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WSTĘP

Strategia rozwoju Gminy Zadzim na lata 2016 – 2020 jest
kluczowym dokumentem, który poprzez swoją zawartość,
a także sposób dochodzenia do zawartych w nim rozwiązań
systematyzuje wiedzę o Gminie, wyznacza długofalowe
kierunki jej rozwoju oraz wskazuje działania, których
realizacja przyczyni się do rozwoju obszaru.

CEL I METODOLOGIA OPRACOWANIA ORAZ STRUKTURA DOKUMENTU
Dokument przygotowany został na zlecenie Wójta Gminy Zadzim w ramach działań
związanych

z

aktualizacją

poprzedniego

dokumentu

wyznaczającego

strategiczne

kierunki rozwoju Gminy. Projekt zrealizowany został przez Łódzką Agencję Rozwoju
Regionalnego S. A.
Strategia Rozwoju Gminy Zadzim na lata 2016 - 2020 jest dokumentem kierunkowym, który
określa nadrzędne cele długoterminowe, priorytety rozwoju oraz możliwe kierunki działań
władz Gminy. Wyznacza stan, do którego Gmina powinna dążyć w kolejnym okresie
planowania oraz w perspektywie kolejnych lat – do 2020, zarysowuje ramy działań
prowadzących do osiągnięcia wyznaczonych celów oraz prezentuje przykłady inicjatyw jakie
można podjąć w ramach każdego strategicznego kierunku rozwoju.
Uchwalenie strategii nie zamyka możliwości wprowadzania zmian, prowadzenia konsultacji
społecznych i składania propozycji działań inwestycyjnych, zgodnie z pojawiającymi się
uzasadnionymi potrzebami lokalnymi.1 Strategia jest narzędziem, które wyznacza ogólne ramy
racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami oraz stanowi kluczowy element
planowania rozwoju lokalnego.
W trakcie prac nad dokumentem przeprowadzone zostały rozmowy z reprezentantami Urzędu
Gminy, a w celu zebrania opinii od mieszkańców przeprowadzone zostały ankiety
(elektroniczne).W badaniu ankietowym udział brali również kluczowi interesariusze – radni,
sołtysi oraz przedstawiciele funkcjonujących na terenie Gminy instytucji i jednostek.
Niniejsza strategia składa się z ośmiu rozdziałów oraz bibliografii.

1

Domański T., Strategiczne Planowanie Rozwoju gospodarczego gminy, Agencja Rozwoju Komunalnego,
Warszawa 1999
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We wstępie przedstawiono cel i strukturę dokumentu oraz zastosowane podejście
metodologiczne.
Rozdział pierwszy obejmuje krótkie podsumowanie całego dokumentu, zawiera informacje
o kluczowych założeniach i wnioskach wynikających ze strategii.
Rozdział drugi przedstawiaopis stanu obecnego. Zawiera diagnozę zasobów Gminy pod
kątem informacji na temat zagospodarowania przestrzennego oraz sytuacji społeczno gospodarczej.
W rozdziale trzecim znajduje sięanaliza SWOT, czyli wskazanie mocnych i słabych stron
Gminy oraz szans i zagrożeń dla jej dalszego rozwoju.
W rozdziale czwartym zawarto wyniki badania sondażowego oraz opis przeprowadzonych
warsztatów.
W rozdziale piątym zdefiniowano misję i wizję Gminy Zadzim, wskazano ogólne kierunki jej
rozwoju stanowiące zarówno wyraz aspiracji władz samorządowych jak i pozostałych
interesariuszy strategii. Nakreślono cele strategiczne, które posłużyły jako konstrukcja
realizacji celów operacyjnych. W rozdziale uwzględniono prezentację przykładowych działań
i inicjatyw, które władze Gminy mogą podejmować w ramach realizacji poszczególnych celów
strategicznych.
Rozdział szósty zawiera opis możliwych źródeł finansowania zadań zdefiniowanych w
ramach niniejszej strategii.
W rozdzialesiódmym pokazane zostały powiązania założeń strategicznych z dokumentami
regionalnymi i krajowymi.
Ostatnia część dokumentu – rozdział ósmy– jest poświęcony wytycznym dla proponowanego
systemu wdrażania, monitorowaniu i ewaluacji strategii. Zamieszczono w nim przykłady
wskaźników procesu realizacji wytycznych zawartych w niniejszym dokumencie.
Bibliografia - zawiera spis dokumentów i materiałów wykorzystanych przy opracowaniu
tekstu strategii.
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Rysunek 1. Schemat dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Zadzim na lata 2016 – 2020

Źródło: Opracowanie własne
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1. PODSUMOWANIE
OWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINYZADZIM
GMINY
NA
LATA 2016 – 2020

STRATEGIA ROZWOJU
JU GMINY ZADZIM NA LATA 2016 – 2020 JEST OPRACOWANIEM,
KTÓRE WYZNACZA DŁUGOFALOWE
DŁUGO
KIERUNKI ROZWOJU
OJU REGIONU.

Cele strategiczne
i operacyjne

Misja

Wizja

Na potrzeby strategii rozwoju Gminy Zadzim na lata 2016 – 2020 sformułowano następującą
nast
wizję:

rozwini tej produkcji rolnej, dbający o jako
jakość
Gmina Zadzim to obszar o silnie rozwiniętej
życia mieszkańców
ńców oraz przyjazny i otwartyna nowych inwestorów.

