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Wstęp
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Radomsko to zestaw działań, które mają zostać
podjęte w określonym otoczeniu, określonym terminie i zmierzających do długotrwałego
i zrównowaŜonego rozwoju Gminy Radomsko.
Plan Rozwoju Lokalnego odpowiada trosce lokalnego samorządu o rozwój gminy
w szybko zmieniającym się i coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu. Ten rodzaj
planowania strategicznego znacznie zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu i umoŜliwia
racjonalne gospodarowanie zasobami i potencjałem gminy.
Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem uchwalanym przez Radę Gminy,
określającym najwaŜniejsze działania mające na celu ciągły rozwój gminy oraz
przewidywane efekty tych działań. Warunkiem powodzenia jego realizacji jest współpraca
władz samorządowych, mieszkańców i środowiska przedsiębiorców.
Samorząd Gminy wytycza i zatwierdza działania wykonalne technicznie, realne
ekonomicznie i akceptowane społecznie, ale nie moŜe pozostawać jedynym ich realizatorem.
Podstawowym narzędziem realizacji Planu Rozwoju Lokalnego są środki publiczne.
Jednak ich szczupłość przy jednoczesnej mnogości potrzeb inwestycyjnych i społecznych, jak
równieŜ członkostwa Polski w Unii Europejskiej nakładają na nas obowiązek podjęcia
wszelkich działań umoŜliwiających wykorzystanie maksymalnie duŜych środków z Funduszy
Strukturalnych.
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1.

OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
Lokalny rozwój to proces, dzięki któremu samorząd podnosi jakość Ŝycia mieszkańców

i pobudza rozwój gospodarczy. Proces ten nie moŜe odbywać się bez planowania czyli
przewidywania przyszłości, określania sposobów i etapów realizacji strategicznych celów
w zderzeniu z realnymi środkami do ich osiągnięcia.
Opracowany Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Radomsko jest dokumentem planistycznym,
wyznaczającym cele strategiczne gminy wraz z zadaniami, których realizacja przyczyni się do
osiągnięcia zrównowaŜonego rozwoju gminy oraz spójności ekonomicznej i społecznej.
Czas realizacji zadań, o których mowa toŜsamy jest z okresem programowania Unii
Europejskiej i zawiera się w okresie do 2013 r., a część z nich oraz rezultaty i oddziaływania
obejmą okres do 2020 r.
Dokument jest spójny z rozporządzeniami dotyczącymi okresu programowania 2007-2013
tj. Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego i Funduszu Spójności, Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013,
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego.
Nawiązuje do Strategii Rozwoju Gminy Radomsko, Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radomsko, Strategii Rozwoju Województwa
Łódzkiego oraz Koncepcji Kanalizacji na terenie Gminy Radomsko. Niniejszy plan jest
kontynuacją funkcjonującego w latach 2004-2006.
Analizuje i ocenia aktualną sytuację, identyfikuje problemy, diagnozuje potrzeby lokalnej
społeczności oraz określa kierunki działań zmierzających do poprawy istniejącego stanu,
wskazuje inwestycje i problemy przez ten czas rozwiązane, bądź wykonane, przedstawia
wytypowane do realizacji projekty i źródła ich finansowania, przewiduje sposoby wdraŜania,
monitorowania i oceny Planu.
Rada Gminy moŜe wprowadzać do Planu zmiany i uzupełnienia dotyczące zarówno kwestii
merytorycznych jak i związanych z wdraŜaniem, w tym wybranych do realizacji projektów.
Nowelizowanie Planu dokonywane będzie na podstawie wniosków i opinii Radnych Gminy
Radomsko w oparciu o konsultacje społeczne z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji
pozarządowych i młodzieŜy.
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2. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na obszarze objętym
wdraŜaniem planu
2.1. PołoŜenie, powierzchnia, ludność
Gmina Radomsko połoŜona jest w południowej części województwa łódzkiego przy
granicy z województwem śląskim.
Pod względem administracyjnym jest jedną ze 177 gmin województwa i jedną
z 14 w powiecie radomszczańskim.
Gmina

otacza

miasto

Radomsko

od

południa

i

wschodu

i

jest

połoŜona

w niewielkiej odległości od takich miast jak Częstochowa - 38 km i Piotrków Trybunalski
– 45 km. W odległości 90 km od gminy leŜy miasto Łódź.
Przez obszar gminy przebiega droga krajowa nr 1 oraz linia kolejowa Częstochowa –
Koluszki.

Mapa powiatu radomszczańskiego
Gmina Radomsko zajmuje obszar o powierzchni 85,6 km2. Na jej terenie leŜy 17
miejscowości.
Gminę Radomsko zamieszkuje 5678 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2010 r.).
Średnia gęstość zaludnienia wynosi obecnie 66 osób na km2.
5

W skład administracyjny gminy wchodzi 9 sołectw :
Nazwa sołectwa i liczba mieszkańców (stan na dzień 31.12.2010 r.) :
1. Bobry

- 230

2. Dąbrówka - 535
3. Dziepółć

- 768

4. Grzebień

- 149

5. Kietlin

- 850

6. Okrajszów - 197
7. Płoszów

- 659

8. Strzałków

- 1848

9. Szczepocice - 442
Gmina graniczy z następującymi gminami: Miastem Radomsko, Kodrębem, Kobielami
Wielkimi, Gidlami, Kruszyną, Ładzicami, Dobryszycami i Gomunicami.
Pod względem geograficznym gmina Radomsko połoŜona jest w dolinie rzeki Warty
i na Wzgórzach Radomszczańskich.
Osadnictwo na terenie Gminy Radomsko pojawiło się juŜ w paleolicie. Z tego okresu
pochodzą ślady na Klekowcu, podobnie jak z kolejnej epoki – mezolitu (przed 3500 lat
p.n.e.). W młodszej epoce kamienia zw. neolitem (3500 p.n.e. – 1750 p.n.e.) osadnictwo
wystąpiło juŜ na znacznie większym obszarze : Klekowiec, Bobry, Dąbrówka, Strzałków,
Grzebień, Dziepółć, Szczepocice. Z końca epoki brązu i początku epoki Ŝelaza, z okresu
zw. kulturą łuŜycką (1350/1300 p.n.e. – 500/400 p.n.e.) zw. kulturą pól popielnicowych
pochodzą ślady osadnictwa na Grzebieniu i w Szczepocicach Rządowych. Z najstarszego
okresu epoki Ŝelaza zw. okresem halsztackim kiedy to rozwinęła się kultura grobów
kloszowych (500 p.n.e. – 400 p.n.e.), relikty znajdujemy na Grzebieniu. Z okresu kultury
przeworskiej (250 p.n.e. – 450 n.e.) pochodzą odkrycia w : Kietlinie, Płoszowie i
Szczepocicach Rządowych. Kolejne informacje o osadnictwie pochodzą z okresu wczesnego
średniowiecza a począwszy od II połowy XIV w. takŜe w postaci źródeł pisanych. Najstarsze
informacje odnośnie poszczególnych miejscowości : Okrajszów – 1357 r., Strzałków – 1367
r., Dziepółć – 1386 r., Kietlin – 1398 r., Płoszów – 1400 r., Szczepocice Rządowe – 1521 r.,
Szczepocice Prywatne – 1552 r., Klekowiec – 1592 r., Dąbrówka – 1628/1632 r., Bobry – I
poł. XVIII w., Brylisko – ok. 1740 r., Grzebień – poł. XVIII w., Klekotowe – 1739 r., Amelin
i Cerkawizna – XIX w.
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2.2. Środowisko przyrodnicze
Południowa granica gminy Radomsko (z gminami Gidle i Kruszyna) połoŜona jest
w korytarzu ekologicznym o znaczeniu krajowym obejmującym dolinę rzeki Warty oraz
w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych nr 408 (w utworach górnej kredy). Jest to
fragment Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCH), stanowiącego
projektowany Pajęczańsko – Gidelski Obszar Chronionego Krajobrazu, w którym obowiązuje
ochrona

biologicznej

róŜnorodności,

zachowywanie

powiązań

funkcjonalnych

z terenami przyległymi oraz realizacja form ochrony przyrody zgodnie z obowiązującym
w tym zakresie prawem.
W skład środowiska przyrodniczego niezbędnego do egzystencji człowieka wchodzą
następujące elementy: geologia, klimat, wody, gleba, świat roślin i zwierząt.
Obszar Gminy dzieli się na kilka czytelnych struktur, z uwagi na rozczłonkowanie obszaru
Gminy na dwie części, bez wspólnej granicy: północno - wschodnią i południowo wschodnią.
Obszar pierwszy to monokultura rolno - osiedleńcza z wsiami podstawowymi: Płoszów,
Okrajszów, Kietlin.
Obszar południowo - wschodni natomiast dzieli się na cztery makrostruktury przestrzenne :
* monokulturę rolniczo - osiedleńczą wsi Strzałków, Dziepółć, Amelin i Grzebień,
* monokulturę leśną przylegającą do południowych granic miasta Radomska,
* strefę pradoliny rz. Warty z wsiami Szczepocice Rządowe, Szczepocice Prywatne, Lipie,
Klekotowe, Klekowiec, Dąbrówka, Cerkawizna i Bobry,
* las Pławiński.
Geologia.
Podbudowę geologiczną stanowią osady triasowe i jurajskie oraz powierzchniowe osady
trzeciorzędowe i czwartorzędowe jako pozostałość zlodowaceń i najmłodsze osady
występujące w dolinach rzek. Dolinę rzeki Warty wypełniają naniesione średnio
i drobnoziarniste piaski i Ŝwiry rzeczne. Na terenie gminy przewaŜają gleby bielicowe
wytworzone z piasków i glin, rędziny powstałe na podłoŜu skał wapiennych oraz mady
rzeczne występujące w dolinie rzeki Warty i jej dopływów.
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Klimat.
Obszar

gminy

zaliczany

jest

do

regionu

klimatycznego

łódzko-wieluńskiego,

charakteryzującego się średnią roczną temp. 7,7 st. C, średnią roczną sumą opadów atmosfer.
585 mm, z pokrywą śnieŜną utrzymującą się przez ok. 54 dni w roku i okresem wegetacyjnym
trwającym ok. 210 dni.
Wody powierzchniowe.
Gmina poprzez Wartę leŜy w dorzeczu Odry, na obszarach o duŜych w województwie
łódzkim zasobach wód powierzchniowych, przy czym negatywnym zjawiskiem jest duŜy
odpływ tych wód w okresie zimowym i letnim. Główny ciek wodny stanowi Warta z licznymi
zakolami w starorzeczu wraz z jej dopływami: Radomką, Widzówką, Orzechówką
i Bryliskiem.
Gleby.
Na terenie gminy przewaŜają gleby bielicowe wytworzone z róŜnych piasków, glin i utworów
pyłowych. Stanowią one jakby tło, na którym rozmieszczone są inne typy i rodzaje gleb.
Charakteryzują się niskim procentowym udziałem próchnicy w poziomie orno-próchnicznym.
Wykazują niekorzystne właściwości rolnicze. Są zbyt przepuszczalne i ubogie w składniki
pokarmowe. Ponadto wykazują odczyn kwaśny, a ich wartość rolnicza zaleŜy od stosunków
wodno powietrznych. Występują na znacznym obszarze gminy i zaliczane są do V oraz VI
klasy bonitacyjnej.
Drugim typem gleb występujących na terenie gminy są gleby brunatne o odczynie obojętnym
i słabo-kwaśnym. Charakteryzują się dobrymi właściwościami chemicznymi i fizycznymi.
Zaliczane są do III i IV klasy bonitacyjnej. Występują wyspowo od zachodu gminy. Od
strony Częstochowy przewaŜają gleby cięŜsze zwane rędzinami, natomiast od strony
wschodniej mamy do czynienia z glebami bielicowymi lekkimi.
Łąki połoŜone są w pradolinie Warty i Wiercicy na glebach przewaŜnie mineralnych, choć
częściowo takŜe na glebach płytkich torfowych i murszowych. Rzeki są nieuregulowane, stąd
w okresie roztopów i większych opadów letnich łąki są zalewane. Łąki były zmeliorowane
w latach 50-tych, stąd dziś naleŜałoby dokonać ich ponownej melioracji.
Struktura uŜytkowania gruntów.
W ogólnej powierzchni gminy wynoszącej 8.534 ha aŜ 3.539 ha stanowią lasy. Łączna
powierzchnia gruntów ornych wynosi 3.011 ha, sadów 108 ha, łąk trwałych 888 ha, pastwisk
8

trwałych 311 ha, gruntów zabudowanych 141 ha, gruntów zurbanizowanych 278 ha (w tym
drogi i koleje), pozostałe grunty stanowią 258 ha (w tym grunty pod wodami).
Szata roślinna.
Zasadniczy zrąb flory tego obszaru tworzą gatunki wielu elementów geograficznych, wśród
których dominujący charakter mają rośliny szeroko rozpowszechnione w północnej
i środkowej Europie. Wiele jest tu gatunków o charakterze eurosyberyjskim min. borówka
czarna oraz inne gatunki runa leśnego lasów sosnowych i mieszanych. Kompleksy leśne
zajmują znaczne obszary w południowej i wschodniej części gminy. W drzewostanach
dominującym gatunkiem jest sosna z domieszką dębu, brzozy, świerka, osiki i olszy.
Część terenu gminy objęta jest projektowanym obszarem chronionego krajobrazu pajęczańsko
– gidelskiego, stanowiącego zwarty kompleks leśny niemal przylegający do XIX - wiecznego
podworskiego zespołu parkowego o pow. 13 ha w Strzałkowie, w którym znajdują się obiekty
chronione prawem np.: 4 klony srebrzyste, 5 modrzewi europejskich, jesion wyniosły, 2 lipy
drobnolistne w tym najsłynniejsza zw. lipą Siemiradzkiego oraz dąb szypułkowy.
W miejscowości Cerkawizna znajdują się dąb szypułkowy i lipa drobnolistna,
a w miejscowości Dziepółć na terenie podworskim znajduje się park o pow. 3 ha objęty
ochroną konserwatorską.
Na terenie Nadleśnictwa Radomsko w Leśnictwie Strzałków znajduje się zorganizowana
ścieŜka ekologiczna obejmująca 10 przystanków poświęconych produkcji leśnej i ochronie
przyrody oraz liczne uŜytki ekologiczne w obrębach leśnych Dąbrówka i Grzebień o łącznej
powierzchni 30,56 ha.

