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I. WPROWADZENIE 

Strategia rozwoju gminy jest najbardziej istotnym dokumentem samorządu gminnego – 

ogólnym programem działań podejmowanych w gminie, przy wykorzystaniu posiadanych zasobów 

zmierzających do osiągnięcia założonych celów. „Strategia Rozwoju Gminy Żytno na lata 2016–2023” 

bezpośrednio wpisuje się w cele „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020” oraz „Strategii 

Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020”. Strategia przedstawia cele i działania w trzech 

komplementarnych obszarach: 

 Gospodarczym, 

 Społecznym, 

 Przestrzennym. 

„Strategia Rozwoju Gminy Żytno na lata 2016–2023” (Strategia) pełni następujące funkcje: 

 Kierunkową dla władz gminnych, środowisk naukowych i biznesowych, organizacji 

pozarządowych oraz innych instytucji, jak również dla wszystkich mieszkańców gminy; 

 Koordynacyjną dla innych dokumentów programowych i planistycznych na poziomie 

gminnym; 

 Informacyjną dla mieszkańców, inwestorów, partnerów, itp.; 

 Promocyjną w kontekście lokalnym, regionalnym, krajowym oraz ponadnarodowym. 

Strategia wyraża długoterminowe cele Gminy, które odpowiadają generalnym kierunkom działania 

oraz obejmuje: 

 Diagnozę obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, 

 Identyfikację strategicznych obszarów rozwoju wraz z realizacją analizy SWOT dla każdego 

z nich, 

 Wskazanie spójności Strategii z dokumentami z poziomu regionalnego, krajowego oraz 

unijnego, 

 Wskazanie głównych kierunków rozwoju, celów oraz kierunków interwencji niezbędnych do 

podjęcia, 

 Wskazanie sposobu monitorowania i oceny stopnia osiągania celu głównego i celów 

szczegółowych, 

 Plan finansowy, w tym: źródła finansowania zaplanowanych inwestycji, działań, szacunkową 

kwotę środków przeznaczonych na realizację wyznaczonych celów, podstawowe założenia 

systemu realizacji. 
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II. STAN I UWARUNKOWANIE ROZWOJU 

Diagnozę obecnej sytuacji przeprowadzono na podstawie: 

 Analizy danych zastanych – dane statystyczne oraz dane udostępnione przez Urząd Gminy 

Żytno (desk research); 

 Konsultacji społecznych w formie badania ankietowego wśród mieszkańców gminy 

(kwestionariusz ankiety). 

Metody badań dobrane zostały zgodnie z zasadą triangulacji metod i źródeł danych 

rozumianej jako zwielokrotnienie: 

 Metod i technik badawczych (triangulacja metodologiczna) polegająca  

na kontrolowaniu spójności wniosków formułowanych przy wykorzystaniu różnych technik 

gromadzenia danych; 

 Źródeł informacji (triangulacja źródeł informacji) polegająca na zwielokrotnieniu źródeł 

informacji w ramach tej samej metody ich gromadzenia, uwzględnionych w badaniu 

perspektyw; 

 Perspektyw badawczych osób realizujących badanie (triangulacja analityczna) związaną ze 

zwiększeniem liczby osób analizujących wnioski z badań. 

Podejście takie pozwoli na uchwycenie różnych aspektów badanego przedmiotu (np. 

udzielenie odpowiedzi na pytania o skalę zjawisk dzięki zastosowaniu metod ilościowych oraz głębsze 

zrozumienie specyfiki problemów, dzięki zastosowaniu metod jakościowych), pozwoli też 

wykorzystać mocne strony każdej metody przy wzajemnej neutralizacji ich słabości. 

Zestawienie metod i technik zastosowanych przy diagnozie sytuacji gminy Żytno oraz dobór 

próby ilustruje tabela: 

Tabela 1 Zestawienie metod i technik wraz z doborem próby 

Technika badawcza Dobór próby Realizacja badania 

Analiza danych zastanych 

(desk research) 

 Strategia Rozwoju 

Powiatu 

Radomszczańskiego 

2020, 

 Zintegrowane 

Inwestycje 

Terytorialne (ZIT), 

 Strategia Europa 

Analiza dokumentów zgodnie 

z poszukiwanymi informacjami, 

porównywanie danych 

statystycznych, kontakt 

z organizacjami, instytucjami 

dysponującymi danymi. 
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2020, 

 Strategia Rozwoju 

Kraju 2020, 

 Krajowa Strategia 

Rozwoju 

Regionalnego 2010–

2020, 

 Krajowy Program 

Reform, 

 Umowa Partnerstwa 

2014–2020, 

 Polityka energetyczna 

Polski do 2025, 

 Program Rozwoju 

Turystyki na 

Obszarach Wiejskich 

w Polsce 

 Strategia Rozwoju 

Województwa 

Łódzkiego 2020, 

 Wojewódzka 

Strategia  

w Zakresie Polityki 

Społecznej na lata 

2007–2020, 

 Regionalna Strategia 

Innowacji LORIS 2030, 

 Plan przeciwdziałania 

depopulacji  

w województwie 

łódzkim, 

 Program rozwoju 

turystyki w 

województwie 
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łódzkim na lata 2007 - 

2020 

 Dokumenty 

strategiczne  

i planistyczne szczebla 

lokalnego i gminnego, 

 Dane dot. gminy 

Żytno 

Konsultacje społeczne - 

badanie ankietowe 

 Przedstawiciele: 

Urzędu Gminy Żytno, 

sołtysi, 

 Przedstawiciele 

społeczności lokalnej 

gminy  

Żytno, 

 Przedstawiciele 

przedsiębiorców  

z terenu gminy  

Żytno, 

 Przedstawiciele 

organizacji 

pozarządowych  

z terenu gminy Żytno. 

W badaniu ankietowym 

możliwość udziału mieli 

wszyscy mieszkańcy gminy 

Żytno. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

2.1. Podsumowania działań, projektów, inwestycji prowadzonych w gminie 

Żytno w latach 2008-2014 

 

Gmina Żytno korzystała w latach 2008 – 2014, nie tylko, ze środków własnych, starano się 

również pozyskiwać fundusze ze środków zewnętrznych. Do najważniejszych działań należą: 

 Projekt Zwiększenie atrakcyjności turystyczno – rekreacyjnej Gminy poprzez wyposażenie 

Gminnego Ośrodka Kultury w sprzęt do pływania (Działanie Odnowa i rozwój wsi); 
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 Projekt Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Żytno poprzez rozbudowę bazy sportowo – 

rekreacyjno – wypoczynkowej (Działanie Odnowa i rozwój wsi); 

 Projekt Remont elewacji zabytkowego budynku oświatowego – przedszkole w Maluszynie 

(Działanie Odnowa i rozwój wsi); 

 Projekt Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie miejsca rekreacji wraz 

z miejscami postojowymi i adaptacją budynku oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci 

w miejscowości Maluszyn (Działanie Odnowa i rozwój wsi); 

 Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 

Gminie Żytno 2012-2015 (Program kapitał ludzki); 

 Projekt Fantastyczne przedszkola w Gminie Żytno (Program kapitał ludzki); 

 Projekt Nowoczesna szkoła w Gminie Żytno (Program kapitał ludzki); 

 Projekt Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie 

Żytno (Program kapitał ludzki); 

 Projekt Wesołe przedszkolaki w Gminie Żytno w latach 2012-2014 (Program kapitał ludzki); 

 Projekt Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Polichno (Małe projekty); 

 Projekt Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Pukarzów 

(Małe projekt);y 

 Projekt Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Pierzaki (Małe 

projekty); 

 Projekt Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Czechowiec 

(Małe projekty); 

 Projekt Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Budzów (Małe 

projekty); 

 Projekt Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borzykowa (Z 

tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych). 

 

2.2. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego w gminie Żytno 

 

 Żytno – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim. Od XV do 

XVIII wieku Żytno posiadało prawa miejskie. W 1973 roku z połączenia trzech gromad: Borzykowy, 

Maluszyna i Żytna, powstała gmina Żytno. 

 Gmina Żytno położona jest w południowo-zachodniej części powiatu radomszczańskiego. 

Siedzibą władz administracyjnych i samorządowych jest Żytno. Powierzchnia gminy znajduje się 

w zlewni rzeki Pilicy, która od strony wschodniej stanowi jej naturalną granicę. Blisko 50% jej 
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powierzchni pokrywają lasy. Przez teren gminy przebiega droga krajowa Radomsko – Włoszczowa 

oraz sieć dróg wojewódzkich i gminnych, stanowiących dogodne połączenia komunikacyjne. 

W oparciu o wytwarzane produkty rolnictwa, występują możliwości rozbudowy przemysły rolno-

spożywczego. Wykorzystując surowce i materiały, takie jak piasek, żwir i glina można produkować 

w dużym zakresie materiały budowlane. Dużo lasów, wód i czystego powietrza sprzyja rozwojowi 

agroturystyki. 

 Na terenie gminy zlokalizowane są 24 sołectwa: Borzykowa, Borzykówka, Budzów, 

Ciężkowiczki, Czechowiec, Czechowiec – Kolonia, Grodzisko, Kozie Pole, Łazów, Maluszyn, Mała Wieś, 

Mosty, Pągów, Pierzaki, Polichno, Pukarzów, Rędziny, Rogaczówek, Sady, Sekursko, Silnica, Silniczka, 

Sudzinek, Żytno. 

 Gmina graniczy z następującymi gminami: Dąbrowa Zielona, Gidle, Kluczewsko, Kobiele 

Wielkie, Koniecpol, Wielgomłyny, Włoszczowa. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Borzykowa_%28wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Borzyk%C3%B3wka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budz%C3%B3w_%28wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C4%99%C5%BCkowiczki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grodzisko_%28powiat_radomszcza%C5%84ski%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kozie_Pole
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maluszyn_%28wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82a_Wie%C5%9B_%28powiat_radomszcza%C5%84ski%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mosty_%28wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C4%85g%C3%B3w_%28powiat_radomszcza%C5%84ski%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierzaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polichno_%28powiat_radomszcza%C5%84ski%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pukarz%C3%B3w_%28wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C4%99dziny_%28wie%C5%9B_w_wojew%C3%B3dztwie_%C5%82%C3%B3dzkim%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rogacz%C3%B3wek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sady_%28wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sekursko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Silnica_%28wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Silniczka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sudzinek
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBytno
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85browa_Zielona_%28gmina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gidle_%28gmina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kluczewsko_%28gmina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kobiele_Wielkie_%28gmina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kobiele_Wielkie_%28gmina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koniecpol_%28gmina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielgom%C5%82yny_%28gmina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82oszczowa_%28gmina%29
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Rysunek 1. Mapa województwa łódzkiego z podziałem na powiaty 

 

 

Źródło: www.igeomap.pl 

 



15 
 

 

Rysunek 2. Mapa powiatu radomszczańskiego z podziałem na gminy 

 

Źródło: www.radomszczanski.pl 

 

2.2.1. Liczba i struktura ludności 

 

Sytuacja demograficzna w gminie Żytno odzwierciedla niekorzystne tendencje widoczne 

w całej Polsce – liczba ludności systematycznie spada. W przypadku gminy trend ten jest wyraźny od 

2010 roku, kiedy to liczba ludności nieznacznie wzrosła, aby w kolejnych latach obniżać się. Wykres 

poniżej obrazuje liczbę ludności w poszczególnych latach, począwszy od roku 2008: 
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Wykres 1 Stan ludności w gminie Żytno w latach 2008-2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 2 Liczba ludności w gminie Żytno w podziale na płeć 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Gęstość zaludnienia w gminie w 2014 roku wynosiła 27 os/km2 i była znacząco niższa od 

tożsamego wskaźnika w powiecie radomszczańskim, który wynosił 80os/km2 oraz w województwie 

łódzkim, gdzie gęstość zaludnienia wynosiła średnio 137/km2. Jest to uzasadnione wiejskim 

charakterem gminy. 

 W gminie Żytno systematycznie maleje liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, tj. do 14 lat. 

Jest to związane z obserwowaną w całym kraju zmniejszającą się liczbą urodzeń oraz przesuwaniem 
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w czasie decyzji o posiadaniu potomstwa przez osoby w wieku reprodukcyjnym. Strukturę ludności 

w gminie prezentują poniżej wykres oraz tabela z uzewnętrznieniem liczby kobiet w poszczególnych 

grupach wiekowych. 

 
Wykres 3 Struktura ludności w gminie Żytno w latach 2008-2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Tabela 2 Struktura ludności w gminie Żytno w latach 2008-2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Wiek 
przedprodukcyjny 
(14 lat i mniej) 

1017 992 988 960 941 922 902 

 w tym kobiety 470 470 469 458 458 459 456 

Wiek produkcyjny 
(15-59 lat kobiety; 
15-64 lata 
mężczyźni) 

3260 3276 3273 3260 3229 3221 3199 

w tym kobiety 1407 1406 1380 1366 1351 1358 1361 

Wiek 
poprodukcyjny 

1276 1247 1205 1205 1229 1230 1235 

w tym kobiety 837 828 807 810 822 820 809 

Ogółem 5553 5515 5466 5425 5399 5373 5336 

w tym kobiety 2714 2704 2656 2634 2631 2637 2626 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Obciążenie demograficzne w gminie Żytno jest zdecydowanie wyższe, niż średnia dla powiatu 

radomszczańskiego, a także dla województwa łódzkiego. Wartym odnotowania jest fakt, iż od 2008 
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roku liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym 

systematycznie spada. Wykres poniżej przedstawia obciążenie demograficzne w  poszczególnych 

latach: 

 

Wykres 4 Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym w gminie Żytno, 
powiecie piotrkowskim oraz województwie łódzkim 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

2.2.2. Bezrobocie 

 

Poziom bezrobocia to problem wszystkich regionów w Polsce. Również w powiecie 

radomszczańskim, w którym znajduje się również gmina Żytno, od 2008 roku rośnie liczba osób 

pozostających bez pracy, największe wartości odnotowano w 2012 i 2013 roku. Rok 2014 odwrócił 

nieco tendencję, jednak liczba bezrobotnych jest nadal wyższa, niż odnotowana w 2008 roku. Ze 

względu na fakt, iż dane są gromadzone przez Powiatowy Urząd Pracy i dotyczą terenu całego 

powiatu (w ten sposób są agregowane do celów statystycznych – bez podziału na gminy), w takiej 

formule zostaną przedstawione. Wykres poniżej ilustruje liczbę bezrobotnych w poszczególnych 

latach: 
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Wykres 5 Liczba bezrobotnych w powiecie radomszczańskim w latach 2008 -2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Dominującymi grupami wiekowymi w strukturze osób bezrobotnych w latach 2008 – 2014 są 

osoby mieszczące się w przedziale wiekowym: 25 – 34 lata. Jest to tendencja tożsama z obrazem 

sytuacji w urzędach pracy w całej Polsce – rosnącą liczbą osób młodych pozostających bez pracy.  

 

Wykres 6 Liczba osób bezrobotnych według wieku w powiecie radomszczańskim w latach 2008 - 2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wśród bezrobotnych zdecydowanie dominują osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub 

niższym oraz zawodowym. Najmniej osób pozostających bez pracy posiada wykształcenie wyższe oraz 

średnie ogólnokształcące. 
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Wykres 7 Struktura bezrobocia w powiecie radomszczańskim według wykształcenia w latach 2008-2014r. 

 

Źródło: Opracowanie własna na podstawie danych GUS 

 

Wykres poniżej przedstawia strukturę osób bezrobotnych według czasu  pozostawania bez 

pracy. Widoczny jest znaczny wzrost liczby osób pozostających bez pracy ponad dwadzieścia cztery 

miesiące w latach 2010 – 2013. W 2014 nastąpił spadek liczby bezrobotnych, jednocześnie 

najbardziej liczną grupę stanowiły osoby nie mające zatrudnienia do trzech miesięcy oraz powyżej 

dwudziestu czterech miesięcy. 

 

Wykres 8 Struktura osób bezrobotnych w powiecie radomszczańskim według czasu pozostawania bez pracy (w m-c) w 
latach 2008 - 2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wśród osób bezrobotnych najbardziej liczną grupę stanowią osoby z doświadczeniem od 

jednego roku do pięciu lat oraz osoby bez stażu pracy. Najmniej liczna grupa to osoby z bardzo 

długim stażem – powyżej 30 lat, co ilustruje wykres poniżej. 

 

Wykres 9 Struktura osób bezrobotnych w powiecie radomszczańskim według stażu pracy w latach 2008 - 2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

2.2.3. Oświata i edukacja 

 

Gmina Żytno zapewnia kształcenie dla dzieci i młodzieży na poziomie szkoły podstawowej 

oraz gimnazjum. Szkolnictwo na poziomie ponadgimnazjalnym jest realizowane w pobliskich 

miastach poza terenem gminy Żytno, na terenie powiatu radomszczańskiego. 

 

Tabela 3 Liczba szkół poszczególnego typu w gminie Żytno w latach 2008 – 2014r. 

