekorzystna sytuacja demograficzna spowodowana  występującym od kilku lat ujemnego przyrostu 

naturalnego oraz odpływu ludzi młodych  - migracji w poszukiwaniu zatrudnienia. Wpływa to na proces 
starzenia  się ludności gminy 

⇒ duża liczba małych gospodarstw rolnych 
⇒ bierność społeczności lokalnej 
⇒ brak terenów pod inwestycje 

  

⇒ GŁÓWNE OBSZARY PROBLEMOWE GMINY KŁOCZEW: 

   
IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH OBSZARÓW PROBLEMOWYCH W SFERZE EKOLOGICZNEJ, 

KULTUROWEJ I TURYSTYCZNEJ:  

⇒ niedostateczny stan infrastruktury technicznej (kanalizacja, odpady) 
⇒ niedostateczny poziom świadomości i wiedzy ekologicznej mieszkańców  gminy Kłoczew 
⇒ niezadowalający stan infrastruktury turystycznej (obiekty, baza żywieniowa, trasy 

turystyczne) 
⇒ mało urozmaicona oferta turystyczna gminy i słabo rozwinięty marketing turystyczny 
⇒ brak gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy Kłoczew 
⇒ brak ciągów pieszo-rowerowych 
⇒ brak środków finansowych na zagospodarowanie akwenów wodnych i konserwację 

zabytków kultury 
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IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH OBSZARÓW PROBLEMOWYCH W SFERZE 

SPOŁECZNEJ:  

⇒ niski poziom kwalifikacji zawodowych bezrobotnych 
⇒ wysoki poziom bezrobocia na terenach wiejskich 
⇒ niski poziom zatrudnienia poza rolnictwem indywidualnym 
⇒ stałe zmniejszanie się liczby uczniów w szkołach z powodu niżu demograficznego 
⇒ patologie społeczne 
⇒ brak organizacji pozarządowych 
⇒ brak szkoleń skierowanych do różnych grup społecznych 
⇒ utrzymanie istniejące sieci szkół 
⇒ brak nowoczesnych środków dydaktycznych w szkołach 
⇒ brak wsparcia dla inicjatyw społecznych 
⇒ słaba opieka psychologiczno-pedagogiczna 
⇒ brak opieki nad osobami starszymi  

 
 

IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH OBSZARÓW PROBLEMOWYCH W SFERZE 

GOSPODARCZEJ:  

⇒ rozdrobnienie struktury agrarnej gospodarstw rolnych 
⇒ niedoinwestowanie gospodarstw rolnych 
⇒ brak zorganizowanego systemu zbytu produktów rolnych 
⇒ słaba organizacja infrastruktury rolniczej 
⇒ ubóstwo mieszkańców obszarów wiejskich 
⇒ mała liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych 
⇒ niewystarczające przygotowanie zawodowe młodzieży wchodzącej na rynek pracy 
⇒ brak terenów pod inwestycje 
 

 
 
IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH OBSZARÓW PROBLEMOWYCH W SFERZE INFRASTRUKTURY  

TECHNICZNEJ:  

⇒ zły stan techniczny dróg gminnych i dróg powiatowych  
⇒ niski poziom kanalizacji gminy i brak oczyszczalni ścieków 
⇒ brak oczyszczalni przydomowych w gospodarstwach rozproszonych 
⇒ zły stan techniczny linii energetycznych i przestarzałe oświetlenie uliczne 
⇒ niski poziom gazyfikacji gminy 
⇒ niewystarczająca ilość placów zabaw 
⇒ brak boisk sportowych 
⇒ brak dostępu do internetu 
⇒ eternitowe pokrycia dachowe na budynkach indywidualnych 
⇒ brak ścieżek rowerowych 
 

 

 



„Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew na lata 2007-2015” 

  
 

30

9. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

 

Istotą planowania strategicznego gminy Kłoczew jest podniesienie standardu życia mieszkańców. 

Strategiczne działania mające na celu rozwój gminy Kłoczew powinny zmierzać w kierunku podniesienia 

jakości życia mieszkańców gminy i stworzenia odpowiedniej bazy dla  rozwoju przedsięwzięć 

związanych z rozwojem turystyki i usług towarzyszących, a także wykorzystaniu potencjału do rozwoju 

rolnictwa wyspecjalizowanego. Podstawową funkcją gminy Kłoczew jest rozwój rolnictwa i usług do 

obsługi ruchu turystycznego. Tereny rozwoju funkcji usługowej powinny stanowić strefy potencjalnej 

aktywności gospodarczej. 

⇒ Gmina Kłoczew posiada walory przyrodnicze i krajobrazowe do rozwoju turystyki i agroturystyki. 

Nieskażone środowisko, kompleksy leśne, tereny łowieckie, dolina rzeki Okrzejki i Swarzyny  oraz 

stawy rybne stanowią potencjalną bazę do przyciągnięcia turystów. Rozwój turystyki i rekreacji w 

gminie Kłoczew może być realizowany w oparciu o zbiorniki wodne we wsiach  Gózd-Jagodne i 

Rybaki, zbiornik wodny w Kłoczewie i Hucie Zadybskiej oraz zespół dworsko-pałacowy w Starym 

Zadybiu i Gozdzie-Jagodnym. 

⇒ Stan infrastruktury technicznej wymaga przede wszystkim inwestycji w zakresie:  poprawy stanu 

technicznego dróg, wytyczenia ścieżek rowerowych i pieszych,  skanalizowania gminy,  

uregulowania gospodarki odpadami, rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 

⇒ Gmina posiada tereny wyposażone w niezbędną infrastrukturę, które mogą być przeznaczone 

inwestorom pod działalność gospodarczą nieuciążliwą dla środowiska. 

⇒ Rozwój rolnictwa na terenie gminy należy wesprzeć poprzez tworzenie grup producenckich, rozwój 

żywności ekologicznej na potrzeby miast i przyjezdnych turystów, tworzenie zorganizowanego 

systemu skupu i zbytu produktów rolnych (pozytywny wyjątek stanowi skup mleka organizowany 

przez OSM  Ryki). 

⇒ Należy opracować strategię promocyjną i marketingową gminy jako miejsca dogodnego dla 

lokalizacji firm oraz atrakcyjnego dla rozwoju turystyki. 
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III. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO  GMINY KŁOCZEW  
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1. WIZJA I MISJA GMINY KŁOCZEW 

 

Władze  gminy Kłoczew przy formułowaniu strategicznych celów rozwoju, a następnie zadań 

realizacyjnych, kierowały się konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju, którą uznano za  

podstawową zasadę warunkującą rozwój gospodarczy i społeczny oraz zagospodarowanie 

przestrzenne. 

Opracowano katalog celów rozwoju gminy Kłoczew zgodnie z następującą metodologią:  

  Poziom I – Wizja rozwoju gminy  określająca pożądany stan przyszłości gminy Kłoczew na koniec 

założonego horyzontu czasowego strategii. 

 Poziom II  - Misja rozwoju gminy Kłoczew, wyrażająca syntetyczną deklarację intencji władz gminy, 

jaka stoi u podstaw formułowania STRATEGII ROZWOJU. Określa on zasadnicze kierunki jej dalszego 

rozwoju, czyli wskazuje „do czego będziemy zmierzać w przyszłości” lub „co będzie podstawą naszego 

długookresowego działania”. Umożliwia on skoncentrowanie wysiłków planistycznych i realizacyjnych 

na określonej wiązce celów i zadań realizacyjnych. Tak więc, generalny cel kierunkowy to zestaw 

względnie trwałych dążeń władz gminy, na które powinny być przede wszystkim zorientowane działania 

realizacyjne.  

Poziom III – Cele strategiczne, będące konkretyzacją generalnego celu kierunkowego (misji rozwoju). 

Wskazują one priorytetowe dziedziny zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy.  

Poziom IV - Cele operacyjne, będące konkretyzacją celów strategicznych. Są one formułowane jako 

cele funkcjonalne, tzn. wyrażające pożądane potrzeby, które powinny być zaspokojone w określonym 

horyzoncie czasu, czyli do 2015 roku. Do każdego celu operacyjnego został przyporządkowany 

określony zestaw zadań realizacyjnych. 

 
 
WIZJA ROZWOJU GMINY KŁOCZEW 
Gmina Kłoczew „przyjazna” mieszkańcom, środowisku i inwestycjom. 
 

 
MISJA ROZWOJU GMINY KŁOCZEW 
Podniesienie standardu życia mieszkańców oraz rozwój produkcji ekologicznej i turystyki. 
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2. STRATEGICZNE I OPERACYJNE CELE ROZWOJU 
 

STRATEGICZNE CELE ROZWOJU:  

 

Cel Nr 1: Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Kłoczew poprzez  rozwój infrastruktury 
technicznej. 
Cel Nr 2: Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju turystyki i produkcji ekologicznej. 
Cel Nr 3: Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy Kłoczew poprzez wsparcie inicjatyw 
lokalnych. 
 
 

W ramach poszczególnych celów strategicznych zostały zidentyfikowane następujące cele 
operacyjne: 
 
Cel strategiczny Nr 1: Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Kłoczew  poprzez  rozwój 
infrastruktury technicznej. 
 