Misja Gminy Zadzim brzmi następująco:
nast

Zrównoważony rozwój Gminy Zadzim dzięki
dzi ki efektywnemu wykorzystaniu
zasobów lokalnych, nowoczesnemu rolnictwu, stymulowaniu lokalnej
przedsiębiorczości
ści oraz podnoszeniu atrakcyjności
atrakcyjno ci inwestycyjnej gminy.

W celu realizacji wizji i misji Gminy, zdefiniowano katalog kluczowych dla jej rozwoju celów
strategicznych oraz służących
żących ich osiąganiu
osi
celów operacyjnych. Łącznie
ącznie zdefiniowano dwa
cele strategiczne oraz sześć
ść przyporządkowanych
dkowanych im celów operacyjnych, któ
które prezentuje
tabela poniżej.
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Tabela 1. Podsumowanie celów strategicznych i celów operacyjnych Gminy
Lp.

1.

Cele strategiczne
Modernizacja i rozbudowa
infrastruktury Gminy

Tworzenie warunków do
2.

rozwoju społecznogospodarczego Gminy

Cele operacyjne
A. Poprawa stanu infrastruktury społecznej
B. Poprawa stanu infrastruktury technicznej
A. Wspieranie rolnictwa, ogrodnictwa,
sadownictwa
(nowoczesnego/innowacyjnego) oraz
produkcji rolnej
B. Wspieranie rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości
C. Wspieranie inicjatyw związanych z
nowymi inwestorami/inwestycjami
D. Promocja potencjału Gminy

3.

Poprawa jakości życia

A. Wzrost poczucia bezpieczeństwa i
zabezpieczenia społecznego
mieszkańców

mieszkańców

B. Ochrona środowiska
C. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji

Źródło: Opracowanie własne

Wizją Gminy Zadzim planowaną do osiągnięcia w 2020 roku jest rozwój jego potencjału
rolniczego przy jednoczesnym podnoszeniu jakości życia mieszkańców i stwarzaniu
warunków korzystnych dla potencjalnych inwestorów.
Powyższa wizja zostanie zrealizowana poprzezdziałania nakierowane na modernizację
i rozbudowę infrastruktury społecznej oraz technicznej, jak również tworzenie warunków do
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz działania nakierowane na wykorzystanie w pełni
lokalnego potencjału turystycznego i środowiskowego.
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2. DIAGNOZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU GMINY

2.1. Podstawowe informacje
Gmina Zadzim położona jest w północno- zachodniej części
ci województwa łódzkiego, na styku
pięciu

powiatów:

poddębickiego,
ębickiego,
bickiego,

pabianickiego,

łaskiego,

zdu
zduń
zduńskowolskiego

oraz

sieradzkiego. Obszar znajduje się
si w pobliżu dużych
ych aglomeracji mie
miejskich: łódzkiej oraz
poznańskiej.
Herbem Gminy Zadzimjest
jest wizerunek przedstawiający
przedstawiaj
snop zboża
ża i pół bochenka chleba
w kolorach żółto – brązowym
ązowym na niebieskim tle.
tle 2
Rysunek 2. Herb Gminy Zadzim

Źródło:http://www.zadzim.pl/

W skład gminy wchodzą
ą 34 sołectwa, a jej całkowita powierzchnia wynosi 14
145,13 km2,
stanowi 16,3% powierzchni powiatu poddębickiego.
podd bickiego. Według stanu na dzie
dzień 31.12.2014 r.
gminę Zadzim zamieszkiwało 5 042 osób.

2.1.1. Krótki rys historyczny
Najstarsze ślady
lady osadnictwa na terenie Gminy Zadzim pochodzą
ą z okresu ery kamienia
łupanego (2500- 1700 r. p.n.e.) i zlokalizowane są
s na obszarze sołectwa Grabina. W sołectwie
Małyń natrafiono na ślady obecno
obecności
ci ludzi w ostatnim okresie epoki brązu (800-600
(
r. p.n.e.).
Pierwsze wzmianki o wsi Zadzim pochodzą
pochodz z XIV w., a dokładniej z 1368 r. W dokumentach
2

Statut Gminy - UCHWAŁA Nr XII/60/03 Rady Gminy Zadzim z dnia 27 listopada 2003 r.
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z 1386 r. można przeczytać o proboszczu tamtejszej parafii. tj. o Piotrze z Zadzimia.
Pod koniec XIV właścicielem wsi i posiadaczem okolicznych włości był szlachcic „Bennasisus
de Sadzim”. Zadzim jest określany jako „gniazdo rodu Zadzimskich”, którzy prawdopodobnie
pozostawili w miejscowości drewniany kościół wspominany na początku XV w. Zadzim należał
także do Zaleskich z Otoka, Radomickich. Sapiehów, Lubomirskich. W XVI w. dobra
zadzimskie podzielono na 3 działy: Wolę Zaleską, Wolę Sypińską i Wolę Zadzimską (obecnie
Wola Flaszczyna). W XVIII w. były one własnością Dąmbskich z Lubrańca, a następnie
Jarocińskich.
W okresie zaborów obszar Gminy Zadzim, który wówczas należał do powiatu Szadkowskiego,
został

włączony

w obręb Guberni Kaliskiej.

Prawdopodobnie za

sprawą reformy

administracyjnej przeprowadzonej podczas istnienia Księstwa Warszawskiego (1807- 1815)
powstał pierwowzór obecnej Gminy Zadzim. Pierwsze informacje dotyczące istnienia Gminy
potwierdzają dokumenty z 1864 r.. W tym czasie, obszar Gminy wraz z sąsiadującą
od północy Gminą Wierzchy, został włączony w obręb nowo powstałego powiatu sieradzkiego.
Zarówno podczas I jak i II wojny światowej na terenach obecnej Gminy Zadzim nie doszło
do ważniejszych potyczek.
Obecne terytorium Gminy jest wynikiem reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1973 r.
Jest to czas rozwoju Gminy. W styczniu 1999 r. Gmina Zadzim została włączona w obręb
nowo powstałego powiatu poddębickiego.