Typ szkoły/Lata 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Szkoła podstawowa 4 4 4 4 3 3 3 

Gimnazjum 1 1 1 1 1 1 1 

Punkty przedszkolne 2 2 2 2 4 4 4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 
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Liczbę uczniów w poszczególnych typach szkół w latach 2008-2013 prezentuje tabela poniżej: 

Tabela 4 Liczba uczniów w poszczególnych typach szkół w gminie Żytno w latach 2008-2013: 

Typ szkoły/Lata 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Szkoła podstawowa 347 338 339 316 298 277 314 

Gimnazjum 209 204 197 182 176 185 165 

Punkty przedszkolne 45 50 47 50 82 83 77 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Jakość kształcenia w szkołach w dużej mierze wiąże się z dostępem do komputerów oraz 

Internetu, co pozwala na uatrakcyjnienie zajęć oraz umożliwia wykorzystanie przez młodzież nowych 

technologii do zdobywania wiedzy i umiejętności. Tabela poniżej prezentuje liczbę komputerów 

w szkołach na terenie gminy Żytno: 

 

Tabela 5 Liczba komputerów podłączonych do Internetu przeznaczonych do użytku w szkołach w gminie Żytno w latach 
2008 - 2014 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Szkoła podstawowa 37 46 37 37 37 39 43 

Gimnazjum 13 13 13 13 13 14 14 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

 

 W gminie planowana jest termomodernizacja budynków szkolnych, budowa 

szerokopasmowego Internetu, a także organizacji kursów i szkoleń dla uczniów oraz nauczycieli. 

2.2.4. Rozwój gospodarczy 

 

Gmina Żytno jest gminą rolniczą oraz nastawioną na usługi turystyczne, na jej terenie istnieje 

jednak wiele podmiotów gospodarczych, głównie z sektorów handlu oraz usług. Liczbę podmiotów 

gospodarczych na 10 tys. mieszkańców prezentuje wykres poniżej: 
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Wykres 10 Liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym w gminie Żytno oraz 
powiecie radomszczańskim 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres poniżej prezentuje liczbę podmiotów gospodarki narodowej oraz liczbę 

indywidualnych działalności gospodarczych na terenie gminy Żytno w latach 2008 – 2014: 

 

Wykres 11 Podmioty gospodarki narodowej w systemie REGON w gminie Żytno w latach 2008 – 2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

 

 Wśród tej działalności dominują mikro przedsiębiorstwa, do 10 osób. Wykres poniżej 

przedstawia strukturę podmiotów gospodarczych wg ich wielkości: 
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Wykres 12 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie REGON wg klas wielkości 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 Brak wielkiego przemysłu na terenie gminy Żytno podnosi jej walory turystyczno – 

wypoczynkowe.  

2.2.5. Pomoc społeczna 

 

Na terenie gminy Żytno działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS). Do jego głównych 

zadań należą: 

 ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, analiza i ocena zjawisk społecznych, 

 przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania klientów, 

 współpraca z organizacjami społecznymi, kościołem, związkami wyznaniowymi, Urzędem 

Pracy, zakładami pracy, służbą zdrowia w celu doprowadzenia do życiowego 

usamodzielnienia osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem oraz w celu lepszego 

rozeznania środowiska i problemów mieszkańców, 

 pobudzanie społecznej aktywności, 

 planowanie pomocy oraz kontrolowanie czy udzielona pomoc spełnia swoje zadania, 

 poradnictwo, podejmowanie interwencji kryzysowej, praca socjalna rozumiana jako 

działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub 

odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, 

 poznawanie na bieżąco przepisów z zakresu zabezpieczenia społecznego, które mogą 

przyczynić się do lepszego planowania pomocy, 

 prowadzenie i zbieranie dokumentacji umożliwiającej potwierdzenie sytuacji materialnej 

i innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, 
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 realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce 

alimentacyjnej, 

 przygotowanie materiałów niezbędnych do sprawozdawczości. 

 Podsumowanie działań GOPS prezentuje tabela poniżej: 

 

Tabela 6 Liczba osób, którym przyznano świadczenia przez GOPS w Żytnie oraz kwota świadczeń w latach 2008-2014 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba osób, którym 

przyznano 

świadczenia 

490 454 476 477 399 469 417 

Kwota świadczeń 310 834 371 621 477 465 438 790 217 225 478 616 490 996 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GOPS w Żytnie 

 Jeszcze dosadniej skalę pomocy udzielanej przez GOPS prezentuje wykres poniżej obrazujący 

liczbę rodzin oraz osób, w rodzinach, którym udzielono pomocy: 

Wykres 13 Liczba osób, rodzin oraz osób w rodzinach, którym udzielono pomocy w ramach działalności GOPS w Żytnie 
w latach 2008-2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GOPS w Żytnie 

 

 W najbliższych latach planowane jest stworzenie domu seniora w gminie Żytno, przy 

współudziale środków zewnętrznych z Urzędu Wojewódzkiego, w ramach Programu Senior Wigor. 

Gmina planuje również stworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, w celu wsparcia 

usamodzielniania osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych intelektualnie tak, aby mogły 

same funkcjonować w swoim środowisku. 
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2.2.6. Kultura i sport 

 

Ważnymi jednostkami w zakresie upowszechniania kultury na terenie gminy są: Gminny 

Ośrodek Kultury w Żytnie oraz Gminna Biblioteka Publiczna oraz dwie filie biblioteczne. 

Główną rolą GOK jest prowadzenie działalności kulturalnej koncentrującej się na tworzeniu 

i upowszechnianiu kultury, poprzez prowadzenie wielokierunkowej działalności w tym zakresie na 

rzecz i we współpracy z mieszkańcami gminy. W ramach GOK działa orkiestra dęta oraz teatr lalkowy 

„Animagia”. 

 Teatr lalkowy „Animagia” został założony w 1989 roku przez Krystynę i Michała Zaskórskich. 

Wszystkie spektakle są realizowane wg własnych scenariuszy, z własną oprawą plastyczną. Teatr 

ANIMAGIA brał udział i był nagradzany na wielu festiwalach krajowych i międzynarodowych, m.in.: 

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej, Ogólnopolski Przegląd Teatralny 

w Szczecinie KONTRAPUNKT, także prezentował się na festiwalach ulicznych w Gdańsku (FETA) 

i Poznaniu (MALTA). Dwukrotnie został nagradzony przez Ministra Kultury i Sztuki,  

a w roku 1998 został laueratem "Złotej Maski". 

 Gminny Ośrodek Kultury posiada szeroką ofertę zajęć stałych skierowanych do odbiorców 

z różnych grup wiekowych, m.in.: zajęcia teatralne, zajęcia świetlicowe, koło fotograficzne, „Klub 

seniora”, zajęcia taneczne, koło szachowe, zajęcia taneczne, mażoretki. 

 W gminie Żytno planowana jest budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Silniczka, która 

będzie kolejnym punktem na mapie gminy zajmującym się propagowaniem i wspieraniem kultury, 

oświaty i rekreacji. Budowa świetlicy pozwoli na większą aktywizację mieszkańców, stworzy również 

nowe możliwości organizacji różnorodnych wydarzeń. Budowa świetlicy jest planowana przy 

współudziale środków zewnętrznych - funduszy europejskich. 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie wraz z filiami w Maluszynie, Silnicy i Borzykowej 

wspierają GOK w funkcjach kulturalnych na potrzeby mieszkańców gminy. W bibliotekach obowiązuje 

wolny dostęp do zbiorów. Istotą działania jednostek jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie 

zbiorów, aktywność w zakresie organizacji imprez kulturalno–oświatowych oraz szeroka działalność 

informacyjna. GBP w Żytnie gromadzi piśmiennictwo ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla wszystkich 

grup użytkowników. Posiada literaturę piękną dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży w języku polskim, 

a także angielskim, naukową i popularnonaukową oraz piśmiennictwo o regionie. 

Liczbę bibliotek i ich filii oraz czytelników prezentuje tabela poniżej: 

 
Tabela 7 Liczba bibliotek oraz czytelników w gminie Żytno w latach 2009 - 2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Biblioteki i filie 3 3 2 2 2 2 2 

Czytelnicy w 541 541 517 505 452 294 278 
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ciągu roku  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

 

 Za aktywność sportowo – rekreacyjną odpowiadają głównie placówki oświatowe na terenie 

gminy. 

2.2.7. Turystyka i rekreacja 

 

 Na obszarze gminy zlokalizowane są wielkoobszarowe jak i indywidualne formy ochrony 

przyrody, do których zaliczyć należy: specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Górnej Pilicy (obszar 

Natura 2000), Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu będący otuliną Przedborskiego Parku 

Krajobrazowego, Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu, rezerwat przyrody Dębowiec, pomniki 

przyrody i użytki ekologiczne.  

 Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Górnej Pilicy stworzony został przez meandrującą 

rzekę Pilicę, wraz z towarzyszącymi jej starorzeczami, tworząc w tym obszarze niezwykle urokliwą 

dolinę. Wzdłuż rzeki występują zarośla wierzbowe, lasy nadrzeczne oraz podmokłe łąki będące 

siedliskiem wielu gatunków flory i fauny, zwłaszcza związanych z siedliskami wilgotnymi. Ostoja 

obejmuje jeden z większych ciągów ekologicznych w kraju. Dolina Górnej Pilicy należy do najbardziej 

istotnych ostoi fauny w Polsce środkowej, z wieloma rzadkimi gatunkami zwierząt. Ostoja obejmuje 

jeden z większych ciągów ekologicznych zlokalizowanych w naturalnych dolinach rzecznych w kraju. 

Występują tutaj zbiorowiska łąkowe, bardzo dobrze zachowane lasy łęgowe, bory bagienne, rzadziej 

bory chrobotkowe. Obszar ma też znaczenie dla ochrony starorzeczy. W ostoi zlokalizowane są liczne 

populacje gatunków roślin chronionych i ginących (ponad 60). Dolina Górnej Pilicy jest także jedną 

z najistotniejszych ostoi fauny w Polsce środkowej. Jedne z najliczniejszych i najlepiej zachowanych 

populacji w tej części kraju to: bóbr europejski, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, minóg ukraiński, 

koza, głowacz białopłetwy, trzepla zielona, czerwończyk fioletek i zatoczek łamliwy. Przy czym 

populacje trzepli zielonej, czerwończyka fioletka i zatoczka łamliwego należą do kluczowych w skali 

kraju. Wśród rozlewisk Dolinie Pilicy występują liczne mikrosiedliska dogodne dla występowania 

poczwarówki jajowatej. Pilica i jej dopływy są dobrym siedliskiem dla występowania skójki 

gruboskorupowej. Istotne w skali regionu są populacje: pachnicy dębowej, piskorza, modraszka 

telejusa i modraszka nausitousa. Ostoja posiada bogaty zestaw gatunków owadów i innych 

organizmów wpisanych na czerwoną listę lub wymienianych w załącznikach do konwencji 

międzynarodowych. W "Dolinie Górnej Pilicy" licznie reprezentowane są przyrodniczo cenne gatunki 

ptaków. 
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 Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony na terenie dziewięciu gmin: 

Aleksandrów, Przedbórz, Miasto Przedbórz, Kobiele Wielkie, Masłowice, Wielgomłyny, Żytno, 

Paradyż, Żarnów w celu ochrony terenów ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych 

ekosystemach, wartościowych ze względu na możliwość wykorzystania ich w celach turystycznych 

i wypoczynkowych. Na obszar oprócz części zasadniczej składają się jeszcze dwa niewielkie 

niepołączone fragmenty. W jego zasięgu znajdują się tereny położone nad rzeką Pilicą znajdujące się 

między Sulejowskim, a Przedborskim Parkiem Krajobrazowym. Ponadto graniczy on z Przedborskim 

Obszarem Chronionego Krajobrazu i Pajęczańsko –Gidelskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Na 

terenie obszaru ma się znaleźć projektowany rezerwat przyrody Łęgi nad Pilicą. 

 Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu stanowiący otulinę Przedborskiego Parku 

Krajobrazowego został utworzony na obszarze 5 gmin: Przedbórz, miasto Przedbórz, Masłowice, 

Wielgomłyny i Żytno. Celem powstania Obszaru jest ochrona Przedborskiego Parku Krajobrazowego 

przed negatywnym oddziaływaniem czynników zewnętrznych poprzez utworzenie jego otuliny oraz 

ochronę walorów krajobrazowych i przyrodniczych. Obszar ten ma z założenia pełnić rolę ochronną 

wobec Przedborskiego Parku Krajobrazowego, jako że powstał z jego otuliny. Znajdują się tu 

fragmenty Wzniesień Opoczyńskich i Łopuszańskich oraz doliny Pilicy i Czarnej Włoszczowskiej. Od 

2006 roku istnieje tu także rezerwat przyrody Ewelinów Na obszar składają się dwa niepołączone ze 

sobą fragmenty. Większy obejmuje znajdujący się w woj. łódzkim fragment doliny Pilicy na odcinku 

od Przedborza do Sudzinka wciśnięty między Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu 

a województwo świętokrzyskie oraz nieobjętą Przedborskim Parkiem Krajobrazowym część Pasma 

Przedborsko-Małogoskiego. Mniejszy obejmuje grunty wsi Piskorzeniec, Sewerynów i Wojciechów. 

Obszar ten ma z założenia pełnić rolę ochronną wobec Przedborskiego Parku Krajobrazowego, jako że 

powstał z jego otuliny. Znajdują się tu fragmenty Wzniesień Opoczyńskich i Łopuszańskich oraz doliny 

Pilicy i Czarnej Włoszczowskiej. Od 2006 roku istnieje tu także rezerwat przyrody Ewelinów. 

 Rezerwat przyrody Dębowiec to florystyczny i leśny rezerwat przyrody położny 

w miejscowości Silniczka. Zajmuje powierzchnię 47 ha. Rezerwat utworzono w celu zachowania ze 

względów naukowych i dydaktycznych naturalnego fragmentu grądu z lipą szerokolistną na krańcach 

zasięgu i łęgu wiązowo-jesionowego z rzadkimi roślinami zielnymi. 

 Baza turystyczna skupia się przede wszystkim we południowo-wschodniej części gminy, 

czemu sprzyja krajobraz rzeki Pilicy. Główne miejscowości turystyczne to: Maluszyn, Sudzin, Mosty, 

Sudzinek. Bazę noclegową stanowią głównie gospodarstwa agroturystyczne. Położenie gminy 

umożliwia rozwój całorocznej oferty wypoczynku, obejmującej: spływy kajakowe, spacery, wycieczki 

rowerowe i konne, wędkarstwo, zbieranie grzybów i runa leśnego, zaś zimą kuligi oraz narciarstwo 

biegowe. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pilica_%28rzeka%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sulejowski_Park_Krajobrazowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedborski_Park_Krajobrazowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wzniesienia_Opoczy%C5%84skie&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wzniesienia_%C5%81opusza%C5%84skie&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_W%C5%82oszczowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Ewelin%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pilica_%28rzeka%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedb%C3%B3rz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sudzinek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pilicza%C5%84ski_Obszar_Chronionego_Krajobrazu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasmo_Przedborsko-Ma%C5%82ogoskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasmo_Przedborsko-Ma%C5%82ogoskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piskorzeniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Seweryn%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech%C3%B3w_%28wie%C5%9B_w_gminie_Przedb%C3%B3rz%29
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wzniesienia_Opoczy%C5%84skie&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wzniesienia_%C5%81opusza%C5%84skie&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_W%C5%82oszczowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Ewelin%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%85d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lipa_szerokolistna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Las_%C5%82%C4%99gowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Blina_zielna
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 Na obszarze gminy funkcjonuje szlak turystyczny zaczynający się we wsi Ewina a kończący 

w miejscowości Maluszyn. Najbardziej atrakcyjne odcinki to wyżej wspomniany rezerwat przyrody 

„Dębowiec", okolice Ewiny, miejsce bitwy partyzanckiej pod Ewiną (wrzesień 1944). 

Ponadto na rzece Pilicy wyznaczony jest ok. 25 km szlak kajakowy od Wsi Małuszyn w gminie 

Żytno do wsi Przedbórz. 

 Na uwagę zasługuje również duża liczba stawów rybnych, zajmująca ogólną powierzchnię ok. 

188 ha w miejscowościach: Silnica, Pągów, Ciężkowiczki, Pukarzów  (dzierżawa z Agencji Własności 

Rolnej Skarbu Państwa). Miejsca te są chętnie odwiedzane przez wędkarzy oraz stanowią kolejny 

istotny atut gminy zwiększający jej walory turystyczne. Rzeka Pilica i Silniczka wraz ze swoimi 

dopływami jest źródłem zasilania kompleksów stawów rybnych w miejscowościach: Ciężkowiczki, 

Kozioł Pukarzów, Pągów i zbiornika Kozie Pole. 