Cele operacyjne:  1.1 Modernizacja stanu technicznego dróg i ciągów pieszych. 

1.2 Modernizacja oświetlenia ulicznego. 
1.3 Skanalizowanie gminy Kłoczew w oparciu o przygotowaną 
dokumentację. 
1.4 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 
1.5 Dokończenie zwodociągowania gminy Kłoczew (Rzyczyna, Huta 
Zadybska, Zwadnik). 
1.6 Budowa przydomowych oczyszczalni. 
1.7 Zagospodarowanie terenów zielonych (parki). 
1.8 Utworzenie placów zabaw, boisk oraz terenów rekreacyjnych. 
1.9 Wytyczenie i oznakowanie ścieżek rowerowych. 
1.10 Budowa parkingów przy miejscach użyteczności publicznej. 
1.11 Budowa oczyszczalni ścieków. 
1.12 Budowa hali sportowej w Kłoczewie. 
1.13 Współudział w finansowaniu modernizacji dróg powiatowych. 
1.14 Aktualizacja studium i planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kłoczew. 
1.15 Projekt informatyzacji gminy Kłoczew. 
1.16 Projekt instalacji kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy 
Kłoczew 

 
Stopień realizacji Celu Strategicznego Nr 1 będzie monitorowany za pomocą następujących 
wskaźników: 

• Odsetek długości dróg gminnych o nawierzchni twardej 

• Odsetek dróg gminnych poddanych modernizacji i remontom w stosunku do ogółu dróg tego 

wymagających 
• Odsetek dróg posiadających oświetlenie oraz chodniki w stosunku do wielkości niezbędnych 
• Odsetek dróg powiatowych poddanych modernizacji i remontom w stosunku do ogółu dróg 

tego wymagających 
• Odsetek dróg gminnych poddanych modernizacji i remontom w stosunku do ogółu dróg tego 
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wymagających 
• Długość ścieżek rowerowych (w km) 
• Udział długości sieci kanalizacyjnej w długości sieci wodociągowej 
• Odsetek mieszkańców korzystających w sieci wodociągowej 
• Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej 
• Stopień redukcji zanieczyszczeń w gminnej oczyszczalni ścieków 
• Liczba zamontowanych zestawów solarnych 
• Opady komunalne zebrane na 1 mieszkańca 
• Odsetek odpadów komunalnych poddanych segregacji 
• Liczba dzikich wysypisk śmieci 
• Liczba punktów skupu surowców wtórnych 
 

 
Cel strategiczny Nr 2: Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju turystyki i produkcji 
ekologicznej. 
 
Cele operacyjne: 2.1 Wspieranie edukacji ekologicznej społeczności lokalnej. 

2.2 Promocja walorów przyrodniczych i potencjału turystycznego gminy 
Kłoczew. 
2.3 Utworzenie ciągów rowerowo-pieszych. 
2.4 Wsparcie tworzenia grup producenckich. 
2.5 Edukacja i promocja w zakresie tworzenia gospodarstw ekologicznych i 
prowadzenia działalności agroturystycznej wśród mieszkańców. 
2.6. Rozwijanie współpracy międzynarodowej gminy Kłoczew.  
2.7 Zagospodarowanie akwenów wodnych i wyrobisk górniczych. 
2.8 Opracowanie programu usuwania azbestu. 
2.9 Pozyskiwanie środków na renowację zabytków i miejsc pamięci 
narodowej. 
2.10 Wydzielenie terenów pod rozwój usług oraz tworzenie sprzyjających 
warunków do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. 
2.11 Regulacja rzek na terenie gminy Kłoczew. 

 
Stopień realizacji Celu Strategicznego Nr 2 będzie monitorowany za pomocą następujących 
wskaźników: 
 

• Liczba szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej 

• Liczba uczestników szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej 
• Liczba działających gospodarstw agroturystycznych 
• Odsetek osób korzystających z oferty turystycznej gminy  
• Udział gospodarstw agroturystycznych w liczbie gospodarstw rolnych 
• Liczba odwiedzających gminę 
• Udział gospodarstw ekologicznych w liczbie gospodarstw rolnych 
• Odsetek produkcji ekologicznej w stosunku do produkcji ogółem 
• Liczba zarejestrowanych produktów lokalnych 
• Liczba projektów międzynarodowych 
• Liczba i wartość inwestycji zagranicznych w gminie 
• Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego na terenie gminy 
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Cel strategiczny Nr 3: Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy Kłoczew poprzez wsparcie 
inicjatyw lokalnych 
 
Cele operacyjne:  3.1  Utworzenie przedszkola w gminie Kłoczew. 

3.2 Tworzenie partnerstw lokalnych. 
3.3 Udział gminy Kłoczew w Programie Leader. 
3.4 Organizowanie imprez lokalnych. 
3.5 Pozyskiwanie środków na zajęcia pozalekcyjne w szkołach i szkolenia 
dla mieszkańców. 
3.6 Stworzenie Domu Opieki Społecznej w gminie Kłoczew. 
3.7 Aktywizacja społeczności lokalnej. 
3.8 Promocja organizacji pozarządowych.  
3.9 Modernizacja i wykorzystanie świetlic wiejskich na potrzeby 
mieszkańców. 
3.10  Promocja gminy Kłoczew. 

 
 
Stopień realizacji Celu Strategicznego Nr 3 będzie monitorowany za pomocą następujących 
wskaźników: 
  

• Liczba umów partnerskich 
• Liczba pracujących  
• Liczba pracujących w usługach w podziale na rodzaje usług  
• Liczba podmiotów gospodarczych 
• Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 
• Saldo podmiotów gospodarczych znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy (różnica między 

nowo zarejestrowanymi a wyrejestrowanymi podmiotami w ciągu danego roku) 

• Przeciętna liczba pracujących przypadająca na 1 podmiot gospodarczy 

• Liczba miejsc pracy dla niepełnosprawnych 

• Stopa bezrobocia 

• Udział ludzi młodych w ogólnej liczbie bezrobotnych 

• Udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych 

• Liczba gospodarstw rolnych, w tym: wysokotowarowych 

• Liczba zrealizowanych projektów  

• Liczba organizacji pozarządowych 

• Poziom wykorzystania środków zewnętrznych (w tym strukturalnych) 

• Liczba miejsc noclegowych i gastronomicznych 
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STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU GMINY KŁOCZEW OBEJMUJĄ: 
 

⇒  rozwój i modernizację infrastruktury technicznej dostosowanej do potrzeb mieszkańców gminy 

⇒ rozwój turystyki i agroturystyki w oparciu o zabudowę usługową dla turystyki, rozwój 

infrastruktury noclegowej i żywieniowej, rozwój obiektów sportowo-rekreacyjnych dla 

potencjalnych turystów 

⇒ podniesienie efektywności rolnictwa (zwiększenie areału gospodarstw rolnych, rozwój rolnictwa 

ekologicznego i agroturystyki)zaktywizowanie społeczności lokalnej poprzez stworzenie 

partnerstw lokalnych do różnych inicjatyw gminnych. 

 

3. ZGODNOŚĆ STRATEGII Z INNYMI DOKUMENTAMI 
 

Proces planowania rozwoju gminy odbywa się nie tylko w kontekście uwarunkowań lokalnych, 

ale również opiera się na czynnikach zewnętrznych obejmujących rozwoju regionu czy kraju. 

Uwarunkowania te to wieloletnie programy i plany formułowane przez Zarząd Województwa 

Lubelskiego (na szczeblu regionalnym), jak również przez poszczególne ministerstwa i Radę Ministrów 

(na szczeblu centralnym).  

Przyjęte cele strategiczne gminy Kłoczew na lata 2007-2013 spójne są z celami strategicznymi 

dokumentów programowych na poziomie kraju, województwa oraz powiatu. 

Założenia przyjęte w „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew na lata 2007-2015” są 

powiązane z celami zawartymi w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2007-2013 

(NSRO). Cel strategiczny, zawarty w dokumencie wskazuje na konieczność tworzenia warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poziomu spójności społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej. Spośród celów horyzontalnych zawartymi w NSRO, najwyższą spójność z 

zadaniami wskazanymi w „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew na lata 2007-2015” wykazują 

następujące cele: 

⇒ Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie 

dla wzrostu konkurencyjności Polski; 

⇒ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej; 

⇒ Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach 

wiejskich. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 wskazuje 

priorytety wsparcia rozwoju regionu. Generalnym celem RPO jest podniesienie konkurencyjności 
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Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z 

uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu.  

Cel główny Programu wynika bezpośrednio z celu nadrzędnego Strategii Rozwoju 

Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020. Zorientowany jest na przełamanie barier rozwojowych i 

stanowi podstawę modernizacji struktury gospodarczej oraz wzmocnienia spójności społecznej, 

gospodarczej i terytorialnej regionu. Realizacja projektów w ramach RPO WL przyczyni się do 

osiągnięcia celów określonych przez Politykę spójności wspierającej wzrost gospodarczy i zatrudnienie: 

Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, 2007-2013 (SWW), a także celów zawartych w dokumentach 

strategicznych i operacyjnych opracowanych na szczeblu krajowym.  

Zadania zawarte w „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew na lata 2007-2015” są spójne 

z priorytetami RPO WL oraz ściśle powiązane są z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013.  