2.1.2. Położenie administracyjneoraz uwarunkowania fizycznogeograficzne
Gmina Zadzim położona jest w centralnej części Polski, w południowej części powiatu
poddębickiego. Przez obszar gminy przebiegają dwie drogi o znaczeniu ponadlokalnym,
tj. droga wojewódzka nr 479 oraz droga wojewódzka nr 473.
Gmina Zadzim sąsiaduje z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego:
•

- od północy z gminą Poddębice (powiat poddębicki),

•

- od południowego - wschoduz gminą Lutomiersk (powiat pabianicki),

•

- od wschoduz gminą Wodzierady (powiat łaski),

•

- od południa z gminą Szadek (powiat zduńsko-wolski)

•

- od południowego- zachoduz gminą Warta (powiat sieradzki),

•

- od zachoduz gminą Pęczniew (powiat sieradzki).

9

Rysunek 3. Położenie
enie Gminy Zadzimw województwie łódzkim oraz sąsiedztwo
są
z innymi
gminami

Źródło: opracowanie własne

Tereny Gminy Zadzim tow
to
większości obszar typowo rolniczy.. Użytki
Uż
rolne zajmują
powierzchnię 11 378 ha, co stanowi ponad 78%
78% całkowitej powierzchni Gminy.W
G
skład Gminy
wchodzą następujące 34 sołectwa:
Zadzim, Adamka Bąki,
ąki, Bogucice, Bratków, Charchów Księży,, Charchów Pański,
Pa
Chodaki,
Dąbrówka, Dzierzązna
zna Szlachecka, Górki Zadzimskie, Grabina, Iwonie, Jeżew,
Je
Kłoniszew,
Kraszyn, Małyń,, Marcinów, Otok, Pałki,
Pałki, Pietrachy, Piotrów, Ralewice, Ruda Jeżewska,
Je
Rzechta Drużbińska,
ska, Rzeczyca, Sk
Skęczno,
czno, Stefanów, Wierzchy, Wola Flaszczyna, Wola
Zaleska, Wyrębów,
bów, Zygry, Żerniki.
Gmina Zadzim wg Jerzego Kondrackiego3 jest położona
ona na obszarze Nizin Środkowopolskich,
w zachodniej części
ci Wysoczyzny Łaskiej, która to graniczy z:

3

•

Równiną Łowicko- Błońską,
Błoń

•

Kotliną Kolską,

•

Kotliną Szczercowską,
ą,

•

Kotliną Sieradzką,

•

Wysoczyzną Bełchatowsk
Bełchatowską,

•

Wzniesieniami Łódzkimi.

J. Kondracki, Geografia Regionalna Polski, Warszawa 2001 s. 27.
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2.1.3. Cechy charakterystyczne Gminy
Krajobraz gminy urozmaicają rozcięcia dolinne rzek: Pichny, Pichny z Szadkowic, Pisi, Pisy
i Neru. Przez obszar gminy w kierunku północ- południe przebiega dział wodny pomiędzy
Pichną i Nerem.
W środkowej części gminy na wschód od wsi Iwonie i Chodaki znajdują się najwyżej położone
tereny (170-180 m n.p.m.). Są to nieliczne wzgórza i pagórki o wysokościach względnych 520 m.
Na terenie gminy znajdują się udokumentowane złoża surowców naturalnych (przede
wszystkim złoża kruszywa naturalnego) oraz tereny i obszary górnicze. Gmina jest objęta
koncesją Ministerstwa Ochrony Środowiska dla firmy Wielkopolska Energia S.A. w zakresie
poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego.
Przez teren Gminy przebiegają drogi o statusie wojewódzkim i powiatowym oraz bardzo
istotna dla transportu towarowego linia kolejowa Śląsk – Porty łącząca bezpośrednio Górny
Śląsk z Gdynią.
Zdecydowaną większość terenu Gminy stanowią grunty rolne, znacznie mniejszą rolę pełnią
tereny leśne. W związku z tym podstawową funkcją Gminy jest rolnictwo, zaś uzupełniającymi
obsługa rolnictwa oraz obsługa mieszkańców.

2.2. Zasoby Gminy
W drugim podrozdziale przedstawionoinformacje dotyczące zasobów ludzkich, przyrodniczych
oraz kulturowych Gminy Zadzim.
2.2.1. Zasoby ludzkie
Na koniec 2014 roku Gminę Zadzim zamieszkiwały ogółem 5 042 osoby. Jak wskazuje
poniższa tabela liczba ludności od roku 2009znacznie się zmniejszyła się (spadek o 4%).
Również w najbliższych latach ze względu na coraz mniejszy udział w strukturze
demograficznej osób młodych należy spodziewać się spadku ogólnej liczby mieszkańców
Gminy.
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Tabela 2. Liczba ludności wg płci w latach 2009 - 2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ogółem

