RAPORT O STANIE
GMINY KRUSZYNA

MAJ 2019 ROKU

RAPORT O STANIE GMINY KRUSZYNA

SPIS TREŚCI
1.

WSTĘP _________________________________________________________________________________3

2.

ZARZADZANIE GMINĄ _____________________________________________________________________7

3.

DEMOGRAFIA __________________________________________________________________________12

4.

LOKALNY RYNEK PRACY __________________________________________________________________13

5.

FINANSE GMINY ________________________________________________________________________14

6.

PROMOCJA GMINY ______________________________________________________________________19

7.

OŚWIATA I WYCHOWANIE ________________________________________________________________20

8.

POMOC SPOŁECZNA _____________________________________________________________________25

9.

POMOC PUBLICZNA _____________________________________________________________________29

10.

MIESZKALNICTWO ____________________________________________________________________30

11.

ŁAD PRZESTRZENNY ___________________________________________________________________32

12.

INWESTYCJE__________________________________________________________________________34

13.

INFRASTRUKTURA DROGOWA, KOMUNIKACJA, OŚWIETLENIE _________________________________35

14.

ŚRODOWISKO ________________________________________________________________________37

15.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI______________________________________________________40

16.

FUNDUSZ SOŁECKI_____________________________________________________________________42

17.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ________________________________________43

18.

BIBLIOTEKA __________________________________________________________________________44

19.

SPORT ______________________________________________________________________________45

20.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA _______________________________46

21.

PODSUMOWANIE _____________________________________________________________________47

2|Strona

RAPORT O STANIE GMINY KRUSZYNA

1. WSTĘP
Raport o stanie gminy Kruszyna opracowano w związku z art. 28aa ust 1 i 2 ustawy o samorządzie
gminnym. Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku
2018.
Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną
gminy Kruszyna w roku 2018. Zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania gminy
według stanu na dzień 31.12.2018 r .
Raport ukazuje również trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny
możliwości dalszego rozwoju gminy.
Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy
1. Zarządzanie Gminą
2. Demografia
3. Lokalny rynek pracy
4. Finanse gminy Kruszyna
5. Promocja Gminy
6. Oświata i wychowanie
7. Pomoc społeczna
8. Pomoc publiczna
9. Mieszkalnictwo
10. Ład przestrzenny
11. Inwestycje
12. Infrastruktura drogowa, komunikacja, oświetlenia
13. Środowisko
14. Gospodarka nieruchomościami
15. Fundusz sołecki
16. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
17. Biblioteka
18. Sport
19. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
Gmina KRUSZYNA w obecnych granicach powstała w 1972 r Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej –
Akt powołania gminy Kruszyna Dz. Urz. WRN Łódź, 1972 nr 14 poz. 185.
Gmina Kruszyna położona jest w północnej części województwa śląskiego, graniczy z gminami: Radomsko,
Nowa Brzeźnica, Ładzice, Mykanów, Kłomnice, Gidle.
Struktura użytkowania gruntów w Gminie Kruszyna przedstawia się następująco:
 Tereny budowlane 134,9010 ha
 Grunty orne 3580,5430 ha
 Łąki i pastwiska 1358,9839 ha
 Lasy 3724,0490 ha
3|Strona

RAPORT O STANIE GMINY KRUSZYNA
 Drogi 306,1363 ha
 Wody 101,6520 ha
 Inne 113,4931 ha
Struktura gruntów na obszarze gminy Kruszyna w hektarach
Łąki i pastwiska
14,6%

Lasy
40,0%

Grunty orne
38,4%

Tereny budowlane
1,4%
Inne
1,2%

Wody
1,1%

Drogi
3,3%

Gmina ma charakter leśno-rolniczy. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 9319,75 ha. Na terenie gminy
przeważają użytki rolne, stanowiące 53 % obszaru Gminy oraz lasy zajmujące 40% powierzchni Gminy.
Pod względem ukształtowania terenu gmina Kruszyna należy do terenów równinnych. Przez jej teren
przepływa rzeka Warta.
Siedzibą gminy jest miejscowość Kruszyna.
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W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Baby, Bogusławice, Jacków, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg –
Kijów, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek, Wikłów.
Powierzchnia poszczególnych sołectw kształtuje się następująco:
Sołectwo

Powierzchnia w ha

Udział w %

Baby

500,3629

5,37

Bogusławice

1050,7049

11,27

Jacków

751,6370

8,07

Kijów-Łęg

1864,9336

20,01

Kruszyna

1950,9495

20,93

Lgota Mała

810,7803

8,70
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Pieńki Szczepockie

161,0758

1,73

Teklinów

244,5763

2,62

Widzów

668,0280

7,17

Widzówek

645,9552

6,93

Wikłów

670,7548

7,20

RAZEM:

9319,7583

100,00

Liczba ludności w poszczególnych sołectwach wynosi :
Sołectwo

Liczba mieszkańców

Baby

308

Bogusławice

515

Jacków

581

Łęg-Kijów

120

Kruszyna

986

Lgota Mała

583

Pieńki Szczepockie

79

Teklinów

366

Widzów

1022

Widzówek

163

Wikłów

154
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2. ZARZADZANIE GMINĄ
Podstawowym celem działalności Urzędu Gminy jest zapewnienie klientom profesjonalnej i przyjaznej
obsługi. Urząd realizuje zadania własne i zlecone przez administracje rządową. Do zadań własnych należą:
dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę, infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska.
Natomiast zadania zlecone dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów i obronności.
Kierownikiem Urzędu jest wójt. W skład struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Kruszyna wchodzą
4 referaty:
 Finansowy
 Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
 Organizacyjny i Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
 Obsługi Placówek Oświatowych
W urzędzie Gminy zatrudnionych jest: 23 osoby na stanowiskach urzędniczych i 3 osoby obsługi.
Jednostką organizacyjna jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który zatrudnia na stanowiskach
urzędniczych 5 osób i 2 osoby na stanowiskach pracowniczych oraz 2 pełne etaty (4 opiekunki
w niepełnym wymiarze godzin)na usługi opiekuńcze dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
W roku 2018 pracownicy Urzędu Gminy opracowali 2998 decyzji i 291 zaświadczeń.
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Opracowane zostało 58 zarządzeń wójta, które dotyczyły bieżącej działalności Urzędu oraz 60 zarządzeń
dotyczących spraw finansowych.
W Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono:
7 aktów urodzeń,
21 aktów małżeństw w tym konkordatowe 19, cywilne 1, transkrypcja aktu zagranicznego 1,
wydano 22 zaświadczenia do ślubu konkordatowego,
25 aktów zgonu.
Odnotowano 2 wyroki rozwodowe i 1 orzeczenie o zniesieniu separacji.
Przyjęto 511 wniosków dowodowych.
Wydano 413 odpisów z akt stanu cywilnego.
Dokonano 735 przeniesień aktów stanu cywilnego z wersji papierowej do systemu elektronicznego
ŹRÓDŁO.
Zestawienie dokumentów programowych gminy Kruszyna.
L.p. Nazwa strategii, programu, planu

Nazwa aktu wprowadzającego

Czas obowiązywania

1.

Strategia Rozwoju Gminy Kruszyna

Uchwała nr XLII/260/2014

2014-2020

2

Program Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi

Uchwala nr XXIX/200/2017

2018

3.

Program Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii

Uchwała nr XXIX/212/2017

2018

4.

Program Usuwania Azbestu i
Wyrobów Zawierających Azbest

Uchwała nr XXXIX/244/2014

2014-2032

5.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Uchwala nr II/10/2018

2016-2022

6.

Program Opieki nad Zwierzętami i
Zapobiegania Bezdomności

Uchwała nr XXXV/242/2018

2018

7.

Regulamin Utrzymania Porządku i
Czystości

Uchwała nr XXXIII/235/2018

2018

8.

Zasady gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi
własność gminy Kruszyna

Uchwała XIV/90/08

9.

Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy
Kruszyna

Uchwała nr XVII/116/2016
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10.

Wieloletni program osłonowy w
zakresie dożywiania

Uchwała XXXVI/223/2014

2014-2020

11.

Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych gminy Kruszyna

Uchwała nr XLII/261/2014

2014-2020

12.

Gminny Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie

Uchwała nr XV/98/2016

2016-2020

13.

Gminny Program wspierania Rodziny

Uchwała nr XXIII/157/2017

2017 -2019

Organem uchwałodawczym jest Rada Gminy Kruszyna, składająca się z 15 radnych.
W roku 2018 w kadencji Rady Gminy 2014-2018 podjętych zostało 55 uchwał z czego 20 stanowiło akt
prawa miejscowego. Zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym wójt przedkłada organowi nadzoru
tzn. wojewodzie albo regionalnej izbie obrachunkowej uchwały rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich
podjęcia. Jeżeli uchwała jest sprzeczna z prawem, organ nadzoru orzeka o jej nieważności, w całości lub w
części, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały. Nadzór Prawny Wojewody
Śląskiego w jednym przypadku w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdził nieważność jednej
uchwały.
Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym każdy, czyj interes prawny lub
uprawnienie zostały naruszone uchwałą może zaskarżyć ją do sądu administracyjnego. W naszym
przypadku, na wniosek Prokuratura Rejonowego w Częstochowie, Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gliwicach wyrokiem syg. akt II SA/GI 789/18 z dnia 25 lutego 2019r. stwierdził nieważność Uchwały
Rady Gminy Kruszyna Nr XXXV/242/2018 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruszyna w 2018 roku.
Wśród podjętych uchwał, dwie związane były z wprowadzoną nowelizacją ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Zmiany dotyczyły między innymi wprowadzenia do limitu udzielania zezwoleń na sprzedaż wszystkich
napojów alkoholowych, także tych, które zawierają do 4,5 proc. alkoholu. W poprzednim stanie prawnym
rada gminy, określając liczbę punktów sprzedaży alkoholu, nie uwzględniała w limicie piwa i alkoholu do
4,5 proc.
Ponadto potrzeba zmiany dotychczasowej uchwały dotyczącej zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i miejsc podawania napojów alkoholowych wyniknęła z konieczności doprecyzowania sposobu określania
i liczenia odległości między obiektami uznanymi za chronione, a punktami sprzedaży i podawania alkoholu.
Zmiany prawa samorządowego wprowadzone w styczniu 2018 r wymusiły podjęcie kilku obligatoryjnych
uchwał. Jedną z nich jest przyjęcie nowego Statutu Gminy Kruszyna, który jest podstawowym aktem
prawa regulującym zasady pracy Rady Gminy.
W nowym Statucie wprowadzona została komisja skarg, wniosków i petycji, która dotychczas nie istniała.
Statut określa zasady jej funkcjonowania.
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Kolejną istotną zmianą było wprowadzenie obowiązku transmitowania i utrwalania obrad rady gminy za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Podjęta została również uchwała w sprawie przysługującej mieszkańcom gminy obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej. Nowy Statut został przyjęty przez radę gminy poprzedniej kadencji.
Od miesiąca listopada 2018r. uchwały podejmowane są przez nowo wybraną Radę Gminy. Do 31 grudnia
2018r. Rada Gminy podjęła 26 uchwał z czego 3 to akty prawa miejscowego. W związku
z ukonstytuowaniem się nowej rady gminy po wyborach samorządowych, znaczną część podjętych uchwał
stanowią uchwały porządkowe np. powołanie składów komisji czy też ustalenie planów pracy tychże
komisji.
W ceku usprawnienia procesu administracyjnego i wychodząc naprzeciw wymaganiom społeczeństwa
informacyjnego gmina Kruszyna przystąpiła w 2016r. do projektu „Zwiększenie dostępu do cyfrowych
usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna”. Realizacja projektu zakończyła się 28 maja 2018 r.
Jego wartość wyniosła 831 tys. zł w tym dofinansowanie 690 tys. zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
I etap realizacji projektu obejmował zakup sprzętu komputerowego.
Zakupionych zostało 15 komputerów stacjonarnych z monitorami, 20 laptopów dla radnych
i pracowników uczestniczących w sesjach rady, urządzenia wielofunkcyjne, drukarka kodów kreskowych
oraz dodatkowe wyposażenie serwerowni urzędu.
Wymiana