2.3. Turystyka i rekreacja
Gmina Radomsko z racji swego połoŜenia moŜe stanowić dobrą bazę zarówno dla
osób spędzających czas aktywnie, jak i szukających ciszy, spokoju i wytchnienia wśród
pięknej przyrody dla weekendowych wycieczek tak pieszych jak równieŜ rowerowych
w pobliskim kompleksie leśnym.
Tereny dawnych łąk śródleśnych, niegdyś uprawiane przez mieszkańców, dziś odłogowane
stanowią doskonałe miejsce dla rozwoju ptactwa i ssaków dzikich, w tym takŜe bobrów, które
pojawiły się w ostatnim czasie w dolinie Warty i jej małych dopływów. Podmokłe tereny
i leśne zagajniki w pobliŜu pól uprawnych szczególnie upodobały sobie sarny i dziki.
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Do miejscowości wchodzących w skład gminy moŜna łatwo dotrzeć, korzystając z transportu
indywidualnego jak równieŜ zbiorowego PKS i MPK. UmoŜliwia to takŜe sąsiedztwo
szlaków komunikacyjnych w postaci dróg krajowych A-1, 42 i 91 oraz kolej Warszawa –
Katowice.
Długie spacery polecane są od wczesnej wiosny do jesieni, kiedy to pobliskie lasy chętnie
odwiedzają grzybiarze.
Podjęta renowacja kościoła późnobarokowego w Strzałkowie moŜe wydatnie przyczynić się
do wzrostu zainteresowania wśród potencjalnych turystów chętnych do odwiedzenia tego
obiektu, co stanowiłoby cenne uzupełnienie dla wartościowych pod względem historycznym
i przyrodniczym wycieczek. Wewnątrz znajduje się duŜy obraz olejny przedstawiający postać
fundatora trzymającego w ręku kościół. Obraz pochodzi z 1682 r. Polichromia wykonana
techniką fresco secco, przedstawiająca sceny z Ŝycia Matki Boskiej i Jezusa Chrystusa.
Obiekt pełni funkcje integracyjne nie tylko obejmując swym zasięgiem mieszkańców
miejscowości Strzałków ale równieŜ ma funkcje integracyjne o charakterze ponadgminnym.
Obiekt kościoła jest celem wycieczek organizowanych przez Muzeum Regionalne
w Radomsku z uwagi na bliskie połoŜenie miasta Radomska, ale takŜe ze względu na wartość
architektoniczną, jak i miejsce związane z osobą malarza Henryka Siemiradzkiego. Wewnątrz
obiektu znajduje się poświęcona malarzowi płyta pamiątkowa. Część zabytkowego
wyposaŜenia z kościoła znajduje się w Muzeum Regionalnym w Radomsku.
Administrator zakłada, Ŝe przeprowadzenie renowacji obiektu stworzy moŜliwość
organizowania imprez kulturalnych: koncertów muzyki organowej, występów Towarzystwa
Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki z Radomska mającego europejską renomę, Chóru
„Cantabile” z Radomska, występów zespołu ludowego „Czerwona Kalina” ze Strzałkowa,
Koła Gospodyń Wiejskich ze Strzałkowa.
Drugim obiektem znajdującym się w Strzałkowie jest dwór wybudowany w drugiej połowie
XIX w., prawdopodobnie jeszcze przez ówczesnych właścicieli Biedrzyckich, w którym
bywał Henryk Sienkiewicz na początku swojej kariery pisarskiej, a następnie mieszkał
i tworzył autor m.in. „Pochodni Nerona” i kurtyny w teatrach narodowych Krakowa i Lwowa
Henryk Siemiradzki. Pałac został gruntownie przebudowany w okresie międzywojennym
przez ostatnich właścicieli Kryńskich oraz po drugiej wojnie światowej. Po parcelacji majątku
wykorzystywany na cele administracyjno – gospodarcze i oświatowe. Gruntownie
przebudowany w XX w.. Obecnie zajmowany jest przez Zespół Szkół Agrobiznesu, który
stara się zachować obiekt i porządkuje jego otoczenie parkowe.
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Trzeci obiekt zabytkowy znajduje się w Dziepółci. Jest to wybudowany w połowie XVIII
wieku, drewniany, modrzewiowy dworek. Obecnie stanowi teren prywatny i jest poddawany
remontom. W 1883 r. Dziepółć nabyła Maria Obrępalska, siostra Henryka Siemiradzkiego.
TuŜ przed II wojną światową rozpoczęto rozbudowę dworu - dobudowano część murowaną.
Po wojnie bryła dworu nie uległa większym zmianom.
W Dziepółci zlokalizowany jest równieŜ kościół parafialny poewangelicki, murowany,
z około 1913 r.
W Szczepocicach Rządowych znajduje się szkoła wybudowana w 1904 r. i rozbudowana
w późniejszym okresie.
W poszczególnych miejscowościach znajdują się takŜe pojedyncze, około stuletnie drewniane
budynki mieszkalne i gospodarcze.
Osią rozwoju kulturalnego gminy jest miasto Radomsko, które ze względu na swoje centralne
połoŜenie względem gminnych miejscowości, potencjał i zasoby kulturowe, stanowi
doskonałe uzupełnienie. DuŜe moŜliwości rozwoju turystyki wiąŜą się z istniejącymi
obiektami kultu religijnego.

2.4. Zagospodarowanie przestrzenne
Od 01.01.2004 r. Gmina Radomsko, podobnie jak większość innych gmin w kraju, nie
posiada ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje fragment planu
miejscowego dla ulicy Broniewskiego w Strzałkowie. Dla wszystkich pozostałych
nieruchomości, na których zainteresowane osoby chcą prowadzić budowę, wydawane są
indywidualne decyzje o warunkach zabudowy.

2.5. Infrastruktura techniczna
Gospodarka wodno-ściekowa.
Stan zaopatrzenia mieszkańców w wodę jest zadowalający. W wodociąg wyposaŜone jest
ok. 94% terenu gminy. Aktualnie funkcjonują cztery stacje wodociągowe w Dąbrówce,
Dziepółci, Kietlinie i Strzałkowie.
Na terenie gminy długość sieci wodociągowej wynosi 76,8 km. Do sieci podłączonych jest
1556

gospodarstw

domowych

i

odbiorców

instytucjonalnych.

w gospodarstwach domowych w m3/miesiąc/osobę wynosi średnio 2,4.
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ZuŜycie

wody

Rozwój sieci kanalizacyjnej nie nadąŜał do tej pory za rozwojem sieci wodociągowej. Na
terenie gminy sieć kanalizacyjna jest w trakcie budowy. Miejscowości Kietlin i Strzałków
zostały skanalizowane prawie w całości. Rozpoczęto budowę kanalizacji w miejscowościach:
Amelin, Dziepółć i Płoszów. Dalsze etapy realizacji planowane są na lata następne. Do chwili
obecnej poza Okrajszowem (mieszkańcy podłączeni do kanalizacji miejskiej) podłączyło się
375 gospodarstw domowych. Wybudowano łącznie 24,56 km sieci kanalizacyjnej (w tym
3,05 km przyłączy). Sieć kanalizacji gminnej podłączona jest do miejskiej oczyszczalni
ścieków w Radomsku.
Na nie skanalizowanych odcinkach większość ścieków sanitarnych usuwanych jest do szamb,
skąd taborem asenizacyjnym wywoŜone są do oczyszczalni ścieków w Radomsku.
Przewiduje się kontynuację budowy systemu kanalizacji sanitarnej i podłączenia jej do sieci
kanalizacji sanitarnej miasta Radomska. Sukcesywnie podłączają się gospodarstwa domowe
w tych miejscowościach, w których kanalizacja jest juŜ zrealizowana.
Instalacje gazowe.
Ogólna długość sieci gazowej na terenie gminy wynosi 21,5 km. Z gazu przewodowego
(sieciowego) korzystają mieszkańcy miejscowości : Strzałków, Dziepółć i Amelin. Część
gospodarstw domowych korzysta z gazu płynnego propan-butan z butli.
Drogi.
Sieć dróg w gminie obejmuje:
1.

Drogi krajowe

- droga nr 1 relacji Piotrków Trybunalski – Katowice,
- droga krajowa nr 91 relacji Piotrków Trybunalski – Częstochowa,
- droga krajowa nr 42 relacji Działoszyn – Końskie.
2.

Drogi wojewódzkie:

- droga wojewódzka nr 784 relacji Radomsko – Gidle.
3.

Drogi powiatowe:

- droga powiatowa nr 3952E relacji Radomsko – Szczepocice Rządowe,
- droga powiatowa nr 3934E relacji Radomsko – Kobiele Wielkie,
- droga powiatowa nr 3935E relacji Radomsko – Dmenin,
- droga powiatowa nr 3933E relacji Dziepółć –Orzechówek,
- droga powiatowa nr 3930E relacji Radomsko – Płoszów – Piaszczyce,
- droga powiatowa nr 3509E relacji Dobryszyce – Kietlin.
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4.

Podstawowe drogi gminne:

- droga gminna relacji granica gminy Gomunice – Płoszów,
- droga gminna relacji Płoszów – granica gminy Kodrąb,
- droga gminna nr 3069503 relacji droga krajowa nr 42 – Kietlin – granica gminy
Kodrąb,
- droga gminna relacji Dąbrówka – Bobry – Cerkawizna – Klekowiec – droga wojewódzka
nr 784,
- droga gminna relacji droga powiatowa nr 3952E – Lipie – Dąbrówka – Szczepocice
Rządowe – Szczepocice Prywatne,
- droga gminna relacji miasto Radomsko – Podcerkawizna – droga gminna nr 3069504,
- droga gminna relacji droga krajowa nr 741 – Bobry – Szczepocice Prywatne – granica
województwa śląskiego,
- droga gminna relacji Amelin – Strzałków – granica miasta Radomsko,
- droga gminna relacji Strzałków – Grzebień,
- droga gminna relacji Dziepółć – gr. gminy Kobiele Wielkie,
- droga gminna nr 3069513 do granicy Gminy Gidle,
- droga gminna nr 3069512 do granicy Gminy Kobiele Wlk..
Większość sieci drogowej wymaga odnowy, wzmocnienia konstrukcji (szczególnie drogi
krajowe w związku z koniecznością przystosowania ich do wymogów Unii Europejskiej),
modernizacji lub rozbudowy. Sukcesywnie podnoszony jest standard dróg gminnych.
W minionych latach oraz w okresie programowania prowadzona będzie kontynuacja
modernizacji nawierzchni drogowych na drogach gminnych, budowa chodników wzdłuŜ dróg
gminnych oraz współpraca z Powiatem Radomszczańskim w budowie chodników przy
drogach powiatowych na terenie gminy Radomsko.
Układ komunikacji kolejowej.
Przez teren gminy przebiega magistrala kolejowa Warszawa - Katowice.
Gospodarka odpadami.
Aktualnie gospodarka odpadami na terenie gminy polega na zbieraniu od mieszkańców przez
uprawnione przedsiębiorstwa i składowaniu odpadów komunalnych na składowisku odpadów
„Jadwinówka” zlokalizowanym w północnej części gminy we wsi Płoszów. Wysypisko to
obsługuje takŜe gminy: Lgota Wielka, Dobryszyce, Gomunice, Ładzice i miasto Radomsko.
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W sąsiedztwie znajduje się takŜe składowisko odpadów „EKO-Radomsko” (dawna
Metalurgia).
Odpady zwierzęce są utylizowane przez zakład w Radzanowie (podwykonawca-zakład
w Danielowie).
Prowadzona jest takŜe częściowa segregacja odpadów komunalnych u źródła oraz
w wyznaczonych miejscach publicznie dostępnych.
Zaopatrzenie w paliwa stałe.
Zaopatrzenie w ciepło na terenie gminy odbywa się poprzez indywidualne źródła ciepła –
węgiel, drewno, a takŜe w znacznie mniejszym zakresie – gaz ziemny i olej opałowy.
Mieszkańcy gminy zaopatrują się w węgiel w systemie indywidualnym. PodaŜ węgla
zabezpiecza dotychczas wszystkie potrzeby społeczeństwa gminy.
Szacunku tego zapotrzebowania moŜna dokonać na podstawie danych spisu statystycznego.
Zaopatrzenie w energię elektryczną.
Teren gminy w zakresie istniejącej zabudowy jest zelektryfikowany w 100%. Przez teren
gminy przebiegają trasy czterech linii wysokiego napięcia.
1.

400 kV Rogowiec – Joachimów, Rogowiec - Tuczawa,

2.

220 kV Rogowiec – Joachimów (I tor)

3.

220 kV Rogowiec – Joachimów ( II tor)

4.

110 kV Radomsko – Częstochowa

Dla dostarczenia energii i mocy elektrycznej słuŜy terenowa sieć elektroenergetyczna 15 kV
z lokalnymi stacjami transformatorowymi i linia NN, przyłączonymi do tych stacji.
Telekomunikacja.
Przez teren gminy przebiega trasa kabla telekomunikacyjnego (światłowód) po obu stronach
drogi Radomsko – Gidle oraz trasa kabla telekomunikacyjnego (światłowód) wzdłuŜ drogi
krajowej Radomsko – Przedbórz.
W kierunku wschód – zachód przebiega trasa radiolinii Radomsko – Dobromierz.
Istniejące nadajniki na terenie miasta Radomska i gminy pozwalają na zapewnienie połączeń
w sieci komórkowej zwłaszcza w tych miejscowościach, w których słabo rozwinięta jest
tradycyjna sieć telekomunikacyjna.
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Własność nieruchomości.
Z ogólnej powierzchni gminy wynoszącej 8534 ha nieco ponad połowę obszaru
(4669 ha, tj. 54,5%) stanowią grunty osób fizycznych, grunty Skarbu Państwa (Lasy
Państwowe, PKP i inne podmioty) obejmują kolejne 41,4% obszaru gminy, a wspólnot
gruntowych 1,8% powierzchni. Pozostałe 2,3% stanowią grunty innych podmiotów.
Struktura

gruntów

według

form

własności

jest

w

gminie

Radomsko

zbliŜona

do występującej w całym powiecie oraz w województwie.
Identyfikacja problemów.
Na podstawie przedstawionego dotychczas materiału oraz postulatów zgłoszonych przez
mieszkańców gminy sporządzono następującą listę najwaŜniejszych problemów :
- konieczność dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej,
- konieczność poprawy stanu technicznego dróg gminnych i powiatowych poprzez
przebudowę ich nawierzchni i budowę chodników,
- konieczność dalszych inwestycji w bazę sportową,
- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,

2.6. Sfera ekonomiczna
Gmina Radomsko jest gminą wiejską, stąd teŜ naleŜy rozdzielić gospodarkę na dwa
działy, a mianowicie : rolnictwo i dziedziny pozarolnicze (głównie usługi, produkcja mebli,
handel).
Rolnictwo.
Na terenie gminy funkcjonuje blisko 1,5 tys. gospodarstw rolnych. Większość gospodarstw
(88,7%) nie przekracza powierzchni 5 ha uŜytków rolnych.
Udział gospodarstw o powierzchni mniejszej niŜ 10 ha kształtował się w gminie Radomsko
na poziomie 98,1%, a więc wyraźnie wyŜszym, niŜ w całym województwie (84,9%). Tak
więc struktura gospodarstw według grup obszarowych uŜytków rolnych jest tu mniej
korzystna od obserwowanej w całym województwie.
Gospodarstwa

rolne

posiadają przeciętną

wielkość 3,81

ha i

są mniejsze niŜ

w powiecie (5,66 ha). Są równieŜ wyraźnie mniejsze niŜ w województwie (6,17 ha).
Wiele gospodarstw prowadzi działalność rolniczą (wyłącznie lub razem z działalnością
pozarolniczą), ale znaczny jest takŜe udział gospodarstw, w których nie jest prowadzona ani
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działalność rolnicza ani pozarolnicza. Większość gospodarstw zajmuje się produkcją roślinną
i zwierzęcą jednocześnie. Najczęściej uprawianymi roślinami są zboŜa oraz ziemniaki,
natomiast hodowla zwierząt dotyczy trzody chlewnej i bydła.
Struktura zasiewów jest zbliŜona do poziomu wojewódzkiego, a udział powierzchni
ziemniaków wyŜszy niŜ przeciętnie w regionie łódzkim.
Poprzednio przeprowadzony spis powszechny wykazał, Ŝe 27,8% gospodarstw rolnych było
wyposaŜonych w sprzęt rolniczy, podczas gdy w województwie łódzkim 46,6%.
Na 100 gospodarstw przypadało przeciętnie 34,5 szt. ciągników i 5,4 szt. samochodów
cięŜarowych. W województwie wskaźniki te kształtowały się odpowiednio: 56,5 szt. i 8,7 szt.
Mocną stroną rolnictwa gminy są:
-

gospodarstwa specjalistyczne (produkcja roślinna, produkcja zwierzęca),

-

wysokie nakłady finansowe na jednostkę uŜytków rolnych,

-

bliskość duŜego rynku zbytu (m. Radomska),

-

stosunkowo dobre warunki glebowo - klimatyczne,

-

doświadczona kadra producentów rolnych.

Słabą stroną rolnictwa jest:
-

rozdrobnienie produkcji (potrzeba tworzenia grup producenckich),

-

zbyt duŜy udział produkcji roślinnej wielkotowarowej (zboŜa),

-

brak rozwiniętego na miejscu przetwórstwa rolno- spoŜywczego.

Generalnie moŜna stwierdzić, Ŝe na tle innych gmin powiatu, gmina posiada dobre warunki
do produkcji rolniczej (według danych Instytutu Upraw i NawoŜenia Gleb w Puławach).
Struktura zatrudnienia, aktualny rynek pracy i prognozowane jego zmiany upowaŜniają
do postawienia wniosku, Ŝe rolnictwo dla Gminy Radomsko jest waŜnym obszarem
gospodarczym. Pełne wykorzystanie tego potencjału wymaga nowoczesnych form jego
eksploatacji, między innymi tworzenia grup producenckich, budowy nowoczesnych
systemów przechowywania i przetwarzania wstępnego produktów rolnych.
Dziedziny pozarolnicze.
Liczba wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON
na koniec kaŜdego roku wyniosła :
- w 2007 r. – 299,
- w 2008 r. – 315,
- w 2009 r. – 320,
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- w 2010 r. – 386.
Dominowały wśród nich zakłady osób fizycznych (produkcja mebli, handel, usługi). Cechą
charakterystyczną przedsiębiorczości w gminie jest jej znaczne rozdrobnienie.
W strukturze podmiotów gospodarczych najliczniejszą grupę stanowią podmioty zajmujące
się handlem.
Dominują małe podmioty gospodarcze (jednoosobowe i rodzinne). Na terenie gminy
Radomsko są dwa zakłady meblarskie we wsi Strzałków zatrudniające po około 30-50 osób.
Do najwaŜniejszych problemów gminy naleŜą:
-

rozdrobnienie gospodarstw rolnych,

-

upadek duŜych zakładów działających na terenie miasta Radomsko, w których byli
zatrudnieni mieszkańcy gminy,

-

brak terenów pod większe inwestycje przemysłowe.

