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1. Wprowadzenie

Plan rozwoju lokalnego obejmuje obszar miasta i gminy Krzepice i ma na

celu  osiągnięcie  zrównoważonego  rozwoju  ekologicznego,  społecznego  i

gospodarczego. Rozwój gminy zapewni poprawę warunków życia mieszkańców.

2. Charakterystyka miasta i gminy Krzepice

Gmina Krzepice obejmuje trzy osiedla miejskie i siedem sołectw:

- Osiedle Krzepice „Stare Miasto”

- Osiedle Kuźniczka

- Osiedle Kuków

- Spłectwo Zajączki I

- Sołectwo Zajączki II

- Sołectwo Stanki

- Sołectwo Lutrowskie

- Sołectwo Starokrzepice

- Sołectwo Podłęże Królewskie

- Sołectwo Dankowice

Powierzchnia gminy wynosi 79 km2, z tego 84,6 % to użytki rolne. Gmina

ma  więc  charakter  rolniczy.  Duży  odsetek  ludności  utrzymuje  się  z  pracy  w

gospodarstwach rolnych.

W ostatnich  latach  nastąpił  znaczny  rozwój  działalności  gospodarczej

pozarolniczej.  Zjawisku temu sprzyja dobrze  rozwinięta  infrastruktura  techniczna.

Gmina Krzepice jest w 100 % zwodociągowana, posiada nowoczesną oczyszczalnię

ścieków  oraz  sukcesywnie  rozbudowywaną  sieć  kanalizacyjną,  która  obecnie

obejmuje 60 % obszaru miejskiego i 35 % obszaru wiejskiego. Gmina ma również

dobrze  wykształconą  sieć  drogową  układu  krajowego,  powiatowego  i  gminnego.

Przebiega przez nią droga krajowa Nr 43 Częstochowa – Wieluń – Poznań. Posiada

sieć automatycznych połączeń telefonicznych krajowych i zagranicznych. Dysponuje

dużymi terenami inwestycyjnymi.
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2.1. Położenie geograficzne

Gmina Krzepice jest  położona w północno - zachodniej części powiatu

kłobuckiego  w  województwie  śląskim.  Od  północy  graniczy  z  gminą  Lipie,  od

wschodu  z  gminą  Opatów,  od  południa  z  gminami:  Panki  i  Przystajń  oraz  od

zachodu z gminami: Rudniki, Olesno i Radłów położonymi na terenie województwa

opolskiego.

Miasto Krzepice położone jest w bliskim sąsiedztwie Olesna i Kłobucka

dwóch miast powiatowych.

2.2. Walory kulturowe Gminy Krzepice

Miasto i gmina Krzepice to obszar o ciekawej historii i bogatych tradycjach.

Najstarsze  ślady  osadnictwa  sięgają  epoki  kamienia,  brązu  i  żelaza,  rozsiane  są

wzdłuż  doliny  rzeki  Liswarty  i  Pankówki.  Od  XII  wieku  przez  teren  gminy

przebiegał  trakt  handlowy łączący  Małopolskę  z  Wielkopolską.  Krzepice  zostały

założone w XII wieku jako gród warowny. W 1357 roku Krzepice uzyskały prawa

miejskie nadane przez Kazimierza Wielkiego, odebrane w 1870 roku za uczestnictwo

w powstaniu przeciwko zaborcy rosyjskiemu. Ponownie otrzymane w 1918 roku.

Na terenie  miasta  i  gminy Krzepice  występują  liczne obiekty o charakterze

zabytkowym. Do ważniejszych należą:

- jednonawowy  kościół  parafialny  pod  wezwaniem  św.  Jakuba  Apostoła  w

Krzepicach ufundowany przez Kazimierza Wielkiego. Wybudowany w stylu

gotyckim. Ceglane mury wsparte szkorpami, dwa portale i ostrołukowe okna.

Wśród przedmiotów zabytkowych można wyróżnić: pacyfikał z 1577 r., XVII

– wieczny krucyfiks, cudowny obraz Matki Bożej Różańcowej z 1736 roku,

monstrancja z 1750 r.

- zabudowania klasztorne po kanonikach regularnych,

- liczne kapliczki,

- ruiny synagogi,

- cmentarz  żydowski  z  unikalnymi  kamiennymi  i  żeliwnymi  macewami,

zachowanych jest ok. 300 nagrobków,
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- ruiny zamku w Krzepicach,

- zabytkowy układ urbanistyczny,

- 9 stanowisk archeologicznych.

Ochronę  dziedzictwa  kulturowego  zapewni  zachowanie  układu

urbanistycznego miasta  Krzepice  wraz z zespołem poklasztornym, porządkowanie

zabudowy i zagospodarowania terenu w oparciu o ustalenia „Studium historyczno –

konserwatorskiego miasta Krzepice” z respektowaniem zasad: zachowania układu i

historycznych  linii  regulujących  ulic,  odtwarzanie  pierwotnej  linii  regulującej  w

przypadku gdy została ona zaburzona, eliminowania ruchu tranzytowego przez rynek

miasta, konserwacji kamienic zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków.

W celu zachowania tożsamości regionu i lokalnych tradycji ochroną na

mocy prawa miejscowego powinny być objęte także obiekty i obszary nie wpisane

do rejestru zabytków, a posiadające walory kulturowe.

2.3. Ukształtowanie terenu

Gmina Krzepice położona jest w obrębie dwóch mezoregionów fizyczno-

geograficznych: Wyżyny Wieluńskiej i Obniżenia Liswarty – Prosny, wchodzących

w skład makroregionu zwanego Wyżyną Woźnicko-Wieluńską. 

Wyżyna  Wieluńska  rozciąga  się  między  Wieluniem  a  Częstochową.

Stanowi ona część płyty jurajskiej, jednakże pozbawiona jest cech krajobrazowych

wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.  Wysokości  nad poziom morza dochodzą do

260-300 m. Skały starszego podłoża odsłaniają się spod utworów czwartorzędowych

tylko miejscami.

Obniżenie Liswarty-Prosny powstało w mało odpornych skałach w dolnej

i środkowej jury (iłołupki retyko-liasu). Szerokie dno “Obniżenia” położone w części

wschodniej  obniża  się  łagodnie  w  kierunku  północno-zachodnim.  Obniżenie

wykorzystywane jest przez górny bieg Liswarty i Prosny. 