komputerów

była

konieczna,

gdyż

dotychczasowy

sprzęt

był

już

przestarzały

z oprogramowaniem nie posiadającym wsparcia producenta. Wyposażenie radnych w laptopy znacznie
usprawniło komunikację pomiędzy Urzędem Gminy a radnymi. Zawiadomienie o sesjach i projekty uchwał
przekazywane są drogą elektroniczną co znacząco obniżyło koszty funkcjonowania biura rady. Laptopy
wykorzystywane są także do głosowania na sesjach.
II etap projektu to zakup programów komputerowych.
W ramach projektu między innymi powstała nowa strona internetowa, biuletyn informacji publicznej i co
najważniejsze, Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta.
Powstał także punkt potwierdzania profilu zaufanego.
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta umożliwia klientom Urzędu Gminy Kruszyna złożenie wniosków
i pism bez odwiedzania urzędu. W formie elektronicznej możemy dostarczyć:
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 Deklarację na podatek leśny
 Deklarację na podatek rolny
 Deklarację na podatek od nieruchomości
 Deklarację na podatek od środków transportowych
 Informację w sprawie podatku leśnego
 Informację w sprawie podatku rolnego
 Informację w sprawie podatku od nieruchomości
 Deklaracje oraz korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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 Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
 Wniosek o oddanie nieruchomości w dzierżawę lub użyczenie
 Wniosek o sprzedaż lub oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
 Wniosek o sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 Wniosek o wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego
 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 Wniosek o uzgodnienie przebiegu projektowanej sieci lub przyłącza
 Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
 Wniosek o wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego
 Wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy
 Wniosek w sprawie zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu
 Wniosek w sprawie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub
stwierdzające stan zaległości
 Wniosek

w

sprawie

zaświadczenie

o

przeznaczeniu

działki

w

miejscowym

planie

zagospodarowania przestrzennego
 Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub
zbiorowego odprowadzania ścieków
 Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
Można również złożyć w urzędzie dowolny inny wniosek korzystając z formularza „Pismo ogólne do
urzędu”.
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta umożliwia śledzenie na jakim etapie realizacji znajduje się nasza
sprawa, złożona zarówno elektronicznie jaki i w tradycyjny sposób.
Kolejnym udogodnieniem jakie oferuje EBOI jest możliwość przekazywania do urzędu gminy informacji o
ilości zużytej wody, a na tej podstawie, samodzielnego wygenerowania faktury.
Taką fakturę możemy za pomocą EBOI opłacić - to kolejna funkcjonalność Elektronicznego Biura Obsługi
Interesanta.
Za pomocą płatności w EBOI uregulujemy również zobowiązania związane z podatkami i opłatami
lokalnymi, w tym: podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym, gospodarką odpadami komunalnymi,
wspomnianą wcześniej opłatą za zużytą wodę i odprowadzone ścieki czy opłatami związanymi
z koncesjami alkoholowymi.
Składając wnioski w formie elektronicznej, również musimy je podpisać. Służy do tego profil zaufany.
Możemy założyć go na portalu pz.gov.pl a potwierdzić w Urzędzie Gminy Kruszyna.
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To właśnie Urząd Gminy Kruszyna, jako jeden z nielicznych urzędów gmin w Polsce, posiada Punkt
Potwierdzania Profili Zaufanych, gdzie w ciągu kilku minut potwierdzimy swój profil zaufany, a tym samym
skorzystamy z szeregu usług elektronicznych świadczonych przez coraz większą grupę podmiotów.
Na portalu obywatel.gov.pl, wykorzystując profil zaufany, możemy między innymi:
 uzyskać dowód osobisty dla siebie lub swojego dziecka
 zgłosić lub cofnąć zawieszenie dowodu osobistego
 unieważnić dowód osobisty
 uzyskać mDokumenty – podawać swoją tożsamość i dane o swoim pojeździe smartfonem
 zgłosić urodzenie dziecka
 uzyskać odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
 sprawdzić swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych czy w rejestrze PESEL
 skorzystać z Internetowego Konta Pacjenta (IKP)
 uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
 zgłosić wyjazd za granicę lub pobyt za granicą
 założyć jednoosobową działalność gospodarczą
 wpisać się do rejestru wyborców
 sprawdzić swój pojazd
 zgłosić zbycie pojazdu
 sprawdzić swoje punkty karne
Natomiast na portalu empatia.mpips.gov.pl możemy złożyć wnioski z obszaru świadczeń rodzinnych,
pomocy społecznej, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, opieki nad dzieckiem czy
karty dużej rodziny.
Dostęp do elektronicznych usług Urzędu Gminy Kruszyna możliwy jest z dowolnego urządzenia
połączonego z Internetem.
Na smartfony i tablety przygotowaliśmy aplikację mobilną, którą można pobrać z głównej strony gminnego
portalu - www.kruszyna.pl.
Aplikacja umożliwia dostęp z dowolnego miejsca do swojego konta interesanta w EBOI. Informuje
użytkownika o zbliżających się wydarzeniach z terenu gminy, ostrzega przed przewidywanymi
zagrożeniami czy zdarzeniami, umożliwia również przesłanie zgłoszenia do urzędu gminy z załączonym
zdjęciem i opisem.
Gminny portal zawiera też formularz rejestracyjny do newslettera. Informujemy w nim o ważniejszych
wydarzeniach związanych z działalnością Gminy Kruszyna.

3. DEMOGRAFIA
Zgodnie z danymi z ewidencji ludności na dzień 31 grudnia 2018 r w gminie Kruszyna jest 4877
mieszkańców z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni.
W 2018 r. urodziło się 51 dzieci w tym 16 dziewczynek i 35 chłopców. Współczynnik dynamiki
demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,89.
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Na 1000 mieszkańców gminy Kruszyna przypada 10.45 zgonów. W 2018 roku zanotowano 57 zgonów.
Gmina Kruszyna ma ujemny przyrost naturalny wynoszący - 6.
W 2018 roku zarejestrowano 128 zameldowań oraz 138 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji
wynosi dla gminy Kruszyna - 10.
64,2% mieszkańców gminy Kruszyna jest w wieku produkcyjnym, 18% w wieku przedprodukcyjnym,
a 17.8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

4. LOKALNY RYNEK PRACY
Gmina Kruszyna jest gmina typowo rolniczą. Świadczy o tym liczba gospodarstw rolnych
wielkoobszarowych.
Powierzchnia gospodarstwa

Liczba gospodarstw

1-5 ha

2165

5-10 ha

74

10-50 ha

47

50-100 ha

4

Powyżej 100 ha

2

Według danych z 2018 r zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki na terenie gminy Kruszyna
zarejestrowanych jest 189 podmiotów gospodarczych.
W 2018 roku powstały 22 nowe firmy, a zlikwidowano 15.
Liczba bezrobotnych w grudniu 2018 roku wynosiła 93 osoby zrejestrowane w Powiatowym Urzędzie
Pracy. Na początku roku 2018 liczba ta wynosiła 126 osób. Jest to znaczący spadek w porównaniu z latami
poprzednimi, kiedy to bezrobocie było bardzo wysokie. Działania na rzecz ograniczenia bezrobocia
i łagodzenia jego skutków pozostają przede wszystkim w gestii Powiatowego Urzędu Pracy
w Częstochowie. W działania te włącza się gmina Kruszyna poprzez organizowanie prac publicznych, staży.
Liczba osób objętych aktywizacja zawodową na terenie gminy Kruszyna w roku 2018
Rok

Roboty publiczne

Prace
interwencyjne

Prace społecznie
użyteczne

staż

2018

9

0

4

1
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5. FINANSE GMINY
Budżet na 2018 rok przyjęty został uchwałą nr XXX/220/2018 Rady Gminy Kruszyna z dnia 20
grudnia 2017r. Zmiany w budżecie w trakcie roku wprowadzone zostały dziesięcioma uchwałami Rady
Gminy i dziewiętnastoma zarządzeniami Wójta Gminy.
Budżet Gminy Kruszyna za 2018 rok wykonany został po stronie dochodów w wysokości
23 370 348,16 zł na plan 24 010 927,81 zł (97,33%), a po stronie wydatków wykonanie wyniosło
28 134 886,08 zł na plan 30 000 701,81 zł (93,78%).
Planowany deficyt budżetu za 2018 wynosił 5 989 774,00 zł, natomiast faktycznie na koniec roku wyniósł
4 764 537,92 zł, czyli wypracowany deficyt jest o około 1,2 mln zł mniejszy od zakładanego.
L.P. Kategoria
1.

Dochody własne, w tym:

Plan

Wykonanie % wykonania

7 041 573,00

7 762 654,25

110,24

1.1

- udziały PIT

2 667 125,00

2 836 617,00

106,35

1.2

- udziały CIT

5 000,00

7 183,29

143,67

1.3

- podatek od nieruchomości

1 585 000,00

1 641 537,03

103,57

1.4

- dochody ze sprzedaży majątku

80 000,00

493 580,00

616,98

2.

Dotacje (UE,BP, inne)

9 338 711,81

7 977 050,91

85,42

3.

Subwencje

7 630 643,00

7 630 643,00

100,00

24 010 927,81

23 370 348,16

97,33

4. Dochody ogółem (1+2+3)
5.

Wydatki bieżące

18 846 322,81 zł

18 168 281,46

96,40

6.

Wydatki majątkowe

11 154 379,00 zł

9 966 604,62

89,35

7. Wydatki ogółem(5+6)

30 000 701,81 zł

28 134 886,08 zł

93,78

8. Wynik budżetu(4-7)

-5 989 774,00 zł

-4 764 537,92 zł

79,54
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ŹRÓDŁA DOCHODÓW GMINY W 2018 R.
Sprzedaż mienia
2%

Pozostałe dochody
9%

Podatek od
nieruchomości
7%

Subwencja
33%

Udziały PIT
12%

Dotacje z innych
źródeł
1%

Środki UE
12%

Dotacje z Budżetu
Państwa
24%

Największą pozycję dochodów budżetu stanowiły łącznie dochody z dotacji z Budżetu Państwa przyznane
na realizację zadań własnych i zleconych oraz środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań własnych
Gminy - była to kwota blisko 8,6 mln zł co stanowi prawie 37% dochodów Gminy. Na drugim miejscu
uplasowały się dochody z tytułu subwencji – ponad 7,6 mln zł tj. 33% wszystkich dochodów. Dochody
własne tj. podatki, dochody ze sprzedaży i gospodarowania mieniem, wpływ za wodę i ścieki, za
gospodarowani odpadami stanowiły 30 % dochodów – ok. 7,1 mln zł.
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w 2018 r. wyniósł 33,22%.
Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy – 4 791,95 zł
Dochody własne na 1 mieszkańca gminy - 1 591,69 zł
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WYDATKI GMINY W 2018 R.
Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
5%
Administracja
publiczna
10%

Pozostałe
5%

Rodzina, pomoc
społeczna
19%

Drogi gminne
3%

Rozbudowa kanalizacji
i oczyszczalni
29%

Obsługa długu
1%

Oświata i wychowanie
28%

Najwyższą pozycję wydatków Gminy w 2018 ze względu na prowadzone inwestycje w zakresie gospodarki
wodno-kanalizacyjnej stanowiły wydatki związane z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków oraz
budową kanalizacji w miejscowości Kruszyna – 8,13 mln zł tj 29% wszystkich wydatków. Z tego też powodu
wyjątkowo na drugim miejscu pod względem wysokości wydatkowanych środków uplasowała się oświata
– 28% i 7,89 mln zł. Trzecie miejsce (19% i 5,44 mln zł) to wydatki na obsługę zadań z zakresu pomocy
społecznej i świadczeń rodzinnych. To zadanie jednak w większości finansowane jest z dotacji BP – kwota
dofinansowania to 4,83 mln zł.
Zaledwie 1% wydatków stanowi obsługa długu tj. spłata odsetek od istniejącego zadłużenia Gminy
– w 2018 roku była to kwota 210 tys zł.
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 35,42%
Wydatki ogółem na 1 mieszkańca gminy – 5 768,89 zł.
Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca gminy – 2 043,59 zł.
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Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych

Tytuł projektu /
Źródło finansowania

Dane z umowy
dofinansowania
Wartość
projektu

Ostateczne rozliczenie
kosztów kwalifikowalnych

Wysokość
środków,
które
wpłynęły w
Wysokość
Wartość
Wysokość
dofinansowania projektu dofinasowania 2018 roku

Przebudowa drogi gminnej
Nr 694450S Widzów ul.
Antoniowska/PROW 20142020

636 974,57

405 306,00

636 974,57

405 306,00

405 306,00

Rozwój wiedzy i
umiejętności uczniów w
zakresie kompetencji
kluczowych w Gminie
Kruszyna/ RPOWSL 20142020

887 171,43

798 454,29

798 001,34

718 201,18

557 101,18

Zwiększenie dostępu do
cyfrowych usług publicznych
na terenie Gminy
Kruszyna/RPOWSL 20142020

831 049,50

690 709,61

831 049,50

690 709,61

670 041,41

Budowa kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i
tłocznej z przyłączami,
przepompowniami ścieków
w miejscowości Kruszyna Etap I/RPOWSL 2014-2020

7 614 832,04

3 424 937,00

Szkolenie mieszkańców
Gminy Kruszyna w zakresie
kompetencji cyfrowych” /
Program Operacyjny Polska
Cyfrowa 2014-2020