5232

5239

5169

5118

5056

5042

mężczyźni

2572

2570

2540

2508

2494

2499

kobiety

2660

2669

2629

2610

2562

2543

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Na przestrzeni lat 2009 – 2014 liczba ludności w Gminie Zadzimzmniejszyła się o 190
osób.Analizując sytuację pod kątem płci można zauważyć,nieznaczny wzrost udziałuliczby
kobiet
w strukturze mieszkańców, które w roku 2014 stanowiły 49,6% ogółu ludności.
Gęstość zaludnienia wyniosła na koniec 2014 roku 35os/km2.
Strukturę demograficzną Gminy Zadzim w podziale na aktywność ekonomiczną mieszkańców
w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 18 roku życia dla kobiet i mężczyzn), produkcyjnym
(kobiety 18-59 lat, mężczyźni 18 - 64 lat) oraz poprodukcyjnym (kobiety powyżej 60,
mężczyźni 65 roku życia), w podziale na płeć przedstawiają poniższe wykresy.
Wykres 1. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym w latach 2009 - 2014
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Wykres 2. Liczba ludności w wieku produkcyjnym w latach 2009 - 2014
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Wykres 3. Ludność w wieku poprodukcyjnym w latach 2009 - 2014
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Jak wskazują powyższe wykresy zauważalny jest wzrost procentowego udziału liczby osób
w wieku produkcyjnym (61% ogółu w roku 2014) i poprodukcyjnym (23% ogółu) oraz
zdecydowane zmniejszenie się udziału liczby osób młodych (w roku 2014 stanowili oni jedynie
16% ogólnej liczby ludności). Zarówno w grupie ludzi młodych, jak również w wieku
produkcyjnym przeważają mężczyźni. W grupie osób będących w wieku poprodukcyjnym
zdecydowaną

większość

stanowią

kobiety,

co

odpowiada

krajowym

tendencjom

demograficznym.
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Wykres 4. Wskaźnik obciążenia demograficznego w Gminie Zadzim w latach 2009 – 2014
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Powyższy wykres wskazuje na poziom obciążenia demograficznego. Opisuje on ile osób
w wieku poprodukcyjnych przypada na 100 osób w wieku produkcyjnym w Gminie Zadzim. Od
roku 2009 wartość wskaźnika sukcesywnie wzrasta, co odpowiada negatywnym trendom
wojewódzkim i ogólnopolskiemu. Zauważyć jednak należy, że wskaźnik pozostaje na
poziomie wyższym od średniej województwa i kraju.
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Poniższywykresilustruje liczbę urodzeń żywych oraz zgonów w latach 2009 – 2014. W całym
analizowanym okresie odnotowano ujemny przyrost naturalny. Liczba zgonów wahała się
w przedziale od 86 do 65 i znacznie przewyższa liczbę urodzeń żywych oscylujących na
przestrzenie ostatnich pięciu lat na poziomie 50 urodzeń. Zmniejsza się również liczba
zawieranych małżeństw.

Wykres 5. Liczba urodzeń żywych oraz zgonów w latach 2009 - 2014
100
92
80

86
78

83

81

65

62

60

53

50
44

40

48
42

20
0
2009
-20
-40
-60

2010
-16

-36

2011

2012

-37

urodzenia zywe

zgony

-39

2013

2014
-17

-41

przyrost naturalny na 1000 ludności

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Wykres 6. Liczba małżeństw zawieranych w latach 2009 - 2014
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Obserwowane w ostatnich latach zmiany demograficzne wskazują, że sytuacja ludnościowa
Gminy jest nadal trudna, aczkolwiek nie odbiega znacząco od tendencji ogólnokrajowej
i wojewódzkiej. Jednakże w najbliższej perspektywie nie należy oczekiwać znaczących zmian,
które mogłyby zapewnić stabilny rozwój demograficzny. Niska liczba zawieranych małżeństw
(spadek o 20% w stosunku do roku 2009) oraz zmiany w trendzie urodzeń będą miały
negatywny wpływ na przyszłą dzietność, zwłaszcza wobec procesów migracyjnych (średnia
migracji wewnętrznych w okresie 2009 – 2014 wynosi „- 11” osób). Trwający proces starzenia
się społeczeństwa będący wynikiem korzystnego zjawiska, jakim jest wydłużanie się trwania
życia jest pogłębiany niskim poziomem dzietności. W przyszłości będzie to powodować
zmniejszanie się podaży siły roboczej na rynku pracy i utrudnienia w systemie zabezpieczenia
społecznego w wyniku wzrostu liczby i odsetka ludzi w starszym wieku.
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Obecną sytuację na lokalnym rynku pracy ilustruje poniżej wykres przedstawiający poziom
bezrobocia w Gminie Zadzimw latach 2009 – 2014.
Wykres 7. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w latach 2009 - 2014
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W roku 2014 (stan na koniec roku) liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 266 osób,z
czego zdecydowaną większość stanowiły kobiety (59%). W porównaniu z rokiem 2009 liczba
ta zmniejszyła się, a zdecydowany spadek liczby osób zarejestrowanych w urzędach pracy
odnotowano w roku 2014.

2.2.2. Środowisko geograficzno- przyrodnicze4
Rzeźba terenu5
Teren Gminy Zadzimpołożony na obszarze Nizin Środkowopolskich, w zachodniej części
Wysoczyzny Łaskiej. Tereny te tworzą rozległe równiny morenowe. Na terenie Gminy
wysokości względne oscylują w granicach 5 m. Krajobraz urozmaicają rozcięcia dolinne rzek Pichny, Pichny z Szadkowic, Pisi, Pisy i Neru. Najwyżej położone tereny zlokalizowane są na
południowy wschód od wsi Iwonie i Chodaki (170 – 180 m n.p.m.). Centralnie przez obszar
Gminy w kierunku północ – południe przebiega dział wodny pomiędzy Pichną i Nerem.
4 za: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zadzim, styczeń
2015
5za: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego o dla Gminy Zadzim 2010r.
oraz Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Zadzim na lata 2009-2012
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Budowa geologiczna i zasoby naturalne6
Gmina położona jest w obrębie jednostki geologiczno-strukturalnej zwanej Niecką Łódzką,
którą wypełniają mezozoiczne osady okresu kredy. W warstwach przypowierzchniowych
występują

czwartorzędowe

osady

morenowe

zbudowane

z

piasków

gliniastych

z

przewarstwieniami piasków i żwirów. W dolinach rzecznych występują utwory aluwialne w
postaci piasków i mułów.
Na terenie Gminy udokumentowano 7 stanowisk surowców naturalnych:
Tabela 3Złoża surowców naturalnych