 Na terenie gminy Żytno znajduje się wiele zabytków i atrakcji turystycznych: 

 W miejscowości Żytno: 

o Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, neoromański, murowany, 1860-74, 

o Dwór Jana Nepomucena Siemińskiego, klasycystyczny, murowany, ruina, 1 poł. XIX 

w., rozbudowany o neorenesansowe piętrowe skrzydło, 2 poł. XIX w.; park, 

o Murowana plebania z 1897 roku. oraz zabytkowe domy drewniane z przełomu XIX i 

XX wieku; 

 W miejscowości Borzykowa (W Borzykowej miał miejsce synod biskupów i zjazd książąt 

zwołany w lipcu 1210 roku przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Henryka Kietlicza z udziałem 

biskupa Wincentego Kadłubka): 

o Zabytkowy kościół murowany z 1844 r. – p.w. św. Piotra i Pawła, 

o W XV lub XVI w. istniał tu dwór, teraz pozostała po nim tylko wyspa; 

 W miejscowości Maluszyn: 

o Kościół p.w. św. Mikołaja, barokowy, murowany, 1777-87, rozbudowany w 1900 r.; 

plebania, 1786-87, 

o Pozostałości zespołu pałacowego Potockich, XVIII-XIX w., wieża bramna, brama tylna, 

kordegarda, oficyna, oficyna kuchenna, dom gorzelanego, czworaki; park, 

o Kaplica cmentarna p.w. św. Barbary, neoromańska, murowana, 1895 r., 

o Dawny zajazd, murowany; 

 W miejscowości Pukarzów (Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1368 r. Pukarzów był 

pierwotnie własnością klasztoru Cystersów w Koprzywnicy, później własnością królewską a 

od końca XIV stulecia - prywatną. Właścicielami wsi na przestrzeni jej dziejów byli m.in. 

Pukarzewscy h. Śreniawa a później Przerębscy): 
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o Wśród stawów rybnych znajduje się dość duża owalna wyspa. Badania terenowe 

wykazały istnienie w tym miejscu reliktów murowanego dworu z XVI stulecia, 

o Kapliczka Św. Piotra Apostoła ufundowana przez Potockich latem 1930 roku, 

o Rozległy system niemieckich fortyfikacji polowych z czasów II wojny światowej (1944 

r.), stanowiących część pasa umocnień na linii Pilicy; 

 W miejscowości Sekursko: 

o Dwór Jana Biedrzyckiego, murowany, XIX w.; park; 

 W miejscowości Budzów: 

o Krzyż powstańców walczących w powstaniu styczniowym znajduje się przy leśnym 

dukcie biegnącym skrajem rezerwatu przyrody „Dębowiec”, 

o Chałupa drewniana z początków XX wieku; 

 W miejscowości Silniczka: 

o Kaplica ariańska, murowana z 1 poł. XVII w., 

 W miejscowości Borzykówka: 

o Dwór murowany z przełomu XIX i XX stulecia otoczony parkiem krajobrazowym; 

 W miejscowości Ewina: 

o Obelisk upamiętniający bitwę pod Ewiną podczas II wojny światowej. 

 Wartą szczególnej uwagi jest miejscowość Borzykowa. Pierwsza pisemna wzmianka 

o miejscowości pochodzi z 1098. W miejscowości znajduje się zabytkowy kościół pod wezwaniem 

Piotra i Pawła raz cmentarz parafialny wpisany do rejestru zabytków Narodowego Instytutu 

Dziedzictwa. Władze gminy w najbliższych latach planują, przy współudziale funduszy europejskich, 

wyremontować znajdujący się w miejscowości plac 1000-lecia, aby zwiększyć atrakcyjność 

turystyczną oraz wizerunek Borzykowej. 

 Urokliwe położenie gminy Żytno stwarza szanse na dalszy rozwój turystyki, a szczególnie 

agroturystyki. Atutami gminy są: jej wiejski charakter oraz opisane powyżej walory krajobrazowe i 

przyrodnicze. Działania gminy wykorzystujące wspomniane wyżej potencjały powinny wpisywać się w 

„Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce” oraz „Program rozwoju turystyki w 

województwie łódzkim na lata 2007 – 2020”. Gmina w kolejnych latach zamierza inwestować w 

rozwój turystyki - zagospodarowane terenu, miejsca biwakowe, mariny kajakowe, stworzenie 

przestrzeni dla funkcjonowania wypożyczalni kajaków, rowerów, małej architektury - miejsc 

odpoczynku dla turystów. Planowane inwestycje warto realizować przy współudziale środków 

zewnętrznych. 
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2.2.8. Opieka zdrowotna 

 

 Na terenie gminy działają trzy ośrodki zdrowia w: Żytnie; Borzykowie oraz Maluszynie. 

Placówki zapewniają podstawowe świadczenia medyczne mieszkańcom gminy. W wymienionych 

jednostkach świadczone są usługi podstawowej opieki medycznej, stomatologii oraz ginekologii. 

Ośrodki wyposażone są w podstawowy sprzęt, niezbędny do świadczenia oferowanych usług 

medycznych. Gminne ośrodek zdrowia wymagają termomodernizacji. 

2.2.9. Stan środowiska przyrodniczego 

  

 Gmina Żytno leży na terenie równiny Pilicy leżącej w zachodniej części mezoregionu: Niecka 

Włoszczowska, który należy do makroregionu: Wyżyna Przedborska wchodzącego w skład 

podprowincji: Wyżyna Środkowo-Małopolska należącej do prowincji: Wyżyna Małopolska. 

  Obszar gminy Żytno leży w regionie klimatycznym Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. 

Cechami charakterystycznymi klimatu są: średnia roczna temperatura 7,7ºC, średnia roczna suma 

opadów atmosferycznych 585 mm, pokrywa śnieżna utrzymuje się przez 52 dni w roku, zaś okres 

wegetacyjny trwa około 210 dni. 

 Pod względem mikroklimatycznym obszar jest zróżnicowany zależnie od rzeźby terenu, 

zalesienia, układu dolin i zabudowy. Szczególnie korzystne warunki występują w obrębie kompleksów 

leśnych. Najmniej korzystne w dolinach cieków wodnych. Panują tu złe warunki wilgotnościowe oraz 

częste inwersje termiczne, złe przewietrzenia i zaleganie mgieł. Pozostałe tereny posiadają korzystne 

warunki bioklimatyczne. Szczególnie odnosi się to ekspozycji południowej. Tereny te są najbardziej 

preferowane pod lokalizację budownictwa mieszkalnego oraz uprawę roślin. 

 Podstawę flory obszaru gminy Żytno tworzą gatunki wielu elementów geograficznych, wśród 

których dominujący charakter mają rośliny szeroko rozpowszechnione w północnej i środkowej 

Europie. Wiele jest tu gatunków o charakterze euro-syberyjskim, takich, jak: borówka czarna, 

siódmaczek leśny inne gatunki runa leśnego lasów sosnowych i mieszanych, z drzew: sosna zwyczajna 

i jarząb pospolity. Na wilgotnych łąkach, bagnach i torfowiskach spotyka się wiele roślin północnych, 

min.: skrzyp błotny, turzyca bagienna, kilka gatunków-mchów, gwiazdnica długolistna i bagno 

zwyczajne. Najliczniej reprezentowane są gatunki mające swoje centrum występowania w Europie 

Środkowej, takie, jak: dąb szypułkowy, lipa szerokolistna i klon zwyczajny, z roślin zielnych należy 

wymienić: turzycę palczastą, zawilec gajowy i szczyr trwały. 

 Świat zwierząt niestety nie jest bardzo urozmaicony. Na terenie gminy występują gatunki 

szeroko upowszechnione na kontynencie euroazjatyckim, wśród nich: ssaki: zając szarak, kuna leśna, 

sarna, dzik; z ptaków: kuropatwa, kilka gatunków kaczek, sójka, dzwoniec, świergotek łąkowy 
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i drzewny, słowik rdzawy, kulczyk i dzięcioł. Występują też gatunki o charakterze południowym, 

reprezentowane głównie przez bogactwo gatunków owadów, a wśród kręgowców: chomiki 

i nietoperze. 

 Ochrona przyrody wymaga znacznych nakładów finansowych – istnieje potrzeba wyznaczania 

nowych szlaków turystycznych pieszych i rowerowych. Pozwoli zachować naturalny charakter gminy, 

a jednocześnie zwiększyć jej atrakcyjność turystyczną. 

 

2.2.10. Rolnictwo 

 

Gmina ma charakter typowo rolniczy, większość funkcji lokalnych i ponadlokalnych 

podporządkowana jest rolnictwu.  

Na terenie gminy przeważają gospodarstwa indywidualne. Większość gospodarstw zajmuje 

się jednocześnie produkcją roślinną i zwierzęcą. Niemal połowę ogólnej liczby gospodarstw stanowią 

gospodarstwa małe, do 5 ha, niemal równie liczne są gospodarstwa o średniej wielkości, o 

powierzchni 5 – 15 ha. Najmniej jest gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha. 

Na obszarze gminy występują gleby głównie IV oraz V klasy, czyli gleby o średniej i słabej 

jakości. Powierzchnia gruntów rolnych nie wykazuje stabilności. Według danych Głównego Urzędu 

Statystycznego powierzchnia gruntów zmalała. W 1998 roku wyniosła 6791 ha, natomiast w 2005 

roku – 6619 ha, co stanowi 66,48% ogółu powierzchni użytków rolnych. W strukturze użytków dużo 

mniejszą rolę odgrywają łąki (24,88%) oraz pastwiska (8,58%). Sady zajmują zaledwie 7 ha 

powierzchni. 

Podstawowe uprawy to zboża (dominują pszenica i żyto), dużo mniejszy odsetek stanowią 

ziemniaki, rzepak i rzepik oraz rośliny pastewne. Powierzchnia zasiewu zbożami zajmuje 

powierzchnię ok. 4511 ha, co stanowi około 83,7 %wszystkich upraw.  

W gminie dość silnie rozwinięta jest hodowla zwierząt, największy udział ma w niej hodowla 

trzody chlewnej (ok. 5 tys. sztuk) i bydło (ok. 3 tys. sztuk).  

Ważnym atutem gminy, który wzmacnia jej potencjał turystyczny, zwłaszcza możliwość 

rozwoju agroturystyki, są lasy – stanowią ok. 39 % powierzchni gminy (Bank Danych Lokalnych). 

Wielkość powierzchni lasów na terenie gminy Żytno prezentuje tabela poniżej: 

Tabela 8 Lesistość (w ha) na terenie gminy Żytno 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Lesistość w ha 1610,70 1675,70 1702,00 1732,00 1746,00 1737,00 1737,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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2.2.11. Infrastruktura 

 

 Gmina Żytno posiada następujące drogi: 17, 1 km dróg wojewódzkich, 41,5 km dróg 

powiatowych oraz 141 km dróg gminnych. Na terenie gminy jest zlokalizowanych 15 mostów. 

Wskaźnik długości dróg gminnych i lokalnych o twardej nawierzchni w km na 100 km2 powierzchni 

gminy Żytno, wynosi: 34,85. Dla powiatu radomszczańskiego – 40,47. Większość dróg gminnych oraz 

powiatowych jest w złym stanie technicznym i wymaga przebudowy. W kolejnych latach Urząd 

Gminy Żytno zamierza systematycznie poprawiać stan infrastruktury drogowej, m.in. przy 

współudziale finansowania zewnętrznego, np. środków europejskich w perspektywie 2015 – 2020.  

Przez teren gminy nie przebiega sieć kolejowa.  

 Na terenie gminy Żytno długość sieci wodociągowej (bez przyłączy domowych) wynosi ok. 

143,9 km, . Gmina wyposażona jest w 2002 sztuki przyłączy prowadzących do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania.  

Na terenie gminy, według danych udostępnionych przez Urząd Gminy Żytno, są eksploatowane ujęcia 

o ogólnej wydajności 194,0 m3/h zabezpieczające istniejące sieci.  

1. Wodociąg grupowy „Sekursko”. Ujęcie wody wybudowano w 1973 roku dla Państwowego 

Gospodarstwa Rolnego Sekursko. Głębokość ujęcia wody wynosi 30 m, a maksymalna 

wydajność 90 m3/h. Istnieje możliwość dalszej rozbudowy sieci wodociągowej w kolejnych 

miejscowościach. 

2. Wodociąg grupowy „Silnica” Stacja wodociągowa „Silnica” została wybudowana 

w miejscowości Silnica w 1996 roku. Pod  względem geologicznym miejscowość Silnica 

znajduje się na terenie jednostki Łódzko-Miechowskiej. W wykonanych otworach 

studziennych stwierdzono występowanie jednego poziomu wodonośnego. Poziom ten 

charakteryzuje się swobodnym zwierciadłem wody, które zalega na głębokości 5,3 m ppt, co 

odpowiada rzędnej 217, 2 m n.p.m. Wydajność każdej ze studni wynosi 104 m3/h m. Na 

terenie stacji zrealizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej i technologicznej związane 

z funkcjonowaniem stacji, zabezpieczająca wody przed zanieczyszczeniem. 

3. Wodociąg grupowy „Sady” – ujęcie rezerwowe. Podłoże terenu ujęcia wody jest utworzone z 

grubej serii utworów kredy górnej – margale i wapienie. Ze studni woda tłoczona jest pompą 

głębinową do hydroforu o pojemności 750 l.  

4. Ujęcie w miejscowości Rędziny. Ujęcie wody utworzone jest w obrębie niecki miechowskiej 

w rejonie dokumentowanego utworu dwóch poziomów wodonośnych: kredy górnej 

i czwartorzędu (margle i wapienie, piasek drobny, gruby, glina pylasta). Wydajność studni 

wynosi Q=30m3/h. Ujęcie zaopatrywać będzie miejscowość Rędziny i Mała Wieś. 
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Woda pobierana z ujęcia przeznaczana jest dla celów socjalno-bytowych na cele związane 

z prowadzeniem działalności rolniczej w istniejących gospodarstwach oraz na cele związane 

z funkcjonowaniem obiektów użyteczności publicznej.  

 Na terenie gminy długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 7,4 km. Do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania zostało doprowadzonych 210 przyłączy. Z czynnej sieci 

kanalizacyjnej korzystają głównie mieszkańcy miejscowości Żytno i Sekursko, w tym instytucje Urząd 

Gminy, Bank Spółdzielczy, Ośrodek Zdrowia, była Zlewnia Mleka, Zespół Szkół, Posterunek Policji. 

Gmina planuje wybudowanie kanalizacji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej. Sieci kanalizacyjne 

doprowadzają nieczystości do oczyszczalni mechaniczno-biologicznej z reaktorem BIO-PAK 

o przepustowości 100 m3/d.  

 Gmina Żytno znajduje się w obrębie działania Zakładu Energetycznego Częstochowa S.A. 

Teren gminy zasilany jest za pomocą 65 stacji niskiego napięcia. Dystrybucją energii elektrycznej 

zajmują się: TAURON oraz ENERGA. W kolejnych latach planowana jest modernizacja oświetlenia 

ulicznego na energooszczędne. 

 Gmina nie posiada sieci gazu przewodowego, zapotrzebowanie w gaz zaspokajane jest z butli 

lub zbiorników napełnianych w odpowiednich punktach. 

 Teren gminy nie jest wyposażony w sieć ciepłowniczą. Budynki ogrzewane są piecami typu 

węglowego. Niektóre z indywidualnych zabudowań posiadają ogrzewanie paliwem ciekłym.  

 Odpady stałe z terenu gminy Żytno odbiera firma P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz 

z Włoszczowy oraz firma REMONDIS z Radomska. Średniorocznie zostaje odebranych ok. 430 Mg 

odpadów zmieszanych oraz 160 Mg odpadów selektywnie zebranych. Zorganizowanym przez gminę 

systemem zostały objęte nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości letniskowe. Przedsiębiorcy 

nadal zobowiązani są do zawierania indywidualnych umów. 

 Na terenie gminy występują prywatne i publiczne zasoby mieszkaniowe, od 2009 roku liczba 

mieszkań powiększyła się z 2209 lokali do 2228. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań wyniosła 

w grudniu 2014 r. 161 817 m2. Według danych GUS przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 

1 mieszkania gminy wynosi 30,3 m2 

 

 



35 
 

2.2.12. Bezpieczeństwo 

 

Teren gminy Żytno znajduje się w obrębie działań Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. 

Interwencje policji dotyczą w większości kolizji oraz wypadków drogowych, co ilustruje wykres 

poniżej: 

 
Wykres 14 Zdarzenia drogowe na terenie gminy Żytno w latach 2008-2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Radomsku 

 

 Za bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie gminy odpowiadają jednoski Ochotniczych 

Straży Pożarnych, które są wspierane i nadzorowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży 

Pożarnej w Radomsku.  