Proces planowania strategicznego w gminie Kłoczew odbywał się na poziomie powiązania 

celów strategicznych i operacyjnych z poszczególnymi programami operacyjnymi oraz możliwymi 

dostępnymi źródłami finansowania. Zgodnie ze „Strategią Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew na lata 

2007-2015” misją gminy jest podniesienie standardu życia mieszkańców oraz rozwój produkcji 

ekologicznej i turystyki. 

Realizacja zadań i projektów wskazanych w niniejszym dokumencie jest ściśle powiązana z 

założeniami dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. 

  

4.  SYSTEM WDRAŻANIA  I MONITOROWANIA STRATEGII 

Dla skutecznej i efektywnej realizacji ustaleń Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew  

niezbędne jest stworzenie systemu monitoringu założonych celów i zadań. Umożliwia on modyfikację 

poszczególnych elementów przyjętych ustaleń strategicznych. Jednocześnie system ten może być 

wykorzystywany do ciągłego monitorowania zdarzeń, tendencji i procesów zachodzących w otoczeniu 

gminy, jak i wewnątrz niej, które mogą wywierać pozytywny lub negatywny wpływ na osiąganie 

przyjętych celów rozwoju.  

Podstawowym instrumentem realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew jest 

Wieloletni Program Inwestycyjny, który zawiera konkretne zadania inwestycyjne przewidziane do 

realizacji w założonym okresie oraz projekty, które gmina będzie realizowała przy współudziale 

funduszy zewnętrznych. 
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Odpowiedzialność za wyniki wdrożenia strategii spoczywa na Wójcie i Radzie Gminy Kłoczew. 

Głównym koordynatorem działań związanych z opracowaniem i realizacją strategii rozwoju jest Urząd 

Gminy Kłoczew.    

Strategia Rozwoju Lokalnego wdrażana będzie poprzez realizację poszczególnych zadań 

zapisanych w niniejszym dokumencie. Realizacja poszczególnych zadań prowadzona będzie przez 

Wójta gminy Kłoczew przy pomocy pracowników odpowiedzialnych za poszczególne zadania w 

urzędzie gminy.  

System wdrażania Strategii Rozwoju będzie odnosił się przede wszystkim do: 

⇒ komunikacji społecznej w zakresie przyjmowania nowych zadań inwestycyjnych  

⇒ przygotowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji i zadań ujętych w 

strategii 

⇒ składania wniosków aplikacyjnych o przyznanie dofinansowania 

⇒ realizacji zadań zgodnie z określonymi wymogami 

⇒ monitorowania i raportowania wydatków i efektów realizacji poszczególnych zadań 

 
Wdrażanie  i monitoring realizacji ustaleń strategii mają za zadanie szybko wykrywać tendencje i 

zdarzenia mogące mieć negatywny wpływ na skalę i tempo realizacji założonych celów strategicznych, 

a także umożliwiają - poprzez odpowiednio dobrany system mierników - badać rezultaty w 

zaspokojeniu potrzeb mieszkańców. 

 

5. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO 

GMINY KŁOCZEW 

Dla skutecznej i efektywnej realizacji ustaleń Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew  

niezbędne jest stworzenie systemu monitoringu założonych celów i zadań. Umożliwia on modyfikację 

poszczególnych elementów przyjętych ustaleń strategicznych. Jednocześnie system ten może być 

wykorzystywany do ciągłego śledzenia zdarzeń, tendencji i procesów zachodzących w otoczeniu gminy, 

jak i wewnątrz niej, które mogą wywierać pozytywny lub negatywny wpływ na osiąganie przyjętych 

celów rozwoju.  

Wszystkie zadania przyjęte do realizacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego objęte zostaną 

monitoringiem rzeczowym, który dostarczy danych obrazujących postęp we wdrażaniu programu oraz 

umożliwi ocenę jego wykonania. Wskaźniki obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań 

są podzielone na trzy kategorie: 
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– produkty – odnoszą się do rzeczowych efektów działania, 

– rezultaty – odpowiadają one bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z wdrożenia 

programu, 

– oddziaływania – obrazują konsekwencje danego programu wykraczające poza natychmiastowe 

efekty dla bezpośrednich beneficjentów. Oddziaływanie może odnosić się do efektów  związanych 

bezpośrednio z podjętym działaniem ale pojawiających się po pewnym czasie oraz do efektów 

długookresowych, oddziałujących na szerszą populację i pośrednio tylko wynikających ze 

zrealizowanego działania. 

 Zrealizowane projekty inwestycyjne wymienione w Planie Rozwoju Lokalnego,  będą 

analizowane pod katem osiągnięcia poniższych wskaźników 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 
(mierzony w ciągu 2 lat po 
zakończeniu Projektu) 

Inwestycje związane z wykonaniem/zmodernizowaniem dróg gminnych 
• Długość dróg gminnych 

zmodernizowanych/wybudowanych 
• Liczba projektów zrealizowanych w 

zakresie inwestycji drogowych 

• wzrost poziomu stanu 
technicznego dróg 
gminnych 

• zmniejszenie emisji spalin 
do powietrza 

• wzrost dostępności do 
lepszych jakościowo dróg 

• oszczędność kosztów 
przejazdu 

• poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego 

• rozwój infrastruktury 
towarzyszącej (usługi) 

• rozwój turystyki 
sezonowej w gminie 

• poziom zaspokojenia 
potrzeb bieżących 
mieszkańców 

• wzrost atrakcyjności 
terenów  

• stworzenie nowych miejsc 
pracy 

Inwestycje związane z  wykonaniem/zmodernizowaniem sieci wodociągowej 
• Długość wykonanej/zmodernizowanej 

sieci wodociągowej 
• wzrost poziomu 

zwodociągowania gminy 
• wzrost ilości gospodarstw 

objętych systemem sieci 
wodociągowej 

• zwiększenie dostępu do 
lepszej jakości wody pitnej i 
wody przeznaczonej do 
celów gospodarczych 

 

• rozwój infrastruktury 
towarzyszącej (usługi) 

• wpływ inwestycji na 
poziom rozwoju turystyki 
sezonowej w gminie 

• poziom zaspokojenia 
potrzeb bieżących 
mieszkańców 

• poprawa stanu zdrowia 
mieszkańców 

• poprawa stanu 
środowiska naturalnego 

Inwestycje związane wykonaniem/zmodernizowaniem sieci kanalizacyjnej  
• Długość wykonanej/zmodernizowanej 

sieci kanalizacyjnej 
• Liczba zrealizowanych projektów 

 

• wzrost poziomu 
skanalizowania gminy 

• wzrost ilości gospodarstw 
objętych systemem sieci 
kanalizacyjnej 

• zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń 
przedostających się do 

• poprawa stanu 
środowiska naturalnego  

• rozwój infrastruktury 
towarzyszącej (usługi) 

• wpływ inwestycji na 
poziom rozwoju turystyki 
sezonowej w gminie 

• poziom zaspokojenia 
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gleby oraz wód 
powierzchniowych i 
podziemnych 

potrzeb bieżących 
mieszkańców 

 
 
Modernizacja i remonty podstawowej infrastruktury społecznej i sportowej 

• powierzchnia budynków 
zmodernizowanych/wybudowanych 

• ilość projektów wykonanych 

• wzrost poziomu stanu 
technicznego obiektów 

• ilość osób korzystających z 
obiektów 

• poprawa estetyki budynków 
• zwiększenie 

funkcjonalności 
• obniżenie kosztów 

eksploatacji 
• usuniecie zagrożeń dla 

zdrowia i bezpieczeństwa 
uczniów i nauczycieli 

 

• poziom zaspokojenia 
potrzeb bieżących 
mieszkańców 

• poprawa komfortu 
nauczania i warunków 
pracy 

• wzrost liczby nowych 
miejsc pracy  

Infrastruktura turystyczna 
• liczba obiektów przystosowanych do 

rozwoju turystyki 
• ilość zrealizowanych projektów 

• liczba terenów 
wydzielonych pod rozwój 
turystyki 

• liczba obiektów 
przystosowanych do 
rozwoju turystyki 

• poziom napływu ludności 
spoza terenu gminy 
(turystyka sezonowa) 

• wzrost atrakcyjności 
turystycznej gminy 

• rozwój usług 
towarzyszących 

• wzrost nowych miejsc 
pracy 

• rozwój turystyki 
sezonowej 

• wzrost zainteresowania 
walorami przyrodniczymi 
gminy wśród turystów 

Energia odnawialna 
• liczba obiektów z instalacją 

wykorzystującą energię odnawialną 
• liczba osób korzystających z 

nowopowstałej infrastruktury 
• powierzchnia 

zainstalowanych kolektorów 
słonecznych 

• całkowita moc obiektów 
wykorzystująca odnawialne 
źródła energii 

• zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń do 
środowiska 

• wzrost liczby 
mieszkańców 
postrzegających gminę 
Kłoczew jako miejsce 
atrakcyjne do życia 

 
 

  Kontrola i monitoring realizacji ustaleń strategii mają za zadanie szybko wykrywać tendencje i 

zdarzenia mogące mieć negatywny wpływ na skalę i tempo realizacji założonych celów strategicznych, 

a także umożliwiają - poprzez odpowiednio dobrany system mierników - badać rezultaty w zaspokojeniu 

potrzeb mieszkańców..  