100 800,00

100 800,00

„Umiem pływać”/Fundusz
Zajęć Sportowych dla
uczniów

15 750,00

7 875,00
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Projekt w trakcie realizacji 1 048 198,20

Projekt w trakcie realizacji

15 749,95

7 874,97

100 800,00

7 874,97
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Zakup sprzętu ratownictwa
dla OSP/Fundusz
Sprawiedliwości

27 580,00

27 304,20

25 997,52

25 737,54

25 737,54

Przebudowa drogi gminnej
nr 6940006S w m. Łęg-Kijów
/Konkurs Przedsięwzięć
Inicjatyw lokalnych

279 000,00

60 000,00

277 866,87

60 000,00

60 000,00

Modernizacja ul. Wspólnej
Lgota Mała - Widzów /Urząd
Marszałkowski
Województwa
Śląskiego(dawny FOGR)

287 755,10

141 000,00

257 964,16

126 402,44

126 402,44

Usunięcie i
unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z
terenu Gminy
Kruszyna/WFOŚiGW w
Katowicach

13 959,04

13 959,04

13 959,04

13 959,04

13 959,04

Realizacja Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy
Kruszyna na lata 2016-2022
w zakresie wymiany źródeł
ciepła w budynkach
mieszkalnych /WFOŚiGW w
Katowicach

350 000,00

100 000,00

326 116,34

100 000,00

100 000,00

Zadłużenie
W celu realizacji zadań własnych, Gmina zaciąga pożyczki oraz emituje obligacje.
W 2018r do budżetu Gminy wpłynęły przychody z następujących źródeł:
Rodzaj

Instytucja

Zadanie

Pożyczka

WFOŚiGW w Katowicach

Rozbudowa oczyszczalni

Pożyczka

WFOŚiGW w Katowicach

Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kruszyna
etap I
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Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Kruszyna na lata 2016-2022 – Etap I: rok
2018

Pożyczka

WFOŚiGW w Katowicach

226 116,34

Obligacje

PKO BP

Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kruszyna
etap I

2 315 000,00

Obligacje

PKO BP

Rozbudowa oczyszczalni

1 170 000,00

Razem:

6 166 516,34

Równocześnie Gmina w 2018 spłaciła zadłużenie z tytułu zaciągniętych wcześniej zobowiązań w wysokości
861 048,00 zł oraz uzyskała umorzenie pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w roku 2010 na rozbudowę
kanalizacji w m. Jacków-Baby – kwota umorzenia 491 895,00 zł.
Zadłużenie Gminy Kruszyna na koniec 2018 z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wyniosło 9 962 983,34
zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje kwotę 2 042,85 zł.

6. PROMOCJA GMINY
Ze względu na stosunkowo niski budżet gminy Kruszyna na promocje gminy przeznaczane są niewielkie
środki. Gmina Kruszyna nie posiada ośrodka kultury, nie ma też odrębnego stanowiska ds. promocji
w strukturze Urzędu Gminy Kruszyna. Pomimo to zorganizowanych zostało kilka imprez, które cieszą się
popularnością i na stałe wpisały się do kalendarza. Do takich należą:
 Finał WOŚP.
 Gminny dzień kobiet. Dla wszystkich pań z terenu gminy Kruszyna organizowany jest koncert.
W roku 2018 wystąpił Kazimierz Kowalski wykonując najsłynniejsze arie operowe i operetkowe.
Uczestniczyło 230 kobiet.
 Bieg Rodzinny. Jest to impreza sportowa, która odbywa się z okazji Dnia Dziecka. W biegu na
różnych dystansach i różnych kategoriach wiekowych uczestniczy ok 120 osób. W roku 2018 do
dyscyplin dodany został nordic walking.
 Na przełomie lipca i sierpnia organizowany jest rajd rowerowy na trasie ok. 40 km. W 2018 roku
współorganizatorem było Stowarzyszenie Nasz dom z Jackowa. Ubiegłoroczny rajd upłynął pod
hasłem Dla Niepodległej z okazji 100lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Udział wzięło ok
100 osób
 Od wielu lat w pierwszą niedzielę września organizowana jest uroczystość upamiętniająca
hitlerowski mord na ludności cywilnej w dniu 4 września 1939 roku. Tradycji stało się zadość
również w roku 2018. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele posłów ziemi częstochowskiej,
Starosty Częstochowskiego, poczty sztandarowe lokalnych szkół i organizacji, kombatanci
i żołnierze
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 21 października 2018 r z okazji Dnia Seniora odbył się koncert zespołu pieśni i tańca Mały Śląsk
z Radzionkowa. Około 210 seniorów uczestniczyło w uroczystości.
 W okresie adwentu organizowana jest prezentacja stołów wigilijnych. W ubiegłym roku rady
poszczególnych sołectw przygotowały

potrawy wigilijne, które zostały zaprezentowane na

wspólnym stole. Wieczór uświetnił występ tenora opery śląskiej Juliusza Ursyna Niemcewicza.
W uroczystości licznie uczestniczyli mieszkańcy wszystkich sołectw.
Oprócz imprez mających na celu promocję organizowanych przez Urząd Gminy odbywają się liczne festyny
i inne imprezy integracyjne inicjowane przez lokalne stowarzyszenia.
Gmina Kruszyna jest członkiem:
 Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
 Związku Gmin Wiejskich RP,
 Stowarzyszenia Razem na Wyżyny (zrzeszenie 5 gmin powiatu częstochowskiego),
 Stowarzyszenie Subregionu Północnego ( wszystkie gminy powiatu częstochowskiego,
myszkowskiego i kłobuckiego).
W ramach współpracy zagranicznej gmina Kruszyna włączyła się w organizację współpracy Polsko –
Ukraińskiej. W dniach 17-21 kwietnia 2018 r gościliśmy przedstawicielkę Kijowskiego Oddziału
Regionalnego Związku Miast Ukrainy panią Panią Ołenę Kysłyca – sekretarza Rady Osiedla Gostomel.
Celem wizyty było zaprezentowanie struktury działania samorządu polskiego na przykładzie gminy
Kruszyna. Pani Ołena zainteresowana była następującymi tematami z zakresu działania samorządu
polskiego:
 Mechanizmy pozyskiwania wsparcia finansowego z udziałem środków krajowych i unijnych.
Podstawowe źródła dochodów jst.
 Gospodarka odpadami
 Utrzymanie i remonty dróg
 Zarządzanie nieruchomościami w gminie
 Infrastruktura edukacyjna
 Egzekwowanie należności podatkowych
Wizyta ukraińska była formą promocji gminy Kruszyna.
W ramach działalności Urzędu Gminy wydawany jest kwartalny biuletyn informacyjny Głos Gminy. Gazeta
zawiera 16 stron kolorowych. Ukazuje się nakładem ośmiuset bezpłatnych egzemplarzy, które
w sołectwach rozprowadzają sołtysi. W biuletynie zawarte są wszystkie ważne informacje o działalności
gminy.

7. OŚWIATA I WYCHOWANIE
Edukacja rozumiana

jako wychowanie i kształcenie jest jednym z najważniejszych elementów

wpływających na rozwój człowieka. Jak najwcześniej rozpoczęta i odpowiednio prowadzona jest
sposobem na podniesienie jakości zasobów ludzkich, a tym samym poziomu rozwoju gospodarczego
i stopy życia społeczeństwa.
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Sieć szkół i przedszkoli na terenie Gminy Kruszyna w roku szkolnym 2018/2019
Szkoły
 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie z oddziałem gimnazjalnym
 Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie z oddziałem gimnazjalnym
 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Lgocie Małej ( w skład którego wchodzi szkoła i przedszkole)
 Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Jackowie ( prowadzona przez Fundację Elementarz)
Przedszkola
 Gminne Przedszkole w Kruszynie
 Gminne Przedszkole w Widzowie
 Gminne Przedszkole W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lgocie Małej
 Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Fundacji Elementarz w Jackowie
W roku szkolnym 2018/2019 do szkół/przedszkoli na terenie Gminy Kruszyna uczęszczało 556 uczniów tj:
szkoły podstawowe – 341 uczniów w tym 7 uczniów nauczanie domowe, gimnazjum – 49 uczniów oraz
przedszkola – 166 wychowanków.
Liczba uczniów i oddziałów w szkole/ przedszkolu
Liczba
Liczba
uczniów oddziałów

Nazwa jednostki
Gminne Przedszkole w Kruszynie

59

3

Gminne Przedszkole w Widzowie

49

2

Gminne Przedszkole w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Lgocie Małej

38

2

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Fundacji Elementarz w Jackowie

20

1

Szkoła Podstawowa w Kruszynie z oddziałem gimnazjum

160

9

Szkoła Podstawowa w Widzowie z oddziałem gimnazjum

116

8

Szkoła Podstawowa w Lgocie Małej w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w
Lgocie Małej

66

8

Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Jackowie z nauczaniem domowym

48

7

Razem

556

40

Baza oświatowa
Szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Kruszyna są systematycznie remontowane
i doposażane w pomoce dydaktyczne. Nauczyciele mają do dyspozycji tablice interaktywne, co jest
pewnego rodzaju innowacją, monitory, projektory multimedialne, aparaturę nagłaśniającą. W szkołach są
świetlice do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, od ubiegłego roku funkcjonują gabinety profilaktyki
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zdrowotnej. Do dyspozycji uczniów przy szkołach są place zabaw i boiska sportowe. Przedszkola
w Widzowie i Kruszynie są po kapitalnych remontach wewnętrznych oraz zewnętrznych.
W Lgocie Małej zajęcia opiekuńczo-wychowawcze są realizowane w budynku szkoły. Jest to stan
przejściowy. Budynek przedszkola będzie remontowany po uzyskaniu dofinansowania ze środków
zewnętrznych. Aplikacja została złożona. Do chwili obecnej konkurs, ogłoszony przez Urząd Marszałkowski
nie został rozstrzygnięty. Zadanie to wpisane jest do wieloletniej prognozy finansowej.
W szkole w Kruszynie jest sala gimnastyczna o parametrach odpowiadających normom sportowym.
W Lgocie Małej i w Widzowie sale gimnastyczne stanowią trochę większe sale lekcyjne przystosowane
w miarę możliwości do zajęć z wychowania fizycznego. Szkoła w Jackowie nie posiada sali w ogóle.
Biorąc po uwagę ilość uczniów i klas największy problem stanowi brak sali gimnastycznej w Widzowie.
Budowa sali sportowej jest umieszczona w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2022
W roku 2018 w jednostkach oświatowych wykonane zostały bieżące remonty tj:
Lp.

Nazwa jednostki

Opis remontu

1

Zespól Szkolno-Przedszkolny w
Lgocie Małej

o Remont korytarza górnego (wymiana podłogi,
remont ścian, wymiana drzwi),
o malowanie 1 sali lekcyjnej

2

Szkoła Podstawowa w Kruszynie

o Malowanie 3 sal lekcyjnych, korytarza, sanitariatów
na bloku sportowym i pokoju nauczycielskiego

3

Szkoła Podstawowa w Widzowie

o Remont sali komputerowej i lekcyjnej w tym
(malowanie wymiana drzwi, wymiana parapetów,
montaż klimatyzatorów w klasie)
o Dostosowanie pomieszczenia na gabinet lekarski
o Montaż oświetlenia placu szkolnego

4

Gminne Przedszkole w Widzowie

o Zakup i montaż nowych lamp ledowych
o Wykonanie zabudowy rur CO
o Malowanie szatni, sali, gabinetu intendentki

Kadra pedagogiczna i administracja
W placówkach oświatowych zatrudnieni są nauczyciele posiadający wysokie kwalifikacje. Najwięcej
nauczycieli o najwyższym stopniu awansu zawodowego stanowią nauczyciele dyplomowani bo aż 39
osób, mianowani – 2 , kontraktowi – 4. Znaczna część nauczycieli legitymuje się dwiema, bądź trzema
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i więcej specjalnościami. Nauczyciele korzystają z różnych form dokształcania i doskonalenia, co przekłada
się na nowoczesne metody pracy i formy prowadzenia zajęć.
Zatrudnienie w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019 nauczycieli i pracownicy obsługi
Zatrudnienie
ogółem

Nazwa jednostki

etaty

w tym
nauczyciele

osoby etaty

pozostali

osoby etaty osoby

Szkoła Podstawowa w Kruszynie

25,76

31

19,76

25

6,00

6

Szkoła Podstawowa w Widzowie

21,90

27

17,15

22

4,75

5

Szkoła Podstawowa w Lgocie Małej

12,28

25

10,28

22

2,00

3

12,48

20

2,50

3

23
Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Jackowie

14,98

Gminne Przedszkole w Kruszynie

9,19

17

5,69

13

3,50

4

Gminne Przedszkole w Widzowie

7,57

16

4,57

12

3,00

4

Gminne Przedszkole w Lgocie Małej

5,71

7

3,21

4

2,50

3

Wydatki szkół/przedszkoli za 2018r.
Nazwa jednostki

Wydatki
ogółem
2018r.