Doliny rzek Liswarty i Pankówki z niewielkimi kompleksami leśnymi w

otoczeniu stanowią korytarze ekologiczne o znaczeniu regionalnym i lokalnym oraz
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są  elementem projektowanego  na  terenie  byłego  województwa  częstochowskiego

Ekologicznego  Systemu  Obszarów  Chronionych.  Ponadto  dolina  rzeki  Liswarty

pełni  również  funkcję  głównych  powiązań  przyrodniczo-klimatyczno-wodnych

obszaru.

2.4. Grunty

Na  terenie  gminy  Krzepice  występują  gleby  w  przeważającej  części

wykształcone  w materiale  czwartorzędowym, zwałowym lub  wodnolodowcowym.

Mniejszość stanowią gleby powstałe ze skał jurajskich: iły i iłołupki.

Pod  względem  typologicznym  większość  gleb  w  obrębie  wysoczyzny

należy do typu pseudobielice. Natomiast w dolinach rzek i strumieni wykształciły się

gleby  hydrogeniczne,  mady  i  gleby  mułowo-torfowe.  Pod  względem  stanu

mechanicznego  większość  gleb  wytworzonych  jest  z  piasków  o  różnym stopniu

zaglinienia tj. od piasków luźnych i słabogliniastych poprzez piaski gliniaste lekkie,

mocne, gliny oraz iły.

Na terenie gminy wyróżnia się następujące kompleksy gleb o zbliżonych

właściwościach i wartości użytkowej:

- typ bielicowo-brunatny,

- czarne ziemie,

- gleby hydrogeniczne-torfowe, mułowo-torfowe,

- mady.

Według klas bonitacyjnych udział procentowy w gruntach ornych wynosi:

Gleby klasy III a i b – 3,2 %

Gleby klasy IV a      - 20,1 %

Gleby klasy IV b      - 42,0 %

Gleby klasy V          - 25,7 %

Gleby klasy VI        - 5,7 %

Gleby klasy VI z      - 2,5 %.
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Przeważają  gleby  kwaśne  i  bardzo  kwaśne.  Proces  zakwaszenia  gleb

wiąże się z przemieszczaniem soli i kationów zasadowych z wierzchnich warstw w

głąb profilu glebowego. Około 89 % gleb na terenie gminy wymaga wapnowania

Jednym z ważniejszych elementów decydujących o żyzności gleb jest ich

zasobność  w składniki  pokarmowe m.in.  fosfor,  potas  i  magnez.  Zawartość  tych

składników w glebach jest bardzo zróżnicowana w poszczególnych sołectwach. 

2.5. Zasoby wodne

Pod względem hydrograficznym gmina położona jest  w dorzeczu rzeki

Odry.  Obszar  jej  odwadniania  stanowi  sieć  rzeczna  należąca  do  zlewni  rzeki

Liswarty – rzeka Liswarta wraz z licznymi dopływami, z których największymi są:

Pankówka,  Piszczka  i  Piskarka.  Ponadto  obszar  gminy odwadnia  również  szereg

bezimiennych  cieków,  wpadających  bezpośrednio  do  rzeki  Liswarty  lub  jej

dopływów. Przez teren gminy przebiega aż 6 lokalnych działów wodnych IV-ego

rzędu. Rzeka Liswarta płynie środkiem gminy z południowego zachodu na północny

wschód tworząc w rejonie Krzepic rozległe zakola. Rzeka Liswarta na terenie gminy

jest uregulowana za wyjątkiem odcinka od jazu we wsi Podłęże Królewskie do torów

kolejowych  w  Krzepicach.  Uregulowane  są  także  rzeki:  Piszczka,  Kukówka  i

Piskara. Jedyną nieuregulowaną rzeką na terenie gminy jest Pankówka. Na terenie

gminy znajdują się dwa zbiorniki retencyjne.

Rzeka  Liswarta  to  prawy  dopływ  Warty  IV-ego  rzędu  o  całkowitej

długości 93,3 km. Cała zlewnia rzeki ma powierzchnię 1577,7 km2. 

Na terenie miasta i gminy Krzepice wody podziemne występują w dwóch

piętrach wodonośnych: czwartorzędowym i jurajskim.

Czwartorzędowe  piętro  wodonośne  występuje  praktycznie  na  obszarze

całej  gminy  i  stanowią  je  wody  holoceńskie  i  pleistoceńskie.  Wartość  użytkowa

piętra  jest  różna,  uzależniona  od  miąższości  i  wykształcenia  utworów

czwartorzędowych  i  warunków  zasilania.  Wody  związane  z  utworami  holocenu

występują  w  dolinach  rzecznych,  a  ich  źródło  występuje  blisko  powierzchni.

Warstwę wodonośną stanowią cienkie warstwy piasków różnoziarnistych i żwirków.
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Wody  pleistocenu  tworzą  na  terenie  gminy  szereg  zbiorników  wodonośnych  o

zróżnicowanych warunkach hydrogeologicznych.  Wydajności  tego  piętra  wynoszą

od kilku m3/h do 60-90 m3/h i stanowią bazę dla komunalnego ujęcia oraz większości

indywidualnych ujęć. 

Poziom wód jurajskich stanowią  wody z wapieni  keloweju i  oksfordu,

wody z serii iłów rudonośnych oraz wody z warstw kościeliskich i warstw retyko-

liasu.  W  jurajskim  piętrze  wodonośnym wapienie  keloweju  i  oksfordu  stanowią

korzystny  poziom  wodonośny.  Jednak  piętro  to  charakteryzuje  się  zbyt  małą

miąższością.  Natomiast  warstwy kościeliskie  są  największym i  najwydajniejszym

zbiornikiem wodonośnym. Wychodnie tych warstw występują w zachodniej części

obszaru  i  przykryte  są  utworami  czwartorzędowymi  o  zmiennej  miąższości  od

kilkunastu  do  kilkudziesięciu  metrów.  Ciśnienie  hydrostatyczne  w  warstwach

kościeliskich wzdłuż kuesty jurajskiej wynosi średnio 20 atm. (lokalnie 42 atm). W

utworach jury środkowej wyznaczono obszar wskazany do wysokiej ochrony (OWO)

należący do Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 325. 

2.6. Zagospodarowanie przestrzenne

Politykę  kształtowania  terenów  przyjęto  zakładając  zrównoważony

rozwój gminy uwzględniający utrzymanie i ochronę terenów cennych przyrodniczo

w ich naturalnym użytkowaniu oraz obszarów objętych ochroną (gleby organiczne,

gleby III a, b gruntów rolnych i III użytków zielonych).