  W celu ułatwienia kontroli i nadzoru nad realizacją ustaleń należy wprowadzić należy zestaw 

mierników pozwalających skutecznie monitorować postępy w jej realizacji. Zestaw mierników 
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monitorujących stopień realizacji poszczególnych celów strategicznych oraz stan istniejący prezentuje 

poniższe zestawienie: 

Wskaźniki monitoringu strategii  
• Liczba ludności ogółem, w tym kobiet 
• Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym 
• Przyrost naturalny ludności (nadwyżka urodzeń nad zgonami) 
• Saldo migracji (różnica między liczbą zameldowań i wymeldowań) 
• Dochody ogółem budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
• Dochody własne budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
• Wydatki inwestycyjne z budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
• Udział wydatków inwestycyjnych w ogólnych wydatkach budżetu gminy 
• Wielkość zadłużenia budżetu gminy 

• Powierzchnia użytków rolnych objętych zalesieniem 

• Wielkość środków finansowych z budżetu gminy wydatkowanych na uzbrojenie terenów inwestycyjnych 

• Liczba mieszkań ogółem na 1000 mieszkańców 

• Ogólna liczba nowych mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców  
• Liczba osób i rodzin objęta pomocą społeczną 
• Odsetek osób i rodzin objętych pomocą społeczną w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców gminy 
• Przeciętna kwota świadczeń z opieki społecznej na 1 korzystającego w zł 
• Liczba dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych (ogółem) 
• Przeciętny koszt utrzymania ucznia w placówkach oświatowych w zł rocznie 
• Liczba uczniów przypadająca na 1 nauczyciela i na 1 oddział  
• Liczba lekarzy i pielęgniarek na 1000 mieszkańców  
• Liczba imprez kulturalnych i sportowych w ciągu roku 

• Odsetek długości dróg gminnych o nawierzchni twardej 

• Odsetek dróg gminnych poddanych modernizacji i remontom w stosunku do ogółu dróg tego 

wymagających 
• Odsetek dróg posiadających oświetlenie oraz chodniki w stosunku do wielkości niezbędnych 
• Odsetek dróg powiatowych poddanych modernizacji i remontom w stosunku do ogółu dróg tego 

wymagających 
• Odsetek dróg gminnych poddanych modernizacji i remontom w stosunku do ogółu dróg tego 

wymagających 
• Długość ścieżek rowerowych (w km) 
• Udział długości sieci kanalizacyjnej w długości sieci wodociągowej 
• Odsetek mieszkańców korzystających w sieci wodociągowej 
• Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej 
• Stopień redukcji zanieczyszczeń w gminnej oczyszczalni ścieków 
• Stopień redukcji emisji gazów cieplarnianych 
• Odsetek gospodarstw domowych korzystających z odnawialnych źródeł energii 
• Odpady komunalne zebrane na 1 mieszkańca 
• Odsetek odpadów komunalnych poddanych segregacji 
• Liczba dzikich wysypisk śmieci 
• Liczba punktów skupu surowców wtórnych 
• Liczba umów partnerskich 
• Liczba pracujących  
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• Liczba pracujących w usługach w podziale na rodzaje usług  
• Liczba podmiotów gospodarczych 
• Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 
• Saldo podmiotów gospodarczych znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy (różnica między nowo 

zarejestrowanymi a wyrejestrowanymi podmiotami w ciągu danego roku) 

• Przeciętna liczba pracujących przypadająca na 1 podmiot gospodarczy 

• Liczba miejsc pracy dla niepełnosprawnych 

• Stopa bezrobocia 

• Udział ludzi młodych w ogólnej liczbie bezrobotnych 

• Udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych 

• Liczba gospodarstw rolnych, w tym: wysokotowarowych 

• Liczba zrealizowanych projektów  

• Liczba organizacji pozarządowych 

• Poziom wykorzystania środków zewnętrznych (w tym strukturalnych) 

• Liczba miejsc noclegowych i gastronomicznych 

• Liczba szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej 

• Liczba uczestników szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej 
• Liczba działających gospodarstw agroturystycznych 
• Odsetek osób korzystających z oferty turystycznej gminy  
• Udział gospodarstw agroturystycznych w liczbie gospodarstw rolnych 
• Liczba odwiedzających gminę 
• Udział gospodarstw ekologicznych w liczbie gospodarstw rolnych 
• Odsetek produkcji ekologicznej w stosunku do produkcji ogółem 
• Liczba zarejestrowanych produktów lokalnych 
• Liczba projektów międzynarodowych 
• Liczba i wartość inwestycji zagranicznych w gminie 
• Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego na terenie gminy 

 
        Tak określone mierniki pozwalają na ukazanie dynamiki zachodzących zmian w poziomie 

rozwoju społeczno-gospodarczego gminy w czasie i stopień zaawansowania realizacji przyjętych celów 

strategicznych. Powyższe mierniki można również stosować do porównań z innymi gminami, średnią 

powiatową, wojewódzką i ogólnokrajową oraz średnią unijną.  

System wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew  jest realizowany w oparciu o 

system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Gmina korzystając ze środków finansowych 

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jest zobowiązana przestrzegać zasad i procedur 

wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu z dnia 21 czerwca 1999 r. Nr 1260/1999 

wprowadzającym ogólne przepisy odnośnie funduszy strukturalnych oraz rozporządzeniach 

odnoszących się do poszczególnych funduszy strukturalnych. 

 Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków wg źródeł 

ich pochodzenia. W niektórych sytuacjach może to oznaczać, że podmiot korzystający z różnych źródeł 
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finansowania będzie musiał sprostać wielu wymaganiom formalnym. Dotyczy to w szczególności 

odmiennych zasad wykorzystania środków pochodzących ze źródeł krajowych oraz środków 

pochodzących ze źródeł unijnych. 

 
6. OPIS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 
Rada i  Wójt gminy Kłoczew podejmując decyzję o przystąpieniu do prac nad Strategią Rozwoju 

Lokalnego Gminy Kłoczew uznały, że dokument ten powinien być opracowany przy współudziale 

społeczności lokalnej. Przyjęto, że Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew będzie wynikiem 

porozumienia różnorodnych partnerów społecznych.  Kierując się tym założeniem, Wójt i Rada Gminy  

Kłoczew zaprosili do udziału w pracach reprezentatywnych przedstawicieli społeczności lokalnej. W 

skład grupy roboczej, która uczestniczyła w opracowywaniu projektów/zadań inwestycyjnych, weszły 

osoby cieszące się autorytetem i powszechnym zaufaniem oraz posiadające rzeczywisty wpływ na 

kształtowanie wizerunku gminy. Do poszczególnych grupy roboczej weszli przedstawiciele: 

• Rady Gminy w Kłoczewie, 

• Rad Sołeckich,  

• placówek oświatowych,  

• zakładów pracy; 

• jednostek OSP, 

• wydziałów Urzędu Gminy w Kłoczewie, 

• działacze społeczni. 

Przedstawiciele grupy roboczej reprezentowali miejscowości powiązane infrastrukturą techniczną i 

społeczną oraz zlokalizowane blisko siebie, wchodzące w skład gminy Kłoczew.  

Zaangażowanie przedstawicieli społeczności lokalnej w opracowywanie Strategii Rozwoju 

Lokalnego Gminy Kłoczew miało na celu wykorzystanie ich wiedzy, doświadczenia  

i informacji o gminie. Rolą ekspertów zewnętrznych była moderacja, ukierunkowanie prac, zebranie 

wyników oraz przygotowanie ostatecznej wersji dokumentu.  

Podstawowym zadaniem grupy roboczej ds. opracowania planu rozwoju lokalnego było 

formułowanie opinii dotyczących uwarunkowań rozwojowych gminy. Do zadań grupy, która wzięła udział 

w warsztatach należało: 

• wypracowanie analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń gminy 

• identyfikacja kluczowych problemów gminy 

• określenie zadań/projektów planowanych w perspektywie  2007-2015 

• wyłonienie podmiotów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie projektów. 
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Podczas warsztatów z udziałem przedstawicieli grup roboczych wykorzystano techniki pracy 

indywidualnej i grupowej. Wykorzystanie takich metod pracy było niezbędne ze względu na konieczność 

zapewnienia obiektywizmu formułowanych ocen, demokratycznego sposobu podejmowania decyzji oraz 

sprawną organizację pracy. 

Wszystkie wyniki prac grup roboczych zostały udokumentowane i przedstawione do konsultacji 

przed zatwierdzeniem ostatecznej wersji „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew” przez Radę 

Gminy Kłoczew. 
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IV. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY 

GMINY KŁOCZEW NA LATA 2008-2011 
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1. WPROWADZENIE 

       Wieloletni Plan Inwestycyjny obejmuje zestawienie planowanych przez gminę Kłoczew, zadań 

inwestycyjnych w ujęciu rzeczowym, finansowym i czasowym. Jego opracowanie i coroczną 

aktualizację determinują głównie dwa czynniki: tj.: potrzeby mieszkańców i możliwości finansowe gminy. 