Dla całego obszaru gminy konieczne jest wypracowanie polityki rolnej stymulującej procesy :
- promocji najnowszych osiągnięć w rolnictwie, nowe odmiany i technologie produkcji,
- umacniania się duŜych gospodarstw nastawionych na produkcję towarową i pomoc
w tworzeniu grup producenckich,
- rozwoju funkcji nierolniczych umoŜliwiających uzyskiwanie dodatkowych dochodów
w gospodarstwach (agroturystyka),
- poprawy Ŝycia ludności wiejskiej.

2.7 Sfera społeczna
Ludność, stan i struktura według płci i wieku
Wg stanu na dzień 31.12.2010 r. gmina Radomsko liczyła 5678 mieszkańców, z tego 2772
męŜczyzn i 2906 kobiet. Na 1 km2 powierzchni gminy przypadało 66 mieszkańców.
LICZBA LUDNOŚCI GMINY
WYSZCZEGÓLNIENIE

1996

2000

2002

2007

2010

OGÓŁEM

5397

5427

5547

5709

5678

MęŜczyźni

2664

2671

2736

2791

2772

Kobiety

2733

2756

2811

2918

2906
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Na dzień 31.12.2010 r. wśród mieszkańców gminy przewaŜają kobiety, przypada ich 104,8 na
kaŜdych 100 męŜczyzn. W latach 2004-2010 obserwuje się nieznaczny spadek przyrostu
naturalnego. Saldo migracji w analogicznym okresie zamyka się nieznacznym wzrostem.
Ludność w gminie Radomsko wg podziału na grupy wiekowe :
rok
2000

Ludność w wieku
przedprodukcyjnym
1417

Ludność w wieku
produkcyjnym
3427

Ludność w wieku
poprodukcyjnym
790

2004

1330

3562

835

2008

1215

3618

854

2010

1159

3652

867

Na podstawie powyŜszych danych stwierdzić moŜna, Ŝe ludność gminy naleŜy do relatywnie
młodych, a proporcje między ekonomicznymi grupami wieku są korzystne. Warto jednak
zauwaŜyć, Ŝe udział osób w wieku przedprodukcyjnym w ostatnich latach systematycznie
spada. Rośnie natomiast odsetek osób w wieku produkcyjnym. Ludność w wieku
produkcyjnym to grupa, która stanowi potencjalne zasoby pracy. Po odjęciu osób uczących
się i biernych zawodowo z innych przyczyn wyodrębnić moŜna niemal całą zbiorowość
aktywnych zawodowo. Istotne dla dalszego prognozowania będą wyniki spisu powszechnego
przeprowadzanego w 2011 r.
Udział osób w wieku poprodukcyjnym (15,3%) był w gminie niŜszy od obserwowanego
w powiecie (16,9%), jak i w województwie (17,1%).
Poziom wykształcenia mieszkańców gminy Radomsko jest przeciętnie niŜszy niŜ w powiecie
radomszczańskim oraz województwie. Odsetek osób z wykształceniem wyŜszym – według
danych NSP 2002 – osiągnął 4,4,% i był niŜszy w stosunku do powiatu (o 2,1 pkt.
procentowego)

i

województwa

(o

4,8

pkt).

Wykształceniem

ponadpodstawowym

legitymowało się 54,6% ogółu mieszkańców w wieku 13 lat i więcej. W województwie takich
osób jest blisko 62%.
Wykształcenie wyŜsze i średnie posiadało 28,1% mieszkańców, przy przeciętnej
w województwie 40,9%. Kobiety zgodnie z tendencją charakterystyczną dla całego regionu,
równieŜ w gminie Radomsko, były lepiej wykształcone, 33,1% z nich posiadało
wykształcenie co najmniej średnie, podczas gdy wśród męŜczyzn jedynie 22,9%. Kobiety
w gminie stanowiły prawie 63% wszystkich osób z wykształceniem wyŜszym, ponad 80%
z policealnym, a takŜe ze średnim ogólnokształcącym. MęŜczyźni z kolei stanowili prawie
66% ogółu osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym.
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Warunki i jakość Ŝycia mieszkańców, w tym poziom bezpieczeństwa.
Zasoby mieszkaniowe na terenie gminy Radomsko w 2006 r. wynosiły 1630 budynków
mieszkalnych.
W latach 1989 – 2010 odnotowano w gminie istotny przyrost powierzchni mieszkaniowej,
a takŜe izb, przy niewielkim wzroście liczby mieszkań. Świadczy to o częściowej wymianie
starej substancji mieszkaniowej i oddaniu do uŜytku mieszkań większych niŜ poprzednio oraz
o rozbudowie mieszkań juŜ istniejących.
Wg spisu powszechnego z 2002 r. przeciętna liczba izb w mieszkaniu wynosiła na terenie
gminy Radomsko 3,5, w powiecie radomszczańskim 3,7 a w województwie łódzkim 3,9.
Wg spisu powszechnego z 2002 r. przeciętna powierzchnia mieszkań w m2 wynosiła
na terenie gminy Radomsko 64,2, w powiecie radomszczańskim 71,4 a w województwie
łódzkim 80,4.
Wg spisu powszechnego z 2002 r. przeciętna liczba osób na 1 izbę wynosiła na terenie gminy
Radomsko 0,9 i była zbieŜna ze wskaźnikami z powiatu radomszczańskiego 0,9
i województwa łódzkiego 0,96.
Sukcesywnie ulega poprawie wyposaŜenie mieszkań w podstawową infrastrukturę techniczną
(m.in. sanitarną i grzewczą).
StraŜ PoŜarna
Na terenie gminy znajduje się 6 jednostek OSP w : Dąbrówce, Dziepółci, Kietlinie,
Płoszowie, Strzałkowie, Szczepocicach.
Jednostkami wyposaŜonymi w samochody cięŜkie są : Strzałków, Kietlin i Dziepółć,
w samochody lekkie : Szczepocice, Płoszów, Dąbrówka i Dziepółć. Jednostki posiadają
łącznie 6 motopomp.
Stan kadrowy wynosi – 185 straŜaków w tym 115 czynnych oraz 1 druŜyna młodzieŜowa.
W 3 jednostkach samochody wymagają wymiany na nowsze.
Nienajlepiej przedstawia się stan budynków straŜnic. 4 jednostki nie posiadają ogrzewanych
garaŜy, a 2 nie posiadają suszarni dla węŜy.
W 2010 r. dokonano zakupu umundurowania specjalnego dla dwóch jednostek OSP Kietlin
i Szczepocice (dla kaŜdej po 4 kpl.). Dokonano zakupu hełmów dla OSP Kietlin i Dąbrówka
w ilości po 7 szt.. Na zakupy uzyskano dofinansowanie w wys. 45% z WFOŚiGW oraz 55%
z gminy Radomsko.
W trakcie jest dofinansowywanie z budŜetu gminy rozbudowy garaŜu OSP w Dziepółci.
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W 2010 r. oprócz rutynowych akcji gaśniczych, ochotnicze straŜe poŜarne z terenu gminy
brały udział w ewakuacji osób i zwierząt oraz w zabezpieczaniu mienia w trakcie majowej
powodzi w dolinie Warty.
Policja
Na terenie miasta Radomska funkcjonuje Komenda Powiatowa Policji. Dane statystyczne
jakimi dysponuje komenda obejmują miasto i gminę Radomsko w całości oraz odrębnie
powiat radomszczański.
PoniŜej przedstawione zostały dane w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie
miasta i gminy Radomsko z lat 2004-2010. Dane te przedstawiają się następująco :
Przestępstwa stwierdzone

Przestępstwa kryminalne

Jednostka
2004

2007

2010

2004

2007

2010

Miasto i Gmina Radomsko

2007

1680

1859

1425

1075

1218

ogółem powiat

3312

2801

3292

2321

1771

1969

Z danych zawartych w tabeli wynika, Ŝe występują wahania przestępczości na terenie miasta i gminy
Radomsko jak równieŜ powiatu. Miasto jest szczególnie zagroŜone przestępczością a wraz z nią
gmina, z uwagi na bliskie sąsiedztwo.
Miasto i Gmina Radomsko

Powiat radomszczański

Kategoria
2004
Zabójstwa

2007

2010

2004

2007

2010

3

2

2

3

3

2

38

38

17

64

50

36

5

4

2

6

6

5

71

34

36

97

49

49

KradzieŜe

292

267

287

518

454

475

KradzieŜe z włamaniem

314

151

110

561

255
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Bójki i pobicia
Zgwałcenia
Rozboje i kradzieŜe rozbójnicze

ZagroŜenie przestępstwami kryminalnymi w kategoriach przedstawionych w powyŜszej tabeli
wskazuje, Ŝe najbardziej zagroŜone jest miasto i gmina Radomsko; w latach 2004-2010
nastąpił wzrost wykrywalności przestępstw. RównieŜ odnotowano spadek przestępczości
w porównaniu 2004 r..
Obecnie na terenie Gminy Radomsko utworzono jeden rejon dzielnicowego nr 6.
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SłuŜba Zdrowia
Na terenie gminy Radomsko brak Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wynika to z bliskości miasta
posiadającego pełną opiekę zdrowotną.
Na terenie miasta Radomsko znajduje się Szpital Powiatowy, Pogotowie Ratunkowe oraz
dwie Miejskie Przychodnie, w tym jedna specjalistyczna, oraz pięć Niepublicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej oraz dwa stomatologiczne.
Uprawnione jest zatem stwierdzenie, Ŝe zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych dla
mieszkańców gminy Radomsko jest dobre. Przewiduje się, Ŝe w najbliŜszych latach
niewystarczające będzie zabezpieczenie w zakresie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych.
Na terenie miasta Radomska znajduje się Dom Pomocy Społecznej, w którym znajduje się 60
miejsc stałego pobytu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Przychodnia Psychologiczno
– Pedagogiczna.
Określenie grup społecznych wymagających wsparcia
Z pomocy społecznej na terenie gminy korzystały w 2010 r. 182 osoby, które otrzymywały
zasiłki celowe w kwotach od 150 do 500 zł. Wśród wyŜej wymienionych osób znajdowało się
90 bezrobotnych. Z pomocy rzeczowej natomiast korzystały 23 osoby. Oprócz tego
mieszkańcy gminy otrzymali pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i sądowych.
Rynek pracy i zatrudnienie
Podług spisu powszechnego w 2002 r. w gminie Radomsko z pracy utrzymywało się 60,1%
ludności, w większości z pracy najemnej, a z pracy na własny rachunek 17,2%. Prawie 40%
ludności utrzymywało się z niezarobkowych źródeł, w tym z rent i emerytur 30,9%.
Aktualne dane będą znane dopiero po zakończeniu nowego spisu powszechnego.
Na dzień 31.12.2010 r. stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 14,1%.
Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy Radomsko zarejestrowanych w urzędzie pracy
w dniu 31.12.2010 r. wyniosła 331 osób. Wśród ogółu bezrobotnych przewaŜają kobiety
stanowiące 58,3% ogółu.
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TABL. 18. BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI WEDŁUG PŁCI, stan w dniu 31.12.2010 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE

2000

2002

2004

2006

2008

2010

W LICZBACH BEZWZGLĘDNYCH
OGÓŁEM

551

640

548

446

232

331

MęŜczyźni

204

269

310

174

67

138

Kobiety

347

371

238

272

165

193

W ODSETKACH
OGÓŁEM

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

MęŜczyźni

37,0

42,0

56,57

39,0

28,9

41,7

Kobiety

63,0

58,0

43,43

61,0

71,1

58,3

Na koniec 2010 r. w Gminie Radomsko było 122 bezrobotnych pozostających bez pracy
powyŜej 12 miesięcy. Bez prawa do zasiłku w tym samym czasie było 280 osób.
W najbliŜszym czasie na rynku pracy moŜliwe jest wystąpienie następujących zjawisk :
- wzrośnie odsetek osób utrzymujących się z rent i emerytur (wejście rent strukturalnych),
- zmaleje liczba osób, dla których jedynym źródłem utrzymania są gospodarstwa rolne
(restrukturyzacja obszaru produkcji rolnej),
- nie nastąpi wzrost zatrudnienia w istniejących podmiotach gospodarczych (stały wzrost
wydajności pracy),
- wzrośnie zapotrzebowanie na usługi budowlane,
- wzrośnie zapotrzebowanie na usługi w „e-przestrzeni”,
- wzrośnie zapotrzebowanie na zdrową Ŝywność.
Generalnie nie naleŜy więc spodziewać się istotnego przyrostu nowych miejsc pracy. Sytuację
na rynku pracy w gminie moŜna by znacząco poprawić podejmując produkcję Ŝywności
ekologicznej i upraw pracochłonnych. Warunkiem wstępnym dla tych upraw jest powstanie
podmiotów gospodarczych zajmujących się dystrybucją i przetwórstwem. Procesem, który
wzmocniłby te działania na terenie gminy jest tworzenie grup producenckich. Działania te
mogą być znacząco wsparte z funduszy unijnych.
Kolejnym obszarem, który moŜe wpłynąć korzystnie na lokalny rynek pracy jest
przewidywana migracja z Radomska na obszary gminy Radomsko. Z jednej strony będzie to
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wymagało przygotowania odpowiedniej infrastruktury. Ale jest to obiecujące źródło nowych
miejsc pracy, szczególnie w sferze usługowej.
Identyfikacja problemów
Do najwaŜniejszych problemów gminy naleŜą :
- ujemny przyrost naturalny,
- wysokie bezrobocie szczególnie wśród kobiet i ludzi młodych,
- mała aktywność społeczna mieszkańców – brak inicjatyw społecznych,
- utrzymująca się tendencja spadkowa liczby uczniów w szkołach,
- słaby rozwój działalności turystycznej.