Tereny rozwojowe dla zabudowy i zagospodarowania wyznaczono biorąc

pod uwagę możliwości uzbrojenia terenu w podstawowe media, ochronę obiektów

wpisanych  do  rejestru  zabytków  oraz  perspektywiczne  potrzeby  rozwojowe

miejscowości i poprawę warunków życia mieszkańców.

Rozwój  sieci  osadniczej  na terenie  miasta  realizowany jest  głównie  na

jego obrzeżach, gdzie w realizacji są dwa osiedla do zabudowy jednorodzinnej – Os.

Słowackiego i Os. Andersa licząc łącznie ok. 230 działek.

Osadnictwo na terenach wiejskich zlokalizowane jest przede wszystkim

wzdłuż  ciągów  komunikacyjnych.  Nowa  zabudowa  lokalizowana  jest  w  lukach
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budowlanych.

W gminie Krzepice znajdują się również tereny usługowo – przemysłowe

i tereny rekreacyjne.

Tereny usługowo – przemysłowe:

- Kompleks  działek  o  pow.  ogólnej  35  ha  położonych  w  Krzepicach

przeznaczonych  w  planie  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy

Krzepice pod: obsługę transportu i ruchu turystycznego, handel, gastronomię oraz

inne usługi. Właścicielem terenu jest Gmina Krzepice,

- Kompleks  działek  o  pow.  15  ha  położony  w  Krzepicach  w  obrębie  ulic

Przemysłowej,  Piaskowej  i  Towarowej,  przeznaczonych  w  planie

zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy  Krzepice  pod  przemysł,

magazyny, składy, hurtownie i inne usługi. Własność prywatna.

Tereny rekreacyjne:

- Teren położony nad rzeką Liswartą – Ptasia Góra o pow. 39 ha, przeznaczony w

planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice pod lokalizację

turystyki, sportu, rekreacji, usług i zieleni parkowej. Własność gmina Krzepice.

- Kompleks działek położony w obrębie zbiornika wodnego „Łezka” o pow. ok. 10

ha,  stanowiących  własność  Gminy  Krzepice,  przeznaczonych  w  planie

zagospodarowania miasta i gminy Krzepice pod usługi sportu i rekreacji.

2.7. Własność nieruchomości

W  2003  r.  Zakład  Działalności  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w

Krzepicach  administrował  77  mieszkaniami,  z  tego  8  mieszkań  w  5  budynkach

będących współwłasnością gminy (wspólnoty mieszkaniowe) oraz 69 mieszkań w 18

budynkach stanowiących w 100 % własność gminy. Łączna powierzchnia użytkowa

wynosi 3218,26 m2, zamieszkana przez 178 osób. Wskaźnik przeciętnej powierzchni

użytkowej  mieszkania  wynosił  41,79  m2,  a  przeciętna  powierzchnia  na  osobę

wynosiła 18,07 m2. 
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Tabela 1

Wielkość zasobu mieszkaniowego gminy Krzepice z podziałem na lokale socjalne i

pozostałe lokale mieszkaniowe.

Osiedle /
Miejscowość

Razem mieszkań
stanowiących

własność gminy

w tym liczba mieszkań
w budynkach

stanowiących w 100 %
własność gminy

W tym mieszkań
socjalnych

Krzepice 63 55 2
Starokrzepice 10 10 2
Zajączki 2 2 -
Dankowice 2 2 -
Ogółem 77 69 4

2.8. Ludność

Powierzchnia gminy Krzepice łącznie wynosi 79 km2,  w tym 28 km2 –

powierzchnia miasta.
Liczba  ludności  zamieszkujących  gminę  wg  stanu  na  31.12.2002  r.

wynosiła 9756 mieszkańców, w tym 4672 osób na terenie miasta i 5084 na terenach

wiejskich.

Tabela 2

Struktura demograficzna w gminie Krzepice w latach 1999 – 2002
Lp

.

Wyszczególnienie 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r.
M K O M K O M K O M K O

1. Krzepice 2323 2400 4723 2303 2400 4703 2291 2394 4685 2302 2370 4672
2. Dankowice 429 400 829 421 391 812 414 391 805 416 398 814
3. Lutrowskie 119 136 255 123 138 261 124 136 260 122 137 259
4. Podłęże Królewskie 195 172 367 199 171 370 197 168 365 194 166 360
5. Stanki 43 51 94 42 51 93 42 50 92 42 50 92
6. Starokrzepice 722 712 1434 722 707 1429 715 697 1412 708 688 1396
7. Zajączki II 613 618 1231 621 623 1244 606 621 1227 606 621 1227
8. Zajączki I 458 482 940 462 481 943 458 487 945 461 475 936
9. Ogółem 4902 4971 9873 4893 4962 9855 4847 4944 9791 4851 4905 9756

M – mężczyźni, K – kobiety, O – ogółem liczba ludności

Wskaźnik zaludnienia dla gminy Krzepice wynosi 125 mk/1 km2.

Strukturę demograficzną w gminie w latach 1999 – 2002 w rozbiciu na
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poszczególne  miejscowości  z  uwzględnieniem  liczby  kobiet  i  mężczyzn  oraz

charakterystykę ludności według grup wiekowych przedstawiono w tabelach 2 i 3.

Tabela 3

Charakterystyka ludności według grup wiekowych w 2002 r.
Lp Wyszczególnienie Ludność w wieku

przedprodukcyjnym
w tys.

Ludność w wieku
produkcyjnym

w tys.

Ludność w wieku
poprodukcyjnym

w tys.
1. Ogółem 2,3 5,6 1,6
2. Miasto 1,1 2,8 0,7
3. Wieś 1,2 2,8 0,9
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Wykres 1

Charakterystyka ludności według grup wiekowych w 2002 r.

2.9. Usługi publiczne

Warunki  życia  mieszkańców  określa  między  innymi  poziom dostępności  i

jakości usług publicznych. W gminie Krzepice administrację samorządową stanowi
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Urząd Miasta i Gminy. Usługi z zakresu dostawy wody, odbioru ścieków i odpadów

świadczy Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach – zakład

budżetowy gminy.

Dobra  jest  dostępność  do  jednostek  oświaty,  kultury  i  ochrony  zdrowia.