Subwencja/
dotacja

Dopłata z
budżetu
Gminy

Wydatki na
ucznia
miesięcznie

Wydatki
na ucznia
roczne

Gminne Przedszkole w
Kruszynie

638 795,13

164 458,41

- 474 336,72

902,25

10 827,03

Gminne Przedszkole w
Widzowie

511 425,44

134 435,32

-376 990,12

869,77

10 437,25

Gminne Przedszkole w
Lgocie Małej

443 667,53

111 112,45

-332 555,08

972,95

11 675,46

Oddział przedszkolny w
Szkole podstawowej w
Jackowie

135 486,60

38 243,09

- 97 243,51

564,52

6 774,33
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Szkoła Podstawowa w
Kruszynie + oddział
gimnazjum

2 037 141,69

1 607 818,05

-429 323,64

1 054,42

12 653,05

Szkoła Podstawowa w
Widzowie+oddział
gimnazjum

1 683 591,78

1 084 939,39

-598 652,39

1 219,99

14 639,92

Szkoła Podstawowa w
Lgocie Małej w Zespole
Szkolno -Przedszkolnym w
Lgocie Małej

944 398,58

526 249,84

-418 148,74

1 192,42

14 309,06

Szkoła Podstawowa
Fundacji Elementarz w
Jackowie

665 426,48

546 711,63

-118 714,85

1 155,25

13 863,05

Razem

7 059 933,23

4 213 968,18

-2 845 965,05 1 058,14

12 697,72

Wyniki nauczania
W 2018r. do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 44 uczniów. Wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów
ze szkół w gminie Kruszyna nie odbiegały od średnich wyników uczniów w szkołach powiatu
częstochowskiego. Najwyższą średnią uczniowie uzyskali z języka polskiego a najniższą z języka
niemieckiego rozszerzonego. Szczegółowe wyniki przedstawia poniższa tabela

-

-

Gimnazjum
Widzów

21

46,86

60,72

41,63

50,77

70,58

48,16

62,78

28,67

Gmina Kruszyna

44

55,27

66,84

49,27

53,23

63,37

45,54

62,78

28,67

Powiat
Częstochowski

1 137

59,83

69,23

55,45

52,85

66,65

48,37

50,53

30,89

woj. śląskie

37 114

58,87

67,87

55,38

51,11

69,44

52,35

52,32

57,27
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rozszerzony

44,17

J. niemiecki

59,60

podstawowy

53,26

J. niemiecki

54,43

J. angielski
rozszerzony

69,78

podstawowy

Matematyk

60,91

J. angielski

Przyroda

23

polski

Hist. i WOS

Gimnazjum
Kruszyna

Język

Nazwa jednostki

Liczba uczniów

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018r w %
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Dla uczniów, którzy osiągnęli średnią na świadectwie powyżej 4,75 zorganizowana została z budżetu
gminy wycieczka. W 2018r. aż 44 uczniów klas IV – VII i gimnazjum skorzystało z takiej możliwości.
Prymusi zwiedzali Toruń.
W 2018 roku uczennica gimnazjum w Kruszynie osiągnęła tytuł laureata w wojewódzkim konkursie
przedmiotowym z języka polskiego.
Programy i projekty realizowane w jednostkach oświatowych na terenie gminy w 2018r.
 Program rządowy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – Aktywna Tablica”
– w ramach programu ogółem trzy szkoły podstawowe (w 2017r. jedna szkoła w Lgocie Małej
a w 2018r dwie szkoły Podstawowe SP w Kruszynie i w Widzowie otrzymały dofinansowanie do
zakupu zestawów multimedialnych

tj tablic interaktywnych, projektorów interaktywnego

monitora dotykowego, głośników.
 Projekt „Vulcan kompetencji w Śląskich i małopolskich samorządach” – projekt realizowany jest
w ramach programu Operacyjnego wiedza edukacja i rozwój priorytet II działanie 2.1.Wysoka
jakość systemu oświaty – w projekcie uczestniczą 2 szkoły ( Lgota Mała i Kruszyna)
 Projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki „Umiem pływać” – w ramach programu uczniowie uczyli
się pływać , program obejmował uczniów klas III wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy
Kruszyna
 Projekt „Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie

Kruszyna – w ramach projektu w 3 szkołach przeprowadzone zostały dodatkowe zajęcia dla
uczniów, szkolenia dla nauczycieli, zorganizowane wycieczki edukacyjne, wyposażone pracownie
w sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne.

8. POMOC SPOŁECZNA
Polityka społeczna gminy Kruszyna ma na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych,
wyrównywanie szans oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców. W ramach pomocy społecznej
udzielane są następujące świadczenia:
 świadczenia pieniężne: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe,
 świadczenia w naturze: np.: zakup opału, posiłków, artykułów żywnościowych, itp.
 usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 poradnictwo i interwencje w rodzinach, w których występują dysfunkcje,
 działania na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku zamieszkania.
Zadania realizowane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej w 2018 roku:
Lp.

Rodzaj świadczenia

1.

Zasiłki stałe
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Liczba

Liczba osób

Wypłacona
kwota

świadczeń

22

109 298,96

212
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2.

Zasiłki okresowe ogółem:

18

20 777,53

75

3.

Zasiłki celowe i w naturze ogółem;

89

36 727,78

113

4.

Usługi opiekuńcze

14

89 521,03

104

65 osób

32 974,50

15 uczniów

12 859,50

50 osób

20 115,00

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
5.

- posiłek dla dzieci w szkołach
- zasiłek celowy - żywność

211

107
104

6.

Odpłatność gminy za pobyt w DPS

8

146 962,30

66

7.

Schronienie dla osób bezdomnych

4

7 382,00

14

GOPS Kruszyna realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym. W ramach Podprogramu 2018 wydano 11.284kg. artykułów żywnościowych
o wartości 56.923zł. Pomoc otrzymało 259 osób.
Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie realizuje wypłatę: świadczeń rodzinnych wraz
z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rządowy program „Rodzina 500+, a od sierpnia
2018r. także program „Dobry start”.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 1681 decyzji w wyniku rozpatrzenia 1526 wniosków
dotyczących różnego rodzaju świadczeń.
Zadania z zakresu wspierania rodziny.
Lp.

Rodzaj świadczenia

Liczba
osób/rodzin

Wypłacona
kwota

Liczba
wypłaconych
świadczeń

1.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

221 rodzin

632.760,17zł.

4.148

2.

Zasiłki rodzinne „złotówka za złotówkę”

14 rodzin

32.335,18.-

628

3.

Zasiłki pielęgnacyjne

103 osób

172.231,60.-

1.236

4.

Świadczenia pielęgnacyjne

21 osób

347.406,60.-

252

5.

Zasiłek dla opiekuna

1 osoba

218,10.-

12

6.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

6 osób

31.360,00.-

72

7.

Świadczenie rodzicielskie

16 osób

80.882,63.-

192
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Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenia alimentacyjne otrzymały 22 osoby na kwotę 91.060,00zł. i 264 świadczenia. W wyniku
podjętych działań wobec dłużników alimentacyjnych w 2018r. wyegzekwowano kwotę 49.639,90zł. z tego
dochody budżetu gminy stanowią kwotę 6.548,98zł. Pozostałą kwotę 43.090,92zł. (wraz z odsetkami)
zwrócono do budżetu państwa, w tym odsetki 33.267,50zł. i należność główna 9.823,42zł.
Zadania z zakresu Rządowego program „Rodzina 500+”
Świadczenie wychowawcze wypłacono dla 539 dzieci, w tym dla 375 rodzin w tym:
− na pierwsze dziecko dla 243 dzieci,
− na drugie i kolejne dziecko dla 296 dzieci.
Na łączna kwotę 2.846.589,50zł. Wypłacono 5.993 świadczenia.
Zadania z zakresu rządowego programu Dobry Start”
Jednorazowe świadczenie w kwocie 300zł. wypłacono dla 409 rodzin w tym dla 565 dzieci na łączna kwotę
169.500zł. ( 565 świadczeń)
Stypendia dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Stypendium szkolne otrzymało 45 uczniów z 21 rodzin na kwotę 37.577,09zł.
Zadania określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawie prawo energetyczne – dodatki
energetyczne.
Dodatki mieszkaniowe otrzymały 3 rodziny na łączną kwotę 5.048,88zł. Wypłacono 36 świadczeń.
Dodatki energetyczne otrzymały 3 rodziny na łączna kwotę 565,44zł. Wypłacono 36 świadczeń.
Od 2012r. realizowany jest resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
w ramach którego zatrudniony jest asystent rodziny, który wspiera rodziny przeżywające trudności
opiekuńczo-wychowawcze. W 2018r. pod opieka asystenta rodziny było 9 rodzin.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Kruszynie powołany Uchwałą Rady Gminy Kruszyna wspiera rodziny
doświadczające przemocy. W 2018r. działania pomocowe, interwencyjne

prowadzone były

w 4 rodzinach, w których założono 5„Niebieskich kart”.
Karta Dużej Rodziny
W 2018r. o wydanie karty dużej rodziny wystąpiło 12 rodzin. Dla tych rodzin wydano 67 kart.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Kruszyna w wieku 60+ władze samorządowe
z dniem 26.11.2018r.podjęły działania w kierunku utworzenia „Klubu Senior+”. W dniu 03.01.2019r.
została wysłana oferta do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dotycząca utworzenia Klubu
Senior+ w miejscowości Kruszyna, w pomieszczeniu remizy OSP Kruszyna. Oferta została rozpatrzona
pozytywnie. Termin realizacji od 01.07.2019r.
Przeciwdziałanie patologiom społecznym
Zadania z zakresu profilaktyki uzależnień realizowane są w oparciu o Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
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Celem głównym programu jest ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego wynikających
z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zjawisk picia alkoholu, używania
narkotyków i podejmowania innych ryzykownych zachowań przez dzieci i młodzież.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii
nakłada na gminę obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów
alkoholowych, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie
sposobu spożycia tych napojów, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania
alkoholu, oddziaływania na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielania pomocy ich rodzinom.
Zadania przewidziane do realizacji , zapisane w programie są kontynuacją działalności prowadzonej
w latach ubiegłych. Doświadczenia zdobyte podczas dotychczasowej realizacji pozwalają na dokładniejsze
poznanie środowiska lokalnego i jego potrzeb.
Jednostką realizującą program jest Urząd Gminy Kruszyna w ścisłej współpracy z:
 Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kruszynie,
 Punktem konsultacyjnym działającym przy Urzędzie Gminy Kruszyna,
 Policją,
 Organizacjami, i stowarzyszeniami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Kruszyna,
 Zespołem Interdyscyplinarnym,
 Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
 Szkołami podstawowymi.
Realizacja celów zawartych w programie następuje poprzez szereg przyjętych działań zawartych w celach
szczegółowych programów do których miedzy innymi należą:
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.
Jest to głównie działalność punktu konsultacyjnego, który jest czynny raz w tygodniu 2 godziny.
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień prowadzi warsztaty pracy nad bezsilnością ,zajęcia dla
osób uzależnionych , powracających z terapii oraz osób

kierowanych na leczenie w zakładach

niestacjonarnych
Wśród zgłaszających się do punktu były osoby kierowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych ,GOPS, Policję i Zespół Interdyscyplinarny oraz pacjenci zgłaszający się
samorzutnie, czasem kierowani przez lekarza rodzinnego często psychiatrę bądź neurologa.
W roku 2018 udzielono 109 konsultacji indywidualnych

w tym dla: dla uzależnionych 15,

współuzależnionych 6, dorosłym i dzieciom alkoholików zgłaszającym inne trudności i zaburzenia - 1.
Punkt współpracował z Poradnią Leczenia Uzależnień na ul. Ogrodowej 66 w Częstochowie oraz
Szpitalem Neuropsychiatrycznym w Lublińcu i Szpitalem na ul. PCK 1 w Częstochowie.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła w roku 2018 szesnaście posiedzeń.
Przeprowadzono rozmowy z 20 osobami uzależnionymi od alkoholu, z 10 członkami ich rodzin.
W stosunku do 7 osób

GKRPA wystąpiła do Sądu o przeprowadzenie postępowania w zakresie

zobowiązania do leczenia odwykowego.
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GKRPA za pośrednictwem specjalistycznej firmy przeprowadziła szkolenie z zakupem kontrolowanym dla
sprzedawców napojów alkoholowych. Zakup kontrolowany wykazał odpowiedzialność sprzedawców,
którzy nie sprzedali alkoholu nieletniemu.
Profilaktykę uzależnień w szeroko rozumianym zakresie prowadzi się w placówkach oświatowych na
terenie

gminy

Kruszyna

poprzez

organizowanie

zajęć

pozalekcyjnych

dających

możliwość

zagospodarowania czasu wolnego w atrakcyjny sposób. Szkoły realizują także programy profilaktyczne
w czasie zajęć lekcyjnych.
W ramach promowania zdrowego stylu życia działalność prowadzi koordynator sportu szkolnego, który
organizuje różnego rodzaju rywalizacje sportowe dla uczniów wszystkich szkół
Dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych organizowane są Mikołajki oraz dofinansowanie wyjazdy na zielone
szkoły, na basen, na wycieczkę.
Ogółem za 2018 r. w ramach realizowanego Programu wykorzystano kwotę 63 419 zł.
W zakresie przeciwdziałania narkomanii zajęcia realizowane były w poszczególnych szkołach według
potrzeb uczniów. W większości przypadków były to prelekcje i pogadanki. Szkoły zakupiły profesjonalne
szkolenia w zakresie przeciwdziałania narkomanii na płytach DVD i inne materiały edukacyjne
Ogółem na przeciwdziałanie narkomanii wykorzystano 5928 zł.
W budżecie na rok 2018 na realizację Gminnego programu profilaktyki uzależnień zaplanowano 76 000 zł.
Z opłat związanych ze sprzedaży napojów alkoholowych wpłynęło 79814.00 zł. Wydatki stanowiły kwotę
69348.00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 10466.00 zł wykorzystane zostaną na działania w zakresie
profilaktyki uzależnień w roku 2019.