2.8 Identyfikacja najwaŜniejszych problemów
Klasycznym narzędziem stosowanym od wielu lat w analizie strategicznej jest Analiza
SWOT słabych i mocnych stron. Stanowi ona zestawienie mocnych i słabych stron
analizowanego podmiotu (w tym przypadku gminy) oraz określenie jego szans i zagroŜeń
rozwojowych wynikających z wpływu otoczenia i zmian w nim zachodzących.
Mocne strony Gminy Radomsko.
1.

dobra infrastruktura wodociągowa,

2.

zadowalający stan telefonizacji i dostępu do internetu,

3. sprzyjające warunki środowiska do rozwojowi rekreacji (tereny nadwarciańskie i zwarty
kompleks leśny),
4. dogodne połoŜenie geograficzne i zadawalająca komunikacja autobusowa (bliskość dróg
krajowych i linii kolejowej),
5.

bezpośrednie sąsiedztwo miasta Radomska,

6. istnienie uzbrojonych terenów na cele jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego
(własność prywatna),
7.

duŜe zasoby siły roboczej.
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Słabe strony Gminy Radomsko.
1. niedostateczna infrastruktura kanalizacyjna (skanalizowanie prawie całkowite Strzałkowa
i Kietlina, częściowe: Amelina, Okrajszowa i Płoszowa), oczyszczalnia ścieków
zlokalizowana na terenie miasta,
2.

infrastruktura drogowa : wymagający poprawy stan nawierzchni jezdni, budowa
chodników i ścieŜek rowerowych,

3.

brak zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego,

4. niedostateczna infrastruktura sportowa (brak stadionu sportowego, basenu, kortów
tenisowych, ubogie zaplecze przyszkolnych boisk sportowych),
5.

brak dostatecznej ilości dobrze wyposaŜonych placów zabaw,

6.

brak przedszkoli,

7.

brak mieszkań komunalnych,

8.

brak

w

niektórych

miejscowościach

budynków

komunalnych

mogących

być

wykorzystywanymi na cele integracji społecznej,
9. brak dostatecznej dbałości o ochronę środowiska naturalnego (nieszczelne szamba, brak
objęcia zbiórką odpadów wszystkich gospodarstw domowych, brak dostatecznej
segregacji odpadów u źródła, porzucanie odpadów w miejscach niedozwolonych),
10. zbyt mała liczba miejsc pracy,
11. znaczne naraŜenie na podtopienia, niedostatecznie uregulowane stosunki wodne
(zaniedbania melioracyjne, brak obwałowania Warty, duŜe obszary zalewowe),
12. brak terenów dla realizacji przedsięwzięć gospodarczych,
13. infrastruktura społeczna (ośrodki zdrowia, banki, policja, placówki oświatowe szczebla
średniego, kino, muzeum, dom kultury) poza terenem gminy, ale łatwo dostępna z uwagi
na bliskość miasta.
14. zróŜnicowana struktura gospodarstw rolnych (istnienie z jednej strony duŜych
gospodarstw wyspecjalizowanych, a z drugiej duŜe rozdrobnienie gospodarstwa przy
jednoczesnej niskiej wydajności i znacznym odsetku nieuŜytków),

Szanse dla Gminy Radomsko :
1. modernizacja dróg i infrastruktury drogowej, stworzenie odpowiednich warunków do
zapewnienia potencjalnym turystom miejsca na postój i odpoczynek z zapleczem
gastronomicznym,
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2. poprawa infrastruktury technicznej (kontynuacja budowy kanalizacji w pozostałych
miejscowościach gminy),
3. rozwój agroturystyki, turystyki podmiejskiej i rekreacji (ścieŜki rowerowe, spływy
kajakowe),
4. wykorzystanie istniejących i zagospodarowanie nowych terenów na cele budownictwa
mieszkaniowego, rekreacyjnego i lokalizacji przedsięwzięć gospodarczych,
5.

tworzenie podmiotów gospodarczych o charakterze usługowym i rzemieślniczym,

6. moŜliwość rozbudowy istniejących na terenie gminy podmiotów gospodarczych w celu
zwiększenia zatrudnienia, nowi inwestorzy,
7. rozwój współpracy z sąsiednimi gminami i powiatem.
ZagroŜenia dla Gminy Radomsko :
1. zła kondycja ekonomiczna kraju,
2. brak stabilnej polityki państwa (finansowej, podatkowej, prawnej),
3. niŜ demograficzny,
4. wysokie bezrobocie,
5. zagroŜenie powodziowe części gminy,
Cele strategiczne, operacyjne i szczegółowe Gminy Radomsko – zadania poprawiające
sytuację.
Na podstawie przeprowadzonej analizy SWOT moŜna określić najbardziej istotne problemy
gminy Radomsko, jakie zdaniem mieszkańców występują na tym obszarze.
Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono 5 celów strategicznych gminy, których
realizacja pozwoli pokonać przeszkody i rozwiązać problemy występujące na tym terenie oraz
zapewni mieszkańcom wysoki poziomu Ŝycia.
Cele strategiczne :
- aktywna ochrona środowiska
- rozbudowa infrastruktury technicznej
- rozwój budownictwa mieszkaniowego, usługowego-produkcyjnego przyjaznego dla
środowiska i terenów rekreacyjno-sportowych
- rozwój przedsiębiorczości
- podnoszenie poziomu oświaty.
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Strategia przezwycięŜania słabych stron polityki gminnej i osiągnięcia celów strategicznych
opiera się na: efektywnym wykorzystaniu szans, wynikających z członkostwa Polski w Unii
Europejskiej,

tworzeniu

korzystnych

warunków

makroekonomicznych

za

pomocą

odpowiedniej polityki fiskalnej i pienięŜnej, uregulowaniach prawnych oraz na odpowiednim
ukierunkowaniu interwencji publicznej w przebieg procesów rozwojowych.
Jednym z podstawowych zadań, związanych z realizacją Lokalnego Planu Rozwoju, jest
koordynacja realizacji gminnej polityki społeczno – gospodarczej niezaleŜnie od jej
wykonawców i źródeł pochodzenia środków, przeznaczonych na jej realizację.
Środki finansowe, które zostaną przeznaczone na wspomaganie osiągania wyznaczonych
w Planie Rozwoju Lokalnego celów, będą pochodzić ze środków unijnych oraz ze środków
krajowych (m.in. budŜetu państwa, budŜetu wojewódzkiego, budŜetu gminy, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
Podstawową zasadą ich wydatkowania będzie efektywność ekonomiczna oraz udowodniony
przed podjęciem realizacji, pozytywny wpływ projektu na osiągnięcie celów. Realizacja
Lokalnego Planu Rozwoju będzie spójna z zasadami polityki spójności społeczno –
gospodarczej Unii Europejskiej.
Opracowany Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Radomsko zakłada realizację zapisanych
w nim zadań do 2020 r.

3. Cele strategiczne, operacyjne i szczegółowe
I. Cel Strategiczny : aktywna ochrona środowiska
Cel Operacyjny : 1. Inwestycje proekologiczne
Cele Szczegółowe :
1.1 Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej
1.2 Racjonalna gospodarka odpadami
Cel Operacyjny : 2. Poprawa estetyki wsi
Cele Szczegółowe :
2.1 Programy edukacyjne: szkoły, kadra pedagogiczna, konkursy dla
dzieci i młodzieŜy
2.2 Dbałość o estetykę miejsc publicznych i posesji
Cel Operacyjny : 3. Ochrona przyrody
Cele Szczegółowe :
3.1 Realizacja obszarów chronionego krajobrazu
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3.2 Poprawa estetyki środowiska przyrodniczego
3.3 Stworzenie oferty rekreacyjno-turystycznej
Cel operacyjny : 4. Eliminacja zagroŜeń środowiska
Cele Szczegółowe :
4.1. Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego – zakup samochodu
4.2. Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego – zadania bieŜące
i doraźne
II. Cel Strategiczny : rozbudowa infrastruktury technicznej
Cel Operacyjny: 1. Inwestycje komunikacyjne
Cele Szczegółowe :
1.1. Budowa i przebudowa oraz ulepszanie nawierzchni dróg gminnych
i powiatowych
1.2. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej
1.3. Budowa ścieŜek rowerowych
III. Cel Strategiczny : rozwój budownictwa mieszkaniowego, usługowego i produkcyjnego
przyjaznego dla środowiska i terenów rekreacyjno - sportowych
Cel Operacyjny : 1. Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Cele Szczegółowe :
1.1 Wydzielenie terenów na cele budownictwa mieszkaniowego
1.2 Wydzielenie terenów na cele budownictwa usługowego i
produkcyjnego
1.3 Wydzielenie terenów na cele rekreacyjno-sportowe
1.4 Wydzielenie terenów na inne cele słuŜące ogółowi mieszkańców
gminy i turystom
1.5 Wydzielenie terenów na cele produkcji rolnej i leśnej
Cel Operacyjny : 2. Uzbrojenie terenów budowlanych, w infrastrukturę techniczną
Cele Szczegółowe :
2.1. Uzbrojenie wydzielonych terenów budowlanych, usługowo produkcyjnych i rekreacyjno - sportowych w infrastrukturę
techniczną
IV. Cel Strategiczny : rozwój przedsiębiorczości
Cel Operacyjny : 1. Rozwój przedsiębiorczości rolniczej i turystycznej
Cele Szczegółowe :
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1.1. Samoorganizowanie się rolników
1.2. Doskonalenie organizacji gospodarstw
1.3. Organizacja gospodarstw agroturystycznych
Cel Operacyjny : 2. Rozwój usług i rzemiosła
Cele Szczegółowe :
2.1. Rozwój usług i rzemiosła
V. Cel Strategiczny : podnoszenie poziomu oświaty i kultury
Cel Operacyjny : 1. Racjonalizacja sieci szkolnej oraz rozbudowa szkolnej bazy
sportowej
Cele Szczegółowe :
1.1. Budowa kortów tenisowych
1.2. Modernizacja boisk sportowych
1.3. Budowa lodowiska
Cel Operacyjny : 2. Rozwój kształcenia ustawicznego
Cele Szczegółowe :
2.1 Programy edukacyjne organizowane przez gminną oświatę
Cel Operacyjny : 3. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieŜy
Cele Szczegółowe :
3.1 Programy zajęć pozalekcyjnych w szkołach
3.2 Programy edukacyjne i sportowe prowadzone poza szkołami
3.3 Rozwój biblioteki
Cel Operacyjny : 4. Renowacja zabytków
Cele Szczegółowe :
4.1. Wsparcie renowacji zabytkowego kościoła w Strzałkowie

I. Cel strategiczny: aktywna ochrona środowiska
Cel operacyjny I. 1. Inwestycje proekologiczne
Cele szczegółowe :
I. 1.1. Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej
I. 1.2. Racjonalna gospodarka odpadami
Uzasadnienie : aby zapewnić mieszkańcom dobre warunki Ŝycia, naleŜy dostarczyć im
moŜliwie najszerszy zakres mediów, zaliczanych do infrastruktury technicznej. Pełna
infrastruktura techniczna oznacza podłączenie gospodarstw domowych min. do sieci
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wodociągowej i kanalizacyjnej. Te inwestycje w dziedzinie infrastruktury technicznej
oznaczają poprawę stanu środowiska naturalnego, a więc Ŝycie w bardziej przyjaznym
i zdrowym otoczeniu, co w oczywisty sposób wpływa na zwiększenie atrakcyjności danego
terenu dla obecnych jak i potencjalnych mieszkańców i turystów.
Oczekiwane rezultaty :
- zwiększenie stopnia zwodociągowania i skanalizowania gospodarstw domowych,
- podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców,
- zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska,
- podniesienie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej gminy.
Beneficjent : Gmina Radomsko
Cel szczegółowy : I. 1.1. Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej
Zadania :
I.1.1.1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Klekowiec, Cerkawizna,
Podcerkawizna.
I. 1.1.2. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Strzałkowie
I. 1.1.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Amelinie i Dziepółci
I. 1.1.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Płoszowie
I. 1.1.5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzebień
I. 1.1.5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka
Okres realizacji zadań: lata 2011-2020.
Niezbędne zasoby:
a) współpartycypowanie mieszkańców,
b) zabezpieczenie środków w budŜecie gminy,
c) środki spoza budŜetu gminy.
Odpowiedzialna za realizację : Gmina Radomsko.
Plan finansowania :
a) wartość przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysami inwestorskimi
b) wielkość nakładów własnych i spoza budŜetu gminy proporcjonalnie do programów
współfinansowania .
Cel szczegółowy : I. 1.2. Racjonalna gospodarka odpadami
Zadania :
I. 1.2.1. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci
29

I. 1.2.2. Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie całej Gminy
I.1.2.3. Edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie właściwego postępowania z odpadami
powstającymi w gospodarstwach domowych i w rolnictwie oraz zasady ich gospodarczego
wykorzystania.
Okres realizacji zadań: lata 2011-2020.
Niezbędne zasoby :
a) posiadane w gminie : zorganizowany system wywozu śmieci, pojemników do segregacji
odpadów, wprowadzona selektywna zbiórka odpadów,
b) potrzebne spoza gminy : programy edukacyjne dla ludności, rozbudowa systemu
gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych.
Odpowiedzialny za realizację : Gmina Radomsko przy współpracy z firmami zajmującymi się
odbiorem i wywozem odpadów.
Plan finansowania :
a) wartość przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysami inwestorskimi,
b) wielkość nakładów własnych i spoza budŜetu gminy proporcjonalnie do programów
współfinansowania.
Cel operacyjny I. 2. Poprawa estetyki wsi
Cele szczegółowe :
I.2.1. Programy edukacyjne
I. 2.2. Dbałość o estetykę miejsc publicznych i posesji
Uzasadnienie : Dbałość o estetykę wsi jest niezbędnym elementem kształtowania krajobrazu
i obrazu gminy. Sprzyja to nie tylko lepszemu samopoczuciu mieszkańców, lecz takŜe
zwiększaniu liczby turystów. Nie moŜe to być jednorazowe działanie, które sprawi, Ŝe
mieszkańcy gminy uporządkują swe posesje i otoczenie. NaleŜy zaszczepić idee stałej
dbałości o estetykę, co moŜna osiągnąć poprzez programy edukacyjne, organizowanie imprez
promujących działania w kierunku estetyzacji wsi, konkursy itp.
Oczekiwane rezultaty :
- estetyczny wygląd gminy, ład i porządek w posesjach, zwiększenie liczby turystów.
Beneficjenci :
Mieszkańcy gminy i turyści.
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Cel szczegółowy : I. 2.1. Programy edukacyjne
Zadania :
I. 2.1.1. Przygotowanie i wdroŜenie programu powszechnej edukacji ekologicznej wszystkich
grup mieszkańców (dzieci, młodzieŜ, dorośli),
I. 2.1.2. Szkolenia z zakresu: segregacji i zagospodarowania odpadów oraz gospodarki
ściekami,
I. 2.1.3. Organizacja konkursów np. (zbiórka makulatury, opakowań aluminiowych,
rokroczne Sprzątanie Świata itd.).
Okres realizacji zadań: lata 2011-2020.
Niezbędne zasoby :
a) posiadane w gminie : szkoły, kadra pedagogiczna, organizacje społeczne,
b) potrzebne spoza gminy : środki finansowe,
Odpowiedzialny za realizację : Gmina Radomsko we współpracy z dyrektorami szkół.
Plan finansowania :
a) wartość przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysami inwestorskimi,
b) wielkość nakładów własnych i spoza budŜetu gminy proporcjonalnie do programów
współfinansowania.
Cel szczegółowy: I. 2.2. Dbałość o estetykę miejsc publicznych i posesji.
Zadania:
I. 2.2.1. Zagospodarowanie terenu wspólnoty gruntowej w centralnej części Strzałkowa,
I. 2.2.2. Organizacja imprez promujących działania z zakresu kształtowania środowiska,
I. 2.2.3. Egzekwowanie przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Okres realizacji : lata 2011-2020.
Niezbędne zasoby:
a) posiadane w gminie : szkoły, kadra pedagogiczna, część środków finansowych,
b) potrzebne spoza gminy : część środków finansowych.
Odpowiedzialny za realizację : Gmina Radomsko we współpracy z dyrektorami szkół.
Plan finansowania :
a) wartość przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysami inwestorskimi,
b) wielkość nakładów własnych i spoza budŜetu gminy proporcjonalnie do programów
współfinansowania.
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Cel operacyjny I. 3. Ochrona Przyrody
Cele szczegółowe :
I. 3.1. Realizacja obszarów chronionego krajobrazu
I. 3.2. Poprawa estetyki środowiska przyrodniczego
I. 3.3. Stworzenie oferty rekreacyjno - turystycznej
Uzasadnienie : Na terenie gminy istnieją cenne elementy flory i fauny oraz naturalnych
i półnaturalnych ekosystemów. Pozostałości cennych ekosystemów charakteryzują się duŜym
udziałem przedstawicieli rzadkich i ginących gatunków roślin i zwierząt. W związku
z powyŜszym naleŜy zidentyfikować potrzeby związane z ochroną środowiska Gminy
w zakresie ochrony przyrody i dąŜyć do zachowania wysokich walorów przyrodniczokrajobrazowych przy jednocześnie rozwijającej się działalności inwestycyjnej.
Oczekiwane rezultaty:
- zwiększenie walorów przyrodniczych gminy,
- zwiększenie liczby turystów.
Beneficjenci :
Mieszkańcy gminy i turyści.
Cel szczegółowy : I. 3.1 Realizacja obszarów chronionego krajobrazu
Zadania :
I. 3.1.1 Utworzenie obszaru chronionego krajobrazu w dolinie Warty
I. 3.1.2 Objęcie ochroną prawną drzew – propozycja kolejnych pomników przyrody
I. 3.1.3 Ochrona czynna pozostałości zbiorowisk łąkowych i zadrzewień lęgowych w dolinie
Warty.
Okres realizacji zadań 2011-2020.
Niezbędne zasoby :
a) potrzebne spoza gminy : środki finansowe
Odpowiedzialny za realizację : za zadania 3.1.1. i 3.1.2. odpowiedzialna jest Gmina
Radomsko, za zadanie 3.1.3 odpowiedzialny jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej oraz
inni zarządcy cieków wodnych przy pomocy inwestorów sektora publicznego z zakresu
gospodarki wodnej, zarządców gruntów oraz organizacji ekologicznych.
Plan finansowania :
a) wartość przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysami inwestorskimi,
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b) wielkość nakładów własnych i spoza budŜetu gminy proporcjonalnie do programów
współfinansowania.
Cel szczegółowy : I. 3.2 Poprawa estetyki środowiska przyrodniczego
Zadania :
I. 3.2.1 Ochrona pozostałości starodrzewia, historycznych alei przydroŜnych i śródpolnych.
I. 3.2.2 Ochrona zabytkowych załoŜeń zieleni parkowej
I. 3.2.3 Nowe nasadzenia zieleni wysokiej, bieŜąca pielęgnacja istniejących zadrzewień,
wymiana składu gatunkowego drzewostanu (topole) wzdłuŜ odcinków dróg.
Okres realizacji zadań: lata 2011-2020.
Niezbędne zasoby :
a) posiadane w gminie : pozostałości starodrzewia, zabytkowe załoŜenia zieleni parkowej,
b) potrzebne spoza gminy : środki finansowe.
Odpowiedzialny za realizację : Za zadanie 3.2.1. i 3.2.2. odpowiedzialna jest Gmina
Radomsko przy pomocy Łódzkiego Wojewódzkiego Oddziału SłuŜby Ochrony Zabytków,
zarządców dróg, Powiatu Radomszczańskiego i prywatnych właścicieli nieruchomości,
za zadanie 3.2.3. odpowiedzialni są zarządcy dróg.
Plan finansowania :
a) wartość przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysami inwestorskimi,
b) wielkość nakładów własnych i spoza budŜetu gminy proporcjonalnie do programów
współfinansowania.
Cel szczegółowy: I. 3.3. Stworzenie oferty rekreacyjno – turystycznej.
Zadania :
I. 3.3.1 Budowa placów zabaw i boisk sportowych na terenach naleŜących do wspólnot
wiejskich i przy szkołach.
Okres realizacji zadań: lata 2013-2020.
Niezbędne zasoby :
a) posiadane w gminie : tereny, środki finansowe,
b) potrzebne spoza gminy : środki finansowe.
Odpowiedzialny za realizację : Gmina Radomsko, przy udziale inwestorów sektora
prywatnego i publicznego, rad sołeckich.
Plan finansowania :
a) wartość przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysami inwestorskimi,
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b) wielkość nakładów własnych i spoza budŜetu gminy proporcjonalnie do programów
współfinansowania.
Cel operacyjny : I. 4. Eliminacja zagroŜeń środowiska.
Cele szczegółowe :
I. 4.1. Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego – poprzez zakup samochodu
I. 4.2. Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego – zadania bieŜące i doraźne
Uzasadnienie : DuŜy obszar gminy zajmują zawarte kompleksy leśne, które są często i chętnie
odwiedzane przez mieszkańców miasta i gminy, w związku z czym istnieje powaŜne
zagroŜenie poŜarowe. Południowa część gminy jest połoŜona w dolinie Warty, wskutek czego
jest naraŜona na regularne podtopienia i powodzie, co niestety pokazał rok 1997 a w
szczególności 2010. Jednostki ochotniczych straŜy poŜarnych zostały zaangaŜowane w
zabezpieczanie i ratowanie mienia mieszkańców. Odpowiednie wyposaŜenie jednostek OSP
pozwoli na sprawniejsze i skuteczniejsze ratownictwo.
Oczekiwane rezultaty:
- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy,
- ograniczenie zagroŜenia przeciwpowodziowego, przeciwpoŜarowego i innych zagroŜeń dla
środowiska, w których przeciwdziałaniu moŜe brać udział ochotnicza straŜ poŜarna,
- ograniczanie skutków występujących zagroŜeń.
Beneficjenci :
Mieszkańcy gminy.