Lp
1

Nazwa złoża
Kolonia Iwonie

Opis
złoże kruszywa naturalnego (piasku) „Kolonia Iwonie” o powierzchni
1,99 ha, rozpoznane w kategorii C1. Bilansowe zasoby geologiczne
na dzień 31 grudnia 2012 r. ustalono w ilości 327 tys. ton,
wydobycie 21 tys. ton

2

Iwonie

złoże kruszywa naturalnego (piasku) „Iwonie” o powierzchni 1,67
ha. Bilansowe zasoby geologiczne na dzień 31 grudnia 2012 r.
ustalono w ilości 73 tys. ton, wydobycie ze złoża zostało
zaniechane.

3

Dzierzązna Szlachecka

złoże kruszywa naturalnego „Dzierzązna Szlachecka”, rozpoznane
w kategorii C1. Bilansowe zasoby geologiczne na dzień 31 grudnia
2012 r. ustalono w ilości 659 tys. ton

4

Zygry

złoże kruszywa naturalnego (piasku) „Zygry” o powierzchni 9,19 ha.
Bilansowe zasoby geologiczne na dzień 31 grudnia 2012 r.
ustalono w ilości 1 058 tys. ton.

5

Zygry II

złoże kruszywa naturalnego (piasku ze żwirem) „Zygry II” o
powierzchni ok. 1,96 ha, rozpoznane w kategorii C1. Bilansowe
zasoby geologiczne na dzień 31 grudnia 2012 r. ustalono w ilości
281 tys. ton.

6

Zygry III

złoże kruszywa naturalnego (piasku) „Zygry III” o powierzchni 9,54
ha, rozpoznane w kategorii C1. Bilansowe zasoby geologiczne na
dzień 31 grudnia 2012 r. ustalono w ilości 1 535 tys. ton, wydobycie
95 tys. ton.

7

Zygry IV

złoże kruszywa naturalnego (piasku) „Zygry IV” o powierzchni ok.
11 ha, rozpoznane w kategorii C1. Bilansowe zasoby geologiczne
na dzień 31 grudnia 2012 r. ustalono w ilości 1 929 tys. ton,
wydobycie 835 tys. ton

6za: Opracowanieekofizjograficznego przygotowane przez „INTEKPROJEKT” Gabriel Ferliński dla
Gminy Zadzim w 2014r
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Na terenie Gminy Zadzim występują tereny i obszary górnicze: „Kolonia Iwonie A”,
„Dzierzązna Szlachecka”, „Zygry IV C”, „Zygry II/1”, „Zygry III
Gleby7
Gmina Zadzim odznacza się dużym zróżnicowaniem warunków glebowych. W części
centralnej w rejonie wsi Zadzim, Marcinów, Bogucice, Leszkomin, Wierzchy, Dąbrówka,
południowego Kłoniszyna i wschodniej części Charchowa przeważają gleby brunatne,
pseudobielicowei w niewielkim stopniu bielicowe. Są to grunty najlepsze do uprawy rolnej,
zaliczane do kompleksów uprawowych pszennych w klasach bonitacyjnych II, IIIa i częściowo
IIIb. Towarzyszą im płaty gleb bielicowych i pseudobielicowych, rzadziej brunatnych, należące
do kompleksów żytnich dobrych i słabych oraz kompleksu zbożowo pastewnego mocnego
w przeważającej części w IV klasie bonitacyjnej.
W dolinach rzek i obniżeniach terenu występują gleby wytworzone na podłożu piasków
akumulacji wodnolodowcowej. Są to gleby murszowe, mułowo-torfowe, murszowo- mineralne,
należące do kompleksu użytków zielonych o dominującej IV i V klasie bonitacyjnej.
Pozostałe

obszary

gminy

zajmują

gleby

bielicowe

i

brunatne

kwaśne

zaliczane

do kompleksów żytnio-łubinowego, żytniego słabego i rzadziej do zbożowo-pastewnego.
Warunki glebowe gminy są sprzyjające do rozwoju funkcji rolniczej. Na obszarze 11 570 ha
uprawia się przede wszystkim zboża i ziemniaki, a w produkcji zwierzęcej dominuje produkcja
trzody chlewnej i bydła mlecznego. Na lepszych ziemiach w okolicach Zadzimia prowadzi się
produkcję nowych odmian sadowniczych(szczególnie jabłoni).
Niski stopień urbanizacji i nieskażone środowisko dają wyjątkową możliwość do rozwoju
ekologicznego rolnictwa i produkcji żywności o najwyższych parametrach jakościowych.
Wody podziemne ipowierzchniowe8
Na terenie Gminy Zadzim wydziela się dwa podstawowe użytkowe poziomy wód
podziemnych: górnokredowy(podstawowy użytkowy zbiornik o korzystnych parametrach
wydajnościowych, na którym opiera się zaopatrzenie w wodę ludności i przemysłu) oraz
czwartorzędowy(najczęściej

słabej

jakości,

wody

porowe

gromadzone

w

osadach

piaszczysto – żwirowych, płytko -występujące w stosunku do powierzchni terenu - w obrębie
dolin rzecznych i zagłębień bezodpływowych na głębokości mniejszej niż 1 m, na obszarach