2.3. Finanse gminy Żytno 

2.3.1. Dochody i wydatki gminy Żytno: 

 

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami gminy są: 

 wpływy z następujących podatków, ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych 

ustaw: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, od działalności 

gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, od spadków 

i darowizn, od posiadania psów, 

 wpływy z opłat: skarbowej; eksploatacyjnej, uiszczanej przez przedsiębiorców; opłat 

lokalnych i innych, 
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 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, 

 dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin, w tym dochody z kar i odsetek oraz 

wpłaty od jednostek gospodarki pozabudżetowej gmin, 

 dochody z majątku gminy, 

 subwencja ogólna i subwencja drogowa ustalane według zasad określonych w niniejszej 

ustawie. 

Źródło dochodów gmin stanowią również nieruchomości. Dochody uzyskiwane przez gminę 

z nieruchomości można podzielić na dochody majątkowe, dochody czerpane z podatków związanych 

z nieruchomościami oraz z opłat związanych z nieruchomościami.  

Poza tymi dochodami, dodatkowe źródło dochodu dla gminy stanowią: 

 dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin, 

 wpływy z samoopodatkowania mieszkańców, 

 spadki, zapisy i darowizny, 

 odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki 

od pożyczek udzielanych przez gminy, 

 odsetki od nieterminowo regulowanych należności, 

 dotacje z funduszów celowych, 

 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 

gminom oraz dotacje celowe na inne zadania zlecone gminom ustawami, 

 dywidenda od przedsiębiorstw państwowych, i inne. 
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2.3.2. Stan finansów gminy w latach 2008–2014  

 

Tabela 9 Dochody gminy Żytno z podziałem na kategorie w latach 2008–2014 

Kategorie Lata 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dochody ogółem 13 152 486 13 947 653 14 594 952 16 694 410 15 308 531 15 586 446 16 185 613 

Różne rozliczenia 7 505 412 8 365 090 8 364 354 8 353 866 8 801 813 8 610 123 8 095 112 

Pomoc społeczna i pozostałe zadania z 

zakresu polityki społecznej 

2 089 772 2 283 027 2 844 167 2 408 268 2 487 836 2 552 932 2 583 839 

Dochody od osób prawnych i od osób 

fizycznych 

2 307 181 2 255 825 2 083 886 2 311 850 2 638 810 2 927 039 3 238 438 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

72 546 80 573 130 170 520 703 152 335 148 401 377 279 

Transport i łączność 41 487 37 111 37 111 839 123 211 400 40 822 135 005 

Rolnictwo i łowiectwo 343 661 312 819 453 267 1 408 785 370 437 420 589 440 187 

Edukacyjna opieka wychowawcza 148 140 129 552 116 737 220 441 132 335 100 045 102 225 

Gospodarka mieszkaniowa 266 739 123 464 144 447 298 858 180 682 276 702 172 360 

Oświata i wychowanie 136 547 115 889 100 652 101 438 157 556 334 335 816 659 

Administracja publiczna 161 443 153 399 185 288 139 944 106 056 101 292 116 319 

Kultura fizyczna i sport 0 0 0 0 0 0 0 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

0 0 0 0 0 0 0 

Pozostałe 79 558 90 904 134 873 91 134 69 271 74 166 108 190 

Źródło: Dane Urzędu Gminy Żytno 

 

 



38 
 

 

Tabela 10 Wydatki gminy Żytno z podziałem na kategorie w latach 2008–2013 

Kategorie Lata 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Wydatki ogółem 12 850 854 14 278 725 18 116 972 16 440 593 16 367 145 15 244 657 15 113 042 

Oświata i wychowanie 5 950 120 6 603 855 6 747 682 6 498 666 7 457 933 6 625 145 6 442 916 

Pomoc społeczna i pozostałe zadania z 

zakresu polityki społecznej 

2 458 171 2 654 536 3 207 011 2 867 403 2 958 668 3 065 245 3 098 069 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

655 616 869 578 1 320 517 790 257 897 751 896 425 1 872 938 

Transport i łączność 1 219 211 1 371 899 1 728 422 3 015 364 1 586 751 954 733 388 597 

Administracja publiczna 1 326 253 1 515 536 1 845 520 1 448 172 1 655 345 1 570 389 1 654 557 

Edukacyjna opieka wychowawcza 148 140 129 552 142 624 270 492 161 361 120 024 123 930 

Rolnictwo i łowiectwo 463 051 441 573 2 272 086 614 149 408 117 886 756 545 418 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

180 600 165 365 236 304 130 998 329 628 184 137 169 870 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

131 800 160 148 222 900 292 451 342 195 428 452 315 800 

Ochrona zdrowia 49 844 55 784 30 114 46 969 41 910 35 985 37 541 

Gospodarka mieszkaniowa 11 239 13 123 8 383 9 903 40 696 39 634 21 240 

Kultura fizyczna i sport 31 228 26 119 25 728 29 214 35 543 35 037 50 681 

Działalność usługowa 67 632 83 506 62 506 35 081 31 170 17 895 29 591 

Pozostałe 177 949 188 151 267 175 391 474 420 077 384 800 361 894 

Źródło: Dane Urzędu Gminy Żytno
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2.4. Wyniki konsultacji społecznych  

 

Uzupełnieniem analizy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy w oparciu o dane statystyczne 

były badania własne zespołu ds. przygotowania strategii, mające na celu jak największe 

uspołecznienie założeń Strategii oraz wzbogacenie obrazu sytuacji o opinie włodarzy, przedstawicieli 

biznesu, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i mieszkańców. Układ i pytania były 

konsultowane z władzami gminy. Ankieta składała się z 13 pytań (11 zamkniętych oraz 2 otwartych). 

W wybranych pytaniach o charakterze zamkniętym uwzględniono odpowiedź „inne”, umożliwiającą 

rozszerzenie puli odpowiedzi o te, które są zdaniem respondentów również istotne, a nie zostały 

przewidziane w standardowej liście kategorii. W ankiecie zdecydowano się również na pytania 

wykorzystujące skalę odpowiedzi (od 1 do 5). Zaproponowane pytania zamknięte i otwarte pozwalają 

na kompleksową ewaluację nastrojów społecznych i opinii publicznej w gminie. Kształt ankiety został 

zaprezentowany poniżej: 

ANKIETA  

w ramach konsultacji społecznych,  dotycząca opracowania dokumentu  

pt. „STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŻYTNO NA LATA 2015 - 2023” 

 
1.  Jak Pan/-i ocenia swoją gminę pod następującymi względami? Podczas udzielania 
odpowiedzi prosimy o przyjęcie perspektywy: „Jak ja mieszkaniec miejscowości X oceniam gminę, 
w której mieszkam pod następującymi względami?” 

(Proszę zaznaczyć X w odpowiednich polach) 
 

Wyszczególnienie / Ocena Bardzo 
dobrze 

Dobrze Ani 
dobrze, 
ani źle 

Źle Bardzo źle 

Warunki mieszkaniowe      

Bezpieczeństwo publiczne mieszkańców      

Dostępność placówek szkolnych       

Dostępność punktów usługowo-handlowych      

Stan nawierzchni dróg      

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna      

Sieć energetyczna      

Sieć telekomunikacyjna      

Baza noclegowa i gastronomiczna      

Transport publiczny (komunikacja zbiorowa)      

Stan środowiska naturalnego      

System segregacji odpadów na terenie gminy      
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Czystość i porządek na terenie gminy      

Opieka zdrowotna Jakość      

Dostępność      

Opieka społeczna Jakość      

Dostępność      

Oferta kulturalna Jakość      

Dostępność      

Oferta sportowo-
rekreacyjna 

Jakość      

Dostępność      

Organizacja przestrzeni publicznej  
(parki, place zabaw) 

     

Dostęp do Internetu      

Atrakcyjność dla inwestorów      

Lokalny rynek pracy, czyli możliwość 
znalezienia pracy na terenie gminy 

     

Warunki prowadzenia działalności 
gospodarczej, tj. udogodnienia i ulgi dla 
przedsiębiorców, dostęp do informacji na 
temat zakładania działalności 

     

Oferta turystyczna gminy      

Estetyka i wizerunek gminy      

Promocja gminy      

Aktywność i oferta organizacji pozarządowych       

Inne(Jakie?):……………………………….…....... 
…………………………………………………….……… 

     

 
2. Które z wymienionych poniżej elementów Pana/-i zdaniem są największym atutem gminy ? 

(Proszę wybrać max. 3 Pana/-i zdaniem najważniejsze poprzez zaznaczenie X w odpowiednich 
polach) 
 

 Atuty  

 Walory krajobrazowe i przyrodnicze 

 Korzystne położenie geograficzne  

 Dobre warunki dla zamieszkania 

 Oferta edukacyjna 

 Stan infrastruktury technicznej 

 Dostęp do usług medycznych 

 Sprzyjające warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji 

 Oferta kulturalna  

 Przyjazne społeczeństwo 

 Oferta sportowa 

 Inne(Jakie?)…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
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3.  Proszę wskazać 3 największe, Pana/-i zdaniem, szanse rozwojowe dla  gminy  

(Proszę wybrać max. 3 szanse  poprzez zaznaczenie X w odpowiednich polach) 
 

 Szanse rozwojowe 

 Wykorzystanie funduszy z Unii Europejskiej 

 Rozwój turystyki i rekreacji ze szczególnym wykorzystaniem rzeki Pilicy 

 Rozwój agroturystyki 

 Przeznaczenie obszarów pod inwestycje w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego 

 Położenie geograficzne 

 Rozwój małej przedsiębiorczości  

 Rozbudowa istniejącej bazy gospodarczej 

 Zwiększenie nakładów na służbę zdrowia 

 Poprawa stanu i rozwój rolnictwa dzięki wsparciu z UE np. tworzenie grup producenckich  

 Inne(jakie?)…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4.  Proszę o zaznaczenie obszarów, które Pana/-i zdaniem są najpilniejsze do realizacji w gminie 
w najbliższych latach? 
(Proszę wybrać 5 dla Pana/-i najważniejszych poprzez zaznaczenie X w odpowiednich polach) 
 

 Obszary wymagające rozwoju 
 Inwestycje w odnawialne źródła energii 

 Poprawa infrastruktury drogowej (chodników, dróg) 

 Rozwój turystyki, w tym ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne 

 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 

 Poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości 

 Inwestycje gospodarcze  

 Uporządkowanie przestrzeni, plany zagospodarowania przestrzennego 

 Rozwój rolnictwa 

 Promocja gminy 

 Ochrona środowiska 

 Poprawa jakości obsługi medycznej 

 Poprawa oferty edukacyjnej, w tym edukacji przedszkolnej, oferta opieki nad dziećmi 
najmłodszymi np. żłobki 

 Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

 Szersze wspieranie działań kulturalnych, artystycznych 

 Wsparcie aktywności gospodarczej i zawodowej mieszkańców gminy 

 Wsparcie aktywności organizacji pozarządowych 

 Inne(jakie?)……………………………………………………………………………………………………………….…………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
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5.  W jakim stopniu jest Pan/-i  zadowolony/-a z inwestycji zrealizowanych do tej pory na terenie 

gminy?  
(Proszę wybrać 1 odpowiedź poprzez zaznaczenie X w odpowiednich polach) 
 

 Inwestycje są wystarczające 

 Inwestycje są przydatne, ale niewystarczające 

 Inwestycje są mało przydatne 

 Inwestycje nie są przydatne 

 
6.  Czy uczestniczy Pan/-i w wydarzeniach kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych 

organizowanych na terenie gminy 
(Proszę wybrać 1 odpowiedź poprzez zaznaczenie X w odpowiednim polu) 

 

 Bardzo często 

 Często 

 Rzadko 

 Nigdy 

 

7. Jakie wydarzenia kulturalne i sportowo-rekreacyjne wpisałby Pan, wpisałaby Pani do 
kalendarza wydarzeń gminy Żytno? 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 
8.  Jakie atuty posiada, według Pana/-i, gmina?  

(Proszę o podanie min. 4 ) 
a)……………………………………………………………………………………………………………………………….…….…… 
b)………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…… 
c)……………………………………………………………………………………………………………………………..……..…… 
d)………………………………………………………………………………………………………………………..…….….……… 
e)…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
f)……………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 
9.   Proszę o wskazanie  słabych stron gminy. 

(Proszę wybrać max. 3 odpowiedzi poprzez zaznaczenie X w odpowiednich polach) 
 

 Słabe strony  

 Niewystarczająca liczba nowych inwestycji i brak oferty dla inwestorów 

 Konieczność modernizacji istniejącej infrastruktury m.in. wodnokanalizacyjnej 

 Niewystarczająca oferta kulturalna 

 Przeciążony układ drogowy – zły stan nawierzchni dróg 

 Niewystarczająca oferta edukacyjna, w tym edukacja przedszkolna 
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 Inne……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…... 

 
10.   Proszę o wybranie największych zagrożeń dla rozwoju gminy. 

(Proszę wybrać max. 3 odpowiedzi poprzez zaznaczenie X w odpowiednich polach) 
 

 Zagrożenia dla rozwoju gminy 

 Silna konkurencja inwestycyjna w rejonie  

 Wzrost bezrobocia, frustracji społecznych, ubożenie społeczeństwa 

 Zmniejszająca się liczba urodzeń, starzenie się społeczeństwa 

 Nieuregulowane sprawy własnościowe blokujące część  inwestycji 

 Brak wolnych zasobów finansowych w budżecie gminy 

 Brak atrakcyjnej oferty dla nowo osiedlających się mieszkańców 

 Inne………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…. 

 

11. Które z celów zawartych we wcześniejszym  PLANIE ROZWOJU LOKALNEGO GMINY/STRATEGII 
powinny być Pana/-i zdaniem kontynuowane? 
(Proszę wybrać odpowiedź od 1 do 5 poprzez zaznaczenie X przy wybranej odpowiedzi. Na 
skali 1 – oznacza, iż powinno się zrezygnować z celu, zaś 5 – powinno się nadal realizować cel) 

Cel 1 2 3 4 5 

Poprawa stanu środowiska  - gospodarka 
wodno-ściekowa 

     

Poprawa stanu środowiska kulturowego  - 
zwiększenie oferty kulturalnej 

     

Poprawa warunków i jakości życia 
mieszkańców m.in. Zagospodarowanie 
terenu rekreacyjnych nad Pilicą, remont 
budynków użyteczności publicznej, cyfryzacja 
gminy, e-usługi w urzędzie 

     

Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury, 
w  tym: remonty dróg gminnych i 
dojazdowych, oświetlenia 

     

 
12.  Z jakich źródeł najczęściej czerpie Pan/-i informacje o działaniach podejmowanych przez 

władze gminy oraz o organizowanych wydarzeniach lokalnych? 
(Proszę o wskazanie wszystkich źródeł informacji poprzez zaznaczenie X przy wybranej 
odpowiedzi) 

 Źródła informacji 

 Strona internetowa gminy 

 Media społecznościowe m.in Facebook 

 Prasa lokalna 

 Plakaty, ulotki 
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 Spotkania społeczności lokalnych 

 Inne strony internetowe 

 Tablice ogłoszeń 

 Pracownicy Urzędu Gminy i innych instytucji  

 Inne(Jakie?)…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

 
13.   Czy korzysta Pan/-i z pomocy urzędników Urzędu Gminy Żytno, jeśli tak to jak ocenia Pan/-i 

ich pracę ? 
(Proszę wybrać 1 odpowiedź poprzez zaznaczenie X w odpowiednim polu) 
 

 Ocena urzędników 

 Pozytywnie 

 Negatywnie 

 

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

METRYCZKA 
(Proszę zaznaczyć X w odpowiednich polach) 

1) Płeć: 
 

 Kobieta 

 Mężczyzna 

 
2) Wiek: 

 

 Do 19 lat 

 20 – 30 lat 

 31 – 40 lat 

 41 – 50 lat 

 51 – 60 lat 

 60 lat i więcej 

 
3) Wykształcenie: 
 

 Podstawowe 

 Gimnazjalne 

 Zawodowe 

 Ponadgimnazjalne 

 Wyższe 

 
4) Aktywność zawodowa: 
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 Uczeń/student 

 Osoba pracująca 

 Przedsiębiorca 

 Rolnik 

 Emeryt/rencista 

 Osoba bezrobotna 

 
5) Związek z gminą Żytno: 

 

 Miejsce zamieszkania 

 Miejsce pracy 

 Miejsce nauki 

 Miejsce rekreacji, wypoczynku 

 Miejsce prowadzenie działalności gospodarczej 

 

2.4.1. Struktura próby 

 

Celem badania ankietowego było zebranie informacji o problemach, oczekiwaniach oraz 

potrzebach obywateli gminy Żytno.  

W badaniu ankietowym możliwość udziału mieli wszyscy mieszkańcy gminy Żytno. 

Kwestionariusz ankiety był dystrybuowany na terenie gminy, można było również zaopatrzyć się 

w niego w Urzędzie Gminy Żytno. 

Ankieta składała się z trzynastu pytań (jedenastu zamkniętych oraz dwóch otwartych). 

W wybranych pytaniach o charakterze zamkniętym uwzględniono odpowiedź „inne”, umożliwiającą 

rozszerzenie podanej kafeterii odpowiedzi. W ankiecie zdecydowano się również na pytanie 

wykorzystujące skalę odpowiedzi. 