I. 4.1. Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego – zakup samochodu.
Zadanie :
I. 4.1.1. Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego – zakup samochodu z wyposaŜeniem dla
potrzeb OSP Strzałków.
Okres realizacji zadań 2011-2013.
Niezbędne zasoby :
a) posiadane w gminie : środki finansowe,
b) potrzebne spoza gminy : środki finansowe - 85% z RPO i 15% z budŜetu gminy (w tym
14% jako środki WFOŚiGW).
Odpowiedzialny za realizację : Gmina Radomsko, przy udziale Ochotniczej StraŜy PoŜarnej.
Plan finansowania :
a) wartość przedsięwzięcia 1.100.000,00 zł,
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b) wielkość nakładów własnych (165.000,00 zł, w tym 154.000,00 zł z WFOŚiGW) i spoza
budŜetu gminy proporcjonalnie do programów współfinansowania (935.000,00 zł z RPO).
I. 4.2. Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego – zadania bieŜące i doraźne
Zadanie :
I. 4.2.1. BieŜące wspieranie systemu ratowniczo – gaśniczego w istniejących jednostkach
OSP.
Okres realizacji zadań 2011-2020.
Niezbędne zasoby :
a) posiadane w gminie : środki finansowe,
b) potrzebne spoza gminy : środki finansowe.
Odpowiedzialny za realizację : Gmina Radomsko, przy udziale Ochotniczych StraŜy
PoŜarnych.
Plan finansowania :
a) wartość przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysami inwestorskimi,
b) wielkość nakładów własnych i spoza budŜetu gminy proporcjonalnie do programów
współfinansowania.

II. 3.2. Cel Strategiczny : Rozbudowa infrastruktury technicznej
Uzasadnienie : Jednym z czynników sprzyjających rozwojowi gospodarczemu gminy jest
właściwie rozwinięta infrastruktura techniczna. Dotyczy to zarówno odpowiedniej sieci dróg,
ich jakości, jak teŜ infrastruktury towarzyszącej (oznakowania poziome i pionowe, chodniki,
pobocza, oświetlenie, przystanki autobusowe) oraz komunalnej.
Cel operacyjny : II. 1. Inwestycje komunikacyjne
Cele szczegółowe :
II. 1.1. Budowa i przebudowa oraz ulepszanie nawierzchni dróg gminnych i powiatowych
II. 1.2. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej
II. 1.3. Budowa ścieŜek rowerowych
Uzasadnienie : Dostępność komunikacyjna jest elementem kluczowym z punktu widzenia
moŜliwości rozwoju. Dla prawidłowej obsługi mieszkańców szczególne znaczenie mają
drogi, dlatego teŜ powinny być traktowane priorytetowo w zakresie utrzymania, poprawy
stanu technicznego oraz warunków i bezpieczeństwa jazdy. Niestety na naszym terenie drogi
są w większości wąskie, bez odwodnienia, nie przystosowane do przemieszczania się po nich
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transportu cięŜkiego, nawierzchnia na drogach gminnych, jak i powiatowych wymaga
podjęcia działań w celu jej modernizacji i doprowadzenia do właściwego stanu technicznego.
Oprócz konieczności naprawy i budowy dróg, inwestycji wymaga równieŜ infrastruktura
drogowa – brak jest poboczy, chodników (istniejące wymagają napraw lub przebudowy).
Konieczna jest dalsza modernizacja oświetlenia ulicznego. Przy budowie nowych dróg jak i
przebudowie juŜ istniejących naleŜy rozwaŜyć budowę ścieŜek rowerowych.
Oczekiwane rezultaty :
- zwiększenie bezpieczeństwa na drogach,
- poprawa komfortu jazdy,
- skrócenie czasu przejazdu.
Beneficjenci :
- mieszkańcy gminy, podmioty gospodarcze, turyści, podróŜni przejeŜdŜający przez gminę.
Okres realizacji: lata 2011-2020.
Cel szczegółowy : II. 1.1. Budowa i przebudowa oraz ulepszanie nawierzchni dróg
gminnych i powiatowych
Zadania :
I. 1.1.1. Przebudowa i ulepszenie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Bobry,
I. 1.1.2. Przebudowa i ulepszenie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Dąbrówka,
I. 1.1.3. Przebudowa i ulepszenie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Dziepółć,
I. 1.1.4. Przebudowa i ulepszenie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Grzebień,
I. 1.1.5. Przebudowa i ulepszenie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Kietlin,
I. 1.1.6. Przebudowa i ulepszenie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Płoszów,
I. 1.1.7. Przebudowa i ulepszenie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Okrajszów,
I. 1.1.8. Przebudowa i ulepszenie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Strzałków,
I. 1.1.9. Przebudowa i ulepszenie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Szczepocice,
I.1.1.10. Przy współpracy z powiatem modernizacja dróg powiatowych przebiegających przez
teren Gminy Radomsko.
Okres realizacji zadań: lata 2011-2020.
Niezbędne zasoby :
a) posiadane w gminie : część środków finansowych,
b) potrzebne spoza gminy : środki finansowe.
Odpowiedzialny za realizację : Gmina Radomsko.
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Plan finansowania :
a) wartość przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysami inwestorskimi,
b) wielkość nakładów własnych i spoza budŜetu gminy proporcjonalnie do programów
współfinansowania.
Cel szczegółowy : II. 1.2. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej.
Zadania :
II. 1.2.1. Kontynuacja budowy chodnika przy drodze powiatowej w Strzałkowie ul. Reymonta
w kierunku Radomska, wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Radomsku,
II. 1.2.2. Kontynuacja budowy chodnika przy drogach powiatowych w Dziepółci i Amelinie,
II. 1.2.3. Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Radomszczańskiej w Płoszowie,
II. 1.2.4. Budowa chodnika w Kietlinie przy ul. Południowej,
II. 1.2.5. Budowa chodnika w Dąbrówce,
II. 1.2.6. Budowa chodnika przy drogach powiatowych w Okrajszowie,
II.1.2.7. Oznakowanie poziome i pionowe dróg - na skrzyŜowaniach dróg i ulic
w poszczególnych miejscowościach gminy,
II. 1.2.8. Kontynuacja modernizacji oświetlenie ulicznego na terenie gminy,
II. 1.2.9. BieŜący remont przystanków autobusowych na terenie gminy,
II. 1.2.10 Budowa i przebudowa nowych miejsc postojowych (w porozumieniu z zarządcami
dróg).
Okres realizacji zadań : lata 2011-2020.
Niezbędne zasoby :
a) posiadane w gminie : część środków finansowych,
b) potrzebne spoza gminy : środki finansowe.
Odpowiedzialny za realizację : Gmina Radomsko we współpracy z zarządcami dróg.
Plan finansowania :
a) wartość przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysami inwestorskimi,
b) wielkość nakładów własnych i spoza budŜetu gminy proporcjonalnie do programów
współfinansowania.
Cel szczegółowy : II. 1.3. Budowa ścieŜek rowerowych
Wymagane jest :
a) opracowanie koncepcji budowy ścieŜek rowerowych, słuŜących do obsługi mieszkańców
i złagodzenia problemów komunikacyjnych. W gminie nie ma wydzielonych tras ruchu
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rowerowego, odbywa się on w sposób mieszany z ruchem kołowym i pieszym. Stwarza to
zagroŜenie dla bezpieczeństwa i odbierane jest przez wszystkich uŜytkowników drogi jako
dyskomfort.
b) opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków rowerowych, słuŜących turystyce i rekreacji.
Zadania :
II. 1.3.1. Radomsko – Szczepocice Rządowe (w ciągu drogi powiatowej),
II. 1.3.2. Radomsko – Strzałków (w ciągu drogi powiatowej),
II. 1.3.3. Radomsko – Kietlin – do granicy gminy Kodrąb (w ciągu drogi krajowej),
II. 1.3.4. Radomsko – Klekowiec – do granicy gminy Gidle (w ciągu drogi wojewódzkiej).
Przy budowie ścieŜek rowerowych naleŜy nawiązać współpracę z sąsiednimi gminami oraz
ze Starostwem Powiatowym i Nadleśnictwem Radomsko.
Okres realizacji zadań: lata 2015-2020.
Niezbędne zasoby :
a) posiadane w gminie : część środków finansowych, tereny,
b) potrzebne spoza gminy : środki finansowe.
Odpowiedzialny za realizację : Gmina Radomsko, Nadleśnictwo Radomsko, zarządcy dróg.
Plan finansowania :
a) wartość przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysami inwestorskimi,
b) wielkość nakładów własnych i spoza budŜetu gminy proporcjonalnie do programów
współfinansowania.

III. Cel Strategiczny : Rozwój budownictwa mieszkaniowego, usługowego
i produkcyjnego przyjaznego dla środowiska i terenów rekreacyjno sportowych
Uzasadnienie : Określając cele strategiczne gminy, którym podporządkujemy nasze zadania
w ciągu najbliŜszych lat, nie sposób pominąć zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego
gminy. Rozwój budownictwa mieszkaniowego, usługowego przyjaznego dla środowiska
i terenów

rekreacyjno-sportowych

wpisywać

zrównowaŜonego gminy.
Cele operacyjne :
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III. 1. Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy
Radomsko,
III. 2. Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radomsko,
III. 3. Uzbrojenie terenów budowlanych i rekreacyjno-sportowych w infrastrukturę techniczną
Okres realizacji: lata 2013-2020.
Odpowiedzialny za realizację : Gmina Radomsko.
Cel

operacyjny

:

zagospodarowania

III.

1.

Aktualizacja

przestrzennego

studium uwarunkowań

Gminy

Radomsko

i

i

kierunków

sporządzenia

planu

zagospodarowania przestrzennego.
Uzasadnienie : Istniejący plan jest zdezaktualizowany i nie spełnia oczekiwań społecznych,
koniecznym jest opracowanie nowego planu.
Oczekiwane rezultaty :
- wydzielenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
- wydzielenie terenów pod usługi,
- wydzielenie terenów na cele rekreacyjno-sportowe.
- rozwój budownictwa mieszkaniowego,
- zwiększenie liczby przedsięwzięć gospodarczych,
- wydzielenie terenów pod produkcję rolną i leśną.
Beneficjenci :
- mieszkańcy gminy, potencjalni przedsiębiorcy.
Okres realizacji: lata 2013-2020.
Cele szczegółowe :
III. 1.1. Wydzielenie terenów na cele budownictwa mieszkaniowego,
III. 1.2. Wydzielenie terenów na cele usługowe (inne niŜ wykonywane w obrębie zabudowy
mieszkaniowej),
III. 1.3. Wydzielenie terenów na cele rekreacyjno-sportowe,
III. 1.4. Wydzielenie terenów na cele produkcji rolnej i leśnej.
Okres realizacji : lata 2013-2020.
Niezbędne zasoby :
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a) posiadane w gminie : stary plan zagospodarowania przestrzennego gminy i studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, środki finansowe.
Odpowiedzialny za realizację : Gmina Radomsko.
Plan finansowania :
a) wartość przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysami inwestorskimi.
Cel operacyjny : III. 2. Uzbrojenie terenów budowlanych.
Uzasadnienie : uzbrojenie wszystkich wydzielonych terenów budowlanych sprzyjać będzie
lokowaniu tu inwestycji, przedsięwzięć gospodarczych, usługowych, handlowych oraz
rozwojowi budownictwa mieszkaniowego.
Cel szczegółowy : III. 2.1. Uzbrojenie wydzielonych terenów budowlanych, usługowoprodukcyjnych i rekreacyjno-sportowych w infrastrukturę techniczną.
Oczekiwane efekty :
- rozwój infrastruktury technicznej,
- rozwój gospodarczy gminy,
Beneficjenci :
- mieszkańcy gminy, potencjalni inwestorzy.
Okres realizacji : lata 2015-2020.
Odpowiedzialny za realizację : Gmina Radomsko.
Plan finansowania :
a) wartość przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysami inwestorskimi,
b) wielkość nakładów własnych i spoza budŜetu gminy proporcjonalnie do programów
współfinansowania.