Dlatego WPI jest ściśle powiązany z projekcją budżetową. Jasne przedstawienie sytuacji finansowej, 

przychodów i mechanizmów finansowych pozwala ustalić kolejność realizacji inwestycji oraz zadania 

priorytetowe. 

Podstawowe korzyści z wprowadzenia wieloletniego planowania inwestycyjnego w gminie to:  

⇒ uspołecznienie systemu planowania 

⇒ skuteczniejsze planowanie oraz kontrola wydatków gminy 

⇒ skuteczna realizacja podstawowych założeń i celów rozwoju gminy 

⇒ jasne i przejrzyste zasady przyznawania środków dysponentom to większa wiarygodność gminy 

⇒ poprawa procedur przygotowania i rozliczania zadań inwestycyjnych do wymagań Unii 

Europejskiej dotyczących korzystania ze środków  z funduszy strukturalnych.  

Podstawowe zmiany, jakie wiążą się z wprowadzeniem system wieloletniego planowania 

inwestycyjnego (WPI) to modyfikacją systemu tworzenia planu inwestycyjnego, zasad i procedur 

przygotowania zadań inwestycyjnych i integracji WPI z budżetem gminy.  

Proces tworzenia Planu podzielony został na następujące etapy:  

1.  Zbieranie danych o potrzebach inwestycyjnych w gminie.  

2.  Zestawienie zadań inwestycyjnych wg priorytetów. 

3.  Ocena zadań inwestycyjnych i rekomendacja zadań do Planu. 

4.  Przygotowanie wstępnej wersji Planu. 

5.  Uzgodnienie z projektem budżetu gminy.  

6.  Przygotowanie ostatecznej wersji Planu. 

7.  Zatwierdzenie planu przez Radę Gminy Kłoczew. 

Wieloletni plan inwestycyjny będzie planem corocznie aktualizowanym oraz będzie podstawą 

do tworzenia kolejnych budżetów gminy w zakresie zadań inwestycyjnych. Aktualizacja będzie się 

odbywać poprzez uzupełnienie danych dotyczących zadań już ujętych w planie i wprowadzenie nowych 

zadań do planu w miarę możliwości finansowych gminy.  
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Skuteczne wprowadzenie planu inwestycyjnego wymaga zaangażowania się w proces 

planowania wszystkich, których ten proces dotyczy tj. mieszkańców, radnych, merytorycznych 

wydziałów urzędu, oraz wszystkich jednostek organizacyjnych gminy (zakładów budżetowych, 

jednostek budżetowych, instytucji kultury, spółek z udziałem gminy).  

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących umieszczania poszczególnych zadań w Wieloletnim 

Planie Inwestycyjnym Gminy Kłoczew wzięto pod uwagę następujące kryteria: 

⇒ zadania inwestycyjne przygotowane do realizacji pod względem formalno-prawnym i 
projektowo-technicznym; 

⇒ inwestycje w trakcie realizacji; 

⇒ inwestycje, które  generują największe korzyści dla mieszkańców i jakości ich życia; 

⇒ inwestycje, które zapewniają ochronę zasobów i walorów środowiska przyrodniczego oraz 
poprawę jego stanu. 

                                W wyniku analizy i oceny zgłoszonych zadań inwestycyjnych została sporządzona lista 

priorytetowych inwestycji przewidzianych do realizacji na lata 2007-2011. 

2. ANALIZA BUDŻETU GMINY 

Budżet gminy jest planem rocznym zawierającym dochody i wydatki związane z finansowaniem 

zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Możliwości rozwoju gminy limitują 

osiągane dochody budżetowe. W pozycjach przychodów można wyróżnić różnego rodzaju subwencje i 

dotacje oraz dochody własne - podatki i opłaty gminne. Wśród wydatków są dwie pozycje: wydatki 

bieżące i inwestycje. Wydatki bieżące to przede wszystkim wynagrodzenia sfery budżetowej i wydatki 

rzeczowe ponoszone na utrzymanie między innymi różnych obiektów będących w gestii gminy.  

Budżet gminy Kłoczew objęto analizą historyczną w latach 2001-2006.  
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L.p. Wyszczególnienie 2001 2002  2003 2004 2005 2006 
I. DOCHODY  OGÓŁEM  8 416 150     9 909 515 10 285 862 11 448 245 12 195 119 13 908 979 
1 Podatki i opłaty pobierane przez gminę 1 047 031 1 117 953 1 125 850 1 153 626 1 189 000 1 256 463 
  • · podatek rolny 352 333 362 825 372 047 377 266 385 484 375 775  
  • · podatek od nieruchomości 391 853 446 621 450 266 469 671 485 043 501 471 
  • · podatek leśny 34 329 34 535 32 649 32 380 34 280 36 082 

  • · podatek od środków 
transportowych 

53 950 60 344 55 190 60 183 68 277 76 863 

  
• · podatek dochodowy od osób 

fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą 

54 242 50 788 35 024 28 209 22 327 24 373 

  • · podatek od spadków i 
darowizn 

6 253 14 025 10 058 19 632 11 445 4 730 

  • · opłata skarbowa 18 539 21 776 21 424 20 616 22 013 26 583 
  • · opłata targowa 251 500 918 806 454 1 270 
  • · pozostałe dochody 135 281 126 539 148 274 144 863 159 677 209 316 

2 
 Udziały w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa 

474 478 487 920 506 965 612 596 641 767 718 022 

3  Dotacje celowe z budżetu państwa 729 203 1 265 428 922 677 1 338 199 2 091 444 3 839 625 

4  Różne dochody 594 363 643 132 568 710 1 061 228 1 098 824 557 976 

5  Subwencja ogólna 5 571 075 6 395 082 7 161 660 7 282 596 7 174 084 7 536 893 

  • · subwencja podstawowa / 
wyrównawcza 

1 891 768 2 045 844 2 261 017 2 729 010 2 875 230 3 182 908 

  • · subwencja oświatowa 3 404 870 4 077 613 4 624 889 4 483 922 4 298 854 4 305 381 

  • · subwencja rekompensująca, 
uzupełniająca 

274 437 271 625 275 754 69 664  - 48 604 

II  WYDATKI  OGÓŁEM 8 883 526 9 449 109 10 059 720 11 086 607 12 165 384 13 639 884 
1  Wydatki inwestycyjne 2 224 738 1 719 442 1 711 774 2 400 069 2 275 374 1 477 798 
2  Wydatki bieżące 6 658 788 7 729 667 8 347 946 8 686 538 9 890 010 12 162 086 
  • · wynagrodzenia 3 606 680 3 827 009 4 210 422 4 383 696 4 408 004 4 585 974 
  • · pochodne od wynagrodzeń 749 307 814 165 883 441 881 045 904 752 940 465 
  • · wydatki rzeczowe 1 676 229 2 364 512 2 797 602 2 686 535 3 706 257 5 760 761 

  
· dotacje 

• - pozostałe ( diety, fundusz 
świadczeń socjalnych) 

120 000 
506 572 

114 000 
609 981 

124 300 
332 181 

156 600 
578 662 

174 700 
696 297 

175 000 
699 886 

III  WYNIK  FINANSOWY - 467 376 + 460 406 + 226 142 + 361 638 + 29 735 + 269 095 

IV  ŹRÓDŁO  POKRYCIA  DEFICYTU kredyt - - - - - 

  Stan zadłużenia na koniec roku z tytułu 
zaciągniętych kredytów i pożyczek 

675 000 551 765 364 118 278 831 110 004 0  

 

Nakłady inwestycyjne gminy Kłoczew w latach 2000-2006 

Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Gospodarka komunalna 180 000 45 757 191 562 52 538 166 430 188 266 

Oświata 1 115 288 444 516 339 302 399 329 902 145 - 

Inwestycje infrastrukturalne 916 367 1 167 857 1 126 032 1 914 747 1 186 163 1 239 410 

Inne 13 083 61 312 54 878 33 455 20 636 50 122 
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2.1. Dochody budżetowe  

 Dochody ogółem budżetu gminy Kłoczew wzrosły w latach 2001 - 2006 nominalnie z 8.416.150  

PLN  do 13.908.979 PLN  (dynamika 165,27 %).  

 W poszczególnych elementach dochodów budżetowych obserwuje się tendencje wzrostowe. 

Dynamika udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kształtuje się na poziomie 

151,33%, subwencja ogólna 135,29%, podatków i opłat pobieranych przez gminę kształtuje się na 

poziomie 120,00%. 

Najwyższą dynamiką w analizowanym okresie cechują się dotacje celowe z budżetu państwa 

(526,55%), przy czym największy wzrost tych środków nastąpił w latach 2005 i 2006. 

Tendencję spadkową wykazują środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł 

pozabudżetowych (93,88%), przy czym największy spadek nastąpił w 2006 roku (dynamika w stosunku 

do 2005 roku wyniosła 50,78%, a w stosunku do 2004 roku 52,58%). Wynika to z dwukrotnie wyższych 

wpływów tych środków w latach 2004 i 2005 w porównaniu do pozostałych lat analizowanego okresu.  