7za:

Studium uwarunkowań i kierunków (…)
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zadzim, styczeń
2015
8Za
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wysoczyzn na głębokości 2-3 m). Na terenie Gminy nie występują Główne Zbiorniki Wód
Podziemnych.
Gmina położona jest w zlewni rzeki Warty. Ważniejsze rzeki to:
•

Ner(5-cio kilometrowy odcinek rzeki, nie posiadający wałów przeciwpowodziowych,
z brzegami zabezpieczonymi groblami. Na terenie jego doliny znajduje się szereg
kanałów i starorzeczy) ze swoimi dopływami rzekami:Pisia, Siódmera.

•

Pichna – z najważniejszym dopływem Pichną z Szadkowic zwaną Szadkówką,
Urszulinka.

Rzeki przepływające przez teren Gminy są administrowane przez Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Terenowy Inspektorat w Poddębicach.
Wszystkie

rzeki

charakteryzują

się

dużymi

zanieczyszczeniami

i

prowadzą

wody

pozaklasowe, głównie ze względu na nadmierne obciążenie rzek związkami fosforu oraz
bakteriami fekalnymi, co praktycznie uniemożliwia ich wykorzystanie do celów rekreacyjnych,
bądź gospodarczych. Zgodnie z perspektywicznym planem wykorzystania wód rzeki Ner
i Pisia na terenie Gminy winny spełniać wymogi klasy III, a rzeka Pichna i Szadkówka wymogi
klasy II.
Wody powierzchniowe stojące o niewielkiej powierzchni występują w Woli Flaszczynej (ok. 7,5
ha) i Zadzimiu (ok. 1,5 ha).
Istotny element sieci hydrologicznej stanowią rowy melioracyjne. Na terenie Gminy
zmeliorowane jest 4287,4 ha gruntów ornych i 826,7 ha użytków zielonych
Klimat9
Warunki klimatyczne obserwowane w Gminie są typowe dla obszaru Polski centralnej.
Obszary te są dobrze przewietrzane, z dobrymi warunkami termiczno – wilgotnościowymi.
W obszarze dolin rzecznych okresowo zalegają chłodniejsze masy powietrza o zwiększonej
wilgotności. Swoisty mikroklimat wprowadzają kompleksy leśne okolic Zygier i Ralewic, które
zwiększają wilgotność powietrza oraz łagodzą dobowe wahania temperatur.

9Za: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zadzim, styczeń
2015
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Obszary prawnie chronione na terenie Gminy
W Gminie Zadzim ochrona środowiska realizowana jest poprzez objęcie obiektów
i obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych następującymi prawnymi formami
ochrony:
•

Park podworski w Zadzimiu (uznany zespół przyrodniczo – krajobrazowy) – objętą
ochroną Uchwałą Rady Gminy Zadzim Nr XXXV/189/05 z 10 listopada 2005 r.;

•
Lp

19 pomników przyrody (przedstawionych w tabeli poniżej).

Gatunek

Miejscowość

Lokalizacja

Podstawa

(Dz. Nr.)

prawna

1

Dąb szypułkowy

Wola Flaszczyna

203

2

Aleja dereniowa

Zadzim

235

3

Dąb szypułkowy

Zadzim

235

4

Jesion wyniosły

Zadzim

235

5

Dąb szypułkowy

Zadzim

235

6

Dąb szypułkowy

Zadzim

158/1

7

Dąb szypułkowy

Zadzim

3

8

Dąb szypułkowy

Zadzim

232

9

Wiąz szypułkowy

Zalesie

3

dn. 03.02.1998r.

10

Jesion wyniosły

Zalesie

3

(Dz. U.W.S. nr 3

11

Dąb szypułkowy

Zalesie

3

poz. 9 z

12

Dąb szypułkowy

Zalesie

3

19.02.1998 r.)

13

Platan klonolistny

Zalesie

3

14

Wiąz szypułkowy

Zalesie

3

15

Lipa drobnolistna

Zalesie

3

16

Lipa drobnolistna

Zalesie

3

17

Klon zwyczajny

Zalesie

3

18

Dąb szypułkowy

Zadzim

235

Rozporządzenie

19

Dąb szypułkowy

Zadzim

235

wojewody

Rozporządzenie
wojewody
sieradzkiego z

sieradzkiego

z

dn. 24.11.1998r.
(Dz. U.W.S. nr
29 poz. 174 z
27.11.1998 r.

21

Lasy10
Lasy pokrywają 13,6% powierzchni Gminy,stąd lesistość Gminy jest mniejsza niżśrednia dla
województwa oraz dla powiatu poddębickiego (odpowiednio: 21,3% oraz 16,3%). Dominują
(1138 ha - 57,8%) lasy państwowe zarządzane przez Nadleśnictwo Poddębice. Zbiorowiska
leśne

prywatne

tworzą

niewielkie

obszarowo

kompleksy,

przeważnie

występujące

w sąsiedztwie lasów państwowych lub w dolinach rzek. W strukturze drzewostanu dominują
zbiorowiska borowe, zwłaszcza boru świeżego (sosna z domieszką brzozy). W rejonie wsi
Ralewice występują niewielkie fragmenty boru suchego. Ciekom wodnym towarzyszą łęgi
i bagienne lasy olszowe. Wiek drzew kształtuje się w granicach od 45 do 80 lat.