Jednostki oświatowe na terenie gminy to:

- Zespół Szkół w Krzepicach, w skład którego wchodzą Liceum Ogólnokształcące,

Liceum Ekonomiczne, Technikum oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa,

- Gimnazjum Nr 1 w Krzepicach,

- Zespół Szkół w Starokrzepicach (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum),

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzepicach,

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzepicach,

- Szkoła Podstawowa w Zajączkach I,

- Szkoła Podstawowa w Zajączkach II,

- Szkoła Podstawowa w Dankowicach,

- Przedszkole Samorządowe w Krzepicach,

- Dziewięć Oddziałów Przedszkolnych w Krzepicach, Starokrzepicach, Zajączkach

I, Zajączkach II i Dankowicach.

Placówki związane z działalnością kulturalną:

- Dom Kultury w Krzepicach,

- Biblioteka Gminna w Krzepicach,

- Filia Biblioteki Gminnej w Dankowicach II,

- Filia Biblioteki Gminnej Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach,

- Kino „Warta” w Krzepicach,

- Klub Sportowy Liswarta.

Ochronę zdrowia mieszkańców zapewniają następujące placówki medyczne:

- Szpital Rejonowy im. dr Anki w Krzepicach,

- Przychodnia Rejonowa w Krzepicach,

- Zakład  Lecznictwa  i  Profilaktyki  „Nasza  Przychodnia”  Przychodnia  POZ  w

Krzepicach,

- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zajączkach,

- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Starokrzepicach,
12



Plan rozwoju lokalnego dla Miasta i Gminy Krzepice 

- osiem prywatnych gabinetów lekarskich.

W  gminie  Krzepice  znajdują  się  również  takie  obiekty  użyteczności

publicznej, jak:

- Komisariat Policji,

- siedem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej,

- Posterunek Energetyczny,

- Urząd Pocztowy,

- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”,

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych,

- PKP,

- Bank Spółdzielczy,

- PKO Bank Polski S.A.

2.10. Budżet miasta i gminy Krzepice

Budżet  miasta  i  gminy po  stronie  dochodów i  wydatków od  kilku  lat

uchwalany jest, a następnie realizowany po stronie dochodów w kwocie oscylującej

wokół 12 000 tyś. zł a po stronie wydatków 13 500 tyś. zł. W strukturze osiąganych

dochodów 43 % stanowią dochody własne, 48 % subwencje z budżetu państwa oraz

9 % dotacje na zadania własne i zlecone otrzymywane z budżetu państwa (wykres 2).

W  strukturze  wykonywanych  wydatków,  wydatki  bieżące  stanowią  76  %,

inwestycyjne 24 % (wykres 3).
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43%

9%

48%

dochody własne
dotacje celowe
subwencje

Wykres 2

Struktura dochodów budżetu

76%

24%

bieżące
inwestycyjne

Wykres 3

Struktura wydatków budżetu

Występujący  w  trakcie  uchwalania  budżetu  niedobór  budżetowy
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corocznie pokrywany jest pożyczkami głównie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej.  Zaciąganie  kredytów i  pożyczek  przez  gminę

należy do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej. Toteż w uchwalanych przez Radę

Miejską  budżetach  na  kolejne  lata  planuje  się  przychody  budżetu  na  pokrycie

wydatków inwestycyjnych, które nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach

na dany rok budżetowy.

Korzystanie  przez  gminę  z  możliwości  projektowania  wydatków

przewyższających  dochody  wymaga  równoczesnego  prowadzenia  analiz

kontrolujących  proces  narastania  i  kumulowania  się  zobowiązań  w  odpowiednio

wydłużonym okresie  czasu.  Gmina  opracowuje  kilkuletni  harmonogram spłat  rat

zaciągniętych kredytów i pożyczek. Potrzeba konstrukcji takiego harmonogramu jest

niezbędna  ze  względu  na  pewne  ograniczenia  w  zaciąganiu  zobowiązań

wynikających z przepisów prawa.

Podsumowując  należy  stwierdzić,  że  bez  sukcesywnego  zaciągania

kredytów i pożyczek nie byłoby możliwe prowadzenie inwestycji, które dla gminy są

niezbędne,  a zarazem bardzo kosztowne. Ponadto cykl ten musi trwać aby można

było znaleźć przeznaczenie dla środków pochodzących z umorzenia. Przeznaczanie

ich  to  też  realizacja  inwestycji.  Z  drugiej  zaś  strony gmina  może występować  o

środki bezzwrotne dla przykładu pochodzące z Programu SAPARD.

2.11. Rolnictwo

Gmina Krzepice jest gminą rolniczą, w której użytki rolne zajmują 84,6 %

jej powierzchni. Stopień przydatności gleb dla rozwoju rolnictwa jest różny. Lepsze

warunki dla rolnictwa i bardziej opłacalna produkcja rolna jest w miejscowościach

takich jak Starokrzepice, Zajączki I i Zajączki II. Natomiast w rejonie miejscowości

Podłęże Królewskie, Dankowice Piaski, gdzie znajdują się użytki rolne na słabych

klasach bonitacyjnych rolnictwo jest mało opłacalne. Na pozostałych terenach, tj. w

Krzepicach i Dankowicach znajdują się gleby średniej klasy.

W strukturze gospodarstw rolnych przeważają gospodarstwa małe o pow. 2-5 ha,

stanowiąc ponad 50 % ogólnej liczby gospodarstw.
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2.12. Podmioty gospodarcze

W ostatnich latach zwiększyła się liczba osób podejmujących działalność

gospodarczą  na  własny  rachunek.  Na  terenie  gminy  znajduje  się  około  700

podmiotów gospodarczych, w tym:

- spółki prawa handlowego – 12,

- spółdzielnie – 3,

- spółki cywilne – 61,

- osoby fizyczne – 588,

- i inne.

Liczbę podmiotów gospodarczych w latach 1999 – 2003 zestawiono w tabeli  4 i

przedstawiono na wykresie 4.

Tabela 4

Liczba podmiotów gospodarczych w latach 1999 – 2003
Lp Wyszczególnienie 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok Stan na

dzień
17.06.2003 r.

1. Produkcja wyrobów 56 56 82 86 88
2. Usługi przemysłowe 63 60 62 67 69
3. Produkcyjno-usługowa 40 36 40 42 42
4. Budownictwo 66 65 78 79 79
5. Transport 22 23 20 26 24
6. Handel 232 230 251 272 278
7. Gastronomia 16 16 16 14 14
8. Pozostałe usługi materialne 6 6 15 18 16

9. Usługi niematerialne 65 75 101 104 104
Razem 566 567 665 708 714
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Liczba podmiotów gospodarczych w latach 1999 – 2003

Duża  ilość  i  różnorodność  zakładów  usługowych  i  produkcyjnych  na

terenie miasta i gminy stanowi dobry stan wyjściowy dla rozwoju przemysłu i usług.