 Rodzaje dochodów budżetu gminy w cenach bieżących oraz ich główne źródła pozyskania w 

poszczególnych latach zostały wyszczególnione w poniższym zestawieniu:  

 

 

 

Wyszczególnienie 
 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006/ 
2001 

(dynamika) 

DOCHODY  
OGÓŁEM 

8 416 150  9 909 515 10 285 862 11 448 245 12 195 119 13 908 979 165,27 

Podatki i opłaty  
pobierane przez  
gminę  

1 047 031 1 117 953 1 125 850 1 153 626 1 189 000 1 256 463 120,00 

podatek  rolny 352 333 362 825 372 047 377 266 385 484 375 775  106,65 

podatek  od  
nieruchomości 

391 853 446 621 450 266 469 671 485 043 501 471 127,97 

podatek  leśny 34 329 34 535 32 649 32 380 34 280 36 082 105,11 

podatek  od środków  
transportowych 

53 950 60 344 55 190 60 183 68 277 76 863 142,47 

podatek  dochodowy  
od osób fizycznych  
prowadzących  
działalność  
gospodarczą 

54 242 50 788 35 024 28 209 22 327 24 373 44,93 

podatek  od spadków  
i darowizn 

6 253 14 025 10 058 19 632 11 445 4 730 75,64 

opłata  skarbowa 18 539 21 776 21 424 20 616 22 013 26 583 143,39 

opłata  targowa 251 500 918 806 454 1 270 505,98 

pozostałe  dochody 135 281 126 539 148 274 144 863 159 677 209 316 154,73 
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Udziały w  
podatkach  
stanowiących  
dochód  
budżetu państwa 

474 478 487 920 506 965 612 596 641 767 718 022 151,33 

Dotacje celowe  
z budżetu państwa 

729 203 1 265 428 922 677 1 338 199 2 091 444 3 839 625 526,55 

Różne dochody 594 363 643 132 568 710 1 061 228 1 098 824 557 976 93,88 

Subwencja ogólna 
 

5 571 075 6 395 082 7 161 660 7 282 596 7 174 084 7 536 893 135,29 

Subwencja   
podstawowa 

1 891 768 2 045 844 2 261 017 2 729 010 2 875 230 3 182 908 168,25 

Subwencja   
Oświatowa 

3 404 870 4 077 613 4 624 889 4 483 922 4 298 854 4 305 381 126,45 

Subwencja   
rekompensująca,  
uzupełniająca  

274 437 271 625 275 754 69 664  0 48 604 17,71 

 

Dane liczbowe obrazujące zmiany struktury poszczególnych źródeł budżetu gminy w latach 

2001 – 2006 przedstawiono w poniższych zestawieniach:  

 

Struktura dochodów budżetowych ogółem  

Wyszczególnienie 
 

2001  2002 2003 2004  2005  2006  2006/ 
2001  

DOCHODY OGÓŁEM 100,00 100,00 100,00 100,00  100,00  100,00  0,00  

Podatki i opłaty  
pobierane  
przez gminę  

12,44 11,28 10,94  10,08  9,75  9,03  -3,41  

Udziały w podatkach  
stanowiących dochód  
budżetu państwa 

5,64 4,93 4,93  5,35  5,26  5,16  -0,48  

Dotacje  celowe  
z budżetu państwa 

8,66 12,77 8,97  11,69  17,15  27,61  18,95  

Różne dochody 7,06 6,49 5,53  9,27  9,01  4,01  -3,05  

Subwencja  ogólna 
 

66,20 64,53 69,63  63,61  58,83  54,19  -12,01  

 

 W analizowanym okresie poszczególne źródła dochodów budżetowych kształtowały się na 

zmiennym poziomie.  W dochodach ogółem tendencją wzrostową wykazał się jedynie udział dotacji 

celowych z budżetu państwa (+18,95%). Pozostałe dochody wykazały tendencją spadkową: podatki i 

opłaty pobierane przez gminę (-3,41%), środki na dofinansowanie zadań gminy ze środków 

pozabudżetowych (-3,05%) oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (-0,48%). 

Największy spadek wykazała subwencja ogólna (-12,01%).  
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 Struktura dochodów własnych, kształtuje się na zmiennym poziomie. Nastąpił wzrost dochodów 

pozostałych (3,74%), podatku od nieruchomości (2,48%) oraz niewielki wzrost podatku od środków 

transportowych (0,97%), opłaty skarbowej  (0,34%) i opłaty targowej (0,08%).  

Tendencję spadkową wykazuje podatek rolny (-3,74%), oraz natomiast w niedużym stopniu 

podatek leśny (-0,41%)  i podatek od spadków i darowizn (-0,22%).  

Niewielki udział w strukturze i systematyczny spadek wykazuje podatek dochodowy od osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  (-3,41%). Wskazuje to na zmniejszające się 

zainteresowanie ludności działalnością gospodarczą na terenie gminy.  

 

Struktura dochodów własnych  

Wyszczególnienie 
 

2001  2002  2003 2004 2005  2006  2006/ 
2001  

DOCHODY WŁASNE  100,00 100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  0,00  

podatek  rolny 33,65 32,45 33,05  32,70  32,42  29,91  -3,74  

podatek  od  
nieruchomości 

37,43 39,95 40,00  40,71  40,80  39,91  2,48  

podatek  leśny 3,28 3,09 2,90  2,81  2,88  2,87  -0,41  

podatek od środków  
transportowych 

5,15 5,40 4,90  5,22  5,74  6,12  0,97  

podatek dochodowy  
od osób fizycznych  
prowadzących  
działalność  
gospodarczą 

5,18 4,54 3,11  2,44  1,88  1,94  -3,24  

podatek od spadków  
i darowizn 

0,60 1,25 0,89  1,70  0,96  0,38  -0,22  

opłata skarbowa 1,77 1,95 1,90  1,79  1,85  2,11  0,34  

opłata targowa 0,02 0,05 0,08  0,07  0,04  0,10  0,08  

Pozostałe dochody 12,92 11,32 13,17  12,56  13,43  16,66  3,74  

 

Struktura subwencji  

Wyszczególnienie 
 

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2006/ 
2001  

SUBWENCJA   
OGÓLNA 

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

Subwencja   
podstawowa  

33,96 31,99 31,57  37,47  40,08  42,23  8,27  

Subwencja   
Oświatowa 

61,12  63,76 64,58  61,57  59,92  57,12  -4,00  

Subwencja   
rekompensująca,  
uzupełniająca  

4,92 4,25 3,85  0,96  0,00  0,65  -4,27  
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 W strukturze subwencji ogólnej w poszczególnych latach większy udział ma subwencja 

oświatowa, jednak wykazuje ona tendencję spadkową (-4,00%). Tendencję spadkową wykazuje 

również subwencja rekompensująca (-4,27%), która ma jednak niewielki udział w strukturze subwencji 

ogólnej. Systematyczny wzrost i największy udział w strukturze wykazuje natomiast subwencja 

podstawowa (8,27%)  

 Analiza wielkości i zmian dochodów budżetu gminy Kłoczew w  latach 2001 – 2006 zarówno 

wykazała zjawiska zarówno pozytywne jak i negatywne.  

 

Wśród zjawisk pozytywnych można wyróżnić:  

• wzrost wartości dochodów ogółem (o 65,27%) w całym analizowanym okresie).  

• W latach następnych władze gminy powinny dążyć do wzrostu wpływów budżetowych – zarówno 

własnych jak i zewnętrznych. Zwiększanie środków budżetowych daje możliwość zwiększenia 

potencjału inwestycyjnego oraz lepszego zarządzania samorządem terytorialnym;  

• wzrost wartości dochodów własnych w analizowanym okresie (o 20,00%), jednak znacznie  niższy 

od wzrostu dochodów ogółem;  

• wzrost udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (o 51,33%);  

• wzrost wpływów z subwencji ogólnej (o 35,29%) – jednak znacznie niższy od tempa wzrostu 

dochodów ogółem.  

•  

Wśród zjawisk negatywnych można wyróżnić:   

• systematyczne zmniejszanie się wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą;  

• tendencja spadkowa podatku rolnego;  

• duży spadek środków na dofinansowanie gminy ze źródeł pozabudżetowych  ogólnej;  

• tendencja spadkowa subwencji oświatowej.  