9. POMOC PUBLICZNA
Pomoc publiczna dla rolników.
W roku 2018 udzielono pomocy publicznej w rolnictwie z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych posiadających
gospodarstwa rolne na terenie Gmina Kruszyna. Łącznie 155 producentów rolnych złożyło 231 wniosków
na podstawie których została wypłacona dotacja w kwocie 220 584,86 zł.
Pomoc publiczna w rolnictwie jest przyznawana również w formie pomocy de minimis i udzielana jest na
podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. W roku
2018 trzem rolnikom udzielono ulgi z tytułu nabycia gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego
gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha
w łącznej kwocie 4052,00 zł co w przeliczeniu wynosi 944,14 Euro.
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
W 2018r. na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe dofinansowano
pracodawcom koszty kształcenia młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego.
Przyznana kwota środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2018r wyniosła 56 567,00 zł. Z kwoty
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tej wykorzystano 24 243,00 zł. Dofinansowanie otrzymało 3 pracodawców na kształcenie 3 młodocianych
pracowników licząc po 8 081,00 zł na ucznia.

10. MIESZKALNICTWO
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy reguluje „Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Kruszyna na lata 2016-2021” -ostania aktualizacja w 2019 r.
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy określone
są w Uchwale Nr XXVII/177/2002 Rady Gminy Kruszyna z dnia 21 czerwca 2002 r.
Stan mieszkaniowego zasobu gminy to 8 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 401,18 m2,
oraz 1 lokal socjalny o powierzchni użytkowej 34,25 m2.
Lp.

Miejscowość

Rok budowy

Liczba
budynków

Liczba
lokali

Powierzchnia
użytkowa lokali w m2

1

Kruszyna, ul. Huby 2

1950

1

1

46,69

2

Kruszyna ul. Kmicica 10

1975

1

3

171,73

3

Kruszyna, ul. Strażacka 58

1936

1

1

40,00

4

Kruszyna, ul. Kościelna 74

1910

1

1

34,25

5

Jacków, ul. Szkolna 3

1987

1

2

108,00

6

Widzówek, ul. Piaskowa 8

1930

1

1

34,76

Mieszkania komunalne
Lp.

Ilość
Liczba
budynków lokali

Powierzchnia
użytkowa
lokali w m2

Miejscowość

Rodzaj wyposażenia

1

Kruszyna, ul. Huby 2

Instalacja elektryczna,
wodociągowa, kanalizacyjna,
łazienka, c.o. etażowe

1

1

46,69

2

Kruszyna, ul. Strażacka 58

Instalacja elektryczna,
wodociągowa,

1

1

40,00

3

Widzówek, ul. Piaskowa 8

Instalacja elektryczna, c.o.
etażowe

1

1

34,76
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Mieszkania na czas trwania stosunku pracy
Lp.

Liczba
Liczba
budynków lokali

Powierzchnia
użytkowa
lokali w m2

Miejscowość

Rodzaj wyposażenia

1

Kruszyna, ul. Kmicica 10

Instalacja elektryczna,
kanalizacyjna, łazienka, c.o.

1

3

171,73

2

Jacków, ul. Szkolna 3

Instalacja elektryczna,
wodociągowa, kanalizacyjna,
łazienka, c.o.

1

2

108,00

Mieszkania socjalne
Lp.

1

Miejscowość

Rodzaj wyposażenia

Kruszyna, ul. Kościelna 74

Instalacja elektryczna,
wodociągowa,

Liczba
Liczba
budynków lokali
1

Powierzchnia
użytkowa
lokali w m2

1

34,25

W roku 2018 stawka bazowa czynszu dla lokalu mieszkalnego wynosiła 3,55 zł/m2
Stawka bazowa w wysokości 100% dotyczy lokalu mieszkaniowego wyposażonego w instalację wod.- kan.,
wc, łazienkę, instalację centralnego ogrzewania zbiorowego. Czynsz obejmuje, koszty konserwacji,
utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz
wszystkich powierzchni wspólnego użytkowania.
Dla mieszkań o niższych standardach stawka bazowa zostaje obniżona:
 za lokal bez instalacji wodociągowej lub kanalizacji bezpośrednio w lokalu – 15%,
 za lokal bez instalacji centralnego ogrzewania zbiorowego – 10 %.
Czynsz za lokal socjalny nie może przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego
w gminnym zasobie mieszkaniowym.
LOKALE UŻYTKOWE (w 2018r.)
Pow.
Stawka
bud./lok.
czynszu
użytk.
[zł/m2]
[m2]

Lp.

Nazwa lub nazwisko i imię oraz
adres użytkownika

Czas trwania
umowy

1

Orange Polska S.A.
Warszawa al. Jerozolimskie 160

Od 01.01.1997r. Na Kruszyna
czas nieokreślony. ul. Strażacka 2

21,49

4,63

2

Bank Spółdzielczy w Mykanowie

Od 01.01.2018r. Do Kruszyna,
31.12.2020r.
ul. Kmicica 5

24,54

15,70
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3

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej

Od 07.08.2002r. Na Kruszyna,
czas nieoznaczony ul. Kmicica 10

295,58

2,89

4

Apteka w Kruszynie Sikorski
Jacek i Edyta Częstochowa ul.
Wyzwolenia 2 m 91

Kruszyna,
Od 26.06.1996r. Na ul. Kmicica 1
czas nieokreślony
(apteka)

80,10

4,33

5

Honorata Kostrzewska
Wikłów 3

Kruszyna,
Od 16.01.2018r. Do ul. Kmicica 1
15.01.2021r.
(zakł. fryzjerski)

15,12

4,50

6

Poczta Polska S.A. Warszawa, ul.
Rodziny Hiszpańskich 8

Kruszyna,
Od 01.09.2016r. Do ul. Kmicica 1
31.08.2019r.
(poczta)

22,47

5,10

11. ŁAD PRZESTRZENNY
Gmina Kruszyna ma pokrycie planami zagospodarowania przestrzennego w 26 %.
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
Nazwa miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

L.p.

Uchwała

z dnia

1

150/XXIII/2001

2001-12-03

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy letniskowej w miejscowości Łęg

2

34/XXX/97

1997-12-04

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Łęg

3

35/XXX/97

1997-12-04

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenów przeznaczonych do zalesienia w miejscowości
Teklinów

4

36/XXX/97

1997-12-04

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Widzów (ul. Łąkowa)

5

68/XXXIV/98

1998-05-14

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego trasy
gazociągu wysokoprężnego Bobry - Częstochowa

6

74/XXXV/98

1998-06-18

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
fragmentu terenu położonego we wsi Widzów

7

XVI/106/2016

2016-06-08

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w Gminie Kruszyna w sołectwie
Bogusławice
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8

XXI/124/2012

2012-11-29

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszarów położonych w Gminie Kruszyna w sołectwie
Kruszyna

9

XXVI/148/13

2013-03-15

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszarów położonych w Gminie Kruszyna w sołectwie
Wikłów

10

XXVI/149/13

2013-03-15

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w miejscowości Kruszyna, przy ul.
Sienkiewicza

11

XXVI/181/2017

2017-08-02

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w
Gminie Kruszyna w miejscowości Kijów

12

XXVIII/187/2017

2017-10-04

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w
Gminie Kruszyna w miejscowości Lgota Mała

13

XXVIII/188/2017

2017-10-04

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Kruszyna w rejonie ul. Jana Sobieskiego

W 2018 r. nie uchwalono nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - Uchwała nr
155/XXIV/2001 z dnia 29 grudnia 2001r. zmieniona Uchwała nr XII/67/08 z dnia 19 marca 2008 r.
(w całości) i zmienione Uchwałami nr XIX/121/2016 oraz XIX/122/2016 z dnia 5 października 2016 r.
(częściowo),
Dla terenów gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego lokalizacje inwestycji określa się na
podstawie decyzji o warunkach zabudowy.
W roku 2018 wydanych zostało 21 takich decyzji

Decyzje o warunkach zabudowy

w tym dotyczące zabudowy

ogółem

mieszkaniowej wielorodzinnej

0

mieszkaniowej jednorodzinnej

14

usługowej

1

innej

6
21
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12. INWESTYCJE
W roku 2018 realizowano następujące przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym:
 Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Widzów.
W roku 2018 odebrano prace realizowane od marca 2017 r. w ramach przebudowy gminnej
oczyszczalni ścieków w Widzowie. Rozbudowa oczyszczalni polegała w głównej mierze na
zwiększeniu jej przepustowości z istniejącej średniodobowej przepustowości 250 m3/d do 600
m3/d. Remontowi zostały poddane również istniejące obiekty i urządzenia. Całkowity koszt robót
budowlanych wyniósł 3.796.547,77 zł brutto. Prace realizowały wspólnie firmy STALBUDOM Sp. z
o.o. oraz Przedsiębiorstwo robót budowlano-instalacyjnych „REDDO” Piotr Trybała.
 Etap I budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszyna.
Prace rozpoczęte od sierpnia 2017 r. odebrano w kwietniu 2019 r. przy czym największy zakres
wykonanych w ramach etapu I robót budowlanych przypada na rok 2018. W ramach inwestycji
realizowanej przez firmę TKS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach za kwotę 8.754.328,93 zł brutto
wykonano sieć grawitacyjną o długości 2780 m, sieć tłoczną 3340 m, przyłącza o długości 1130 m
oraz tłocznię ścieków przy ul. Cmentarnej.
Sieć grawitacyjna obejmuje ulice: część ulicy Północnej od ul Sobieskiego do ul. Pocztowej, część ul.
Sobieskiego od ul. Północnej do ul. Kmicica, część ul. Kmicica od Sobieskiego do ul. Denhoffa,
następnie ul. Denhoffa, Strażacką, Spadek, Kościelną, Sienkiewicza oraz cześć ul. Cmentarnej.
 Etap II budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszyna.
Inwestycja rozpoczęta w roku 2018 miesiąc wrzesień.
Etap II realizowany przez firmę HYDROMEX PLUS z siedzibą w Częstochowie.
Wartość umowy wynosi 2.389.380,04 zł brutto.
W ramach umowy zostanie wykonana sieć grawitacyjną na odcinku 1,56 km oraz przyłącza w ilości
80 szt. dające długość 476 m
Kanalizacja z etapu II obejmuje ulice: Niepodległości, Północną do ul. Pocztowej, Polną, Poprzeczną,
część ul. Sobieskiego (za rozebrany budynek po lewej stronie), dalszy odcinek ul. Cmentarnej, całą
ulicę Ogrodową oraz odcinek w ul. Kościuszki - od. ul. Ogrodowej do ul. Sienkiewicza.
Termin zakończenia prac przewidziano do 31 lipca 2019 r.
 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lgota Mała i Widzów.
Prace realizowało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika z siedzibą w
Boronowie za kwotę 272.503,08 zł brutto. W ramach zadania wykonano na długości 940m nową
nawierzchnię mineralno-bitumiczną wraz z obustronnymi poboczami.
 Przebudowa drogi gminnej Nr 694006 S Łęg – Kijów.
Umowę na przebudowę drogi gminnej zawarto z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym
„DOMAX” Arkadiusz Mika z siedzibą w Boronowie. W cenie 257.964,16 zł brutto wykonano na
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długości 785m następujące prace: poszerzenie wraz z wyrównaniem drogi, nawierzchnię asfaltową
gr. 5 cm, obustronne pobocza.
 Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej
z zapleczem socjalnym wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej
w Widzowie”. Projekt wykonało Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „Deem” Anna DziubaJaglińska za kwotę 49.200,00 zł brutto. Dokumentacja zakłada powstanie sali sportowej
o wymiarach 27,28x16,65m z polami do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną oraz tenis.
Powstanie również salka gimnastyczna o powierzchni 45,00m2.
 Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Teklinów”. Projekt dla miejscowości Teklinów obejmuje wykonanie
3307,5 m kanału grawitacyjnego, 1186,0 m kanału tłocznego oraz jedną przepompownię ścieków.
Przewidziano 193 szt. przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 1080,0 m. Koszt wykonanej przez
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SONDA” dokumentacji wyniósł brutto 73.800,00 zł.