Działalność  gospodarczą  prowadzą  jednostki  sektora  publicznego  i

prywatnego.  Najwięcej  w  sektorze  prywatnym  w  zakresie  transportu,  drobnej

wytwórczości, handlu i gastronomii.

2.13. Bezrobocie

Liczba osób bezrobotnych w Gminie Krzepice w roku 2001 wzrosła o 130

osób w stosunku do roku 1999, następnie w roku 2002 zmalała o 58 osób.  Dane

dotyczące bezrobocia w latach 1999 – 2002 zestawiono w tabeli 5 i przedstawiono

na wykresie 5.

Tabela 5

Liczba osób bezrobotnych w Gminie Krzepice w latach 1999 – 2002
Lp

.

Wyszczególnienie 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r.

1. Kobiety 233 254 273 242
2. Mężczyźni 195 235 285 258
3. Ogółem 428 489 558 500
4. w % 7,9 8,8 9,9 9,0

17



Plan rozwoju lokalnego dla Miasta i Gminy Krzepice 

428
489

558
500

0

100

200

300

400

500

600

Li
cz

ba
 o

só
b 

be
zr

ob
ot

ny
ch

1999 2000 2001 2002

Lata

Wykres 5

Liczba osób bezrobotnych w Gminie Krzepice w latach 1999 – 2002

3. Problemy ochrony środowiska w Gminie Krzepice

Problemy ochrony środowiska w gminie Krzepice związane są z:

1. Gospodarką wodno – ściekową,

2. Gospodarką odpadami,

3. Zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego,

4. Hałasem.

Problemy  w  zakresie  gospodarki  wodno-ściekowej  są  związane  z

niedostatecznie rozwiniętą siecią kanalizacyjną. Budowa kanalizacji realizowana jest

stopniowa, przewiduje się skanalizowanie całej gminy, za wyjątkiem miejscowości

Stanki  (liczba  mieszkańców  89).  Odprowadzanie  ścieków  z  tego  obszaru  siecią

kanalizacyjną  jest  nieopłacalne,  dlatego  przewiduje  się  budowę  przydomowych

oczyszczalni ścieków, bądź ścieki ze zbiorników bezodpływowych będą dowożone

na oczyszczalnię. Projekt kanalizacji miasta został opracowany i zrealizowany w 60

%, natomiast  tylko  w 35  % skanalizowane  są  pozostałe  miejscowości  gminy.  Ze

względu na duże koszty budowy kanalizacji  sanitarnej Gmina korzysta z dotacji  i
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pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej

oraz z pomocy finansowej w ramach programu SAPARD. Na nieskanalizowanym

terenie  gminy ścieki  gromadzone  są w zbiornikach  bezodpływowych,  a  następnie

dowożone na oczyszczalnię.  Zbiorniki  bezodpływowe ze względu na ich zły stan

techniczny  są  źródłem  zanieczyszczenia  środowiska.  Zagrożenie  dla  środowiska

stanowi  również  celowe  wypuszczanie  ścieków  ze  zbiorników  do  przydrożnych

rowów lub na okoliczne pola.

Kolejnym  problemem  gospodarki  wodno  –  ściekowej  jest  właściwe

zagospodarowanie  osadów  ściekowych  powstających  na  oczyszczalni.  Obecnie

osady te wywożone są na miejscowe składowisko odpadów. Rozpatruje się jednak

możliwość  kompostowania  osadów  ściekowych  z  organiczną  frakcją  odpadów

komunalnych. Rozwiązanie takie byłoby zgodne z wymogami Unii Europejskiej.

Problemy  w  zakresie  gospodarki  odpadami  dotyczą  niewystarczającej

organizacji  systemu selektywnej  zbiórki  odpadów oraz  zapewnienia  ich odbioru i

odpowiedniego  zagospodarowania,  budowy  sortowni  oraz  stacji  przeładunkowej

odpadów na składowisku w Krzepicach. Problemem jest również stosunkowa duża

ilość pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo – cementowych (eternit). Na

terenie gminy znajduje się składowisko odpadów, na którym przewiduje się budowę

stacji  przeładunkowej  oraz  sortowni  odpadów.  Wyselekcjonowaną  frakcję

organiczną będzie  można wykorzystać do kompostowania z osadami ściekowymi.

Działaniem  zmierzającym  do  selektywnej  zbiórki  odpadów  było  ustawienie  na

terenie  miasta  pojemników  służących  do  tego  celu,  przekazanych  w  ramach

współpracy  z  Duńską  Agencja  Ochrony  Środowiska.  Planuje  się  również

zorganizowane  punktu  zbiórki  odpadów  niebezpiecznych.  Ponadto  należy  podjąć

działania  mające  na  celu  utylizację  materiałów  azbestopochodnych.  Działania  te

powinny  być  realizowane  przez  wyspecjalizowane  firmy  przy  zachowaniu

szczególnych środków bezpieczeństwa.

Emisja  zanieczyszczeń  do  powietrza  dotyczy  przede  wszystkim terenu

miasta  Krzepice,  na  którym  mieszka  prawie  połowa  mieszkańców  gminy  i

zlokalizowana jest zdecydowana większość zakładów usługowych i produkcyjnych.

Zgodnie  z  kierunkiem  przemian  w  działalności  gospodarczej  zawartymi  w
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dokumencie  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania

przestrzennego”, zakłada się utrzymanie i wzmocnienie wiodącej funkcji gospodarki

rolnej  oraz  wskazanie  terenów  oferowanych  dla  lokalizacji  usług  i  działalności

produkcyjnej,  baz,  magazynów i  składów,  określenie  warunków ich  lokalizacji  i

zagospodarowania.  Istotne  zagrożenie  dla  środowiska  naturalnego  stanowi  emisja

niska,  przez  którą  należy  rozumieć  emisję  zanieczyszczeń  z  małych  lokalnych

kotłowni  węglowych i  indywidualnych palenisk  domowych opalanych najczęściej

węglem.  Emisja  niska  na  terenie  gminy  Krzepice  stanowi  główną  emisję

zanieczyszczeń  gazowych,  szczególnie  w  większych  skupiskach  domów

jednorodzinnych.  Zmniejszenie  ilości  zużywanego  paliwa  poprzez  dodatkowe

ocieplenie  budynków,  wymianę  okien,  modernizację  lub  wymianę  kotłów  na

nowoczesne,  ograniczyłoby  niską  emisję.  Korzystnym  rozwiązaniem  byłoby

zastąpienie tradycyjnego sposobu ogrzewania z zastosowaniem węgla jako paliwa na

ogrzewanie z zastosowaniem gazu, oleju opałowego lub pompy ciepła. Jednak takie

działania przeprowadzono tylko w niektórych jednostkach użyteczności publicznej

ze względu na trudności finansowe.