Zwarte kompleksy leśne występują we wsiach:
•

Zygry – 522,75 ha,

•

Ralewice – 317,69 ha,

•

Rzeczyca – 198,27 ha,

•

Bąki – 123,91 ha,

•

Małyń – 119,77 ha.

Ważną rolę w systemie ekologicznym spełniają również zadrzewienia śródpolne i przydrożne.
Do szczególnie cennych zalicza się zadrzewienia występujące w obrębie zabytkowych parków
zlokalizowanych w Woli Flaszczynej, Zalesiu i Zadzimiu. Występują tu dość liczne cenne
okazy dębu szypułkowego, jesionu wyniosłego, wiązu szypułkowego. Najcenniejsze drzewa
zostały objęte ochrona prawną.
Świat zwierząt jest ściśle związany z rodzajem ekosystemu roślinnego. Najbogatszy jest na
terenach leśnych (zwierzyna płowa, ptactwo) i na terenach dolinnych wodno-łąkowych
(ptactwo).
Obszar Gminy odznacza się średnią różnorodnością biologiczną i gatunkową. Jak
podkreślono w studium zagospodarowania przestrzennego istniejące zasoby przyrodnicze
wymagają stosowania działań ochronnych, zwłaszcza w obrębie korytarzy ekologicznych oraz
prowadzenia tam odpowiedniej polityki przestrzennej.

10

za: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zadzim, styczeń
2015
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Zasoby kulturowe11
Na terenie Gminy znajdują się odnotowane w wojewódzkiej ewidencji zabytków stanowiska
archeologiczne – najstarsze ślady osadnictwa na tych terenach datowane są na ostatni okres
ery kamienia łupanego (miejscowość Grabina) oraz epoki brązu (miejscowość Małyń).
Pierwsza pisemna wzmianka dotycząca Zadzimia pochodzi z 1368 roku. Wg Słownika
Geograficznego Królestwa Polskiego na obszarze Zadzimia istniała wcześniej osada o nazwie
Jakuszew, zniszczona przez najazdy tatarskie oraz epidemię morowego powietrza. Dość
wcześnie powstał kościół parafialny pw. Św. Małgorzaty – już w pierwszej połowie XV wieku
(1416 r.) odnotowano, iż w konsystorzu gnieźnieńskim, w sprawie o dziesięciny z Rybna, staje
jako świadek pleban zadzimski.12W 1644 roku arcybiskup Jan Wężyk wyniósł parafię
do godności prepozytury kolegium misjonarzy w Uniejowie.
U schyłku XIV wieku wieś jest włością szlachecką, a jej posesjonatem jest „Benassius
de Sadzim”. Własność szlachecka w XVI w została podzielona na trzy części; Wolę Zaleską,
Wolę Sypińską i Wolę Zadzimską (obecnie Wolę Flaszczyną). Rozpoczęły się częste zmiany
ich właścicieli, którymi byli: Zalescy z Otoka, Radomiccy, Sapiehowie, Lubomirscy. W XVIII w.
przeszły w ręce Dąbskich z Lubrańca, a następnie drogą posagu otrzymała je rodzina
Jarocińskich.
W Zadzimiu w rozległym parku położony jest dwór – pałac zbudowany w połowie XIX wieku
przez Wojciecha Jarocińskiego. Pałac w Zadzimiu wzniesiono w połowie XIX wieku w stylu
neoklasycystycznym. Po upaństwowieniu obiekt służył jako Gminny Ośrodek Zdrowia,
Biblioteka

Publiczna,

apteka

i

mieszkania

komunalne.

Obecnie

jest

opuszczony.

W otaczającym parku krajobrazowym można znaleźć okazy drzew pomnikowych.
Do najcenniejszych zabytków zlokalizowanych na terenie Gminy zaliczyć należy:
•

późnorenesansowy kościół parafialny pw. św. Małgorzaty w Zadzimiu (1640-42),

•

kompleks parkowo-pałacowy w Zadzimiuz wpisanymi do rejestru zabytków alejami
(dereniową i grabową),

•

drewniany kościół pw. św. Mikołaja w Wierzchach (1727),

•

Kościół pw. św. Andrzeja w Małyniu (1752),

•

murowany Kościół parafialny pw. św. Rocha w Zygrach (1809).

11zaStudium

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zadzim, styczeń
2015
12Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom XIV, str. 256
23

Miejsca pamięci narodowej:
•

Kapliczka w Zaborowie z 1830 r. – przebudowywana, upamiętniająca ona miejsce
pochowania uczestników powstania listopadowego, styczniowego oraz ofiary I wojny
światowej. W tym miejscu pochowano również uczestników powstania styczniowego
z 1863 r.

•

Obelisk w centrum Zadzimia - Grób Nieznanego Żołnierza oraz tablica upamiętniająca
walkę narodu polskiego w obronie Ojczyzny.

•

zbiorowa mogiła nieznanych żołnierzy polskich 10. dywizji piechoty armii „Łódź”
poległych we wrześniu 1939 r. na cmentarzu w miejscowości Zygry.

Po II wojnie światowej nastąpił okres migracji z Gminy głównie w kierunku Łodzi, Sieradza
oraz Poddębic.