W opracowaniu ankiet, w części pytań, odpowiedzi na nie mogą nie sumować się do 100% 

lub przekraczać tę wartość. Wpływ na to ma nieudzielenie przez respondentów odpowiedzi na 

wszystkie pytania oraz możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi na część pytań. 

W badaniu wzięły udział 102 osoby. W celu scharakteryzowania grupy objętej badaniem na 

końcu każdej ankiety zamieszczono metryczkę. Respondenci odpowiadali w niej na pytania dotyczące 

płci, wieku, wykształcenia, aktywności zawodowej oraz związku z gminą Żytno. 

Wykres poniżej prezentuje strukturę płci grupy badanej.  
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Wykres 15 Struktura płci respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

W badaniu najliczniej były reprezentowane grupy z przedziału 41 - 50 lat oraz 51 – 60 lat 

stanowili oni łącznie ponad połowę wszystkich ankietowanych. Najmniej liczną grupę stanowiły osoby 

w wieku 60 lat i więcej. Strukturę wieku badanej próby prezentuje wykres poniżej: 

 

Wykres 16 Struktura wiekowa respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

 Dominującą grupę badanych pod względem wykształcenia stanowiły osoby z wykształceniem 

zawodowym. Najmniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym. W badaniu nie 



47 
 

wzięła udziału żadna osoba z wykształceniem gimnazjalnym. Strukturę respondentów pod względem 

wykształcenia prezentuje wykres poniżej. 

 

Wykres 17 Struktura wykształcenia respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

 Dwie największe grupy reprezentowane w badaniu to rolnicy oraz osoby pracujące. 

W badaniu znalazło się niewielu przedstawicieli przedsiębiorców – jedynie 3 osoby oraz 

uczniów/studentów – 4 osoby. Strukturę zawodową osób biorących udział w badaniu prezentuje 

wykres poniżej: 
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Wykres 18 Struktura respondentów według aktywności zawodowej 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

 W ankiecie pytano o związek respondentów z gminą Żytno. Zdecydowaną większość 

badanych stanowili mieszkańcy gminy. W prezentacji wyników wzięto pod uwagę jedną odpowiedź 

ankietowanych. Zaznaczyć należy, iż dla wielu z badanych gmina Żytno to nie tylko miejsce 

zamieszkania, ale również miejsce pracy, nauki, czy rekreacji. Wyniki prezentuje wykres poniżej: 

 

Wykres 19 Związek respondentów z terenem gminy Żytno 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 
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2.4.2. Analiza wyników 

 

 Ocena gminy Żytno – warunki życia 

 

W badaniu ankietowym poproszono respondentów o ocenę gminy Żytno pod określonymi 

względami. Wyszczególniono 27 elementów, które można przedstawić w trzech grupach – warunki 

życia; opieka zdrowotna, społeczna oraz oferta kulturalno-sportowo-rekreacyjna, a także otoczenie, 

warunki dla prowadzenia i rozwoju biznesu. Wszystkie elementy zostały ocenione w pięciostopniowej 

skali: „bardzo dobrze” (5), „dobrze” (4), „ani dobrze, ani źle”(3), „źle”(2), „bardzo źle”(1). Wyniki 

przedstawiono jako średnią odpowiedzi respondentów. 

Ankietowani najwyżej ocenili warunki mieszkaniowe, system segregacji odpadów na terenie 

gminy oraz bezpieczeństwo publiczne mieszkańców. Najniżej oceniono transport publiczny oraz bazę 

noclegową i gastronomiczną oraz transport publiczny. 
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Wykres 20 Ocena gminy Żytno – warunki życia 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

 Badani dość nisko ocenili jakość oraz dostępność opieki zdrowotnej oraz społecznej, jak 

również ofertę kulturalną i sportową. Mocną „trójkę” otrzymała opieka zdrowotna. Najniżej oceniono 

ofertę sportowo – rekreacyjną. Wykres poniżej prezentuje uzyskane wyniki: 
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Wykres 21 Ocena opieki zdrowotnej, społecznej oraz oferty kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej na terenie gminy Żytno 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

 Ocena gminy Żytno – otoczenie, warunki do prowadzenia biznesu 

 

Kolejną kwestią, o którą pytano ankietowanych były warunki do prowadzenia oraz rozwoju 

biznesu, a także otoczenie, organizacja przestrzeni publicznej. Oceniając te kwestie respondenci 

najniższe noty wystawili lokalnemu rynkowi pracy oraz ofercie turystycznej gminy. Najwyższe oceny 

wystawiono estetyce i wizerunkowi gminy, jak również organizacji przestrzeni publicznej. Wyniki 

prezentuje wykres poniżej: 
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Wykres 22 Ocena gminy Żytno – otoczenie, warunki dla prowadzenia i rozwoju biznesu 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 
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 Atuty i szanse rozwojowe gminy Żytno 

 

Podczas badania ankietowego pytano o główne atuty gminy Żytno. Respondenci wskazywali 

maksymalnie trzy, najważniejsze, ich zdaniem, atuty, z zaproponowanych dziesięciu.  

Za największą wartość gminy Żytno uznano walory krajobrazowe i przyrodnicze, dobre warunki dla 

zamieszkania oraz sprzyjające warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji. Najmniej wskazań otrzymał 

stan infrastruktury technicznej, oferta kulturalna oraz oferta sportowa. 

Wykres 23 Atuty gminy Żytno 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

 Jako uzupełnienie oraz rozszerzenie kwestii mocnych stron gminy Żytno w jednym z pytań 

otwartych poproszono ankietowanych o podanie atutów gminy. Wskazano na następujące obszary: 

 Walory krajobrazowe i przyrodnicze, 

 Walory turystyczne – możliwość rozwoju turystyki, zwłaszcza agroturystyki, 
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 Korzystne położenie geograficzne, 

 Przyjaźni mieszkańcy, 

 Rolnictwo – możliwość drobnej wytwórczości, 

 Działalność kulturalno-oświatowa. 

 W ankiecie pytano również o największe szanse rozwojowe dla gminy Żytno. Respondenci 

mogli wskazać maksymalnie trzy najważniejsze obszary z dziewięciu do wyboru.  

Za najistotniejszą szansę uznano absorpcję środków w Unii Europejskiej. Niezwykle istotny jest, 

zdaniem ankietowanych, również rozwój turystyki. Za najmniej istotne uznano rozbudowę istniejącej 

bazy gospodarczej. 

 

Wykres 24 Szanse rozwojowe dla gminy Żytno 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 
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 Obszary wymagające rozwoju 

 

W ankiecie poproszono badanych o wybranie pięciu obszarów najpilniejszych do realizacji 

w gminie Żytno. Najwięcej wskazań otrzymały: poprawa infrastruktury drogowej, poprawa jakości 

obsług medycznej oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Rozwój wskazanych obszarów będzie wpływał 

na poprawę komfortu życia mieszkańców. Najrzadziej wskazywano: wsparcie aktywności organizacji 

pozarządowych, szersze wspieranie działań kulturalnych, artystycznych oraz ochronę środowiska.  
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Wykres 25 Obszary wymagające rozwoju w gminie Żytno 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 
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 Ocena dotychczasowych inwestycji 

 

W badaniu ankietowym proszono respondentów o określenie stopnia zadowolenia 

z inwestycji dotychczas zrealizowanych na terenie gminy Żytno. Zdecydowana większość 

ankietowanych uważa, iż inwestycje realizowane na terenie gminy Żytno są przydatne, niestety 

niewystarczające.  

 

Wykres 26 Ocena inwestycji zrealizowanych na terenie gminy Żytno 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

 Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i społeczno – rekreacyjnych 

 

Podczas badania ankietowego pytano o częstotliwość uczestnictwa przez respondentów 

w wydarzeniach kulturalnych oraz sportowo – rekreacyjnych organizowanych na terenie gminy 

Żytno. Ponad połowa ankietowanych uczestniczy w tego typu inicjatywach rzadko. 
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Wykres 27 Częstotliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

Poproszono respondentów o wskazanie wydarzeń kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, 

które warto byłoby organizować na terenie gminy Żytno. Pytanie miało charakter otwarty. Pojawiły 

się następujące propozycje: 

 Dożynki gminne, 

 Zawody strażackie, 

 Festyny, pikniki rodzinne,  

 Zajęcia artystyczne, sportowe, spotkania dla mieszkańców w różnym wieku, 

 Obchody świąt państwowych i religijnych. 

 

 Słabe strony oraz zagrożenia dla rozwoju gminy Żytno 

 

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie maksymalnie trzech z pięciu możliwych słabych 

stron gminy Żytno. Za najsłabsze strony badani uznali przeciążony układ drogowy oraz 

niewystarczającą liczbę nowych inwestycji. 
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Wykres 28 Słabe strony gminy Żytno 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

Badani wypowiedzieli się również w kwestii zagrożeń dla rozwoju gminy Żytno. Ankietowani 

wybierali maksymalnie trzy odpowiedzi z podanej kafeterii. Za największe zagrożenia uznano: wzrost 

bezrobocia, frustracji społecznych, ubożenie społeczeństwa, zmniejszającą się liczba urodzeń oraz 

brak wolnych zasobów finansowych w budżecie gminy. 
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Wykres 29 Największe zagrożenia dla rozwoju gminy Żytno 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

 Plan Rozwoju Lokalnego – cele do kontynuacji czy zmiany 

 

 W ankiecie zapytano również o to, czy warto kontynuować cele zawarte w dotychczas 

realizowanym Planie Rozwoju Lokalnego. Każdy cel był oceniany w pięciostopniowej skali, gdzie 

1 oznaczało, iż powinno się zrezygnować z celu, zaś 5, iż powinno się nadal realizować cel. Wykres 

poniżej przedstawia ocenę każdego z celów: 
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Wykres 30 Ocena pierwszego celu Planu Rozwoju Lokalnego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

 Ocena pracy urzędników oraz kanały informacyjny o działaniach władz gminy Żytno 

 

Respondenci podali główne źródła informacji, z których czerpią wiadomości o działaniach 

podejmowanych przez władze gminy Żytno. Badani najczęściej wskazywali tablice ogłoszeń, stronę 

internetową gminy oraz plakaty, ulotki jako główne źródła informacji. Wykres poniżej prezentuje 

wszystkie kanały informacyjne oraz ich popularność: 
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Wykres 31 Źródła informacji o działaniach władz i wydarzeniach lokalnych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

W ostatnim pytaniu w ankiecie respondenci dokonywali oceny pracowników Urzędu Gminy 

Żytno. Zdecydowana większość badanych pozytywnie oceniła pracę urzędników, co prezentuje 

wykres poniżej: 
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Wykres 32 Ocena pracy urzędników 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

2.5. Strategia Rozwoju Gminy Żytno na lata 2015–2023, a inne 

dokumenty strategiczne 

 

Istotnym elementem prognozowania strategicznego jest zapewnienie spójności celów 

rozwoju wyznaczonych w dokumentach strategicznych opracowanych na poziomie krajowym i UE.  
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Rysunek 3 Powiązanie Strategii Rozwoju Gminy Żytno na lata 2015–2023 z głównymi dokumentami strategicznymi 
szczebla europejskiego, krajowego, regionalnego i lokalnego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych zastanych 

 

Podczas tworzenia Strategii brano pod uwagę założenia dokumentów nadrzędnych. Strategia 

w swoich założeniach uwzględnia najbardziej istotne kierunki rozwoju zarysowane w dokumentach 

wyższego szczebla. 

Cele, obszary problemowe oraz kierunki rozwoju analizowanych dokumentów prezentuje 

poniższa tabela: 

Tabela 11 Zestawienie dokumentów strategicznych wraz z ich celami, obszarami problemowymi oraz zarysowanymi 
kierunkami rozwoju 

Nazwa 

dokumentu 

Cele Główne obszary 

problemowe 

Kierunki rozwoju 

Strategia Europa 

2020 

 Rozwój 

gospodarki 

opartej na 

wiedzy 

i innowacjach 

(ang. smart 

growth) 

 Promowanie 

gospodarki 

zrównoważone

j – mniej 

  Wysoki deficyt 

strukturalny 

finansów 

publicznych, 

 Niedostateczny 

ogólny poziom 

wydatków 

inwestycyjnych, 

 Nadmierne 

obciążenia 

regulacyjne 

  Infrastruktura  

dla wzrostu 

zrównoważonego; 

 Innowacyjność dla 

wzrostu 

inteligentnego; 

 Aktywność dla 

wzrostu 

sprzyjającego 

włączeniu 

społecznemu.  

Strategia UE EUROPA 2020 

Krajowy Program Reform 

Strategia Rozwoju Kraju 

Strategia Rozwoju  Województwa 
Łódzkiego 2020 

Stratega Rozwoju Powiatu 
Radomszczańskiego 2020 

Strategia Rozwoju Gminy Żytno na lata 
2016 - 2023 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 
2010-2020 

Umowa Partnerstwa 
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obciążającej 

środowisko, 

efektywniej, 

wykorzystując

ej zasoby, 

a zarazem 

konkurencyjne

j (ang. 

sustainable 

growth), 

 Wzmacnianie 

gospodarki 

charakteryzują

cej się 

wysokim 

zatrudnieniem 

oraz 

spójnością 

ekonomiczną, 

społeczną 

i terytorialną 

(ang. inclusive 

growth). 

i administracyjne, 

 Niski poziom 

podaży pracy 

połączony 

z nieadekwatną jej 

strukturą, 

 Niedostateczny 

poziom zdolności 

innowacyjnych 

przedsiębiorstw. 

 

 

Strategia 

Rozwoju Kraju 

2020 

 Wzmocnienie 

i wykorzystani

e 

gospodarczych

, społecznych 

i instytucjonal

nych 

potencjałów 

zapewniającyc

h wysoką 

jakość życia 

oraz szybszy 

rozwój kraju. 

 Nierównowaga 

finansów 

publicznych, 

 Nieefektywne 

instytucje 

publiczne,  

 Nadmiar, 

niejasność 

i niestabilność 

przepisów 

prawnych,  

 Niski poziom 

kapitału 

społecznego, 

 Przekształcenia 

instytucjonalne 

utrwalające 

sprawne państwo, 

 Efektywny rozwój 

społeczno-

gospodarczy i 

wysoka 

konkurencyjność 

gospodarki, 

 Spójność 

społeczno-

gospodarcza 

i terytorialna.  
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 Niekonkurencyjna 

struktura oraz 

poziom 

innowacyjności 

polskiej 

gospodarki,  

 Niesprzyjające 

warunki 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej, 

 Niska jakość 

systemu edukacji 

 Niska aktywność, 

zawodowa osób 

55+, 

 Niska mobilność 

kapitału ludzkiego, 

 Słabo rozwinięta 

infrastruktura 

transportowa, 

 Niezrównoważona 

gospodarka 

energetyczna 

kraju, 

 Ograniczony 

dostęp do opieki 

lekarskiej, 

 Niska jakość 

zagospodarowania 

przestrzennego.  

Krajowa 

Strategia 

Rozwoju 

Regionalnego 

2010–2020: 

Regiony, Miasta, 

 Efektywne 

wykorzystanie 

potencjałów 

rozwojowych 

dla osiągania 

celów rozwoju 

 Niskie wartości 

wskaźników 

określających 

poziom 

konkurencyjności 

i perspektywy 

 Wspomaganie 

wzrostu 

konkurencyjności 

regionów,  

 Budowanie 

spójności 
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Obszary wiejskie  kraju. 

 

rozwojowej. terytorialnej, 

 Przeciwdziałanie 

marginalizacji 

obszarów 

problemowych, 

 Tworzenie 

warunków ku 

realizacji działań 

rozwojowych. 

Polityka 

Energetyczna 

Polski do 2025 

 Zapewnienie 

bezpieczeństw

a 

energetycznego 

, 

konkurencyjno

ści gospodarki, 

jej 

efektywności 

energetycznej 

oraz ochrony 

środowiska. 

 Zasada 

harmonijnego 

gospodarowania 

energią w 

warunkach 

społecznej 

gospodarki 

rynkowej, 

 Pełna integracja 

polskiej energetyki 

z europejską i 

światową,  

 Wypełnianie 

zobowiązań 

traktatowych 

Polski,  

 Zasada rynku 

konkurencyjnego z 

niezbędną 

administracyjną 

regulacją w 

obszarach,  

w których 

mechanizmy 

rynkowe nie 

działają, 

 Wspomaganie 

rozwoju 

 Bezpieczeństwo 

energetyczne, 

 Odnawialne 

źródła energii, 

 Efektywność 

energetyczna 

gospodarki, 

 Poprawa 

konkurencyjności 

krajowych 

podmiotów 

gospodarczych 

oraz produktów  

i usług 

oferowanych na 

rynkach 

międzynarodowyc

h oraz rynku 

wewnętrznym, 

 Ochrona 

środowiska 

przyrodniczego 

przed 

negatywnymi 

skutkami 

oddziaływania 

energetyki. 
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Odnawialnych 

Źródeł Energii 

(OZE). 