Biorąc  pod  uwagę  ograniczenie  zanieczyszczenia  powietrza  na  terenie  Krzepic

rozpatruje  się  również  budowę  lokalnych  ciepłowni,  które  obsługiwałyby

poszczególne  osiedla  oraz  realizację  opracowanej  koncepcji  gazyfikacji,  obecnie

utrudnionej ze względu na zbyt małe zapotrzebowanie na gaz.

Problem stanowi emisja spalin bezpośrednio związana z drogą krajową przebiegającą

przez centrum miasta Krzepice, przez jego najstarszą część – zabytkowy rynek. W

chwili obecnej zostały opracowane koncepcje obwodnicy dla miasta. Doprowadzenie

do  zrealizowania  budowy  obwodnicy  jest  działaniem  priorytetowym,  ściśle

związanym z ochroną zdrowia mieszkańców.

Zagrożenie hałasem na terenie gminy Krzepice istnieje przede wszystkim

ze strony  komunikacji  oraz  ze  strony  małych zakładów usługowych  np.  stolarni,

zakładów  produkcyjnych.  Największe  źródło  hałasu  komunikacyjnego  stwarza,

przebiegająca przez centrum miasta droga krajowa nr 43. Jak  wcześniej wspomniano

Gmina  Krzepice  dąży  do  budowy  północnej  obwodnicy  miasta.  Podstawowym

warunkiem ograniczenia hałasu jest realizacja przedsięwzięć w kierunku odciążenia
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obszarów zurbanizowanych od uciążliwego ruchu tranzytowego pojazdów ciężkich,

dbałość  o  stan  nawierzchni,  egzekwowanie  przepisów prawa  o  ruchu  drogowym

zarówno  w zakresie  przestrzegania  dopuszczalnej  prędkości  jak  i  odpowiedniego

stanu  technicznego  pojazdów.  Pomimo  braku  danych  pomiarowych  poziomów

hałasu  na  terenie  gminy  należy  sądzić,  że  nie  ma  możliwości  przekroczenia

dopuszczalnych  wartości  określonych  rozporządzeniem  nawet  na  najbardziej

uczęszczanych odcinkach dróg.

Wymienione  problemy ochrony środowiska Gminy Krzepice  są  bardzo

istotne  i  należy  podejmować  racjonalne  działania  mające  na  celu  ich  stopniowe,

konsekwentne  wyeliminowanie.  Gmina  Krzepice  wykazuje  dużą  inicjatywę  w

opracowaniu koncepcji oraz stopniowej realizacji zadań ograniczających negatywny

wpływ na środowisko.

4. Infrastruktura techniczna i inwestycje

Najistotniejsze  inwestycje  dla  Gminy  Krzepice  realizowane  są  w

następujących dziedzinach:

- gospodarka wodna,

- gospodarka ściekowa,

- gospodarka odpadami,

- budowa i modernizacja dróg,

- ochrona powietrza,

- placówki oświatowe.

4.1. Gospodarka wodna

Teren miasta i gminy Krzepice jest zwodociągowany w 100 %. Źródłem

zaopatrzenia w wodę jest ujęcie komunalne w skład, którego wchodzą 4 studnie o

łącznej wydajności 4540 m3/dobę oraz stacja uzdatniania wody o wydajności 4000

m3/dobę.  Ujęcie  wody  zaopatruje  gminy  Krzepice,  Panki  i  Lipie.  Eksploatuje

wyłącznie  sieć  wodociągową znajdującą  się  na  terenie  gminy Krzepice  o  łącznej

długości 72,2 km i 2444 przyłączy. Max. odbiór dobowy wynosi ok. 2500 m3/dobę,
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średni 1100 m3/dobę.

4.2. Gospodarka ściekowa

W 1996 roku uruchomiono mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię w

Krzepicach przystosowaną do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych,

o przepustowości 1080 m3/dobę. Obecnie wykorzystanie oczyszczalni wynosi około

507 m3/dobę, z tego:

- OSM Krzepice – 17 %,

- ścieki komunalne – 75 %,

- ścieki dowożone – 8 %.

Długość  czynnej  sieci  kanalizacyjnej  wynosi  34  km  i  obejmuje  część  miasta

Krzepice oraz miejscowości Zajączki I, Zajączki II i Szarki. Wykonanych jest 921

szt.  przykanalików.  Do kanalizacji  sanitarnej  podłączonych  jest  750  gospodarstw

domowych  (miasto  –  487,  gmina  –  263).  Planuje  się  dalszą  rozbudowę  sieci

kanalizacyjnej. Ostatnio zrealizowaną inwestycją w 2003 przy współudziale środków

pomocowych  z  programu  SAPARD  była  „Budowa  kanalizacji  sanitarnej  z

przykanalikami i przepompowniami w ulicy Kuków w Krzepicach”.

4.3. Gospodarka odpadami

Składowisko  odpadów  komunalnych  o  powierzchni  1  ha  oddano  do

użytkowania  w 1994  roku.  Okres  jego  eksploatacji  przewiduje  się  na  ok.  20  lat.

Składowisko  posiada  naturalny  ekran  iłowy  i  drenaż  odprowadzający  odcieki  ze

składowiska.  Z  odpadów  oddzielony  jest  całkowicie  złom,  częściowo  szkło  i

tworzywa  sztuczne.  Rocznie  na  składowisku  umieszcza  się  ok.  4200  –  4600  m3

odpadów z terenu miasta i gminy.

4.4. Budowa i modernizacja dróg

Na terenie miasta i gminy Krzepice znajdują się: droga krajowa nr 43 na

odcinku 11,1 km, drogi powiatowe o łącznej długości 39,9 km, drogi gminne 19,2

km, drogi  lokalne miejskie 22,7 km. W miarę możliwości prowadzi się budowę i
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modernizację  tych  dróg.  Ostatnią  dużą  inwestycją  zrealizowano  w  2003  r.  przy

współudziale  środków  pomocowych  z  programu  SAPARD  była  „Budowa  dróg

gminnych w Osiedlu „Dąbrowa” w Krzepicach”

4.5. Ochrona powietrza

W  ramach  ograniczenia  niskiej  emisji  zrealizowano  następujące

inwestycje:

- „Kotłownia  olejowa  grzewcza  w  Szkole  Podstawowej  w  Krzepicach  ul.