13. INFRASTRUKTURA DROGOWA, KOMUNIKACJA, OŚWIETLENIE
Przez teren gminy Kruszyna w kierunku północno-południowym przebiegają ważne szlaki komunikacyjne:
 droga krajowa Nr 1, która aktualnie jest przebudowywana na autostradę A-1. Odcinek na terenie
gminy ma długość 10,40 km,
 droga krajowa nr 91 relacji Brzoza –Toruń – Radomsko – Częstochowa, która na terenie gminy
przebiega na odcinku długości 1,75 km,
 linia kolejowa Warszawa – Koluszki – Częstochowa, ze stacją kolejową Widzów-Teklinów
i przystankiem w Jackowie.
W lokalnych połączeniach komunikacyjnych najważniejszą funkcję pełnią drogi powiatowe, którymi
zarządza Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie,
Wykaz dróg powiatowych
Numer drogi

Relacja

Długość w km

1000 S

Cykarzew-Adamów-Jamno-do DK1

1,7

1002 S

DK1-Łęg-DK1

6,5

1003 S

DK1-Wikłów-Kruszyna

3,4

1004 S

DK1-Kruszyna (ul. Kościelna)

1,0

1006 S

Wikłów-Lgota Mała-Widzów

6,4

1025 S

Borowno-Kruszyna-Jacków-Widzów-DK 91

11,8

1070 S

Kłomnice – Zdrowa - Kruszyna

2,3
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1079 S

Wikłów-Prusicko (przez las)

3,0

1116 S

Pieńki Szczepockie - Lgota Mała – Jacków - Zdrowa

7,3

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Kruszyna wynosi 43,4 km
Drogi powiatowe posiadają nawierzchnie bitumiczne, z wyjątkiem drogi relacji Wikłów-Prusicko. Przy
niektórych drogach wybudowano chodniki dla pieszych, tj. ulicy Denhoffa i części ulicy Kmicica
w Kruszynie, ulicy Żwirki i Wigury w Widzowie, ul. Głównej i części ulicy Szkolnej w Lgocie Małej oraz przy
Szkole Podstawowej w Jackowie.
Sieć dróg lokalnych uzupełniają i zagęszczają drogi gminne zarządzane i utrzymywane przez samorząd
Gminy Kruszyna, których całkowita długość wynosi 230, 7 km.
Wykaz najważniejszych dróg gminnych
Numer drogi

Relacja

Długość w km

694001 S

Kruszyna – Bogusławice - DK

2,59

694003 S

Widzów – Widzówek - Widzów

3,57

694005 S

Jacków – Baby ( ul. Wspólna i ul. Spokojna)

1,97

694006 S

Łęg – Kijów (strona południowa)

4,85

694007 S

Łęg – Kijów (strona północna)

2,56

694011 S

Widzów - Teklinów

1,93

694140 S

Jacków – Jacków Pustkowie

0,89

694320 S

Lgota Mała, ul. Ogrodowa

0,8

694450 S

Widzów, ul. Antoniowska

1,37

Prawie 50 km dróg gminnych posiada nawierzchnię bitumiczną. Pozostałe drogi są utwardzone kruszywem
drogowym bądź posiadają nawierzchnię gruntową i są to drogi w przysiółkach miejscowości bądź drogi
obsługujące grunty rolne. W chodniki jest wyposażona ul. Kościuszki i część ulicy Pocztowej
w miejscowości Kruszyna.
Do chwili obecnej w Gminie nie została wybudowana żadna ścieżka rowerowa.
Oświetlenie dróg
Wszystkie drogi gminne i powiatowe w terenach zamieszkałych, z wyjątkiem rozproszonej zabudowy są
oświetlone. Łącznie funkcjonuje 659 punktów świetlnych. Wszystkie oprawy oświetleniowe posiadają
sodowe źródło światła. W większości zamontowane są na konstrukcjach wsporczych sieci rozdzielczych
stanowiących własność operatorów systemów dystrybucyjnych, tj. TAURON Dystrybucja S.A. oraz PGE
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Dystrybucja S.A. Jedynie 60 opraw funkcjonuje na słupach nośnych będących majątkiem Gminy Kruszyna.
Same oprawy wraz z wysięgnikami i osprzętem w całości są własnością Gminy. Zdecydowana większość
urządzeń oświetleniowych eksploatowana jest już prawie 12 lat, jednak ich stan techniczny jest dobry
a wskaźnik awaryjności niski.
Transport publiczny
Publiczny przewóz osób wykonywany jest w dwojaki sposób. Mieszkańcy wschodniej części gminy
korzystają z transportu kolejowego. W kierunku Częstochowy i Radomska podróżują pociągami
kursującymi na linii kolejowej relacji Koluszki-Częstochowa, która przed kilkoma latami została gruntownie
przebudowana. Zakres inwestycji obejmował także przebudowę peronów na stacji kolejowej WidzówTeklinów i przystanku kolejowym Jacków.
W zachodniej części Gminy funkcjonuje transport drogowy. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
PKS Częstochowa wykonuje przewozy osób na linii relacji Częstochowa – Bogusławice - Częstochowa
oraz Częstochowa – Lgota Mała – Częstochowa.
Operator usług od kilku lat informuje władze gminy o pogarszających się wskaźnikach ekonomicznych ze
względu na mała liczbę pasażerów niektórych kursów. Kilkukrotnie składał wnioski od dopłaty z budżetu
samorządowego. Do chwili obecnej nie otrzymał żadnego dofinansowania. Istnieje realne zagrożenie, że
bez rekompensaty finansowej część kursów zostanie zlikwidowana.

14. ŚRODOWISKO
Gospodarka odpadami komunalnymi
Jednym z zadań własnych gminy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców
gminy.
Gmina Kruszyna zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych
z terenu gminy z firmą wyłonioną w postępowaniu przetargowym P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz
z siedziba w Włoszczowej .
Z nieruchomości niezamieszkałych odpady komunalne odbierane są przez firmy które są wpisane do
rejestru działalności regulowanej w gminie.
W 2018r. odpady komunalne z terenu Gminy Kruszyna odbierane były jako zmieszane i selektywne.
Zmieszane odpady komunalne

przekazywane są do regionalnych oraz zastępczych instalacji

przekształcania odpadów komunalnych.
Od początku trwania nowego systemu gospodarowania odpadami tj. od 2013 r. Gmina zapewnia
mieszkańcom:
pojemniki na odpady, worki na odpady segregowane, 2 razy w roku odbiór odpadów wielkogabarytowych
oraz możliwość całorocznego oddawania odpadów komunalnych do punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w miejscowości Widzów.
Od stycznia do grudnia 2018r. z Gminy Kruszyna odebrano 577,390 Mg odpadów zmieszanych natomiast
łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi
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i przygotowanych do ponownego użycia, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych
z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych wyniosła 121,973 Mg.
Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych mieszkańcy zobowiązani są uiszczać opłaty
ustalone Uchwalą Rady Gminy Kruszyna w następującej wysokości :
W przypadku odpadów segregowanych:
 17 zł od gospodarstwa, w którym zamieszkuje od 1 do 3 osób,
 27 zł od gospodarstwa, w którym zamieszkuje od 4 do 6 osób,
 37 zł od gospodarstwa, w którym zamieszkuje powyżej 6 osób.
W przypadku odpadów niesegregowanych opłaty te są podwojone.
Założenia ustawy zmierzają do uzyskania jak największej ilości odpadów segregowanych. W celu
wyegzekwowania powyższego zostały określone normy – poziomy recyklingu. Niezachowanie norm może
skutkować nałożeniem na poszczególne gminy kar finansowych. W roku 2018 w gminie Kruszyna poziom
recyklingu wynosił 22%, a narzucona norma wynosiła 30%.
Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem za 2018r. wyniosły blisko
408.000,00 zł. Natomiast środki uzyskane od mieszkańców w 2018r. to 322.698,31 zł.
W ramach deklarowanej opłaty do PSZOK można dostarczać przeterminowane leki, chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i opony. Do punktu
selektywnego zbierania odpadów można przekazać również papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal
i opakowania wielomateriałowe oraz odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, a także odpady
wielkogabarytowe, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem
odbioru z nieruchomości.
Ochrona zwierząt
Zadaniem własnym gminy jest miedzy innymi zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
W ramach realizacji tego zadania w 2018 r. Gmina Kruszyna zawarła umowę na wyłapywanie
i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom z Fundacją „ZWIERZYNIEC” z Wielunia.
Ponadto w celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej gmina Kruszyna zawarła umowę
z lekarzem weterynarii Tadeuszem Gawrońskim,
W 2018 r. Gmina Kruszyna zapewniła opiekę 16 bezdomnym psom.
Wszystkie psy przekazane do schroniska zostały objęte opieką weterynaryjną. Wykonano:
 16 oględzinom przez lekarza weterynarii
 16 szczepień po okresie kwarantanny
 3 sterylizacje i 7 kastracji .
Z przyjętych w roku 2018 do schroniska z terenu Gminy Kruszyna 16 psów 14 zostało oddanych do adopcji.
Koszt realizacji całego zadania 27 200,00 zł .
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Gospodarka wodno-ściekowa
Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej wynosi 15,68 km. Do istniejącej sieci przyłączone są 427 budynki.
Na koniec roku 2018 z systemu kanalizacyjnego korzystało 1910 osób, co stanowi 39 % ogólnej liczby
mieszkańców naszej gminy. Do oczyszczalni docierają ścieki dopływające siecią kanalizacyjną
z miejscowości: Widzów, Jacków, Baby oraz dowożone pojazdami asenizacyjnymi.
W 2018 roku rozpoczęto budowę kanalizacji w Kruszynie. Pierwsze podłączenia planowane są na II kwartał
2019 roku.
W chwili obecnej w Widzowie znajduje się mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych
o przepustowości 600m3/dobę. Oczyszczalnia ścieków wybudowana została w latach 2002-2003,
zmodernizowana w latach 2017-2018. Oczyszczalnia jest w stanie obsługiwać teren całej gminy.
Oczyszczalnia wybudowana jest w technologii pełnej automatyzacji wszystkich procesów związanych
z przyjmowaniem, oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków. Sterowanie pracą oczyszczalni odbywa się
przy pomocy urządzeń zlokalizowanych w tzw. budynku technologicznym. Oprócz pomieszczenia sterowni
w budynku tym znajdują się dmuchawy do natleniania ścieków, sito do wstępnego mechanicznego
oczyszczania ścieków, stacja zlewna ścieków dowożonych, prasa do odwadniania osadu, agregat
prądotwórczy, pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenie socjalne dla obsługi.
Długość sieci wodociągowej w gminie Kruszyna wynosi 72,8 km, przyłączone do niej jest 1615
nieruchomości, co stanowi 98% wszystkich budynków.
Wszystkie miejscowości w gminie zaopatruje wodociąg gminny. Zasilany jest on z ujęcia wody w Kruszynie
i Lgocie Małej oraz ujęcia w Janowie Wolskim, gmina Ładzice (wsie Łęg i Kijów).
Na terenie ujęcia wody w Kruszynie zabudowany jest m.in. budynek zestawu hydroforowego, 3 zbiorniki
magazynowe o poj. 100 m3 każdy, 2 studnie głębinowe oraz budynek gospodarczy.
Na terenie ujęcia wody w Lgocie Małej znajduje się studnia głębinowa wraz z podziemną komorą będącą
obudową dla głowicy studni.
W celu obniżenia zawartości azotanów w wodzie z ujęcia w Kruszynie do wartości odpowiadającej obecnie
obowiązującym przepisom stosuje się mieszanie wody pochodzącej z obydwóch ujęć w zbiornikach
zlokalizowanych na terenie ujęcia wody w Kruszynie.
W 2018 roku wystąpiło 15 awarii na sieci wodociągowej oraz przyłączach. Większość prac związanych
z ich usuwaniem zostało wykonane we własnym zakresie.
Na koniec roku 2018 na przyłączach wodociągowych zamontowanych było 1615 wodomierzy z czego ok
90% posiadało ważną cechę legalizacyjną.
W 2018 roku usunięto jedną awarię na sieci kanalizacyjne
Działania przeprowadzone w 2018 r. mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie
gminy Kruszyna:
 W 2018 r.