Program 

Rozwoju 

Turystyki na 

Obszarach 

Wiejskich w 

Polsce 

 Zwiększenie 

ruchu 

turystycznego 

na obszarach 

wiejskich 

 Budowa 

konkurencyjny

ch produktów 

turystycznych 

 Podniesienie 

jakości usług w 

turystyce 

wiejskiej 

 Wzrost 

konkurencyjno

ści turystyki 

wiejskiej 

 Stworzenie 

mechanizmów 

prawno-

podatkowych 

umożliwiającyc

h rozwój 

podmiotów- 

zajmujących 

się turystyką 

wiejską 

 Stabilna i 

efektywna 

struktura 

organizacyjna 

turystyki 

wiejskiej w 

Polsce 

 Produkt 

turystyczny 

 Jakość 

 Marketing 

 Prawo 

 Wsparcie 

instytucjonalne 

 Podniesienie 

znaczenia 

turystyki wiejskiej 

i jej roli w 

zrównoważonym 

rozwoju obszarów

- wiejskich oraz 

poprawy 

atrakcyjności 

ofert turystyki 

wiejskiej wśród 

klientów 

planujących 

wypoczynek w 

Polsce, 

skutkującej 

wzrostem ruchu 

turystycznego na 

wsi 
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Strategia 

Rozwoju 

Województwa 

Łódzkiego 2020 

 Określa wizję 

rozwoju, cele 

oraz główne 

sposoby ich 

osiągania  

w kontekście 

występujących 

uwarunkowań, 

 Niski poziom 

rozwoju 

gospodarczego  

w stosunku do 

innych regionów 

UE,  

 Niskie nakłady na 

B+R, 

 Niedorozwój 

sektora usług poza 

miastami na 

prawach powiatu, 

 Słaba dynamik 

procesów 

restrukturyzacji 

gospodarki wielu 

miast regionu, 

 Brak istotnych 

przeobrażeń 

strukturalnych  

w rolnictwie, 

 Najgorsze w kraju 

wskaźniki dot. 

poziomu 

zdrowotności 

społeczeństwa, 

 Niski poziom 

kapitału ludzkiego  

i społecznego, 

 Proces depopulacji 

ośrodków 

miejskich, 

 Słaby poziom 

identyfikacji 

mieszkańców 

województwa  

z regionem, 

 Zaawansowana 

gospodarka 

wiedzy  

i innowacji, 

 Nowoczesny 

kapitał ludzki  

i rynek pracy, 

 Zintegrowane 

środowisko 

przedsiębiorczości 

dla rozwoju 

gospodarki, 

 Wysoki poziom 

kapitału 

społecznego 

i silne 

społeczeństwo 

obywatelskie, 

 Wysoki standard  

i dostęp do usług 

publicznych, 

 Reintegracja 

społeczna grup 

wykluczonych lub 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym, 

 Wysoka jakość  

i dostępność 

infrastruktury 

transportowej  

i technicznej, 

 Wysoka jakość 

środowiska 

przyrodniczego, 

 Zrównoważony 

system osadniczy. 
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 Zróżnicowanie 

regionalne pod 

względem 

dostępności 

edukacji 

przedszkolnej, 

 Słaby poziom 

identyfikacji 

mieszkańców 

województwa  

z regionem, 

 Zróżnicowanie 

regionalne pod 

względem 

dostępności 

edukacji 

przedszkolnej, 

 Niedopasowanie 

struktury 

kształcenia do 

potrzeb 

nowoczesnego 

rynku pracy, 

 Niewykorzystanie 

potencjału 

kulturowego do 

budowania 

przewag 

konkurencyjnych, 

 Brak dostępności 

do podstawowych 

usług kultury na 

wielu obszarach 

wiejskich, 

 Zanieczyszczenie 

wód, 

 Zagrożenie 
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powodziowe, 

 Problemy związane  

z gospodarką 

odpadami, 

 Zanieczyszczenie 

powietrza, 

 Zagrożenie 

hałasem 

komunikacyjnym, 

 Nieprzystosowanie 

struktur 

organizacyjnych 

wielu urzędów 

gmin do 

planowania 

rozwoju  

i zarządzania, 

 Brak 

nowoczesnych 

metod zarządzania 

zasobami ludzkimi  

w urzędach gmin, 

 Brak w wielu 

gminach 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 Niski poziom 

planowania 

finansów 

i inwestycji  

w perspektywie 

wieloletniej, 

 Słabe zaplecze 

instytucjonalne  

w sferze organizacji 

pozarządowych, 
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 Ograniczona 

zdolność władz 

lokalnych do 

współpracy  

z organizacjami 

pozarządowymi, 

 Brak współpracy 

władz 

samorządowych  

w tworzeniu 

projektów 

zintegrowanych  

o znaczeniu 

ponadlokalnym, 

 Brak umiejętności 

współpracy władz 

samorządowych na 

partnerskich 

warunkach. 

Strategia 

wojewódzka 

w zakresie 

polityki 

społecznej na 

lata 2007–2020 

 Wdrażanie 

aktywnej 

polityki 

społecznej, 

 Systemowa 

pomoc 

obywatelom, 

 Tworzenie 

warunków 

sprzyjających 

uczestnictwu 

w życiu 

społecznym 

osób 

wykluczonych, 

 Zapobieganie 

i przeciwdziała

nie uzależnień 

 Infrastruktura  

i kadry pomocy 

społecznej, 

 Zadania i formy 

pomocy społecznej 

w województwie, 

 Grupy społeczne 

szczególnego 

ryzyka zagrożone 

wykluczeniem 

społecznym,  

 Problemy 

społeczne: 

bezrobocie, 

ubóstwo, 

niepełnosprawność, 

patologie. 

 Zwiększenie 

udziału pomocy 

środowiskowej, 

 Rozbudowa 

środowiskowych 

form pomocy 

półstacjonarnej, 

 Tworzenie 

mieszkań 

chronionych, 

 Zwiększenie 

nakładów 

finansowych na 

rehabilitację 

społeczną osób 

niepełnosprawnych, 

 Kontynuacja 

dochodzenia do 

standardów w 
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 Zwiększenie 

samodzielnego 

funkcjonowani

a osób 

niepełnosprawnyc

h 

 Wsparcie osób 

w wieku 

poprodukcyjny

m 

DPS 

 Stworzenie we 

wszystkich 

powiatach 

Powiatowych 

Zespołów ds. 

Orzekania 

Niepełnosprawności, 

 Tworzenie 

Ośrodków 

Interwencji 

Kryzysowej 

 Tworzenie 

punktów 

konsultacyjno-

informacyjnej dla 

zagrożonych grup 

społecznych, 

 Współpraca 

instytucji 

trzeciego sektora 

Plan 

przeciwdziałania 

depopulacji  

w 

województwie 

łódzkim 

 Odbudowa 

kapitału 

ludzkiego 

poprzez 

tworzenie 

sprzyjających 

warunków na 

rynku pracy, 

rozwój 

wykształcenia 

i kompetencji 

oraz poprawę 

jakości życia 

mieszkańców. 

 Pogłębiająca się 

niekorzystna 

sytuacja 

demograficzna, 

 Nieefektywna 

profilaktyka 

zdrowotna, 

 Strukturalne 

niedopasowanie 

instytucji oświaty 

do potrzeb, 

 Niedopasowanie 

ofert edukacyjnej 

do potrzeb rynku 

pracy, 

 Niska jakość 

kapitału ludzkiego, 

 Dopasowanie 

struktury sieci 

przedszkoli do 

lokalnych potrzeb, 

 Podwyższanie 

kompetencji osób 

dorosłych, 

 Polityka 

sprzyjająca 

rodzinie, 

 Rozbudowa 

infrastruktury 

umożliwiającej 

przełamanie niżu 

demograficznego, 

 Zmniejszenie 

nierówności 
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 Niewystarczająca 

liczba 

specjalistycznych 

kadr medycznych, 

 niewystarczający 

stan techniczny 

dróg. 

w stopniu 

upowszechnienia 

edukacji, 

 Dopasowanie 

oferty 

edukacyjnej do 

potrzeb rynku 

pracy, 

 Podnoszenie 

jakości edukacji, 

cyfryzacja szkół, 

 Tworzenie 

sprzyjających 

warunków do 

rozpoczynania 

działalności 

gospodarczej, 

 Czasowe 

obniżenie kosztów 

pracy 

pracowników, 

 Rozwój sieci 

drogowej, 

 Działania 

profilaktyczne 

i prewencyjne 

z zakresu zdrowia, 

 Poprawa jakości 

i dostępności 

usług 

medycznych, 

 Aktywizacja 

społeczna osób 

45+, 

 Upowszechnienie 

kształcenia osób 

dorosłych, 
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 Integracja 

społeczna 

i zawodowa osób 

pozostających bez 

zatrudnienia, 

 Zwiększenie 

jakości usług 

społecznych 

i socjalnych. 

Regionalna 

Strategia 

Innowacji dla 

Województwa 

Łódzkiego – 

„LORIS 2030” 

 Aktywna 

polityka 

innowacji 

z wykorzystani

em potencjału 

wewnętrznego 

regionu do 

pobudzania 

działań 

mieszkańców 

w trosce 

o zrównoważon

y rozwój. 

 Niższy od średniej 

krajowej poziom 

PKB per capita, 

 Bardzo niska 

wydajność i 

innowacyjność 

przemysłu, 

 Słaby udział 

przemysłu średnich 

i wysokich 

technologii, 

 Mała liczba 

podmiotów 

działających 

 w ramach centrów 

badawczo-

rozwojowych oraz 

inicjatyw 

klastrowych, 

 Mała 

adaptacyjność 

przedsiębiorstw, 

 Duże rozproszenie 

instytucji otoczenia 

biznesu, 

 Niedostosowanie 

programu 

nauczania, 

 Specjalizacja 

regionalna,  

 Rozwój potencjału 

innowacyjnego 

regionu, 

 Zarządzanie 

innowacjami 

w regionie. 
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 Niski poziom 

kapitału 

społecznego, 

 Niewystarczająca 

dostępność do  

e-usług  

w administracji 

publicznej. 

Zintegrowane 

inwestycje 

terytorialne 

 Sprzyjanie 

rozwojowi 

współpracy 

i integracji 

miast, 

 Promowanie 

partnerskiego 

modelu 

współpracy 

jednostek 

administracyjnyc

h, 

 Zwiększenie 

wpływu miast 

na realizację 

działań 

w ramach 

polityki 

spójności, 

 Realizacja 

zintegrowanyc

h projektów na 

rzecz miast.  

  Rozwój sieci 

transportowej 

miast i obszarów 

funkcjonalnych, 

 Przywracanie 

funkcji społeczno-

gospodarczych 

zdegradowanych 

na terenie 

obszarów 

funkcjonalnych, 

 Poprawa stanu 

środowiska 

przyrodniczego na 

terenie obszarów 

funkcjonalnych, 

 Wspieranie 

efektywności 

energetycznej 

oraz promowanie 

strategii 

niskoemisyjnych,  

 Wzmacnianie 

rozwoju funkcji 

symbolicznych 

budujących 

znaczenie obszaru 

funkcjonalnego, 

 Wzmacnianie 
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badań, rozwoju 

technologicznego, 

innowacji.   

Strategia na 

rzecz 

inteligentnego  

i 

zrównoważoneg

o rozwoju 

sprzyjającego 

włączeniu 

społecznemu 

 Zwiększenie 

stopy 

zatrudnienia 

osób w wieku 

20-64 lat, 

 Wzrost 

poziomu 

inwestycji w 

B+R do 3% 

PKB, 

 Podniesienie 

poziomu 

wykształcenia 

ludności, 

 Zwiększenie 

efektywności 

energetycznej, 

 Zmniejszenie o 

25% liczby 

osób żyjących 

poniżej 

krajowej 

granicy 

ubóstwa. 

 Niska średnia stopa 

wzrostu w Europie 

na tle potęg 

gospodarczych, 

 Niskie wskaźniki 

zatrudnienia w 

Europie na tle 

potęg 

gospodarczych, 

 Starzejące się 

społeczeństwo. 

 Inteligentny 

rozwój poprzez 

innowacje, 

edukacje 

i społeczeństwo 

cyfrowe, 

 Zrównoważony 

rozwój poprzez 

poprawę klimatu, 

stanu gospodarki 

energetycznej, 

mobilności oraz 

podniesienie 

konkurencyjności, 

 Rozwój 

sprzyjający 

włączeniu 

społecznemu. 

Program 

rozwoju 

turystyki w 

województwie 

łódzkim na lata 

2007 -2020 

 Wykreowanie 

atrakcyjnego 

turystycznie 

wizerunku 

regionu 

poprzez 

realizację 

kompleksoweg

o zespołu 

działań 

 Film – moda – 

komiks 

 Naszym hobby jest 

SPORT 

 Latarnie 

turystyczne 

regionu 

 Przyjazny system 

podróżowania po 

Łódzkiem 

 Zbudowanie 

silnej, atrakcyjnej 

turystycznie 

tożsamości 

 Efektywna i 

trwała współpraca 

branży 

turystycznej ze 

sferą nauki i 

edukacji  
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organizacyjnyc

h, 

inwestycyjnych 

i 

promocyjnych 

 Zapewnienie 

efektywnego i 

taniego systemu 

komunikacji dla 

turystów 

 Aktywne 

wykorzystanie i 

wspieranie 

wyróżników 

Łódzkiego 

Strategia 

Rozwoju 

Powiatu 

Radomszczański

ego 2020 

 Prowadzenie 

polityki 

współpracy i 

tworzenie sieci 

międzysektoro

wych 

powiązań 

kooperacyjnyc

h dla 

harmonijnego 

rozwoju, za 

szczególnym 

uwzględnienie

m 

nowoczesnej 

edukacji i 

przedsiębiorcz

ości. 

 Przestrzeń, 

infrastruktura i 

środowisko, 

 Kapitał ludzki, 

 Przedsiębiorczość i 

kooperacja. 

 Gospodarka 

niskoemisyjna 

oraz produkcja i 

dystrybucja 

energii 

odnawialnej, 

 Rozwój cyfryzacji i 

usług cyfrowych, 

 Nowoczesna baza 

edukacji 

ponadgimnazjalne

j, 

 Poprawa 

dostępności i 

jakości zasobów 

ochrony zdrowia i 

opieki społecznej, 

 Turystyka i 

rekreacja, 

 Infrastruktura 

publiczna, 

 Bezpieczeństwo 

publiczne, 

 Poprawa i 

dostosowanie 

ochrony zdrowia i 

opieki społecznej 
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do trendów 

demograficzno-

epidemiologicznyc

h, 

 Zasoby rynku 

pracy, 

 Innowacyjna 

edukacja 

ponadgimnazjalna 

 Kultura i 

tożsamość, 

 Przedsiębiorczość 

i współpraca z 

sektorem 

przedsiębiorstw, 

 Współpraca 

międzysektorowa 

i 

międzynarodowa, 

 Nowoczesne 

kadry 

administracji 

publicznej. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych zastanych 

III. ANALIZA SWOT 

 Istotnym etapem prac z punktu widzenia podsumowania diagnozy w gminie i sformułowania 

celów rozwojowych jest analiza zasobów wewnętrznych gminy oraz jej otoczenia zewnętrznego pod 

kątem identyfikacji szans i zagrożeń dla dalszego rozwoju. Narzędziem, jakie posłużyło do tych prac 

jest analiza SWOT. Jest to powszechnie znana i popularna metoda, która pozwala na przeprowadzenie 

diagnozy sytuacji np. dotyczącej społeczności lokalnej. Nazwa techniki pochodzi od pierwszych liter 

angielskich słów: Strengths (silne strony, atuty), Weaknesses (wady, słabe strony), Opportuni es 

(okazje, szanse), Threats (trudności, zagrożenia). Ta technika, oceniająca zarówno wewnętrzne jak i 

zewnętrzne czynniki mogące mieć wpływ na powodzenie planu strategicznego, stanowi użyteczne 

narzędzie prowadzące do dokonania analizy zasobów i otoczenia gminy oraz określenia priorytetów 
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rozwoju. W celu uzyskania jasnej analizy traktuje się atuty i słabe strony jako czynniki wewnętrzne z 

punktu widzenia społeczności lokalnej, na które społeczność ma wpływ, a okazje i zagrożenia jako 

czynniki zewnętrzne, znajdujące się w otoczeniu bliższym i dalszym gminy. 