Mickiewicza 17”. Rok realizacji 1997. Kotłownia olejowa – 2 szt. kotłów typu

BUDERUS  o  mocy  140  kW,  każdy  z  palnikiem  olejowym  i  sterownikiem

EKOMATIC,

- „Kotłownia  olejowa  grzewcza  w  Szkole  Podstawowej  w  Dankowicach”.  Rok

realizacji 1997. Kotłownia olejowa – 2 szt. kotłów typu BUDERUS o mocy 50

kW, każdy z palnikiem olejowym i sterownikiem EKOMATIC.

Na  terenie  gminy  piece  olejowe  posiadają  również  budynki  wielorodzinne

Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Częstochowskiej. Bardzo interesującą inicjatywę

wykazał Bank Spółdzielczy w Krzepicach będący w realizacji systemu ogrzewania z

wykorzystaniem  pomp  ciepła.  Pompa  ta  jest  urządzeniem  mechanicznym,  które

wykorzystuje  do  ogrzewania  lub  chłodzenia  naturalne  źródło  ciepła  w  formie

pozyskania  ciepła  z  gruntu  lub  wody.  Urządzenie  to  charakteryzuje  się  niskim

kosztem eksploatacji.

4.6. Placówki oświatowe

W placówkach  oświatowych  w miarę  potrzeb  prowadzone  są  remonty

bieżące  tj.  malowanie  pomieszczeń,  wymiana  okien,  remonty pokryć  dachowych,

schodów, modernizacja boisk sportowych.

W 2002 roku rozpoczęto dużą inwestycję pod nazwą „Budowa hali sportowej przy

Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Krzepicach”. Oddanie do użytku przewidziano

na  wrzesień  2004  rok.  Zakres  inwestycji  obejmuje  budowę  hali  sportowej  o

wymiarach  38  x  21  m  wraz  z  pomieszczeniami  towarzyszącymi.  Powierzchnia
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użytkowa obiektu wynosi  2 152,10 m2.  Ogólny koszt  zadania 3 600 000 zł.  Hala

umożliwi  w  sposób  prawidłowy  zorganizować  zajęcia  wychowania  fizycznego,

organizowanie  szkolnych  zawodów  oraz  będzie  pełnić  funkcję  obiektu  ogólnie

dostępnego dla mieszkańców gminy.

5. Planowane projekty na lata 2004 – 2010

Strategia  rozwoju  polegać  będzie  przede  wszystkim  na  kontynuacji

rozpoczętych  działań  inwestycyjnych  oraz  podejmowaniu  nowych  zadań

wpływających na poprawę standardu życia mieszkańców.

Najważniejszymi kierunkami rozwoju będzie:

1. Kontynuacja rozbudowy kanalizacji sanitarnej,

1. Porządkowanie gospodarki odpadami stałymi,

2. Budowa i przebudowa dróg oraz ścieżek rowerowych,

3. Realizacja północnej obwodnicy Krzepic,

4. Realizacja opracowanej koncepcji gazyfikacji,

5. Konsekwentna realizacja kierunków zagospodarowania przestrzennego,

6. Tworzenie warunków dla rozwoju na terenach ofertowych określonych kierunków

działalności,

7. Tworzenie rezerw terenów uzbrojonych w obrębie zainwestowania miejskiego z

uregulowanym statusem prawnym,

8. Tworzenie  systemów obszarów chronionych,  obejmujących zlewnie Liswarty z

dopływami,  lasy  i  tereny  wskazane  do  zalesienia,  obszary  występowania  złóż

surowców naturalnych i gleb o najwyższych wartościach dla rolnictwa,

9. Opracowanie programu małej retencji i jego realizacja,

10. Ochrona dóbr kultury,

11. Rozwój baz sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy,

12. Promocja agroturystyki.

Planowane projekty w ramach planu rozwoju lokalnego miasta i gminy

Krzepice są zgodne z Programem Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Krzepice,

Programem  Realizacji  Inwestycji  i  Remontów  Wieloletnich,  Strategią  rozwoju
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Miasta  i  Gminy Krzepice,  Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania

przestrzennego Miasta i Gminy Krzepice, Strategią rozwoju powiatu kłobuckiego.

Realizacja  projektów  będzie  możliwa  tylko  przy  dobrze  działającym

systemie finansowania. Ze względu na wysokie koszty środki z budżetu gminy nie są

wystarczające.  Przy  dotychczasowych  inwestycjach  gmina  Krzepice  korzystała  z

pomocy  finansowej  krajowych  funduszy  celowych  pochodzących  z  Funduszu

Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej,  Urzędu  Wojewódzkiego,  Agencji

Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa,  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  i

Sportu.  Gmina  stara  się  na  bieżąco  pozyskiwać  środki  pomocowe.  W roku 2003

korzystała z pomocy w ramach programu SAPARD.

W  oparciu  o  analizę  źródeł  finansowania  działań  prowadzonych  w

ostatnich  latach  przewiduje  się  następującą  strukturę  finansowania  planowanych

inwestycji:

- środki własne (budżet gminy),

- krajowe fundusze celowe (np. WFOŚiGW, MENiS),

- fundacje i instytucje finansowe (np. banki),

- pomoc zagraniczna (środki z UE).

Projekty  planowane  do  realizacji  w  latach  2004  –  2010  szczegółowo

przedstawiono w tabeli 6.
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Tabela 6

Planowane inwestycje na lata 2004 – 2010

Lp. Nazwa działania Etapy działania

Zgodność z
planem

przestrzennego
zagospodarowania

terenu

Harmonogram
realizacji Oczekiwane rezultaty

Koszty do
poniesienia

zł

Źródła finansowania

Unia
Europejska

Budżet
gminy

Wdrażanie

1 Budowa kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami

i przepompowniami w
ulicach Kościuszki, Polna,

Magreta, Dzielna,
Kazimierza Wielkiego,

Ogrodowa,
Częstochowska, Ciasna,

Krótka, Przechodnia i
Osiedlu Słowackiego w

Krzepicach

Etap I – ulica
Polna, Dzielna,
Kazimierza Wlk,
Ogrodowa,
Ciasna, Krótka,
Przechodnia

TAK 2004-2005

Kolektor ø 200 – 2313 m
Kolektor ø 160 – 1076 m
Przykanaliki – 134 szt.