IV. Cel strategiczny : rozwój przedsiębiorczości
Uzasadnienie : istniejące bezrobocie oraz sytuacja w rolnictwie na terenie gminy nie sprzyjają
zainteresowaniu pracą czy rozpoczynaniem nowych działalności w tym dziale gospodarki
(dotyczy to głównie ludzi młodych), są czynnikami, które zmuszają do poszukiwania
alternatywnych źródeł dochodu. Część z nich znajduje pracę w sąsiednim ośrodku miejskim.
Jest to rozwiązanie, ale tylko dla części mieszkańców. Pozostali zmuszeni sytuacją na rynku
pracy powinni zająć się uruchamianiem działalności gospodarczej (własnej bądź wspólnie
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z innymi mieszkańcami). NaleŜałoby takŜe podjąć próby poszukiwania inwestorów
zewnętrznych.
Cele operacyjne :
IV. 1. Rozwój przedsiębiorczości rolniczej i turystycznej,
IV. 2. Rozwój usług i rzemiosła.
Okres realizacji : lata 2012-2020.
Odpowiedzialni za realizację :
- Wójt Gminy (jako wsparcie przy poszukiwaniu potencjalnych inwestorów),
- Powiatowy Urząd Pracy – jako odpowiedzialny za zwalczanie bezrobocia (roboty publiczne,
staŜe, prace interwencyjne).
Cel operacyjny IV. 1. Rozwój przedsiębiorczości rolniczej i turystycznej
Uzasadnienie : Gmina Radomsko jest gminą rolniczo-usługową przy znacznym odsetku
mieszkańców pracujących w mieście. Na terenie gminy nie ma zakładów zajmujących się
skupem oraz przetwórstwem płodów rolnych, właściwie brak jest takŜe odpowiedniej liczby
zakładów zajmujących się produkcją dla potrzeb lokalnego rynku. Brak jest takŜe wielu
rodzajów usług potrzebnych w gminie. Dlatego tak waŜne stają się działania zmierzające do
zmiany tej sytuacji. Pierwszym krokiem powinna być edukacja zainteresowanych
mieszkańców z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.
Oczekiwane efekty :
- obniŜenie poziomu bezrobocia,
- utworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem,
- zwiększenie dochodów rodzin rolniczych,
- rozwój gospodarczy gminy.
Beneficjenci :
- rodziny rolnicze i pozostali mieszkańcy gminy, turyści.
Okres realizacji: lata 2012 –2020.
Cel szczegółowy : IV. 1.1. Samoorganizowanie się rolników
Zadania :
IV. 1.2.1. Programy edukacyjne z zakresu róŜnych form organizowania się rolników,
IV. 1.2.2. Organizacja grup producentów,
IV. 1.2.3. Tworzenie innych form organizacji producentów.
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Okres realizacji: lata 2012-2020.
Niezbędne zasoby :
a) potrzebne spoza gminy : środki finansowe, doradztwo.
Odpowiedzialny za realizację: zainteresowani rolnicy we współpracy z Gminą Radomsko
i Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Radomsku, Izbą Rolniczą oraz Oddziałem ARiMR
w Radomsku.
Plan finansowania :
a) wartość przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysami inwestorskimi,
b)

wielkość

nakładów

spoza

budŜetu

gminy

proporcjonalnie

do

programów

współfinansowania.
Cel szczegółowy : IV. 1.2. Doskonalenie organizacji gospodarstw.
Zadania :
IV. 1.2.1. Scalanie gruntów lub dzierŜawa,
IV. 1.2.2. Zmiany struktury uŜytkowania gruntów,
IV. 1.2.3. Zmiany w organizacji produkcji rolnej,
IV. 1.2.4. Organizacja rynków zbytu.
Okres realizacji : lata 2012-2020.
Niezbędne zasoby :
a) posiadane w gminie : lokale na zebrania i szkolenia,
b) potrzebne spoza gminy : środki finansowe, doradztwo.
Odpowiedzialny

za

realizację

:

zainteresowani

właściciele

gospodarstw

rolnych

we współpracy z Gminą Radomsko, Izbą Rolniczą, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego
w Radomsku i Oddziałem ARiMR w Radomsku.
Plan finansowania :
a) wartość przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysami inwestorskimi,
b)

wielkość

nakładów

spoza

budŜetu

gminy

proporcjonalnie

do

programów

współfinansowania.
Cel szczegółowy : IV. 1.3. Organizacja gospodarstw agroturystycznych.
Organizacja gospodarstw agroturystycznych przez rolników przy współpracy z Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego, Izbą Rolniczą, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
System szkoleń dla rolników przy jednoczesnym wsparciu ze strony gminy poprzez
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upowszechnianie rozwoju agroturystyki za pomocą : strony internetowej, lokalnych mediów,
prasy, folderów, ulotek.
Zadania :
IV. 1.3.1. Edukacyjne programy agroturystyczne dla rolników,
IV. 1.3.2. Stworzenie bazy agroturystycznej,
IV. 1.3.3. Promocja agroturystyki.
Okres realizacji: lata 2012-2020.
Niezbędne zasoby :
a) posiadane w gminie : umoŜliwienie promocji,
b) potrzebne spoza gminy : doradztwo, część środków finansowych.
Odpowiedzialny za realizację : zainteresowani właściciele gospodarstw we współpracy
z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Izbą Rolniczą, Gminą Radomsko oraz ARiMR
w Radomsku.
Plan finansowania :
a) wartość przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysami inwestorskimi,
b) wielkość nakładów własnych i spoza budŜetu gminy proporcjonalnie do programów
współfinansowania.
Cel operacyjny IV. 2. Rozwój usług i rzemiosła
Uzasadnienie : na terenie gminy istnieje nadwyŜka siły roboczej i utrzymuje się wysoka stopa
bezrobocia. Rozwój usług i rzemiosła pozwoli na wykorzystanie istniejących obiektów, jak
równieŜ stworzy nowe miejsca pracy, co przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia.
Rozwijając istniejące zakłady usługowe i rzemiosło naleŜy mieć na względzie ochronę
środowiska oraz zdrowia mieszkańców. Prowadzona w nich działalność gospodarcza powinna
być przyjazna dla środowiska i nie powodować jego degradacji.
Oczekiwane efekty :
- zmniejszenie stopy bezrobocia,
- stworzenie dodatkowych źródeł dochodu ludności gminy.
Beneficjenci :
- mieszkańcy gminy.
Okres realizacji: zakłady usługowe i rzemieślnicze w miarę potrzeb.
Cele szczegółowe :
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IV. 2.1. Rozwój usług i rzemiosła
Cel szczegółowy : IV. 2.1. Rozwój usług i rzemiosła
Pomoc potencjalnym zewnętrznym i lokalnym inwestorom w rozwijaniu n/w działalności
poprzez doradztwo, szkolenia oraz narzędzia wsparcia ze strony gminy. Wspólne inicjatywy
w gminie z przedsiębiorcami i innymi grupami w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.
Zadania :
IV. 2.1.1. BranŜa remontowo-budowlana,
IV. 2.1.2. BranŜa meblowa,
IV. 2.1.3. Inne branŜe.
Okres realizacji: lata 2012-2020 (w miarę potrzeb).
Niezbędne zasoby :
a) posiadane w gminie : fachowcy,
b) potrzebne spoza gminy : doradztwo.
Odpowiedzialny za realizację : zainteresowani inwestorzy lokalni i spoza gminy
we współpracy z Gminą Radomsko i Izbą Rzemieślniczą.
Plan finansowania :
a) wartość przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysami inwestorskimi,
b)

wielkość

nakładów

spoza

budŜetu

gminy

proporcjonalnie

do

programów

współfinansowania.

V. Cel Strategiczny : Podnoszenie poziomu oświaty.
Uzasadnienie : Wprowadzona reforma edukacji wymusiła poprawę bazy istniejących szkół
i dostosowania ich do standardów. Dzięki modernizacji bazy oświatowej postawiono za cel
stworzenie szans dalszego kształcenia absolwentów szkół wiejskich i wyrównywania szans
z młodzieŜą z miast.
Jednym z podstawowych warunków kaŜdego rozwoju, w tym takŜe Gminy Radomsko jest
odpowiedni poziom edukacji społeczeństwa. Utrzymujące się bezrobocie i obniŜenie poziomu
Ŝycia ludności, a równocześnie niedosyt tzw. małego biznesu w gminie skłania do wniosku,
Ŝe niski poziom aktywności zawodowej ludności spowodowany jest brakiem edukacji
ekonomicznej oraz umiejętności podejmowania działalności gospodarczej. Zachodzące
przemiany w kraju wymuszają na mieszkańcach gminy odchodzenie od wyłącznie rolniczych
źródeł dochodu lub przeprowadzenie głębokich zmian w organizacji i strukturze produkcji.
44

Zapewnienie wysokiego poziomu oświaty i edukacji ułatwi poszukiwanie źródeł
dodatkowego dochodu.
Niezwykle istotna jest działalność kulturalna i oświatowa realizowana przez ośrodki kultury,
które poprzez róŜne formy działania, w tym takŜe kultywowanie tradycji, kształtują
świadomość toŜsamości lokalnej i przynaleŜności do danej społeczności. Aktywizują one
społeczność do wspólnego działania na rzecz gminy. RóŜne inne formy działalności
kulturalnej to takŜe rodzaj organizacji czasu wolnego mieszkańców gminy.
Cele operacyjne :
V. 1. Rozwój szkolnictwa i bazy sportowej,
V. 2. Rozwój kształcenia ustawicznego,
V. 3. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieŜy.
Okres realizacji: lata 2011-2020.
Odpowiedzialni za realizację : Gmina Radomsko we współpracy z dyrekcjami szkół.
Cel operacyjny : V. 1. Rozwój szkolnictwa i bazy sportowej :
Cle szczegółowe :
V. 1.1. Budowa kortów tenisowych
V. 1.2. Modernizacja boisk sportowych
V. 1.3. Budowa lodowisk
Cel szczegółowy : V. 1.1. Budowa kortów tenisowych.
Zadania :
V. 1.2.1. Budowa kortów tenisowych w największych miejscowościach gminy, w których
znajdują się szkoły.
Okres realizacji : lata 2015-2020.
Niezbędne zasoby :
a) posiadane w gminie : część środków finansowych, teren,
b) potrzebne spoza gminy : środki finansowe.
Odpowiedzialny za realizację : Gmina Radomsko.
Plan finansowania :
a) wartość przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysami inwestorskimi,
b) wielkość nakładów własnych i spoza budŜetu gminy proporcjonalnie do programów
współfinansowania.
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Cel szczegółowy : V. 1.2. Modernizacja boisk sportowych.
Zadania :
V. 1.3.1. Modernizacja boisk w: Dziepółci, Kietlinie, Płoszowie, Strzałkowie i
Szczepocicach.
Okres realizacji zadań : lata 2015-2020.
Niezbędne zasoby :
a) posiadane w gminie : tereny budowlane, część środków finansowych,
b) potrzebne spoza gminy : środki finansowe.
Odpowiedzialny za realizację : Gmina Radomsko, dyrektorzy szkół i kluby sportowe.
Plan finansowania :
a) wartość przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysami inwestorskimi,
b) wielkość nakładów własnych i spoza budŜetu gminy proporcjonalnie do programów
współfinansowania.
Cel szczegółowy : V. 1.4. Budowa lodowiska.
Zadania :
V. 1.4.1. Budowa lodowiska w jednej z większych miejscowości w gminie.
Okres realizacji : lata 2015-2020.
Niezbędne zasoby :
a) posiadane w gminie : część środków finansowych, teren,
b) potrzebne spoza gminy : środki finansowe.
Odpowiedzialny za realizację : Gmina Radomsko wspólnie z klubem sportowym.
Plan finansowania :
a) wartość przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysami inwestorskimi,
b) wielkość nakładów własnych i spoza budŜetu gminy proporcjonalnie do programów
współfinansowania.
Cel operacyjny : V. 2. Rozwój kształcenia ustawicznego.
Uzasadnienie : kształcenie ustawiczne jest jednym z zasadniczych kierunków edukacji
przekazującym niezbędną wiedze i kształtującym umiejętności pozwalające na sprostanie
wyzwaniom współczesności.
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Poziom wykształcenia i świadomości mieszkańców podniesiemy poprzez przeprowadzenie
specjalnych programów edukacyjnych dostarczających niezbędne informacje i treści po przez
realizację zadań z zakresu :
a) przedsiębiorczości, gospodarki wolnorynkowej, konkurencji na rynku,
b) prowadzenia gospodarstw, estetyki obejść gospodarskich,
c) pielęgnowania tradycji,
e) przekwalifikowanie mieszkańców zgodnie z potrzebami rynku pracy.
Oczekiwane efekty :
- zmniejszenie stopy bezrobocia,
- wykształcenie umiejętności radzenia sobie na rynku pracy.
Beneficjenci :
- mieszkańcy gminy.
Okres realizacji : lata 2012-2020 (proces ciągły).
Cel szczegółowy :
V. 2.1. Programy edukacyjne organizowane przez gminną oświatę
Cel szczegółowy : V. 2.1. Programy edukacyjne organizowane przez gminną oświatę.
Zadania :
V. 2.1.1. Spotkania i prelekcje związane z profilaktycznymi działaniami w przypadku
zagroŜeń patologicznych,
V. 2.1.2. Kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich.
Okres realizacji: lata 2011-2020 (proces ciągły);
Niezbędne zasoby :
a) posiadane w gminie : warunki lokalowe, kadra nauczycielska,
b) potrzebne spoza gminy : wykładowcy.
Odpowiedzialny za realizację : Gmina Radomsko we współpracy z dyrektorami szkół.
Plan finansowania :
a) wartość przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysami inwestorskimi,
b) wielkość nakładów własnych i spoza budŜetu gminy proporcjonalnie do programów
współfinansowania.
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Cel operacyjny : V. 3. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieŜy
Uzasadnienie : za właściwe uznano zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieŜy.
Działania prewencyjne są odpowiednią i najtańszą drogą zmierzającą do zminimalizowania
i zneutralizowania wpływu negatywnych zjawisk społecznych na dzieci i młodzieŜ szkolną.
Zajęcia świetlicowe, zabawa, sport czy turystyka niewątpliwie naleŜą do tych sfer, które
wzmacniają i rozwijają pozytywne cechy charakteru, wpływają na postawę, poglądy,
uznawane wartości, zasady współŜycia i współdziałania w grupie. Są dobrymi formami
wypoczynku, racjonalnego i poŜytecznego spędzania czasu wolnego, regenerują siły,
podnoszą sprawność fizyczną, uczą wytrwałości, mają wpływ na rozwój intelektualny,
rozwijają indywidualne zainteresowania, zbliŜają do przyrody. Zadania realizowane w ramach
w/w działań mają na celu min. ograniczenie zjawiska demoralizacji, zapobieganie
uzaleŜnieniom, propagowanie aktywnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu,
wzajemną integrację, upowszechnianie wiedzy.
Oczekiwane efekty :
- zmniejszenie przestępczości wśród młodocianych,
- rozwój intelektualny dzieci i młodzieŜy.
Beneficjenci :
- dzieci i młodzieŜ.
Okres realizacji : lata 2011-2018 (proces ciągły).
Cele szczegółowe :
V. 3.1. Programy zajęć pozalekcyjnych w szkołach
V. 3.2. Programy edukacyjne i sportowe poza szkołami
Cel szczegółowy : V. 3.1. Programy zajęć pozalekcyjnych w szkołach.
Zadania :
V. 3.1.1. Tworzenie i rozwój kół zainteresowań,
V. 3.1.2. Rozwój kultury fizycznej.
Okres realizacji : lata 2011-2018 (proces ciągły);
Niezbędne zasoby :
a) posiadane w gminie : szkoły, kadra nauczycielska,
b) potrzebne środki finansowe własne i spoza gminy.
Odpowiedzialny za realizację: Gmina Radomsko we współpracy z dyrektorami szkół
i placówkami kulturalnymi.
48

Plan finansowania :
a) wartość przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysami inwestorskimi,
b) wielkość nakładów własnych i spoza budŜetu gminy proporcjonalnie do programów
współfinansowania.