 
Tabela 12 Mocne i słabe strony gminy Żytno 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

  Atrakcyjne turystycznie warunki przyrodnicze sprzyjające 

rozwojowi turystyki weekendowej, rowerowej, 

wędkarstwa, agroturystyki 

 Lokalizacja nad Pilicą sprzyjająca możliwości 

zagospodarowania terenu przyległego w infrastrukturę 

turystyczną i rekreacyjną; 

 Obecność gospodarstw rybackich  

 Duża lesistość terenu 

 Możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego 

 Stabilna sytuacja finansowa gminy 

  Dobre połączenia drogowe, wystarczająco gęsta sieć 

dróg gminnych 

 Atrakcyjne miejsce dla budowy domów letniskowych 

 Dobrze rozwinięta sieć szkolnictwa podstawowego, 

gimnazjalnego 

 Rozwinięta sieć ochotniczej straży pożarnej na terenie 

gminy 

 Wysoki poziom zwodociągowania gminy 

 Prorozwojowa polityka gminy i powiatu 

 Dobra dostępność do podstawowej opieki zdrowotnej 

 Mała ilość zakładów przemysłowych, co sprzyja ochronie 

walorów przyrodniczych  

 Dobry stan środowiska naturalnego 

 Duża aktywność Lokalnej Grupy Działania  

 Dobra organizacja systemu pomocy społecznej 

 Wysoki stopień bezpieczeństwa publicznego 

Szlaki do uprawiania Nordic walkingu 

 

 Słabo rozwinięta sieć MŚP - mikro, małych i  średnich 

firm działających na terenie gminy 

 Małe zróżnicowanie prowadzonej na terenie gminy 

działalności gospodarczej 

 Rozdrobnienie gospodarstw rolnych 

 Wysokie koszty produkcji rolnej 

 Brak organizacji wspierających rolników 

 Słabo rozwinięta baza noclegowa i turystyczna 

 Niezadowalający rozwój agroturystyki 

 Brak kompleksowej oferty turystycznej i rekreacyjnej 

oraz wykorzystania potencjału Pilicy, obszarów Natura 

2000 

 Niewystarczająca promocja gminy 

 Niewystarczająca jakość  nawierzchni części dróg na 

terenie gminy 

 Potrzeba uporządkowania gospodarki wodno - 

ściekowej 

 Brak systemu zgazyfikowania gminy 

 Niedostatecznie rozwinięta baza sportowa i 

rekreacyjna skupiona  

 Brak ścieżek rowerowych 

 Brak szlaków pieszych, turystycznych 

 Niedobory w zakresie infrastruktury okołodrogowej 

 Mały budżet gminy na inwestycje infrastrukturalne 

 Niski poziom wykorzystania OZE 

  Niezadowalający poziom informatyzacji i kompetencji 

cyfrowych zwłaszcza u starszych mieszkańców 

 Niewystarczające środki na rewitalizację zabytków na 

terenie gminy 
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 Zaniedbane tereny zielone 

 Zjawisko niskiej emisji CO2 

 Niska świadomość  ekologiczna – problemy związane z 

zanieczyszczeniem lasów i terenów zielonych 

odpadami komunalnymi;  

 Migracje osób młodych i wykształconych w 

poszukiwaniu lepszych warunków pracy i życia 

 Niewystarczająca baza kulturalna 

 Niewystarczająca rozwinięta oferta spędzania 

wolnego czasu 

Ograniczony dostęp do wysokospecjalistycznych usług 

medycznych 

 Brak planu zagospodarowania przestrzennego 

 Ograniczone środki finansowe na organizację imprez 

sportowych i kulturalnych 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 13 Szanse i zagrożenia dla gminy Żytno 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Możliwość wykorzystania wsparcia finansowego UE przez 

firmy na inwestycje rozwojowe 

 Poprawa konkurencyjności gospodarki rolnej 

 Możliwość skorzystania ze wsparcia unijnego przez 

rolników 

 Rozwój i wdrażanie nowych technologii i innowacji w 

rolnictwie, wyższy poziom specjalizacji w rolnictwie 

 Rosnący popyt na zdrową żywność ekologiczną 

 Rosnący popyt na turystykę weekendową 

 Tworzenie gospodarstw agroturystycznych 

 Korzystne położenie geograficzne 

 Konkurencyjne ceny gruntów zachęcające potencjalnych 

inwestorów zewnętrznych 

 Wzrastająca świadomość ekologiczna 

 Dostępność zewnętrznych środków pomocowych na 

doskonalenie lokalnych zasobów ludzkich oraz 

przystosowanie ich do aktualnych wymogów rynku pracy 

 

 Ograniczenie tempa rozwoju gospodarczego 

 Ograniczona wiedza na temat zewnętrznych środków 

pomocowych 

 Brak efektywnej polityki państwa wspierającej sektor 

małych i średnich przedsiębiorstw 

 Wysokie koszty i ryzyko prowadzenia działalności 

gospodarczej 

 Wysokie koszty stworzenia i utrzymania nowych 

miejsc pracy 

 Wysokie wymagania jakościowe narzucane przez 

unijne dyrektywy 

 Niestabilna polityka rolna 

 Wahające się ceny produktów rolnych 

 Konkurencja ze strony podmiotów działających poza 

granicami gminy 

 Postępujące zanieczyszczenie środowiska 

 Zjawisko migracji zarobkowej 

 Wysokie koszty inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej 

 Duża konkurencja w aplikowaniu o środki 

europejskie 

 Konkurencja innych gmin np. w obszarze turystyki - 

Sulejów, Przedbórz; 

 Starzejące się społeczeństwo, Migracja zarobkowa 

mieszkańców gminy;  

 Niedostateczny rozwój gospodarczy, brak 

inwestorów, turystów; 

 Rosnące natężenie ruchu drogowego 

 Rosnące zagrożenie klęskami naturalnymi 

 Wzrost poziomu zanieczyszczenia- środowiska 

naturalnego, Wzrost poziomu hałas, Zagrożenie 

degradacją stanu jakości wód z powodu 

nieuporządkowanej gospodarki wodno-ściekowej 

Źródło: Opracowanie własne 
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IV. WIZJA ROZWOJU 

Żytno atrakcyjną turystycznie rolniczą gminą dbajacą o mieszkańców i gości, Gminą stwarzającą 

dogodne warunki do życia, pracy i wypoczynku w otoczeniu pięknej przyrody i krajobrazów. 

 

Wizja:  

Gmina Żytno atrakcyjna turystycznie rozwijająca się dzięki wykorzystaniu 

swojego potencjału, środków europejskich i pięknych walorów 

przyrodniczych. 

 

Misja:  

 

Zapewnienie odpowiednich warunków do życia, pracy i wypoczynku poprzez 

zrównoważony rozwój w sferze społecznej, gospodarczej, przyrodniczej 

z silną koncentracją w obszarze turystyki i rekreacji. 

V. STRATEGICZNA POLITYKA ROZWOJU 

 Na podstawie przeprowadzonej diagnozy społeczno - gospodarczej, analizie badań 

ankietowych, podsumowania spotkań i wywiadów z władzami gminy zostały zdefiniowane cztery 

główne wyzwania. 

 

Wyzwania: 

 

 Satysfakcjonująca infrastruktura techniczna w gminie;  

 Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości; 

 Stworzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej; 

 Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców. 

 Rozwój gminy do 2023 roku ukierunkowany został przede wszystkim na pobudzenie i rozwój 

lokalnej przedsiębiorczości, w tym szczególnie turystyki wiejskiej, hodowli ryb, budowę marki gminy 
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jako miejsca idealnego do życia, pracy i wypoczynku, wykreowanie produktu turystycznego, który 

będzie zachęcał mieszkańców miast do odwiedzania gminy. 

 W celu ukazania hierarchii i powiązania łączące poszczególne poziomy planów operacyjnych, 

opisano je w następującym układzie: 

 wyzwania (odpowiadające na pytanie: co chcemy osiągnąć?),  

 cele strategiczne i operacyjne (w jaki sposób to osiągniemy?),  

 zadania (co zrobimy, żeby to osiągnąć?).  

 

 Strategia Rozwoju Gminy określa najważniejsze kierunki rozwoju gminy, będące  odpowiedzią 

na wytypowane główne wyzwania rozwojowe. Do tego zdefiniowanych zostało 36 cele, którym 

przypisano 40 zadań o charakterze twardym (inwestycyjnym)  

i miękkim (informacja, promocja, szkolenia) do realizacji.  

 

Wyzwanie 1. Satysfakcjonująca infrastruktura techniczna w gminie. 

Cel. 1.1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej; 

Cel 1.2. Budowa oczyszczalni ścieków; 

Cel 1.3. Przebudowa sieci wodociągowej; 

Cel. 1.4. Budowa i modernizacja dróg lokalnych; 

Cel 1.5. Budowa ciągów pieszo – rowerowych - tworzenie szlaków turystycznych; 

Cel. 1.6. Rozwój i poprawa stanu infrastruktury informatycznej  - dostęp do internetu 

szerokopasmowego;  

Cel 1.7. Poprawa bezpieczeństwa poprzez nowoczesne wyposażenie jednostek ochotniczej straży 

pożarnej; 

Cel 1.8. Efektywność energetyczna w gminie - rozwój i promocja odnawialnych źródeł energii - 

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej; 

Cel 1.9. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie; 

Cel 1.10. Zagospodarowanie terenów , odnowa, rewitalizacja miejscowści gminnych; 

Cel 1.11. Rozwój infrastruktury sportowej; 

Cel 1.12. Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej; 

Cel 1.13. Zarządzanie gospodarką wodną  - budowa zbiorników retencyjnych. 

 

Wyzwanie 2. Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 

Cel. 2.1. Stworzenie warunków dla rozwoju lokalnego biznesu - zachęcanie do rejestrawania firm na 

terenie gminy, informacje na temat funduszy europejskich; 
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Cel. 2.2. Promocja gospodarcza gminy - opracowanie folderów, katalogów z zachętami dla 

inwestorów zewnętrznych; 

Cel 2.3. Wspieranie rozwoju gospodarstw rybackich; 

Cel 2.4. Tworzenie możliwości dla rozwoju małego biznesu poza obszarem rolnictwa np. w turystyce. 

Cel 2.5 Wsparcie tworzenia grup producenckich. 

 

Wyzwanie 3. Stworzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej 

Cel. 3.1. Stworzenie oferty turystyczno-rekreacyjnej w gminie - turystyka weekendowa,  

agroturystyka, turystyka aktywna (sportowa m.in. rowerowa, wodna, wędkarstwo); 

Cel. 3.2. Budowa nowej, konkurencyjnej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej  

w gminie – rewitalizacja zabytków, ścieżki rowerowe, stanice kajakowe, kąpieliska, wieże widokowe; 

Cel. 3.3. Stworzenie produktu turystycznego z gminy Żytno - atrakcyjnej destynacji dla turystyki 

weekendowej; 

Cel 3.4 Zachęcenie firm zainteresowanych inwestowaniem w branżę turystyczną  

i okołoturystyczną; 

Cel 3.5 Stworzenie kalandarza cyklicznych imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych 

promocujących gminę; 

Cel 3.6 Rozwój i promocja turystyki wiejskiej w gminie poprzez zorganizowanie cyklu szkoleń dla 

rolników zainteresowanych prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych. 

 

Wyzwanie 4. Wzrost poziomu I jakości życia mieszkańców  

Cel. 4.1. Promocja i przechodzenie na gospodakę niskoemisyjną - głęboka termomodernizacja w 

budynkach użyteczności publicznych oraz w prywatnych – mikroinstalacje prosumenckie; 

Cel 4.2. Utworzenie domu środowiskowego w gminie;  

Cel. 4.3. Łatwa dostępność do podstawowej opieki zdrowotnej, ochrony zdrowia i życia  

w gminie; 

Cel. 4.4. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w gminie - wyposażenie w sprzęt ochotniczej straży 

pożarnej; 

Cel 4.5 Zwiększenie aktywności mieszkańców gminy - wsparcie rozwoju organizacji pozarządowych 

poprzez wzmacnianie współpracy między samorządem a trzecim sektorem  

Cel 4.6 Wsparcie i promocja kształcenia pozaformlanego – kursy, szkolenia;  

Cel 4.7 Zwiększenie aktywności mieszkańców w życiu społecznym i gospodarczym gminy, zachęcanie 

do podnoszenia kwalifikacji zwłaszcza przez osoby wykluczone społecznie; 

Cel 4.8  Promocja kompetencji cyfrowych wśród mieszkanców gminy. 

Cel 4.9 Edukacja społeczna i promowanie zachowań chroniących środowisko i przestrzeń gminy. 
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Cel 4.10. Wdrożenie e – usług publicznych; 

Cel 4.11. Doposażenie w sprzęt medyczny ośrodka zdrowia; 

Cel 4.12. Doposażenie w sprzęt placowek oświatowych.  

 

Zadania inwestycyjne:  

 Poniżej zostały przedstawione i scharakteryzowane priorytetowe zadań, jakie definiują 

obszary działań niezbędnych do realizacji misji oraz celów gminy Żytno 

Opisane w tym rozdziale propozycje zadań zawierają: 

Treść zadania - krótki opis zadania z określeniem oczekiwanych efektów realizacji  

Termin realizacji - przewidywany czas rozpoczęcia i zakończenia zadania, lub przedział czasowy, w 

którym dane zadanie powinno zostać zrealizowane.  

Odpowiedzialny - osoba lub instytucja koordynująca realizację zadania 

Budżet - szacunkowe koszty realizacji zadania (dla zadań, które będą powtarzane cyklicznie 

przedstawiono szacunkowy koszt roczny) 

Źródła środków - potencjalne źródła środków finansowych na realizację zadania 

ZADANIE  Termomodernizacja Zespołu Szkół w Żytnie 

TERMIN  REALIZACJI 2015 - 2018r. 

ODPOWIEDZIALNY Gmina Żytno 

BUDŻET 1 450.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki WFOŚiGW 

 

ZADANIE             Termomodernizacja budynku ZOZ w Żytnie 

TERMIN  REALIZACJI 2016 - 2020 r. 

ODPOWIEDZIALNY Gmina Żytno 

BUDŻET 550.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki FOŚiGW 

Środki mieszkańców 

ZADANIE              Termomodernizacja oraz adaptacja budynku Dom Nauczyciela w 
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ZADANIE              Termomodernizacja PSP w Silniczce 

TERMIN  REALIZACJI 2017 - 2020 r. 

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno 

BUDŻET 280.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskie 

Środki FOŚiGW 

Środki mieszkańców 

UWAGI  

 

ZADANIE              Termomodernizacja PSP w Borzykowie  

TERMIN  REALIZACJI 2017 - 2020 

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno 

BUDŻET 260.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki Unii Europejskiej 

Środki FOŚiGW 

Udział ludności 

UWAGI  

 

ZADANIE              Termomodernizacja budynków OSP na terenie  Żytna 

TERMIN REALIZACJI 2016 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina Żytno 

Żytnie ( ŚDS) 

  

TERMIN REALIZACJI 2015 - 2020 r. 

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno 

BUDŻET 2 560.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne Gminy 

Środki budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki WFOŚiGW 
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BUDŻET 980.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki FOŚiGW 

Środki mieszkańców, OSP 

UWAGI  

 

ZADANIE              Termomodernizacja budynków indywidualnych 

TERMIN  REALIZACJI 2015 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Właściciele i zarządcy  budynków 

BUDŻET 18 600.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki mieszkańców 

Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki FOŚiGW 

UWAGI  

 

ZADANIE             Termomodernizacje  świetlic 

TERMIN  REALIZACJI 2016 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina Żytno, Rady  Sołeckie 

BUDŻET 1 600.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki FOŚiGW 

Środki mieszkańców 

UWAGI  

 

ZADANIE             Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej w 

Żytnie 

TERMIN  REALIZACJI 2016 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina Żytno 
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BUDŻET 2 800.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki FOŚiGW 

Środki mieszkańców 

UWAGI  

 

ZADANIE             Budowa  sieci wodociągowych w pozostałych miejscowościach 

gminy Żytno 

TERMIN  REALIZACJI 2016 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina Żytno 

BUDŻET 2 400.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki FOŚiGW 

Środki mieszkańców 

UWAGI  

 

ZADANIE             Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Żytnie 

TERMIN  REALIZACJI 2016 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina Żytno 

BUDŻET 2 800.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki FOŚiGW 

Środki mieszkańców 

UWAGI  

 

ZADANIE             Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m. 

Maluszyn, Mosty, Kąty 

TERMIN  REALIZACJI 2016 – 2023 
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ODPOWIEDZIALNY Gmina Żytno 

BUDŻET 5 600.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki FOŚiGW 

Środki mieszkańców 

UWAGI  

 

ZADANIE             Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m. 

Borzykowa,  Czechowiec,  Sady 

TERMIN  REALIZACJI 2016 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina Żytno 

BUDŻET 5 200.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki FOŚiGW 

Środki mieszkańców 

UWAGI  

 

ZADANIE             Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m. 

Silniczka 

TERMIN  REALIZACJI 2016 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina Żytno 

BUDŻET 5 200.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki FOŚiGW 

Środki mieszkańców 

UWAGI  
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ZADANIE             Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m. 