realizowany był Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, zatwierdzonego Uchwałą Nr

XXXIX/244/2014 Rady Gminy Kruszyna z dnia 23 czerwca 2014 r.
Jednym z głównych zadań planu jest likwidacja starych nie ekologicznych źródeł ciepła w budynkach
mieszkalnych i zastąpienie ich kotłami opalanymi eko-groszkiem, pelletem czy biomasą. Działania te mają
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na celu ograniczenie niskiej emisji. Zgodnie z założeniami Programu właściciele budynków, którzy
zdecydowali się na zmianę systemu ogrzewania mogli skorzystać z dofinansowania w wysokości nie
większej niż 7000.00 zł. W 2018 roku w 50 budynkach wymienione zostały kotły grzewcze.
Łączna wartość zadania wyniosła 662700 zł z czego 326116 zł to środki z dotacji oraz pożyczki z WFOŚiGW
w Katowicach. Pozostałą kwotę stanowi wkład własny mieszkańców.
 Począwszy od roku 2014 realizowane są zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych
z terenu gminy.
W 2018 r. udało się pozyskać na ten cel dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach kwotę 13959,04 zł.
Zutylizowano łącznie 39,8 MG wyrobów zawierających azbest pochodzących z 25 gospodarstw
zlokalizowanych na terenie gminy Kruszyna.
Zgodnie z danymi zebranymi na potrzeby Programu usuwania wyrobów azbestowych na trenie tut. gminy
pozostało do utylizacji ok. 1128 MG.

15. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Mienie komunalne – zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym to własność gminy oraz inne prawa
majątkowe należące do gminy.
Zasób nieruchomości komunalnych tworzy się poprzez: nabycie na mocy decyzji Wojewody
(komunalizacja), kupna, darowizny, przejęcia.
Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami
i kodeksie cywilnym. Nieruchomości te mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się,
oddania w użytkowanie wieczyste, użyczenie, trwały zarząd, dzierżawę lub najem.
Stan mienia gminnego gminy Kruszyna na dzień 31.12.2018 wynosi 199,36 ha.
Mienie komunalne stanowią grunty oraz budynki a także mienie ruchome np. pojazdy.
Trwały zarząd to forma władania nieruchomością samorządową przez państwową lub samorządową
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. W przypadku gminy Kruszyna dotyczy to
obiektów oświatowych. Powierzchnia gruntu będącego w zarządzie wynosi 2,3 ha, na którym
zlokalizowane są budynki szkól, przedszkoli za wyjątkiem placówki w Jackowie. W przypadku szkoły
w Jackowie zawarta została umowa przekazania gruntu wraz z budynkiem w celu prowadzenia szkoły.
Użytkowanie wieczyste polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością
gminy osobie fizycznej lub prawnej na czas określony jako 99 lat (wyjątkowo krócej, lecz nie mniej niż 40
lat). W użytkowaniu wieczystym pozostaje 2,4 ha w tym: 21 działek rekreacyjnych położonych we wsi Łęg
i Kijów o łącznej powierzchni 1,21 ha, 4 nieruchomości przeznaczone pod działalność gospodarczą
i usługową w Kruszynie, Lgocie Małej, Bogusławicach oraz we wsi Baby. Budynki i budowle znajdujące się
na przedmiotowych gruntach stanowią własność prywatną.
W dzierżawie pozostaje 63,08 ha W 100% są to grunty rolne, które dzierżawią rolnicy indywidualni w celu
prowadzenie produkcji rolnej .
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Inną forma rozdysponowania mienia komunalnego jest oddawanie w najem. Przez umowę najmu
wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony,
a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Gruntów będących w najmie jest
1,26 ha. Opis lokali użytkowych stanowiących mienie gminne znajduje w pkt 10 MIESZKALNICTWO.
Umowy najmu między innymi dotyczą całej nieruchomości na której znajduje się Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Kruszynie, budynek apteki, poczty i inne. Najem dotyczy zarówno gruntu jak
i budynku. Umowy najmu zawierane są także na poszczególne stoiska handlowe na placu targowym
w Kruszynie.
Użyczenie czyli „oddanie za darmo”. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić
biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy
(nieruchomości) W użyczenie oddane są obiekty ochotniczych straży pożarnych tj. remizy wraz
z przynależnym gruntem. Powierzchnia gruntów użyczonych wynosi 8,87 ha. Ponadto nieruchomości
użyczone to:
 teren rekreacyjny w Widzowie
 boiska sportowe w Widzowie, Lgocie Małej, Kruszynie
Pozostała część mienia komunalnego nie została rozdysponowania. Są to następujące obiekty:
 elementy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
 teren rekreacji w Bogusławicach
 obiekt ORLIK w Kruszynie
 nieruchomość zabudowana świetlicą w Teklinowie wraz z przynależną infrastrukturą rekreacyjną
 place zabaw i mini boiska sportowe we wszystkich sołectwach
 oraz drogi gminne, nieużytki, lasy i zadrzewienia, zbiorniki pożarowe, rowy, grunt pod pomnikami
i obeliskiem, teren po eksploatacji kruszywa w Widzówku, byłe wysypisko śmieci, stawy rybackie
w Widzówku.
Własnością gminy Kruszyna jest także sam Urząd Gminy.
Mienie komunalne to także majątek ruchomy. Tu wymienić należy:
 samochód beczkowóz Star 266 z zamontowaną piaskarką
 samochód Star 244 OSP Bogusławice
 samochód ciężarowy Peugeot Boxer z przyczepką
 samochód ciężarowy Opel Combo Van
 oraz 7 kosiarek traktorowych.
Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2018 roku nastąpiły poprzez nabycie mienia w wyniku
komunalizacji gruntów:
 24 działki będące użytkami rolnymi na łączną powierzchnię 5,7900 ha
 10 działek będących drogami o łącznej powierzchni 11,3654 ha.
sprzedaż działek:
 4 działki rolne o łącznej powierzchni 37,5744 ha
 3 działki pod zabudowę mieszkaniową o łącznej powierzchni 0,3395 ha.
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Dochody Gminy Kruszyna za rok 2018 z tytułu wykonywania praw własności przedstawiają się
następująco:
 ze sprzedaży działek mienia gminnego – 493 580,00 zł
 z tytułu stałych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - 15 979,87 zł
 z tytułu dzierżaw, najmu - 101 608,82 zł w tym 4.800,00 zł z tytułu dzierżawy stanowisk
handlowych zlokalizowanych na Targowisku Gminnym
 z tytułu opłaty za ustanowienie służebności przesyłu – 345,00 zł.

16. FUNDUSZ SOŁECKI
W Gminie Kruszyna od 2010 roku realizowane są wydatki w formie Funduszu Sołeckiego, który jest formą
budżetu partycypacyjnego. Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które
są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To
zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane
ww. środki finansowe.
W ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 wydatkowano środki w wysokości 218 031,94 zł. Poniżej
zestawienie w podziale na poszczególne sołectwa.
Sołectwo

Plan

Wykonanie

% wykonania

Bogusławice

25 081,56

24 881,37

99,20

Lgota Mała

27 547,44

27 542,18

99,98

Widzów

35 226,91

35 214,22

99,96

Widzówek

12 928,28

12 816,49

99,14

Wikłów

12 470,33

12 353,14

99,06

Baby

18 071,41

18 071,41

100,00

Pieńki Szczepockie

9 898,76

9 898,76

100,00

Jacków

27 406,54

27 398,82

99,97

Kruszyna

35 226,91

34 251,37

97,23

Teklinów

19 691,84

4 691,84

23,83

Łęg - Kijów

10 920,34

10 912,34

99,93

Razem

234 470,32

218 031,90

92,99
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Pod tymi liczbami kryją się między innymi takie przedsięwzięcia jak:
 zakup i montaż altany na placu zabaw w Bogusławicach
 remonty i wyposażenie remiz OSP w Bogusławicach, Lgocie Malej, Widzowie, Kruszynie i Łęgu
 dofinansowanie budowy garażu dla OSP w Jackowie
 remonty i zakup wyposażenia dla szkół i przedszkoli w Lgocie Małej, Kruszynie, Widzowie
 remonty dróg i rowów przydrożnych w Lgocie Małej, Widzówku, Babach, Jackowie i Kijowie
 remonty i utrzymanie świetlic wiejskich w Teklinowie i Wikłowie
 bieżące utrzymanie placów zabaw i boisk na terenie sołectw
 dofinansowanie działalności kulturalnej, społecznej i sportowej

17. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się w roku 2018 w zakresie :
 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 upowszechniania kultury fizycznej i sportu
W celu określenia działań w zakresie zadań publicznych oraz wysokości środków niezbędnych na ich
realizację odbyły się dwa konkursy ofert.
Na zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym została wykorzystana
kwota 9000,00 zł. Zadanie realizowały:
 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Polonia-Unia Widzów 2900.00 zł z dotacji i 2100.00 zł ze
środków własnych (42%) . W ramach zadania ULKS organizował zajęcia z piłki ręcznej jako
zagospodarowanie wolnego czasu.
 ULKS „Kmicic „ Kruszyna Sekcja Łucznicza 2900,00 zł z dotacji i 531,47 zł ze środków własnych (18%)
oraz 1400.00 zł z wkładu osobowego (48%) . W ramach zadania zagospodarowany został czas
wolny dzieci i młodzieży poprzez udział w zawodach i treningach łuczniczych. Część środków
wykorzystana została na utrzymanie strzelnicy oraz opłaty związane z wyjazdami na zawody
 Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny 1700,00 zł z dotacji i 300.00 zł ze środków własnych (15%) .
Stowarzyszenie zorganizowało kurs języka angielskiego dla dzieci . Dotacja została wykorzystana
na wynagrodzenie szkoleniowca.
 Stowarzyszenie „Wspólne działanie miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie” w Teklinowie
1500.00 zł z dotacji i 336.00 zł ze środków własnych (18%) .Oferta dotyczyła wynajęcia autokaru
na wycieczkę w czasie, której między innymi przeprowadzona została pogadanka nt. szkodliwości
nadużywania alkoholu i środków odurzających
Na zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wykorzystana została kwota 60 000,00
zł. Zadanie realizowały kluby sportowe:
 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Kmicic” Kruszyna 25100.00 zł z dotacji i 2340,87 zł ze środków
własnych (9%) oraz wkład osobowy 1600.00 zł (6%)
 Klub Sportowy „Płomień” Lgota Mała z dotacji 16400,00 zł i ze środków własnych 1380.57 zł (8%)
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 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Polonia - Unia” Widzów 18500.00 zł z dotacji i 2245.33 zł ze
środków własnych (9%) oraz wkład osobowy 4500 zł