 

 W następnych latach należy dążyć do zwiększania dochodów własnych oraz wzrostu ich 

udziału w dochodach ogółem, ponieważ jest to grupa dochodów w znacznej części zależna od władz 

decyzyjnych gminy. Im większy udział dochodów własnych w budżecie, tym łatwiejszy jest proces 

prognozowania budżetu na lata następne. Na wzrost dochodów własnych ma wpływ wzrost lokalnej 

bazy ekonomicznej, m. in. w wyniku realizowanych inwestycji. Duży nacisk należy położyć na 

przywrócenie i rozwój działalności gospodarczej. To z kolei wpłynie na zwiększenia bazy podatkowej.  
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2.2 Wydatki budżetowe  

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu gminy Kłoczew w latach 2001 – 2006 

przedstawiono poniżej:  

 

Wyszczególnienie 
 
 

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2006/ 
2001  

(dynamik
a)  

WYDATKI OGÓŁEM 
 

8 883 526 9 449 109 10 059 720  11 086 607  12 165 384  13 639 884  153,54  

Wydatki  
inwestycyjne 

2 224 738 1 719 442 1 711 774  2 400 069  2 275 374  1 477 798  66,43  

Wydatki bieżące 6 658 788 7 729 667 8 347 946  8 686 538  9 890 010  12 162 086  182,65  

wynagrodzenia 3 606 680 3 827 009 4 210 422  4 383 696  4 408 004  4 585 974  127,15  

pochodne  
od wynagrodzeń 

749 307 814 165 883 441  881 045  904 752  940 465  125,51  

wydatki rzeczowe 1 676 229 2 364 512 2 797 602  2 686 535  3 706 257  5 760 761  343,67  

dotacje celowe  
z budżetu  
państwa 

120 000 114 000 124 300  156 600  174 700  175 000  145,83  

Pozostałe ( diety,  
fundusz świadczeń  
socjalnych) 

506 572 609 981 332 181  578 662  696 297  699 886  138,16  

 

 Wydatki ogółem budżetu gminy wzrosły w badanym okresie nominalnie z 8.883.526 PLN do 

13.639.884 PLN (dynamika 153,54%).  

Analiza dynamiki wydatków wykazuje zróżnicowane wartości notowane w kolejnych latach. 

Zwiększyły się wydatki bieżące (dynamika 182,65%). Nastąpił gwałtowny spadek wydatków 

inwestycyjnych zwłaszcza w 2006 roku i w latach następnych. (dynamika 66,43%). Wiąże się ze 

spadkiem środków na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych w 2006 roku.  

Efektem tego jest malejący udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem (-14,21%).  

Struktura wydatków ogółem budżetu  

Wyszczególnienie 
 

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2006/ 
2001  

WYDATKI OGÓŁEM 
 

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

Wydatki  
inwestycyjne 

25,04 18,20 17,02  21,65  18,70  10,83  -14,21  

Wydatki bieżące 74,96 81,80 82,98  78,35  81,30  89,17  14,21  

 

 W wydatkach bieżących największy udział mają wynagrodzenia z widoczną tendencją 

spadkową w badanym okresie (-16,46%) oraz rosnące wydatki rzeczowe (22,20%). Tendencję 
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spadkową wykazują również wydatki pochodne od wynagrodzeń (-3,52%). Świadczy to o spadku 

zatrudnienia.  

Szczegółowe zestawienie wydatków bieżących budżetu gminy Kłoczew w latach 2001 – 2006 

przedstawiono poniżej:  

Struktura wydatków bieżących  

Wyszczególnienie 
 

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2006/ 
2001  

WYDATKI BIEŻĄCE 100,00 100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  0,00  

wynagrodzenia 54,17 49,51 50,44  50,47 44,57 37,71  -16,46  

pochodne  
od wynagrodzeń 

11,25  10,53 10,58  10,14  9,15  7,73  -3,52  

wydatki rzeczowe 25,17 30,59 33,51  30,93  37,47  47,37  22,20  

dotacje celowe  
z budżetu  
państwa 

1,80  1,48 1,49  1,80  1,77  1,44  -0,36  

pozostałe ( diety,  
fundusz świadczeń   
socjalnych) 

7,61  7,89 3,98  6,66  7,04  5,75  -1,86  

 

Wynik finansowy budżetu  

 Generalnie dochody ogółem gminy są wyższe od wydatków ogółem, czego efektem jest dodatni 

wynik finansowy kształtujący się na zmiennym poziomie (jedynie w 2001 roku wynik finansowy był 

ujemny). 

 W latach 2001 – 2005 pomimo dodatniego wyniku finansowego gmina posiłkowała się 

kredytami i pożyczkami. Rok 2006 zakończył się brakiem zadłużenia.  

Dochody i wydatki budżetu gminy w latach 2001 – 2006 przedstawiono w poniższych 

zestawieniach. 

 

Wyszczególnienie 2001  2002  2003  2004  2005  2006  

DOCHODY OGÓŁEM 8 416 150  9 909 515 10 285 862  11 448 245  12 195 119  13 908 979  

WYDATKI OGÓŁEM 8 883 526 9 449 109 10 059 720  11 086 607  12 165 384  13 639 884  

WYNIK FINANSOWY - 467 376 + 460 406 + 226 142  + 361 638  + 29 735  + 269 095  

ŹRÓDŁO  POKRYCIA   
DEFICYTU 

Kredyt - -  -  -  -  

Stan  zadłużenia   
na  koniec  roku  
z tytułu zaciągniętych kredytów i 
pożyczek 

675 000 551 765 364 118  278 831  110 004  0  
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2.3 Podsumowanie przeprowadzonej analizy budżetowej. 
 

 Wśród priorytetów polityki finansowej i gospodarki budżetowej Gminy na najbliższe lata należy 

wymienić:  

1. Określenie tempa kierunków rozwoju gminy.  

2. Dążenie do wzrostu bazy dochodowej gminy.  

3. Zalecenie racjonalizacji wydatków bieżących i inwestycyjnych.  

4. Ustalenie proporcji podziału środków budżetowych, w szczególności planowanych wydatków 

bieżących i inwestycyjnych.  

5. Stałe monitorowanie płynności finansowej i zdolności kredytowej gminy.  

 

3. LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KŁOCZEW  NA LATA 2008-2011 
 

 

Przedsięwzięcie - zadanie 
Jednostka 

odpowiedzialna za 
zadanie 

Miejsce 
realizacji 

Czas realizacji 
Koszt  w PLN 

Budowa hali sportowej przy Zespole 
Szkół w Kłoczewie 

Wójt i Rada Gminy 
Kłoczew 

Gmina Kłoczew 

 
2008-2011 5 365 560,00 

Budowa energooszczędnego 
oświetlenia ulicznego w gminie 

Kłoczew 

Wójt i Rada Gminy 
Kłoczew 

Gmina Kłoczew 

 
2008-2010 80 000,00 

Budowa gminnej oczyszczalni 
ścieków 

w Kłoczewie 

Wójt i Rada Gminy 
Kłoczew 

Gmina Kłoczew 

 
2008-2011 1 734 979,00 

Budowa sieci kanalizacyjnej  
w Kłoczewie 

Wójt i Rada Gminy 
Kłoczew 

Gmina Kłoczew 

 
2008-2011 3 107 270,00 

 
Budowa wodociągów wiejskich Wójt i Rada Gminy 

Kłoczew 
Gmina Kłoczew 

 
2008-2010 550 000,00 

 
Instalacja kolektorów słonecznych  Wójt i Rada Gminy 

Kłoczew 
Gmina Kłoczew 

2009-2011 

7 000 000,00 

 
 Gmina Kłoczew będzie w planowanym okresie współfinansowała remonty i modernizacje dróg 

gminnych przy udziale środków zewnętrznych.  

Dodatkowo przewidziane jest dofinansowanie odcinków następujących dróg powiatowych: 

⇒ Wojciechówka-Bramka-Jagodne 

⇒ Wylezin-Ownia-Stara Dąbia 
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⇒ /Trojanów/-Kłoczew 

⇒ /Babice/- Stare Zadybie  

⇒ Wola Zadybska-Zaryte 

⇒ /Żelechów/-Wola Zadybska-/Trojanów/ 

⇒ Ryki-Kłoczew-/Żelechów/ 

⇒ Kurzelaty-Kłoczew 

⇒ Stare Zadybie-Huta Zadybska 

⇒ Stryj-Gózd 

⇒ Kłoczew-Gózd 

⇒ Kłoczew-Padarz-Rzyczyna 

⇒ Kłoczew-Czernic-Grabów Szlachecki 
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4. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ 

 

NAZWA ZADANIA:  
 

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół  
w Kłoczewie 

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI: 
 

2008-2011 

LOKALIZACJA: 
 

Kłoczew 

CEL REALIZACJI ZADANIA: 
 

Budowa infrastruktury sportowej 

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ ZADANIA: Gmina Kłoczew 
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA: 
 

lokalny 

ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO: 

Zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kłoczew 

1. OPIS ZADANIA   
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Kłoczewie.  
1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA   
Obiekt przeznaczony będzie do wykorzystania przez uczniów szkoły oraz przez mieszkańców gminy. Zakres rzeczowy 
zadania obejmuje: budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Kłoczewie zgodnie z dokumentacją projektową. 
1.2 SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA 

 Zakres rzeczowy –  
opis faz procesu inwestycyjnego 

Ogółem wielkość 
nakładów 
 (tys. zł) 

Rok 1 I etap 1 350 000,00 
Rok 2 II etap  2 482 000,00 
Rok 3 III etap 1 333 560,00 
Rok 4 IV etap 200 000,00 
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego: 
 

5 365 560,00 

Wysokość środków gminnych (%):  
 

25 % 

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIA:   
fundusze strukturalne  
 
2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA 
 
EKONOMICZNE - 

SPOŁECZNE • poprawa jakości życia mieszkańców 
 

EKOLOGICZNE          - 
 
 

INNE - 
 

3. DODATKOWE INFORMACJE 
(np. istniejąca dokumentacja, 
uchwały, projekty):  
 

 
- 
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NAZWA ZADANIA:  
 

Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego 
w gminie Kłoczew 

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI: 
 

2008-2010 

LOKALIZACJA: 
 