Silnica,  Wymysłów,  Zabrodzie Silnickie 

TERMIN  REALIZACJI 2016 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina Żytno 

BUDŻET 4 600.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki FOŚiGW 

Środki mieszkańców 

UWAGI  

 

 

ZADANIE             Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w 

pozostałych miejscowościach  gminy Żytno, lub oczyszczalni  

przydomowych 

TERMIN  REALIZACJI 2016 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina Żytno 

BUDŻET 32 600.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki FOŚiGW 

Środki mieszkańców 

UWAGI  

 

 

ZADANIE              Modernizacja mostu na rzece Pilicy (droga gminna w m. Pukarzów) 

TERMIN  REALIZACJI 2016 - 2017  

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno 

BUDŻET  

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki  własne  gminy 

Środki Urzędu Marszałkowskiego 
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Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

UWAGI  

 

 

ZADANIE              Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Silniczka - Barycz   1,0 

km 

TERMIN  REALIZACJI 2015 - 2020 r. 

ODPOWIEDZIALNY Gmina Żytno 

BUDŻET 370.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki Urzędu Marszałkowskiego 

UWAGI Jest opracowana  dokumentacja 

 

ZADANIE              Modernizacja drogi gminnej w m. Pągów 1,0 km 

TERMIN REALIZACJI 2015 – 2020 

ODPOWIEDZIALNY Gmina Żytno 

BUDŻET 320.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki Urzędu Marszałkowskiego 

UWAGI Jest opracowana dokumentacja 

 

ZADANIE              Modernizacja drogi gminnej Grodzisko - Jarzębina       1  km 

TERMIN  REALIZACJI 2015 – 2020 

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno 

BUDŻET 350.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki Urzędu Marszałkowskiego 
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UWAGI Jest  opracowana  dokumentacja 

 

ZADANIE              Modernizacja drogi gminnej ul Kopernika w Żytnie     0,6 km 

TERMIN  REALIZACJI 2015 – 2020 

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno 

BUDŻET 290.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki Urzędu Marszałkowskiego 

UWAGI Jest  opracowana  dokumentacja 

 

ZADANIE              Modernizacja drogi gminnej Sudzinek - Ciężkowiczki    2,2 km 

TERMIN REALIZACJI 2015 – 2020 

ODPOWIEDZIALNY Gmina Żytno 

BUDŻET 640.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki Urzędu Marszałkowskiego 

UWAGI Jest  opracowana  dokumentacja - 0,5 km 

 

ZADANIE            Modernizacja drogi gminnej Maluszyn - Kąty – Sudzin – Sudzinek  + 

ścieżka pieszo - rowerowa 5,6 km 

TERMIN  REALIZACJI 2015 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno  

BUDŻET 850.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki Urzędu Marszałkowskiego 

UWAGI  
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ZADANIE            Modernizacja drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Maluszynie    0,8 km 

TERMIN  REALIZACJI 2015 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno 

BUDŻET 480.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki Urzędu Marszałkowskiego 

UWAGI Jest  opracowana  dokumentacja 

 

ZADANIE            Modernizacja - przebudowa placu 1000-lecia  w  Borzykowej 

TERMIN  REALIZACJI 2015 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno 

BUDŻET 860.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki Urzędu Marszałkowskiego 

UWAGI Jest  opracowana  dokumentacja 

 

ZADANIE            Modernizacja drogi gminnej Maluszyn - Ciężkowiczki - Krzętów + 

ścieżka pieszo rowerowa  4,1 km 

TERMIN REALIZACJI 2015 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno 

BUDŻET 400.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

UWAGI  

 

ZADANIE            Modernizacja drogi gminnej Silnica - Pągów  2,8 km 

TERMIN  REALIZACJI 2017 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno 
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BUDŻET 760.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki Urzędu Marszałkowskiego 

UWAGI  

 

ZADANIE            Modernizacja drogi gminnej w Załawiu  1,6 km 

TERMIN  REALIZACJI 2016 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno 

BUDŻET 500.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki Urzędu Marszałkowskiego 

UWAGI  

 

ZADANIE            Modernizacja drogi gminnej Rogaczwek -Kępa  3,5 km 

TERMIN REALIZACJI 2017 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno 

BUDŻET 700.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki Urzędu Marszałkowskiego 

 

 

UWAGI  

 

ZADANIE            Modernizacja drogi gminnej Czechowiec - Grodzisko  1,9 km 

TERMIN  REALIZACJI 2017 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno 

BUDŻET 740.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 



96 
 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki Urzędu Marszałkowskiego 

UWAGI  

 

ZADANIE            Modernizacja drogi gminnej Grodzisko - Zaleszczyny  2,3 km 

TERMIN  REALIZACJI 2017 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno 

BUDŻET 660.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki Urzędu Marszałkowskiego 

UWAGI  

 

ZADANIE           Modernizacja drogi gminnej Borzykówka - Cudków  1,2 km 

TERMIN  REALIZACJI 2017 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno 

BUDŻET 400.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki Urzędu Marszałkowskiego 

UWAGI  

 

ZADANIE            Modernizacja dróg,  ulic w m. Żytno, ulic w m. Borzykowa, ulic w m. 

Maluszyn 10,8 km 

TERMIN  REALIZACJI 2015 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno 

BUDŻET 2 250.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki Urzędu Marszałkowskiego 
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UWAGI  

 

ZADANIE            Modernizacja drogi  Żytno - Ewina  – 7 km 

 

TERMIN  REALIZACJI 2015 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno, Lasy  Państwowe 

BUDŻET 1 800.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki  Lasów  Państwowych 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki Urzędu Marszałkowskiego 

UWAGI  

 

ZADANIE            Modernizacja dróg gminnych i lokalnych w gminie Żytno – 30 km 

 

TERMIN  REALIZACJI 2015 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno 

BUDŻET 3 700.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki Urzędu Marszałkowskiego 

UWAGI  

 

ZADANIE              Budowa chodników przy drogach gminnych i lokalnych na terenie 

gminy Żytno 

TERMIN  REALIZACJI 2015 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno 

BUDŻET  

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki z budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki Urzędu Marszałkowskiego 
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UWAGI  

 

ZADANIE              Budowa ścieżek rowerowych: 

Maluszyn – Wola Życińska 

Maluszyn - Pukarzów – Grodzisko 

Pukarzów – Borzykowa – Borzykówka – Żytno 

Jatno – Borzykówka – Silnica – Kozie Pole 

Żytno – Ewina 

Żytno – Rędziny 

TERMIN REALIZACJI 2015 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno 

BUDŻET  

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne Gminy 

Środki budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki Urzędu Marszałkowskiego 

UWAGI  

 

ZADANIE              Poprawa wyposażenia placówek oświatowych  

TERMIN REALIZACJI 2015 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno 

BUDŻET  

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki Urzędu Marszałkowskiego 

UWAGI  

 

 

ZADANIE             Poprawa wyposażenia placówek ochrony zdrowia 

TERMIN  REALIZACJI 2015 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno 

BUDŻET  

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 
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Środki budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki Urzędu Marszałkowskiego 

UWAGI  

 

ZADANIE            Opracowanie i wdrożenie gminnego programu rozwoju kultury 

TERMIN  REALIZACJI 2016 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno 

BUDŻET  

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Fundacje wspierające rozwój kultury 

Środki budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki Urzędu Marszałkowskiego 

UWAGI  

 

ZADANIE            Budowa  świetlicy  wiejskiej  w  Silniczce 

TERMIN  REALIZACJI 2016 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno 

BUDŻET 450 000 zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Fundacje wspierające rozwój kultury 

Środki budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki Urzędu Marszałkowskiego 

UWAGI  

 

ZADANIE            Analiza potrzeb w zakresie budowy i modernizacji bazy sportowej 

TERMIN REALIZACJI 2016 - 2019 r. 

ODPOWIEDZIALNY Gmina   Żytno 

BUDŻET 15000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Inne 

UWAGI  
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ZADANIE           Budowa hali sportowej (18x36) przy gimnazjum 

TERMIN  REALIZACJI 2016 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno 

BUDŻET 5 800 000 zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Fundacje wspierające rozwój kultury fizycznej 

Środki budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki Urzędu Marszałkowskiego 

UWAGI  

 

ZADANIE          Budowa sali gimnastycznej (12x24) przy szkole podstawowej w 

Silniczce 

TERMIN  REALIZACJI 2016 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno 

BUDŻET 2 000 000 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Fundacje wspierające rozwój kultury fizycznej 

Środki budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki Urzędu Marszałkowskiego 

UWAGI  

 

ZADANIE            Budowa sali gimnastycznej (12x24) przy szkole podstawowej w 

Borzykowej 

TERMIN  REALIZACJI 2016 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno 

BUDŻET 2 000 000 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Fundacje wspierające rozwój kultury fizycznej 

Środki budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 
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Środki Urzędu Marszałkowskiego 

UWAGI  

 

ZADANIE           Rozbudowa i modernizacja stadionu sportowego z zapleczem w 

Żytnie 

TERMIN  REALIZACJI 2017 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno 

BUDŻET  

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Fundacje wspierające rozwój kultury fizycznej 

Środki budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki Urzędu Marszałkowskiego 

UWAGI  

 

ZADANIE            Budowa zbiornika retencyjnego w okolicach Pukarzowa – 18 ha 

TERMIN  REALIZACJI 2016 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina Żytno + Partner 

BUDŻET 5.200.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki partnera 

Środki Urzędu Marszałkowskiego 

UWAGI  

 

ZADANIE            Budowa zbiornika retencyjnego w okolicach Ciężkowiczek – 45 ha 

TERMIN  REALIZACJI 2016 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno  + Partner 

BUDŻET 13.000.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki partnera 
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Środki Urzędu Marszałkowskiego 

UWAGI  

 

ZADANIE            Budowa zbiornika retencyjnego w okolicach Żytna  

– 38 ha 

TERMIN  REALIZACJI 2016 – 2023 

ODPOWIEDZIALNY Gmina  Żytno + Partner 

BUDŻET 5.200.000,- zł 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Środki własne gminy 

Środki budżetu państwa 

Środki Unii Europejskiej 

Środki partnera 

Środki Urzędu Marszałkowskiego 

UWAGI  

 

Nazwa projektu:  Budowa e-administracji, e - edukacji, e - zdrowia 

Uzasadnienie Cyfryzacja administracji jest jednym z kluczowych obszarów do poprawy w 

perspektywie 2014 - 2020 w urzędach i służbie zdrowia ciąży obowiązek 

wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów i umożliwinie 

petentom załatwianie spraw urzędowych w sposób elektroniczny. 

Opis Planowane są działania związane z wprowadzeniem elektronicznych usług 

publicznych, eletronicznego obiegu dokumentów w urzędzie, ośrodku 

zdrowia. Powyższe działania wynikają z ustawowych obowiązków. Ponadto 

ważnym zadaniem będzie informtyzacja szkół gminnych m.in. 

wprowadzenie eletkronicznego dziennika.  

Źródła finansowania RPOWŁ, Program Polska Cyfrowa, budżet gminy 

 

Nazwa projektu:  Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkiach użyteczności publicznej i 

prywatnych (prosument) 

 

Uzasadnienie Zgodnie z realizacją pakietu klimatycznego gminy są zobowiązane do 

redukacji emisji CO2, źródeł niskiej emisji, przechodzenia z paliwa 

konwencjonalnego (węgiel, miał, ekogroszek) na odnawialnego źródła 
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energii.  

Opis Planowane działania w zależności od potrzeb, wyników audytów 

energetycznych mogą objąć instalacje pomp ciepła, solarów, fotowoltaiki, 

małych biogazowni rolniczych, kotłów biomasowych. 

Źródła finansowania RPO WŁ, PROW, WFOŚiG w Łodzi, NFOŚiGW w Warszawie, finansowanie 

przez stronę trzecią  - TPF, budżet gminy 

 

Nazwa projektu: Promocja możliwości inwestowania w gminie poprzez stworzenie oferty 

inwestycyjnej m.in. katalog, informacja na stronie internetowej gminy 

Uzasadnienie Rozwój przedsiębiorczości, powstawanie nowych firm, miejsc pracy 

wymaga stworzenia sprzyjających warunków dla inwestorów 

zewnętrznych.   

Opis Możliwe do realizacji będą działania polegające na wyznaczeniu terenów 

pod działalność gospodarczą, stworzenie strefy aktywności gospodarczej, 

uzbrojenie terenów pod przyszłe inwestycje, promocja gminy - katalogi, 

foldery, prezentacje, infromacje na stronie inernetowej.  

Źródła finansowania RPO WŁ, budżet gminy, środki prywatne 

 

Nazwa projektu: Organizacja spotkań, szkoleń dla lokalnych przedsiębiorców z zakresu możliwości 

aplikowania o środki z Unii Europejskiej; 

Uzasadnienie Istnieje duża potrzeba w zakresie podnoszenia świadomości i kompetencji 

w pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskich.  

Opis Planowane są cykle spotkań, konsultacji w postaci mobilnych punktów 

informacyjnych o funduszach. W urzędzie gminy  będą opublikowane 

aktualne informacje na temat konkursów i szkoleń w tych obszarach.   

Źródła finansowania działania we współpracy z Urzędem Marszałkowkim w Łodzi, ARiMR 

 

Nazwa projektu: Stworzenie produktu turystycznego  

Uzasadnienie Rozwój turystyki weekendowej jest na pewno szansą dla gminy , aby 

wykreować z gminy ciekawą markę. Do tego jednak potrzeba narzędzi, 

które przyczynią się do promocji i informacji w ofercie gminy.  
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Opis Projekt może obejmować przygotowanie ulotek, folderów o gminie, o 

ofercie turystycznej. Informacje powinny się także znaleźć na stronie 

internetowej gminy. Należy promować możliwość spędzania wolnego czasu 

w gminie poprzez informacje o agroturystyce, ofercie o atrakcjach 

turystycznych, kulturalnych, sportowych. 

Źródła finansowania RPO WŁ, PROW, budżet gminy 

 

Nazwa projektu: Stworzenie miejsc do uprawiania sportów m.in. siłownie zewnętrzne, stoły do 

tenisa stołowego, gry w piłkę 

Uzasadnienie Coraz większa świadomość i chęć społeczeństwa dotycząca uprawnia 

sportu sprawia, że tego typu miejsca cieszą się dużą popularnością, a 

aktualnie nie ma tego typu miejsc w gminie. 

Opis Planuje się utworzenie tego typu miejsc w wybranych sołectwach.  

Źródła finansowania RPO WŁ, PROW, budżet gminy  

 

Nazwa projektu: Organizacja szkoleń/kursów dla mieszkańców gminy w zakresie kluczowych 

kompetencji cyfrowych 

Uzasadnienie Rozwój usług cyfrowych sprawia, że istnieje coraz większa potrzeba na 

upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych 

zwłaszcza u osób starszych i z grup wykluczonych: bezrobotni, 

niepełnosprawni.  

Opis Planowane działania będą się koncetrować na zwiększeniu wykorzystania 

ICT przez osoby wykluczone cyfrowo, w tym osoby po czterdziestym piątym 

roku życia, niepełnosprawne i słabo wykształcone, podniesieniem 

świadomości w zakresie korzyści z wejścia w świat cyfrowy (np. możliwość 

załatwiania spraw urzędowych elektronicznie, użycia bezpiecznych form 

uwierzytelniania, takich jak bezpłatny profil zaufany), zwiększeniem 

poczucia zaufania do świata cyfrowego przez działania edukacyjne 

dotyczące zagrożeń w sieci i sposobów ich uniknięcia (np. prawa 

konsumenta, ochrona danych osobowych w sieci, edukacja medialna).  

Źródła finansowania RPO WŁ, PROW, Polska Cyfrowa, budżet gminy 
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Nazwa projektu: Poprawa estetyki gminy poprzez uporządkowanie i rewitalizację przestrzeni 

publicznej i zabytków 

Uzasadnienie Na terenie gminy można dostrzez zanedbane tereny, które po 

zagospodarowaniu mogłby zupełnie zmienić swoj charakter.  

Opis Planowane działania będą polegać na uporządkowaniu zieleni, wykonaniu 

nasadzeńw  miejscach zaniedbanych, nadanie im nowych np. rekreacyjnych 

funkcji.  

Źródła finansowania WFOŚiGW, budżet gminy 

 

Nazwa projektu: Edukacja ekologiczna mieszkanców gminy 

Uzasadnienie Pogarszający się stan środowiska naturalnego w Polsce sprawia, że należy 

dołożyć starań, aby podnieść świadomość mieszkańców w zakresie 

zachowań proekologicznych. 

Opis Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw 

ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego 

rozwoju może się odbyć poprzez kampanię informacyjną, organizację 

spotkań, warsztatów dotyczących m.in. selektywnej zbiórki odpadów, 

proekologicznego życia etc.  

Źródła finansowania WFOŚiGW, budżet gminy 
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 Program Rozwoju Turystyki na Obszarach Wiejskich w Polsce 

 Strategia Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020; 
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 Umowa Partnerstwa 2014-2020; 

 Wojewódzka Strategia w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2007–2020; 

 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT); 

 Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007 - 2020 
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