18. BIBLIOTEKA
Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie oraz jej Filia w Widzowie jest samorządową instytucją kultury
posiadającą swój statut i regulaminy. Nadzór merytoryczny nad placówką sprawuje Biblioteka Publiczna
w Częstochowie, a za jej pośrednictwem utrzymywany jest systematyczny kontakt z Biblioteką Śląską w
Katowicach.
W bibliotece w Kruszynie (siedziba główna biblioteki) w minionym roku zatrudnione były dwie osoby
w pełnym wymiarze czasu pracy, natomiast w filii biblioteki w Widzowie jedna osoba na ½ etatu.
W zasobach biblioteki w Kruszynie znajduje się 12683 woluminy i filii w Widzowie 7413.
W roku 2018 biblioteka zakupiła 537 woluminów na sumę 13.912,31 zł., w tym na kwotę 3.600,00 zł
zakupiono książki, korzystając z dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Podział zakupionych książek ze względu na tematykę przestawiał się następująco: literatura piękna dla
dorosłych – 407 woluminów, literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 80 woluminów, literatura
popularno-naukowa – 50 woluminów z różnych dziedzin wiedzy przeznaczonych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.
Zbiorów nieksiążkowych oraz czasopism biblioteka nie posiadała.
W roku 2018 biblioteka w Kruszynie odnotowała 475 aktywnych czytelników, a filia w Widzowie – 117.
W 70 procentach czytelnikami biblioteki w minionym roku były osoby powyżej 20 roku życia.
W omawianym okresie liczba wypożyczonych książek w bibliotece głównej wynosiła 7047 ( w tym 5104 –
literatura piękna), w Widzowie – 1146 (745 – beletrystyka). Odnośnie preferencji czytelniczych duży
procent stanowiła literatura piękna. Młodzież najczęściej wypożyczała lektury, około 30 procent
czytających z tej grupy wiekowej było zainteresowanych beletrystyką, a niewielki procent czytało
literaturę popularno-naukową.
Budżet biblioteki na rok ubiegły wynosił ogółem 188.000,00 zł.
We wrześniu ub. roku biblioteka wspólnie ze szkołą podstawową oraz Urzędem Gminy zorganizowała
Narodowe Czytanie, które miało formę plenerowego spektaklu, a w którym dzieci, młodzież i dorośli reprezentujący różne grupy społeczne - brali aktywny udział.
Placówka zorganizowała także spotkanie autorskie z Elżbietą Stępień, promujące jej najnowszą książkę „Ta
kobieta”, przeznaczoną zarówno dla młodzieży jak i dorosłych.
Biblioteka zainicjowała również spotkania okazjonalne adresowane do wszystkich grup wiekowych
czytelników. Były to: Halloween i Mikołajki. Imprezy te realizowane w ciekawej formie, przyczyniły się
znacznie do wzrostu czytelnictwa, jak i również przysporzyły placówce kilkunastu nowych czytelników.
Biblioteka zaznaczyła również swój udział w zorganizowaniu imprezy związanej z Bożym Narodzeniem,
poprzez przygotowanie spektaklu nawiązującego do tego święta, a zatytułowanego „Gość w dom”,
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z udziałem kilkudziesięciu aktorów z Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem więcej” z
Radomska.
Placówka wspólnie ze szkołami była także organizatorem (jak i również członkiem jury) konkursów
polonistycznych: czytelniczego i recytatorskiego.
Przy Bibliotece Gminnej działa zespół śpiewaczy Ale!Babki, który powstał w 2011 roku i reprezentuje
gminę Kruszyna na corocznych dożynkach powiatowych oraz uświetnia lokalne uroczystości i festyny.
Pisząc o działalności kulturalnej nie sposób nie wspomnieć o prężnie działającej orkiestrze dętej przy OSP
Kruszyna. Orkiestra ma stuletnią historię i wiele sukcesów na przeglądach orkiestr. W roku 2018 nastąpiła
zmiana personalna na stanowisku kapelmistrza.

19. SPORT
Istniejącą infrastrukturę sportową można podzielić na dwie zasadnicze grupy, tj. zlokalizowaną
w budynkach szkolnych i w ich otoczeniu oraz będącą w posiadaniu lokalnych klubów sportowych
i poszczególnych sołectw.
W poszczególnych sołectwach istnieją następujące obiekty sportowe:
 Bogusławice – niepełnowymiarowe trawiaste boisko do piłki nożnej wyposażone w piłkochwyty za
bramkami oraz trawiaste. boisko do siatkówki.
 Kruszyna – szkolna sala gimnastyczna o wymiarach wewnętrznych 12 m x 24 m o nawierzchni
z drewnianego parkietu, posiadająca boiska do koszykówki i siatkówki ora niewielka galerię dla
publiczności. Na placu szkolnym funkcjonuje ogrodzony i wyposażony w piłkochwyty i sztuczne
oświetlenie, kompleks boisk wraz zapleczem sanitarno-szatniarskim, wybudowany w ramach
programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Część sportową stanowi boisko piłkarskie ze sztucznej trawy
oraz

poliuretanowe

wielofunkcyjne

boisko

do

koszykówki,

siatkówki

i

tenisa.

Z pełnowymiarowego boiska trawiastego wyposażonego w piłkochwyty od strony wschodniej
i południowej oraz częściowo sztuczne oświetlenie, korzysta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
Kmicic Kruszyna
 Baby – brak obiektów sportowych.
 Jacków – przyszkolne trawiaste mini boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki plażowej oraz
asfaltowe boisko do koszykówki.
 Widzów – przyszkolne niepełnowymiarowe poliuretanowe boisko do piłki nożnej, posiadające
ogrodzenie pełniące także funkcję piłkochwytów, wyposażone w sztuczne oświetlenie oraz
poliuretanowe boisko do siatkówki i tenisa. Pełnowymiarowe trawiaste boisko do piłki nożnej
posiada Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Unia-Polonia Widzów. Jego wyposażenie stanowią
piłkochwyty zlokalizowane za bramkami oraz kontenerowe zaplecze szatniarskie.
 Widzówek – trawiaste mini boisko do piłki nożnej i boisko do siatkówki plażowej zlokalizowane
wspólnie z placem zabaw dla dzieci.
 Teklinów - trawiaste mini boisko do piłki nożnej.
 Pieńki Szczepockie - brak obiektów sportowych,
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 Lgota Mała – przyszkolne mini boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Boisko
jest wyposażone w ogrodzenie, będące równocześnie piłkochwytami. Oddzielne trawiaste
pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej posiada Klub sportowy Płomień Lgota Mała. W 2018 roku
boisko zostało wyposażone w piłkochwyty za bramkami o raz kontenerowe zaplecze sanitarnoszatniarskie.
 Wikłów – na terenie dzierżawionym od Administracji Lasów Państwowych istnieje trawiaste mini
boisko do piłki nożnej.
 Łęg- Kijów – brak obiektów sportowych.

20. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Uprawnienia władz lokalnych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w większości przypadków
koncentrują się wokół przyjętych aktów prawa miejscowego. Gmina wspiera działalność służb, które
odpowiadają za bezpieczeństwo publiczne – Komenda Miejska Policji w Częstochowie oraz
bezpieczeństwo pożarowe – Ochotnicza Straż Pożarna.
Gmina Kruszyna w zakresie bezpieczeństwa i porządku podlega pod działalność Komisariatu Policji
w Kłomnicach z siedzibą Kłomnice ul. Częstochowska 34.
Wg danych Komisariatu Policji w Kłomnicach za rok 2018 sytuacja z zakresu bezpieczeństwa na
terenie gminy Kruszyna przedstawia się następująco:
 W kategorii przestępstw kryminalnych odnotowano 7 przestępstw: (rozbój – 1, włamania – 4,
uszkodzenia ciała – 2).
 W zakresie ujawnionych wykroczeń odnotowano razem 111 w tym: (mandaty karne – 78, wnioski
do Sądu Rejonowego – 33).
 Ilość zgłoszonych interwencji – 279 (interwencja domowa – 66, interwencja publiczna – 136,
pozostałe interwencje – 77).
 W przypadku bezpieczeństwa w ruchu drogowym: kolizje – 50, wypadki – 2, nietrzeźwych
kierujących – 3.
Ochrona przeciwpożarowa
Gminę Kruszyna wspiera sześć jednostek OSP, które odpowiadają za bezpieczeństwo publiczne oraz
bezpieczeństwo pożarowe.
OSP Widzów, OSP Kruszyna, OSP Bogusławice, OSP Łęg, OSP Jacków, OSP Lgota Mała
Dwie jednostki OSP włączone są do KSRG (Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy).
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wyposażone są w sprzęt umożliwiający podjęcie działań
ratowniczych:
 ratownictwa technicznego i drogowego
 ratownictwa powodziowego i nawodnego
 ratownictwa medycznego
 ratownictwa wysokościowego
Jednostki ochotniczych straży pożarnych w sumie posiadają 7 pojazdów ratowniczo-gaśniczych,
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Najczęściej strażacy podejmowali działania w zakresie gaszenia pożarów, osuszania podtopionych piwnic,
usuwania powalonych drzew ze szlaków komunikacyjnych, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym
w wypadkach drogowych.
W 2018 roku strażacy wszystkich jednostek ogółem wyjeżdżali do akcji 175razy.
Liczba członków ochotniczych straży pożarnych wynosi 96 osób (mężczyźni jak również kobiety).
Ochotnicy posiadają aktualne badania lekarskie i podstawowe przeszkolenie.
W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa jednostki są systematycznie doposażanie w nieodzowny sprzęt
ratowniczy z udziałem środków gminy. Zakupy dotyczą zarówno sprzętu podstawowego jak również
dofinansowanie zakupu samochodu bojowego {Lgota Mała) aż po dotację na budowę n owego garażu
w Jackowie. W roku 2018 na ten cel wydatkowano kwotę 126 000,00 zł.

21. PODSUMOWANIE
Dla Kruszyny rok 2018 był rekordowy, jeżeli chodzi wykorzystanie środków budżetowych na inwestycje.
Przeznaczono stosunkowo duży procent budżetu na inwestycje, których ilościowo nie było wiele, ale
bardzo kosztowne. Szczególne obciążenie budżetu spowodowała budowa kanalizacji w Kruszynie. Tego
typu inwestycje są zazwyczaj bardzo kosztowne. Zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ma
wielkie znaczenie dla ochrony środowiska i jest pożądane przez mieszkańców. Obszerne zadanie udało się
wykonać dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Stosunkowo duża kwota pozyskanych środków jest
efektem skuteczności gminy w aplikowaniu o pieniądze z Unii Europejskiej i źródeł krajowych.
Mimo znaczącego udziału środków zewnętrznych kosztowne inwestycje spowodowały wzrost zadłużenia.
Jednak gdy uzmysłowimy sobie, że bez tego należałoby oczekiwać jeszcze długie lata na korzystanie
z dobrodziejstw wybudowanej infrastruktury to stwierdzamy, że warto było.
Rozwój infrastruktury, bardziej niż przytoczone w Raporcie liczby i nakłady finansowe obrazują zmiany,
które naocznie można zauważyć. Modernizacja i budowa nowych dróg, remonty o bardzo szerokim
zakresie w placówkach oświatowych, nakłady na obiekty sportowe i rekreacyjne zdecydowanie zmieniły
oblicze gminy Kruszyna i znacząco wpłynęły na polepszenie standardu życia mieszkańców gminy Kruszyna
Korzystamy z nadarzających się możliwości wprowadzenia wszelkiego rodzaju innowacji i udogodnień.
W 2018 r uruchomione zostały e-usługi dające możliwość załatwienia większości spraw urzędowych bez
konieczności wizyty w Urzędzie Gminy. Na szczególną uwagę zasługuje umożliwienie mieszkańcom
założenia profilu zaufanego, który zastępuje podpis i umożliwia podpisanie wszystkich dokumentów.
Nowoczesne rozwiązanie oszczędza czas interesantów i usprawnia pracę urzędników.
W propagowanie aktywności i zdrowego stylu życia wpisują się działania na rzecz infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej. Budowa placów zabaw czy siłowni zewnętrznych daje możliwość spędzenia wolnego czasu
na świeżym powietrzu dzieciom i dorosłym.
Niezmiennie, w ramach konkursów ofert przekazujemy klubom, stowarzyszeniom i organizacjom
pozarządowym środki na organizację wydarzeń sportowych, kulturalnych, na zadania z zakresu zdrowia.
Wyodrębniony fundusz sołecki, który jest formą budżetu obywatelskiego stanowi zachętę dla
mieszkańców do włączenia się w życie gminy i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego
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Urząd Gminy jest inicjatorem imprez kulturalnych mających na celu integrację społeczną. Fakt udziału
ponad dwustu osób w okazjonalnej imprezie jest dowodem na trafne zinterpretowanie potrzeb
mieszkańców w zakresie spędzania wolnego czasu. Bolączką jest brak obiektów w których można byłoby
organizować tego typu przedsięwzięcia. Jedynym miejscem możliwym na zgromadzenie większej ilości
osób jest sala gimnastyczna w szkole w Kruszynie. I tu mieszkańcy innych sołectw chcący wziąć udział w
uroczystości spotykają się z problemem dojazdu.
Dane demograficzne pokazują, że mimo funkcjonowania rządowego programu 500+, nie wzrosła liczba
urodzeń wśród mieszkańców gminy Kruszyna.
Na uwagę zasługuje fakt szerokiego wachlarza świadczonych usług socjalnych dla najuboższej części
społeczeństwa gmina Kruszyna.
Jako samorząd staramy się skupić na stworzeniu przyjaznych warunków dla rodzin i dalszych inwestycji w
wieloaspektowy, zrównoważony rozwój gminy.
W roku 2018 rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy inwestycje i projekty, które są w trakcie realizacji czy też
będą realizowane w kolejnych latach. Działamy w sposób przemyślany, strategiczny, skupiając się na
maksymalnym czerpaniu środków ze źródeł zewnętrznych. Wśród priorytetów są projekty twarde –
infrastrukturalne jak również miękkie – społeczne. Działaniom towarzyszy aspekt proekologiczny, wagę
przywiązujemy do edukacji, oferty kulturalnej i wszelkich innych aspektów warunkujących harmonijny
rozwój gminy. Kierunek, który obraliśmy będziemy konsekwentnie kontynuować.
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