Cel szczegółowy : V. 3.2. Programy edukacyjne i sportowe prowadzone poza szkołami.
Zadania :
V. 3.2.1. Rozwój istniejących klubów sportowych oraz rozbudowa bazy sportowej i jego
zaplecza budowa boisk sportowych w miejscowościach, w których jeszcze ich nie
ma.
Okres realizacji : lata 2012-2020 (proces ciągły).
Niezbędne zasoby :
a) posiadane w gminie : funkcjonowanie klubów sportowych,
b) potrzebne spoza gminy : instruktorzy, środki finansowe.
Odpowiedzialny za realizację : Gmina Radomsko we współpracy z klubami sportowymi.
Plan finansowania :
a) wartość przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysami inwestorskimi,
b) wielkość nakładów własnych i spoza budŜetu gminy proporcjonalnie do programów
współfinansowania.
Cel szczegółowy : V. 3.3 Rozwój biblioteki
Zadania :
V. 3.3.1. Rozwój gminnej biblioteki.
Okres realizacji zadań : 2012-2020.
Niezbędne zasoby :
a) posiadane w gminie : biblioteka,
b) potrzebne spoza gminy : środki finansowe.
Plan finansowania :
a) wartość przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysami inwestorskimi,
b) wielkość nakładów własnych i spoza budŜetu gminy proporcjonalnie do programów
współfinansowania.
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Cel Operacyjny : V. 4. Renowacja zabytków
Cel szczegółowy : V. 4.1. Wsparcie renowacji zabytkowego kościoła w Strzałkowie
Okres realizacji zadań : lata 2011-2016.
Niezbędne zasoby :
a) posiadane w gminie : zabytek sztuki sakralnej,
b) potrzebne spoza gminy : środki finansowe.
Plan finansowania :
a) wartość przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysami inwestorskimi,
b) wielkość nakładów parafii i spoza budŜetu gminy proporcjonalnie do programów
współfinansowania.
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4. Zadania, których wykonanie poprawi sytuację.
Wszyscy zaangaŜowani w realizację Planu Rozwoju Lokalnego powinni dołoŜyć
wszelkich starań, aby wizja w nim zapisana nie pozostała jedynie marzeniem.
Opracowany Plan Rozwoju Lokalnego zakłada kształtowanie gminy jako instytucji :
- dbającej o wzrost poziomu Ŝycia mieszkańców,
- chroniącej walory i zasoby historyczno-przyrodnicze,
- wspierającej rozdwój rolnictwa, turystyki i sportu,
- tworzącej warunki do rozwoju przedsiębiorczości.
Realizacja zadań zdefiniowanych w celach operacyjnych i szczegółowych sprawi Ŝe gmina
Radomsko będzie terenem o prawidłowej infrastrukturze technicznej i społecznej.
Będzie to miejsce, w którym dbałość o rozwój gospodarczy, doskonalenie edukacji, troska
o estetykę, środowisko naturalne oraz respektowanie prawa będzie czymś naturalnym,
a ludzie będą mieli poczucie bezpieczeństwa osobistego.
Ludność gminy będzie zintegrowana w działaniach dla osiągnięcia wspólnego dobra
i współpracujący z lokalnymi organizacjami samorządowymi w realizacji wspólnych celów.
Podejmowanie współpracy z innymi społecznościami dając m.in. przykłady wielu
pozytywnych działań i osiągnięć, a równocześnie czerpiąc z tej współpracy wzory godne
naśladowania.
Gmina Radomsko jako atrakcyjne miejsce pracy i wypoczynku w powiecie radomszczańskim,
gdzie społeczność lokalna identyfikuje się ze swoim środowiskiem i dąŜy do jego rozwoju.
W dąŜeniach tych pierwszoplanowymi staną się działania zmierzające do osiągania
nakreślonych celów strategicznych gminy, a mianowicie do : aktywnej ochrony środowiska
naturalnego, rozwoju infrastruktury, budownictwa mieszkaniowego, przemysłu przyjaznego
dla środowiska oraz rekreacji i sportu, a takŜe rozwoju przedsiębiorczości i doskonalenia
oświaty. Dzięki temu gmina będzie atrakcyjna nie tylko dla jej mieszkańców, ale takŜe
przyjeŜdŜających turystów.
Atrakcyjne połoŜenie i czyste środowisko to korzystne zalety tego terenu. Dzięki
odpowiedniej i sprawnej działalności Gmina Radomsko ma duŜe szanse i moŜliwości
rozwojowe.
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5. Realizacja zadań i projektów
5.1. Inwestycje zrealizowane w latach 2004 – 2010 :
Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę :
1.

Budowa wodociągu w ul. Broniewskiego w Strzałkowie w 2004 r. o długości 849 mb
(dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 69.416,37 zł),

2.

Budowa wodociągu w Klekotowym w 2004 r. o długości 1045 mb (dofinansowanie
z Unii Europejskiej w kwocie 81.254,37),

3.

Budowa wodociągu w Szczepocicach Rządowych za kościołem w 2004 r. o długości
1398 mb za (dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 94.236,06 zł),

4.

Wykup wodociągu w ul. Broniewskiego od Pana Habiedy o długości 510 mb w 2005 r.,

5.

Zwodociągowanie miejscowości Bobry (I etap w 2007 r. o długości 1564 mb, II etap
w 2008 r. o długości 1505,5 mb współfinansowane ze środków WFOŚiGW i III etap
w 2009 r. o długości 712 mb).

Budowa urządzeń odprowadzania ścieków :
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzałkowie - I etap w 2004 r., ul. Reymonta, Kopernika
po obu stronach stawu i część ul. Kochanowskiego do przepompowni (kanał
grawitacyjny – 3.959,5 mb, kanał tłoczny – 2.095,5 mb, przykanaliki – 166 szt.,
przepompownia P-1, studnia pomiaru ścieków) – dofinansowanie z WFOŚiGW,
2.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kietlinie – I etap w 2004 r. (kanał grawitacyjny
o długości 1.878 mb, kanał tłoczny o długości 807 mb, przykanaliki w ilości 50 szt.
o długości 499,5 mb, przepompownia P – 1) – WFOŚiGW,

3.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kietlinie – II etap w 2005 r. (kanał grawitacyjny
o długości 2029 mb, kanał tłoczny o długości 1036 mb, przykanaliki w ilości 52 szt.
o długości 327,5 mb, przepompownia P-2),

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzałkowie – II etap w 2005 r., ul. Kochanowskiego od
przepompowni do końca ulicy (kanał grawitacyjny – 635,5 mb, przykanaliki – 38 szt. o
długości 193 mb), dofinansowanie z WFOŚiGW,
5.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzałkowie – III etap w 2006 r., ul. Krasickiego
i Korczaka (kanał grawitacyjny - 416 mb, przykanaliki – 20 szt. o długości 84 mb),
dofinansowanie z WFOŚiGW,
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6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kietlinie – III etap (ul. Leśna) w 2006 r. (kanał
grawitacyjny o długości 359,5 mb, przykanaliki - 15 szt. o długości 59 mb),
dofinansowanie z WFOŚiGW,
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kietlinie IV etap w ul. Szkolnej o długości 618 mb
w 2007 r., dofinansowanie z WFOŚiGW,
8. Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Kietlinie w ul. Spacerowej o długości 380 mb
w 2007 r.,
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzałkowie w ul. 22-go Lipca w 2007 r., dofinansowanie
z WFOŚiGW,
10. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzałkowie w ul. Konopnickiej w 2008 r.,
dofinansowanie z WFOŚiGW,
11. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kietlinie w ul. Południowej – V etap o długości 1372,5
mb (w 2008 i 2009 r.), dofinansowanie z WFOŚiGW,
12. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Broniewskiego i Kolumba w Strzałkowie – I etap
w 2009 r. (o długości kanału grawitacyjnego w ul. Broniewskiego 635,5 mb i przyłączy
o łącznej długości 194,5 mb, o długości kanału grawitacyjnego w ul. Kolumba 559,5 mb
i przyłączy o łącznej długości 228,0 mb.) dofinansowanej w kwocie 296.924,00 zł
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach funduszy unijnych,
13. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Broniewskiego i Kolumba w Strzałkowie – II
etap w 2010 r. (o długości kanału grawitacyjnego w ul. Broniewskiego 390,0 mb
i przyłączy o łącznej długości 120,0 mb, o długości kanału grawitacyjnego
w ul. Kolumba 358,5 mb i przyłączy o łącznej długości 119,0 mb.) dofinansowanej
w kwocie 285.067,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach funduszy
unijnych,
14. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dziepółci – etap I w 2010 r.,
15. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dziepółci - łącznik Strzałków ul. Kolumba – Amelin.
Drogi :
1.

Modernizacja drogi na Klekowcu, w 2004 r. na długości 520 mb,

2.

Remonty dróg w 2004 r. na Klekowcu,

3.

Mostek drogowy na Klekowcu w 2004,

4.

Remont chodnika w Strzałkowie przy ul. Reymonta od szkoły rolniczej do
ul. Kochanowskiego (201 mb nowy + 96,5 mb odtworzenia) w 2004 r.,
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5.

Remont drogi Lipie – Klekotowe w 2004 r.,

6.

Remont drogi na Dąbrówce w 2004 r.,

7.

Remonty dróg w 2004 r. na Grzebieniu,

8.

Modernizacja drogi w Płoszowie ul. Wiśniowa, w 2004 r. o długości 620 mb,

9.

Remont drogi Płoszów – Kietlin w 2004 r.,

10. Remont drogi w Płoszowie ul. Rozalii w 2004 r.,
11. Remont drogi w Proszowie - ul. Zielonej i Ogrodowej w 2004 r.,
12. Remont drogi w Szczepocicach Rządowych do trasy A-1 w 2004 r.,
13. Remont drogi Kudłatka – Bobry w 2004 r.,
14. Remonty dróg na Kudłatce w Sczepocicach Prywatnych w 2004 r.,
15. Modernizacja drogi w Strzałkowie, ul. Kopernika, w 2005 r., o długości 625 mb,
16. Remont drogi w Strzałkowie, ul. Korczaka w 2005 r.,
17. Remont dróg w Strzałkowie : łącząca obie ulice Kopernika (pomiędzy stawami)
i ul. Krótka, w 2005 r.,
18. Remonty dróg w Kietlinie w 2005 r.,
19. Modernizacja drogi w Płoszowie – ul. Rozalii w 2005 r. o długości 970 mb,
20. Remont drogi Lipie – Klekotowe w 2005 r.,
21. Modernizacja drogi w Szczepocicach Rządowych w 2005 r. od kościoła do trasy A -1
na odcinku 1500 mb,
22. Remont drogi na Klekowcu 2006 r.,
23. Remont drogi na Bobrach w 2006 r.,
24. Budowa chodnika w Strzałkowie w ul. Reymonta od ul. Kochanowskiego do 22-go
Lipca, w 2005-2006 o długości 640 mb (materiały zapewnił Powiat Radomszczański),
25. Budowa chodnika w Strzałkowie ul. Kopernika od ul. Reymonta do szkoły, w 2006 r.,
26. Modernizacja drogi w Strzałkowie – ul. Moniuszki o długości 300 mb w 2006 r.,
dofinansowanej z Urzędu Marszałkowskiego,
27. Remonty dróg w Strzałkowie : ul. Kolberga i ul. Korczaka w 2006 r.,
28. Modernizacje i remonty dróg na Dąbrówce w 2006 r.,
29. Droga Lipie – Klekotowe – utwardzenie nawierzchni kamieniem na długości 1050 mb
w 2006 r.,
30. Droga – remont w 2006 r. na Osiedlu Leśnym,
31. Droga – remont Klekotowe w 2006 r.,
32. Drogi w Kietlinie – modernizacja na Gaju w 2006 r. o długości 510 i 140 mb,
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33. Droga w Płoszowie – modernizacja ul. Miła w 2006 r. o długości 1100 mb,
dofinansowanej z Urzędu Marszałkowskiego,
34. Modernizacja drogi na Kudłatce (Szczepocice Prywatne) w 2006 r. o długości 1500 mb,
dofinansowanej z Urzędu Marszałkowskiego,
35. Modernizacja drogi na Klekotowym w 2007 r., o długości 980 mb, dofinansowanej
z Urzędu Marszałkowskiego,
36. Remont drogi Grzebień – Bajkowizna w 2007 r., o długości 1135 mb, dofinansowanej
z Urzędu Marszałkowskiego,
37. Przebudowa drogi Szczepocice Prywatne – Pieński Szczepockie w 2007 r. przy
współudziale Gminy Kruszyna i Powiatu Radomszczańskiego,
38. Remont drogi na Grzebieniu (od przystanku MPK do wschodniej granicy lasu) w 2008 r.,
o długości 510 mb, dofinansowanej z Urzędu Marszałkowskiego,
39. Przebudowa drogi Płoszów – Kietlin – II etap, w 2008 r., o długości 1375 mb,
dofinansowanej z Urzędu Marszałkowskiego,
40. Remont ul. Guławskiej w 2008 r. o długości 85 mb,
41. Przebudowa ul. Leśnej w Płoszowie, w 2008 i 2009 r., o długości 500 mb,
42. Przebudowa drogi dojazdowej – drogi gminnej Szczepocice Prywatne (Kudłata Wieś) –
Bobry (I etap), w 2009 r. dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 57.018,51 zł i
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg tzw. schetynówki 57.018,51 zł,
43. Przebudowa drogi dojazdowej – drogi gminnej Szczepocice Prywatne (Kudłata Wieś) –
Bobry – kontynuacja (II etap), w 2009 r., dofinansowanie Narodowego Programu
Przebudowy Dróg tzw. schetynówki 41.677,05 zł,
44. Przebudowa drogi dojazdowej do pól wsi Dziepółć – Klapacz w 2009 r., o dł. 760 mb,
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50.038,72 zł,
45. Remont drogi w Dziepółci na Klapaczu, w 2009 r. o długości 73 mb,
46. Przebudowa - remont chodnika w miejscowości Dziepółć (od sklepu do kościoła) w 2010r.
47. Przebudowa drogi dojazdowej do pól i uŜytków rolnych wsi Klekotowe -etap I (od
ostatniego domu do przejazdu) w 2010 r., o długości 800 mb, dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 42.000,00 zł.
48. Przebudowa drogi dojazdowej do pól na Osiedlu Leśnym „Dąbrówka (ul. Sosnowa)
w 2010 r., o długości 290 mb,
49. Przebudowa chodnika na ul. Szkolnej w Kietlinie w 2010 r.,
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51. Przebudowa drogi dojazdowej do pól wsi Płoszów ul. Ostoja, w 2010 r. o długości 100
mb,
52. Przebudowa – utwardzenie drogi dojazdowej do pól wsi Płoszów ul. Słoneczna, w 2010 r.
o długości 450 mb, dofinansowanej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 28.000,00 zł,
53. Budowa chodnika po stronie zachodniej ul. Radomszczańskiej w Płoszowie, w 2010 r.
długości 464 mb (materiały zapewnił Powiat Radomszczański,
54. Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w miejscowości Szczepocice Rządowe
(w tym parking) w 2010 r. o długości 330 mb,
55. Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej w Okrajszowie (z funduszu sołeckiego)
w 2010 r.,
56. Modernizacja oświetlenia ulicznego w latach 2006-2010,
57. Przebudowa części ul. Reymonta w Strzałkowie wraz ze skrzyŜowaniami w 2010 r.
(przeprowadzone przez Powiat Radomszczański).

Oświata i kultura.
1.

Budowa sali gimnastycznej w Szczepocicach Rządowych w latach 2006-2008 –
dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 97.682,95 zł i z Gminy
Kleszczów w kwocie 150.000,00 zł,

2.

Prace przy boisku w Płoszowie w 2006 r.,

3.

Remont biblioteki w Płoszowie w 2006 r.,

4.

Remonty klas zerowych w pięciu Gminnych Zespołach Szkolno-Gimnazjalnych w 2004
r. w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich,

5.

Remont sali gimnastycznej w Kietlinie 2006 r.,

6.

Program dla Gminnej Biblioteki Publicznej – na zakup nowości wydawniczych
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2008-2010 w kwocie
12.600,00 zł,

7.

Katolicka Parafia Nawiedzenia p.w. N.M.P. w Strzałkowie uzyskała dotację z Urzędu
Marszałkowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie / roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego, na zadanie p.n.
Wykonanie izolacji poziomej ścian przyziemia budynku oraz izolacji pionowej
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fundamentów budynku, wymiany opaski wokół budynku, wykonanie instalacji
grawitacyjnej w 2009 r.,
8.

Katolicka Parafia p.w. Nawiedzenia N.M.P. w Strzałkowie otrzymała dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na w/w prace w 2009 r.,

9.

W PZSG w Kietlinie w 2009 r. realizowany był projekt wspólnie z Ludowym Klubem
Sportowym, dofinansowany przez Fundację Wspomagania Wsi w kwocie 1.990 zł,

10. W PZSG w Płoszowie w 2009 r. realizowany był projekt wspólnie z Parafią Płoszów,
dofinansowany przez Fundację Wspomagania Wsi w kwocie 2.000 zł,
11. Budowa hali sportowej przy Publicznym Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Strzakowie
(I etap w 2010 r., z kontynuacją w latach 2011-2012) z łącznym planowaniem
dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1.650.000,00 zł
i dofinansowaniem z Gminy Kleszczów w kwocie 100.000,00 zł,
12. Remont biblioteki publicznej w Strzałkowie w 2010 r., dofinansowany z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 39.000,00 zł.
Inne inwestycje komunalne.
1.

Uporządkowanie terenu stawu w Płoszowie w latach 2005-2006,

2.

Uporządkowanie terenu stawu w Strzałkowie w 2006 r.,

3.

Remont budynku komunalnego w Dziepółci w 2007 r.,

4.

Kontynuacja remontu budynku komunalnego (stara szkoła) w Dziepółci w 2008 r.,

5.