Teren Gminy Kłoczew 

CEL REALIZACJI ZADANIA: 
 

Poprawa jakości życia mieszkańców 

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ ZADANIA: Gmina Kłoczew 
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA: 
 

lokalny 

ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO: 

Zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kłoczew 

1. OPIS ZADANIA   
Budowa energooszczędnego oświetlenia w miejscowościach gminnych. 
1.2 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA   
 
Zgodnie z dokumentacją projektową. 
1.2 SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA 

 Zakres rzeczowy –  
opis faz procesu inwestycyjnego 

Ogółem wielkość 
nakładów 
 (tys. zł) 

Rok 1 Budowa energooszczędnego oświetlenia w miejscowości Padarz 20 000,00 
Rok 2 Budowa energooszczędnego oświetlenia w miejscowościach na terenie 

gminy Kłoczew 
30 000,00 

Rok 3 Budowa energooszczędnego oświetlenia w miejscowościach na terenie 
gminy Kłoczew 

30 000,00 

Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego: 
 

80 000,00 

Wysokość środków gminnych (%):  
 

25 % 

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIA:   
 
 fundusze strukturalne  
2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA 
 
EKONOMICZNE • oszczędności finansowe 

 
SPOŁECZNE • zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców 

•  poprawa jakości życia 
 

EKOLOGICZNE • wdrożenie energooszczędnych technologii  
 

INNE  
- 

3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):  
Program budowy energooszczędnego oświetlenia ulicznego w gminie Kłoczew. 
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NAZWA ZADANIA:  
 

Budowa gminnej oczyszczalni ścieków 
 w Kłoczewie 

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI: 
 

2008-2011 

LOKALIZACJA: 
 

Kłoczew 

CEL REALIZACJI ZADANIA: 
 

Budowa infrastruktury sanitarnej zgodnie z wymogami i 
standardami w zakresie ochrony środowiska 

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ ZADANIA: Gmina Kłoczew 
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA: 
 

lokalny 

ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO: 

Zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kłoczew 

1. OPIS ZADANIA   
Przedmiotem inwestycji jest budowa oczyszczalni ścieków w Kłoczewie. zgodnie z wymogami  technologicznymi.  
1.3 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA   
 
Zgodnie z dokumentacją projektową. 
1.2 SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA 

 Zakres rzeczowy –  
opis faz procesu inwestycyjnego 

Ogółem wielkość 
nakładów 
 (tys. zł) 

Rok 1 I etap 630 000,00 
Rok 2 II etap 351 753,00 
Rok 3 III etap 355 440,00 
Rok 4 IV etap 397 786,00 
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego: 
 

1 734 979,00 

Wysokość środków gminnych (%):  
 

25 % 

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIA:   
fundusze strukturalne  
2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA 
 
EKONOMICZNE • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy 

• pełne wykorzystanie przepustowości oczyszczalni 
• niższe koszty eksploatacji dla mieszkańców 

SPOŁECZNE • poprawa jakości życia mieszkańców  
EKOLOGICZNE • ochrona środowiska: poprawa stanu czystości wód  rzek 

•  ochrona gleb 
• zwiększenie poziomu redukcji zanieczyszczeń 

INNE  
- 

3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):  
Program kanalizacji i gospodarki odpadami płynnymi w gminie Kłoczew 
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NAZWA ZADANIA:  
 

Budowa sieci kanalizacyjnej w Kłoczewie 

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI: 
 

2008-2011 

LOKALIZACJA: 
 

Kłoczew 

CEL REALIZACJI ZADANIA: 
 

Budowa infrastruktury sanitarnej 

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ ZADANIA: Gmina Kłoczew 
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA: 
 

lokalny 

ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO: 

Zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kłoczew 

1. OPIS ZADANIA   
Budowa sieci kanalizacyjnej w Kłoczewie 
1.4 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA   

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej.  Zakres inwestycji obejmuje wykonanie sieci 
kanalizacji grawitacyjnej zbierającej ścieki z gospodarstw indywidualnych wraz z ich odprowadzeniem do 
oczyszczalni ścieków.  

1.2 SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA 

 Zakres rzeczowy –  
opis faz procesu inwestycyjnego 

Ogółem wielkość 
nakładów 
 (tys. zł) 

Rok 1 I etap 300 000,00 
Rok 2 II etap 300 000,00 
Rok 3 III etap 1 000 000,00 
Rok 4 IV etap 1 507 270,00 
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego: 
 

3 107 270,00 

Wysokość środków gminnych (%):  
 

25 % 

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIA:   
fundusze strukturalne  
2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA 
 
EKONOMICZNE • dochody z tytułu opłat za ścieki 

 
SPOŁECZNE • polepszenie standardu życia mieszkańców 

 
EKOLOGICZNE • likwidacja istniejących oraz zapobieżenie budowie nowych szamb, stanowiących 

zagrożenie dla środowiska naturalnego 
INNE • korzystny wpływ na stan zdrowia mieszkańców 
3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):  
Program kanalizacji i gospodarki odpadami płynnymi w gminie Kłoczew. 
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NAZWA ZADANIA:  
 

Budowa wodociągów wiejskich 

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI: 
 

2008 – 2010 

LOKALIZACJA: 
 

Zwadnik, Huta Zadybska, Rzyczyna 

CEL REALIZACJI ZADANIA: 
 

Zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy 

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ ZADANIA: Gmina Kłoczew, mieszkańcy 
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA: 
 

Teren Gminy Kłoczew 

ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO: 

Zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kłoczew 

1. OPIS ZADANIA   
Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Zwadnik, Rzyczyna i Huta Zadybska 
1.5 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA   
 
 
1.2 SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA 

 Zakres rzeczowy –  
opis faz procesu inwestycyjnego 

Ogółem wielkość 
nakładów 
 (tys. zł) 

Rok 1 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach:  Zwadnik i Rzyczyna  350 000,00 
Rok 2 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Huta Zadybska 200 000,00 
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego: 
 

550 000,00 

Wysokość środków gminnych (%):  
 

25 % 

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIA:   
 
 fundusze strukturalne  
2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA 
 
EKONOMICZNE • ożywienie gospodarcze i stworzenie nowych miejsc pracy wskutek inwestycji; 

przemysłowych i usługowych korzystających z nowoczesnej infrastruktury 
• wzrost atrakcyjności terenów gminy dla nowych jej mieszkańców; 

SPOŁECZNE • wzrost konkurencyjności regionu, jak również przeciwdziałanie marginalizacji 
społecznej i ekonomicznej gminy; 

• podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez możliwość korzystania z 
nowoczesnych rozwiązań technicznych; 

EKOLOGICZNE • poprawa jakości wody pitnej 
INNE • korzystny wpływ na stan zdrowia mieszkańców 

 
3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):  
Program zwodociągowania gminy Kłoczew. 
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NAZWA ZADANIA:  
 

Instalacja kolektorów słonecznych 

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI: 
 

2009-2011 

LOKALIZACJA: 
 

Gmina Kłoczew 

CEL REALIZACJI ZADANIA: 
 

1. Redukcja zanieczyszczeń powietrza 
2. Zaopatrzenie mieszkańców w ciepłą wodę użytkową 

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ ZADANIA: Gmina Kłoczew 
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA: 
 

Teren Gminy Kłoczew 

ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO: 

Nie dotyczy 

1. OPIS ZADANIA   
Zadanie będzie polegało na instalacji zestawów solarnych do podgrzewania wody użytkowej na budynkach 
należących do mieszkańców gminy Kłoczew a także na budynkach użyteczności publicznej, takich jak strażnice, 
szkoły, świetlice. 
1.6 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA   
Przedmiotem zadania będzie zaprojektowanie i montaż zestawów kolektorów słonecznych dla budynków 
mieszkalnych i jednostek użyteczności publicznej zgodnie z obowiązującymi normami uwzględniając przy tym 
zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową. (CWU)  Zestaw solarny ma zapewnić CWU poza okresem grzewczym tj.: 
marzec – wrzesień każdego roku. 
 
1.2 SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA 

 Zakres rzeczowy –  
opis faz procesu inwestycyjnego 

Ogółem wielkość 
nakładów 
 (tys. zł) 

Rok 1 Przygotowanie dokumentacji projektowej 50 000,00 
Rok 2 Montaż zestawów solarnych – ETAP I 3 500 00,00 

Rok 3 Montaż zestawów solarnych – ETAP II 3 450 000,00 

Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego: 
 

7 000 000,00 

Wysokość środków gminnych (%):  
 

15 % 

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIA:   
 
 fundusze strukturalne  
2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA 
 
EKONOMICZNE • Obniżenie kosztów pozyskania cwu 
SPOŁECZNE • wzrost konkurencyjności regionu, 

• gmina Kłoczew zacznie być postrzegana jako miejsce atrakcyjne do życia, 
• podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez możliwość poprzez możliwość 

korzystania z nowoczesnych rozwiązań technicznych 
EKOLOGICZNE • poprawa jakości środowiska w gminie 

• obniżenie emisji szkodliwych substancji emitowanych przez piece CO 
INNE • korzystny wpływ na stan zdrowia mieszkańców 
3. DODATKOWE INFORMACJE  
 
 