1 312 754 632 754 680 000 Gmina
Krzepice

Etap II – ulice
Magreta i Osiedle
Słowackiego TAK 2007

Kolektor ø 200 – 2421 m
Kolektor ø 160 – 465 m
Kolektor ø 63 – 912 m
Przykanaliki – 69 szt.
Przepompownia – 1 szt.

1 783 893 1 337 920 445 973 Gmina
Krzepice

Etap III –
Kościuszki,
Częstochowska

TAK 2008
Kolektor ø 200 – 619 m
Kolektor ø 160 – 214 m
Przykanaliki – 34 szt.

837 486 628 114 209 372 Gmina
Krzepice

2 Budowa kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami

i przepompowniami w
ulicach Kuźniczka, 17
Stycznia, Dworcowa,

Przemysłowa, Piaskowa w
Krzepicach – Etap II

Etap II A –
Kuźniczka,
Dworcowa,
Przemysłowa,
17 Stycznia

TAK 2006-2007

Kolektor ø 200 i 160 –
2954 m
Kolektor ø 90 – 517 m
Przykanaliki – 77 szt.
Przepompownia – 1 szt.

2 588 063 1 941 047 647 016 Gmina
Krzepice

Etap II B –
Kuźniczka,
Piaskowa,
Przemysłowa

TAK 2008

Kolektor ø 200 i 160 –
2249 m
Kolektor ø 90 – 494 m
Przykanaliki – 45 szt.
Przepompownia – 1 szt.

1 820 032 1 365 023 455 009 Gmina
Krzepice

3 Budowa kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami

i przepompowniami w
Starokrzepicach i

Lutrowskim

TAK 2004-projekt
2005-2007

Kolektor – 8000 m
Przykanaliki – 456 szt.

6 650 000 4 987 500 1 662 500 Gmina
Krzepice
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4 Budowa kanalizacji

sanitarnej w Osiedlu
Andersa i ulicy Praga w

Krzepicach oraz w
miejscowości Dankowice

TAK 2009-2012

Przykanaliki – 450 szt.

10 000 000 7 500 000 2 500 000 Gmina
Krzepice

5 Budowa wodociągu w
Osiedlu Słowackiego i 

ulicy Podkurnia w
Krzepicach

TAK 2004-2006 244 188 244 188 Gmina
Krzepice

6 Modernizacja ujęcia wody
w Krzepicach TAK 2005-2006 100 000 75 000 25 000 Gmina

Krzepice
7 Modernizacja wodociągu w

Starokrzepicach i
Dankowicach

TAK 2004-2010
Długość – 10 000 m

600 000 450 000 150 000 Gmina
Krzepice

8 Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków w

Stankach
TAK 2004-2010

27 szt.
270 000 202 500 67 500 Gmina

Krzepice
9 Kolektor główny

odprowadzający wody
opadowe z ul.

Broniewskiego,
Dąbrowskiego i Os.

Słowackiego w K-cach

TAK 2008

Długość – 1000 m

550 000 412 500 137 500 Gmina
Krzepice

10 Przebudowa drogi gminnej
– ul. Broniewskiego w

Krzepicach
TAK 2004

Długość – 500 m
637 424 248 839 388 585 Gmina

Krzepice
11 Budowa drogi gminnej w m.

Stanki TAK 2004 Długość – 967 m 319 666 157 333 162 333 Gmina
Krzepice

12 Przebudowa Rynku w
Krzepicach TAK 2005-2006 1 000 000 750 000 250 000 Gmina

Krzepice
13 Przebudowa Placu

Powstańców Śląskich w
Krzepicach

TAK 2006 350 000 262 500 87 500 Gmina
Krzepice

14 Przebudowa ul. Targowej w
Krzepicach TAK 2005 Długość – 410 m 140 000 105 000 35 000 Gmina

Krzepice
15 Przebudowa ul. Dolna w

Krzepicach TAK 2005 Długość – 400 m 140 000 105 000 35 000 Gmina
Krzepice
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6. Wdrażanie

Odpowiedzialne za przygotowanie i wdrażanie planu rozwoju lokalnego

są  władze  Gminy  Krzepice.  W  tym  celu  został  powołany  horyzontalny  zespół

zadaniowy ds. rozwoju lokalnego oraz koordynator tego zespołu.

Zebrano  wnioski,  a  następnie  dokonano  szczegółowej  analizy

przedstawionych  projektów.  Inwestycje  najbardziej  istotne  dla  rozwoju  gminy

zostały wpisane do planu rozwoju lokalnego.

Władze  gminy  odpowiedzialne  będą  za  rozeznanie  możliwości

pozyskania  środków  finansowych  koniecznych  do  realizacji  przedsięwzięć,

zgłaszanie  projektów do  odpowiednich  programów,  wyznaczanie  terminu  i  trybu

realizacji  zgłoszonego  projektu,  ogłoszenie  i  przeprowadzenie  postępowania

przetargowego, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją

zadań,  weryfikowanie  i  ocenianie  realizacji  przedsięwzięć  zapisanych  w  planie

rozwoju.

7. Monitorowanie i ocena

Podstawową funkcją monitorowania i oceny jest umożliwienie sprawnego

zarządzania  planem  rozwoju  lokalnego.  Skuteczność  podejmowanych  działań  i

postęp w ich realizacji będzie monitorowana i oceniana na podstawie określonych

wskaźników rzeczowych i  finansowych.  Porównanie  oczekiwanych  a  uzyskanych

rezultatów  pozwoli  na  koordynację  programu  i  ewentualne  podjęcie  decyzji  o

wprowadzaniu w nim zmian.

Zakłada się, że „Plan rozwoju lokalnego” powinien być weryfikowany co

2 lata. Podstawą weryfikacji powinno być sporządzenie raportu.
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8. Materiały użyte do opracowania

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta

i Gminy Krzepice, Zarząd Miasta i Gminy w Krzepicach, 2000 r.

2. Strategia  rozwoju  Miasta  i  Gminy  Krzepice,  Zarząd  Miasta  i  Gminy  w

Krzepicach, 1998 r.

3. Strategia rozwoju powiatu kłobuckiego, 2000 r.

4. Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Krzepice, 2003 r.

5. Plan Rozwoju Regionalnego województwa śląskiego, 2003 r.

6. Narodowy Plan Rozwoju, 2003 r.

7. Wytyczne sporządzania planu rozwoju lokalnego, 2003 r.
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