Rozbudowa budynku komunalnego w Kietlinie w 2007 r.,

6.

Wykonanie okien dla OSP w Kietlinie w 2007 r.,

7.

Roboty remontowe w budynku komunalnym w Kietlinie w 2008 r.

5.2. Planowane inwestycje na lata 2011 – 2020 :
Zadania realizowane będą wg kolejności ich wprowadzania do rocznych budŜetów
gminnych, w oparciu o konsultacje i propozycje zgłaszane na komisjach i sesjach Rady
Gminy. Zaplanowane projekty realizowane będą w warunkach posiadania przez gminę
środków finansowych własnych i uzyskanego dofinansowania zewnętrznego. Przypisana
liczba porządkowa dla danego projektu nie jest zatem toŜsama z planowaną kolejnością jego
realizacji.
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Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę :
1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Klekowiec, Cerkawizna, Podcerkawizna.
Budowa urządzeń odprowadzania ścieków :
1. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Strzałkowie w ul. Broniewskiego,
Siemiradzkiego i Moniuszki,
2. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Amelinie i Dziepółci,
3. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Płoszowie,
4. Budowa kanalizacji sanitarnej we miejscowości Grzebień,
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka.

Drogi :
1. Przebudowa i ulepszenie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Bobry,
2. Przebudowa i ulepszenie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Dąbrówka,
3. Przebudowa i ulepszenie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Dziepółć,
4. Przebudowa i ulepszenie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Grzebień,
5. Przebudowa i ulepszenie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Kietlin,
6. Przebudowa i ulepszenie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Płoszów,
7. Przebudowa i ulepszenie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Okrajszów,
8. Przebudowa i ulepszenie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Strzałków,
9. Przebudowa i ulepszenie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Szczepocice,
10. Przy współpracy z powiatem modernizacja dróg powiatowych przebiegających przez
teren Gminy Radomsko,
11. Kontynuacja budowy chodnika przy drodze powiatowej w Strzałkowie ul. Reymonta
w kierunku Radomska, wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Radomsku,
12. Kontynuacja budowy chodnika przy drogach powiatowych w Dziepółci i Amelinie,
13. Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Radomszczańskiej w Płoszowie,
14. Budowa chodnika w Kietlinie przy ul. Południowej,
15. Budowa chodnika w Dąbrówce,
16. Budowa chodnika przy drogach powiatowych w Okrajszowie,
17. Budowa i przebudowa nowych miejsc postojowych (w porozumieniu z zarządcami dróg).
18. ŚcieŜka rowerowa Radomsko – Szczepocice Rządowe (w ciągu drogi powiatowej),
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19. ŚcieŜka rowerowa Radomsko – Strzałków (w ciągu drogi powiatowej),
20. ŚcieŜka rowerowa Radomsko – Kietlin – do granicy gminy Kodrąb (w ciągu drogi
krajowej),
21. ŚcieŜka rowerowa Radomsko – Klekowiec – do granicy gminy Gidle (w ciągu drogi
wojewódzkiej).
22. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kietlinie (ul. Gaj i Słoneczna).
Oświata i kultura.
1.

Kontynuacja budowy sali sportowej przy Publicznym Zespole Szkolno – Gimnazjalnym
w Strzałkowie,

2.

Modernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Strzałkowie,

3. Modernizacja boiska sportowego w: Dziepółci, Kietlinie, Płoszowie, Strzałkowie i
Szczepocicach,
4.

Budowa kortów tenisowych w największych miejscowościach gminy,

5.

Budowa lodowiska w jednej z większych miejscowości w gminie,

6.

Budowa placów zabaw,

7.

Wsparcie renowacji zabytkowego kościoła w Strzałkowie,
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6. Oczekiwane wskaźniki efektów realizacji Planu Rozwoju Lokalnego
W wyniku realizacji ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego zadań, planuje się
osiągnięcie

odpowiednich

wskaźników

monitorowania

umoŜliwiających

ocenę

ich

wykonania. Wskaźniki są miarą celów jakie mają zostać osiągnięte, zaangaŜowanych
zasobów, uzyskanych produktów, efektów oraz innych zmiennych np. ekonomicznych,
społecznych, dotyczących ochrony środowiska.
Wskaźniki, które obrazują postęp we wdraŜaniu oraz ich następstwa czyli rezultaty podjętych
działań podzielone zostały na trzy grupy : produktu, rezultatu i oddziaływania.
a. Wskaźniki produktu odnoszą się do działalności liczone są w jednostkach materialnych lub
finansowych np. długość zbudowanej sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, drogi, koszt
inwestycji.
b. Wskaźniki rezultatu odpowiadają bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikające z
programu, czyli te, które : dostarczają informacji o zaszłych zmianach np. pojemności,
kubaturze itd., dotyczą bezpośrednio beneficjantów i mogą przybierać formę materialną
lub finansową.
c. Wskaźniki oddziaływania odnoszą się do skutków danego programu, wykraczają poza
natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjantów. Stąd teŜ mowa o oddziaływaniu
szczegółowym - to efekty, które pojawiają się po pewnym okresie czasu, jednak są
bezpośrednio powiązane z podjętym działaniem oraz oddziaływanie globalne obejmujące
efekty długookresowe dotyczące szerszej populacji.
Dla wyŜej wymienionych zadań określono następujące wskaźniki :
Nazwa wskaźników
Wskaźniki produktów

Wskaźniki rezultatów

Wskaźniki oddziaływania

Długość wybudowanej sieci
wodociągowej ( w km)

Liczba gospodarstw
domowych / budynków
podłączonych do sieci
wodociągowej (w szt.)

Ilość dostarczonej wody (w m3)

Długość wybudowanej sieci
kanalizacji sanitarnej
( w km)

Liczba gospodarstw
domowych / budynków
podłączonych do sieci
kanalizacji sanitarnej (w szt.)

Ilość odprowadzanych ścieków
(półrocznie, rocznie)

Długość wybudowanych
przyłączy kanalizacyjnych
( w km)

Stosunek ilości budynków
Klasa czystości wód
podłączonych do kanalizacji do powierzchniowych (rzek i jezior)
ilości budynków w
miejscowości / gminie (%)
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Długość wybudowanych
bądź zmodernizowanych
dróg gminnych (km)

Wskaźnik powierzchni dróg
objętych modernizacją (m2)

Poprawa dostępności
komunikacyjnej

Długość wybudowanych
chodników (km)

Wskaźnik powierzchni
wybudowanych chodników
(m2)

Poprawa bezpieczeństwa
publicznego – spadek liczby
wypadków, kolizji

Liczba wybudowanych
obiektów sportowych
(szt.)

Liczba osób korzystających
z wybudowanej
infrastruktury sportowej
(szt.)

Poprawa stanu zdrowia i formy
fizycznej mieszkańców

Powierzchnia
wybudowanych obiektów
sportowych (m2)

Liczba wydarzeń
sportowych o charakterze
ponadlokalnym (szt.)

Liczba korzystających z nowych
ofert programowych w zakresie
sportu (szt.)
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7. Plan finansowy na lata 2011-2014

Rozdział

Jednostka odpowiedzialna
lub koordynująca

Okres realizacji
od

do

Przedsięwzięcia ogółem

Łączne nakłady
finansowe

Limit 2011

Limit 2012

9 545 279,97

2 620 000,00

1 937 509,00

0,00

0,00

0,00

- wydatki majątkowe

9 545 279,97

2 620 000,00

1 937 509,00

1) programy, projekty lub zadania (razem)

9 545 279,97

2 620 000,00

1 937 509,00

0,00

0,00

0,00

9 545 279,97

2 620 000,00

1 937 509,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
(razem)

0,00

0,00

0,00

- wydatki bieŜące

0,00

0,00

0,00

- wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

0,00

0,00

0,00

- wydatki bieŜące

0,00

0,00

0,00

- wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

9 545 279,97

2 620 000,00

1 937 509,00

0,00

0,00

0,00

9 545 279,97

2 620 000,00

1 937 509,00

4 383 906,40

1 500 000,00

1 310 000,00

- wydatki bieŜące

- wydatki bieŜące
- wydatki majątkowe

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŜ wymienione w lit.a i b) (razem)
- wydatki bieŜące
- wydatki majątkowe

Budowa hali sportowej przy PZSzG w Strzałkowie - Hala sportowa - PZSzG Strzałków

Urząd Gminy Radomsko
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2009

2012

Limit 2013

Limit 2014

Limit zobowiązań

1 225 485,00

1 400 000,00

9 545 279,97

0,00

0,00

0,00

1 225 485,00

1 400 000,00

9 545 279,97

1 225 485,00

1 400 000,00

9 545 279,97

0,00

0,00

0,00

1 225 485,00

1 400 000,00

9 545 279,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 225 485,00

1 400 000,00

9 545 279,97

0,00

0,00

0,00

1 225 485,00

1 400 000,00

9 545 279,97

0,00

0,00

4 383 906,40
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Płoszowie i Dziepółci - Ochrona środowiska

Urząd Gminy Radomsko

2010

2014

4 570 446,57

1 000 000,00

400 000,00

Urząd Gminy Radomsko

2011

2012

226 657,00

120 000,00

88 724,00

Urząd Gminy Radomsko

2008

2012

364 270,00

0,00

138 785,00

2) umowy, których realizacja w roku budŜetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i
których płatności przypadają w okresie dłuŜszym niŜ rok

0,00

0,00

0,00

- wydatki bieŜące

0,00

0,00

0,00

- wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

0,00

0,00

0,00

- wydatki bieŜące

0,00

0,00

0,00

Modernizacja budynku straŜnicy OSP Płoszów - Poprawa bepieczeństwa i zwiększenie
funkcjonalności pomieszczeń.

Przebudowa ul. Siemiradzkiego w Strzałkowie - Poprawa bezpiczeństwa
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1 000 000,00

1 400 000,00

4 570 446,57

0,00

0,00

226 657,00

225 485,00

0,00

364 270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/11/2011 Rady Gminy Radomsko z dnia 14 stycznia 2011 r.
ZESTAWIENIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2011
Dział

Rozdział Paragraf

600
60014
6300

60016
6050

Treść

Wartość

Transport i łączność

227 983,00

Drogi publiczne powiatowe

100 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

100 000,00

Dotacja celowa na pomoc fin.dla Powiatu - przebudowa drogi

100 000,00

Drogi publiczne gminne

57 983,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

57 983,00

Dopłata do budowy chodnika w ul. Południowej w Kietlinie

27 191,00

Fundusz sołecki Grzebień - Utwardzenie drogi

60017
6050

750
75023
6060

754
75412
6050

900

7 983,00

Fundusz sołecki - Kietlin. Budowa chodnika ul. Południowa

22 809,00

Drogi wewnetrzne

70 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

70 000,00

Przebudowa drogi na Os. Leśnym "Dąbrówka"

70 000,00

Administracja publiczna

35 000,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

35 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych

35 000,00

Serwer wraz z oprogramowaniem

35 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

19 410,00

Ochotnicze straŜe poŜarne

19 410,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

19 410,00

Fundusz sołecki - Płoszów. Wymiana dachu straŜnicy OSP

19 410,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001
6060

90015
6050

90095
6230

190 000,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

25 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych

25 000,00

Zakup agregatu prądotwórczego

25 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

20 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

20 000,00

Budowa oświetlenia ulicznego na Cerkawiznie

20 000,00

Pozostała działalność

145 000,00

Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych

145 000,00

Dotacja na zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Strzałków

140 000,00

Fundusz sołecki - Strzałków. Zakup samochodu specjalistycznego

Razem
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5 000,00
472 393,00

8. System wdraŜania
Posiadanie Planu Rozwoju Lokalnego stanowi warunek konieczny rozwoju jednostki
samorządu terytorialnego. Aby Plan przyniósł spodziewane efekty, a więc doprowadził do
długofalowego i zrównowaŜonego rozwoju gminy, spójności ekonomicznej i społecznej
konieczne jest sukcesywne jego wdraŜanie.
System wdraŜania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Radomsko realizowany będzie
w oparciu o system wdraŜania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Jego realizacja
w horyzoncie czasowym 2011-2020 rozpocznie się po zatwierdzeniu przez Radę Gminy.
Po przyjęciu przez Radę, za jego właściwe wdroŜenie oraz przedstawianie okresowych ocen
jego realizacji odpowiedzialny będzie organ wykonawczy gminy wraz z aparatem
wykonawczym w postaci Urzędu Gminy i podległych mu jednostek organizacyjnych.
Urząd Gminy Radomsko jako Instytucja WdraŜająca przedmiotowy Plan odpowiedzialny
będzie za :
- przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadań inwestycyjnych,
- występowanie z wnioskami o dofinansowanie planowanych do realizacji zadań,
- bezpośrednia realizacja inwestycji tj. opracowywanie dokumentacji przetargowej
i przeprowadzenie procedur wyboru wykonawców,
- nadzorowanie terminów i jakości wywiązywania się ze zobowiązań,
- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych,
- właściwe dalsze funkcjonowanie projektów inwestycyjnych.
Realizacja zadań zawartych w Planie Rozwoju Gminy Radomsko uzaleŜniona będzie od
wielu czynników m.in. posiadanych zasobów finansowych gminy, moŜliwości i wysokości
pozyskanych środków krajowych i unijnych.
WdraŜanie na kaŜdym etapie podlegać będzie weryfikacji i aktualizacji. Ścisła współpraca
komórek organizacyjnych gminy, pozwoli na koncentrowanie się na właściwych
przedsięwzięciach, a tym samym zwiększy efektywność wdraŜania planu.
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9. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej
Monitoring jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zaawansowania
projektu i jego zgodności z postawionymi załoŜeniami. Istotą monitorowania jest wyciąganie
wniosków z tego, co udało się zrealizować a czego nieudało się oraz modyfikowanie dalszych
działań w taki sposób, aby osiągnąć zakładany cel w przyszłości. WaŜnym elementem
monitorowania jest moŜliwość podjęcia działań korygujących, które moŜna przeprowadzić,
jeśli zajdzie potrzeba, gdyŜ realizacja planu jest w toku.
Poza sprawnym systemem monitorowania umoŜliwiającym szybki wgląd w postępy
prowadzonych działań konieczna jest takŜe obiektywna ocena, czyli ewaluacja efektów
uzyskiwanych w wyniku prowadzonych działań. Ewaluacja jest celowym i zaplanowanym
pozyskiwaniem informacji o zmianach spowodowanych realizacją projektu/planu w trakcie
wdraŜania oraz po jego zakończeniu. Pozwala na zbadanie projektu, a więc weryfikuje w jaki
sposób nakłady projektu przekształcane są w produkty, jak produkty prowadzą do uzyskania
rezultatów i oddziaływania, czyli zaspokojenia potrzeb grup docelowych. Następstwami
procesu ewaluacji jest zapewnienie przejrzystości wykorzystania środków publicznych,
jawności działań podejmowanych przez samorząd, podniesienie skuteczności i efektywności
realizowanych programów i projektów.
Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu posiada Wójt Gminy
poprzez podległy sobie Urząd Gminy.
Monitorowanie wdraŜania w celu zapewnienia maksymalnej efektywności realizacji Planu
prowadzić będzie takŜe w miarę potrzeb odpowiednia gminna komisja. Monitoring polegał
będzie na analizowaniu składanych komisji danych za okres sprawozdawczy. Komisja
analizować będzie ilościowe i jakościowe informacje na temat wdraŜanych projektów i całego
Planu w dwóch aspektach: aspekcie finansowym i rzeczowym. Celem takiej analizy będzie
zapewnienie zgodności realizacji projektów i Planu z wcześniej zatwierdzonymi załoŜeniami i
celami.
Analiza wartości poszczególnych wskaźników pozwoli ocenić na ile podejmowane działania
są zgodne z zakładanymi celami.
Osiągnięciu celów związanych z informacją i promocja PRL słuŜyć będą następujące
mechanizmy :
- publikacja PRL na internetowych stronach gminnego Biuletynu Informacji Publicznej,
- konsultacje z mieszkańcami.
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Gmina będzie upowszechniać informacje o projektach, zaangaŜowaniu środków Unii
Europejskiej, poziomie zaawansowania realizacji zadań i ich efektach przede wszystkim na
obszarze ich realizacji tj. na terenie gminy, a takŜe na ogólnodostępnej stronie internetowej, w
prasie lokalnej i lokalnej telewizji.
Podejmowane działania promocyjne zgodne będą z obowiązującymi rozporządzeniami
Wspólnoty Europejskiej.
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