2.3. Zagospodarowanie przestrzenne
W tej części diagnozy społeczno– gospodarczej Gminy Zadzim omówiono stan obecny ładu
przestrzennego Gminy, który obejmuje w szczególności analizę infrastruktury technicznej,
uwarunkowań ochrony środowiska oraz infrastruktury społecznej.
2.3.1. Infrastruktura techniczna13
Infrastruktura transportowa i transport publiczny
Na infrastrukturę drogową w Gminie Zadzim składa się sieć dróg gminnych, powiatowych oraz
wojewódzkich:
•

DW 473 relacji Uniejów - Szadek – Łask o długości w granicach gminy 12,295 km

•

DW 479 relacji Poddębice – Dąbrówka – Sieradz o długości w granicach gminy
13,015 km

Drogi posiadają średnie parametry techniczne, z przeciętnąsprawnością dla ruchu
spowodowaną przebiegami przez tereny zabudowane. Zapewniają one podstawowe
powiązania zewnętrzne w skali regionu. Zaliczane są do dróg zbiorczych.

13za:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Zadzim, styczeń 2015
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Drogi powiatowe przebiegające przez teren Gminy są jezdniami dwupasmowymi, posiadają
w większości nawierzchnię bitumiczną. Łączna długość sieci dróg powiatowych na terenie
Gminy wynosi 63,979. Poniżej zaprezentowano listę dróg powiatowych z uwzględnieniem ich
relacji:
Tabela 4. Drogi powiatowe w granicach administracyjnych Gminy Zadzim
Lp.

Numer
drogi

Relacja

Kategoria
drogi

Długość drogi
[km]

1

1700E

Sieradz – Włyń – Dzierżązna – Lubola –
Pęczniew – Rzechta Drużbińska – Wierzchy

Z

8,150

2

2531E

Stawiszyn – Saków – Wartkowice – Praga –
Pudłów (gm. Poddębice) - Wierzchy

Z

0,650

3

3712E

Siedlątków – Pęczniew – Zadzim – Chodaki

Z

8,426

4

3714E

Niemysłów (gm. Pęczniew) – Rzechta
Drużbińska

Z

0,475

5

3715E

Brodnia – Lubola – Rzeczyca – Szadek

Z

9,410

6

3717E

Drużbin (gm. Pęczniew) – Busina Stara (gm.
Poddębice)

L

1,450

7

3718E

Drużbin (gm. Pęczniew)- Charchów Pański –
Bratków Dolny

L

3,900

8

3720E

Zadzim – Otok – Zalesie

Z

6,000

9

3721E

Otok – Borki Prusinowskie (gm. Szadek)

L

2,524

10

3722E

Zygry – Borki Prusinowskie (gm. Szadek)

L

2,630

11

3723E

Pudłówek (gm. Poddębice) – Małyń – do drogi
nr 3706E

Z

9,276

12

3724E

Zygry – Małyń

Z

6,329

13

3725E

Bąki – Lichawa (gm. Szadek)

L

3,275

14

3726E

Kłoniszew – Lichawa (gm. Szadek)

L

1,484

Łącznie

63,979

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Zadzim, styczeń 2015

Długość sieci dróg gminnych wynosi 97,81km, w tym o nawierzchni bitumicznej 72,85km.
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Jak widać z poniższego wykazu jedynie niecała 75% dróg gminnych to drogi asfaltowe.
Tabela 5. Drogi gminne
Lp.

Numer
drogi

Relacja

Długość
drogi
[km]

W tym
nawierzchni
bitumicznej

1

111251E

Dąbrówka – gr. gm. Poddębice (Busina)

1,62

1,23

2

111252E

Bratków Dolny – Bratków Górny

1,01

1,01

3

111253E

2,53

1,94

4

111254E

Charchów Pański – Zawady – gr. gm.
Pęczniew – (Borki)
Annów – gr. gm. Pęczniew (Wielkopole)

1,31

1,31

5

111255E

Rzechta – gr. gm. Pęczniew (Wielkopole)

1,37

-

6

111256E

Rzechta (wieś) – dr. gm. nr 111255E

1,15

-

7

111257E

5,52

5,52

8

111258E

1,00

-

9

111259E

9,97

7,94

10

111260E

Grabinka – Pałki – Wola Sipińska – Alfonsów
– Dziadów
Rzechta – Alfonsów gr. gm. Pęczniew
(Przywidz)
Zadzim - Wola Zalewska – Wola Flaszczyna
– Wola Sipińska – Hilarów
Kazimierzew – Grabinka

1,1,57

0,86

11

111261E

Adamka – w kierunku Przywidza

1,14

0,96

12

111262E

Zadzim – cmentarz

0,70

0,36

13

111263E

Od dr. woj. nr 479 - Adamka

0,30

-

14

111264E

Marcinów – Wola Zaleska

3,93

3,93

15

111265E

Marcinów – Rzeczyca

1,49

0,30

16

111266E

Piła - Ralewice – Rzeczyca – gr. gm. Szadek

4,85

2,85

17

111267E

Skęczno – Grabina

3,21

3,21

18

111268E

Górki Zadzimskie – Górki Zadzimskie

1,43

1,02

19

111269E

Zalesie - Otok

2,83

2,83

20

111270E

Otok – Zalesie

1,03

-

21

111271E

5,63

4,52

22

111272E

3,38

1,1

23

111273E

Żerniki – Piotrów Wierzchy – Kraszyn – do dr.
woj. nr 473
Babiniec – Żerniki – gr. gm. Poddębice
(Pudłówek)
Żerniki – gr. gm. Poddębice – dr. pow. nr
3723E

1,33

-
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Lp.

Numer
drogi

Relacja

Długość
drogi
[km]

W tym
nawierzchni
bitumicznej

24

111274E

0,97

-

25

111275E

Anusin – Wiorzyska – do gr. gm. Poddębice
(Feliksów)
Iwonie– Dzierżązna Szlachecka – Ruda
Jeżewska – gr. Gm. Poddębice

7,21

4,34

26

111276E

Maksymilianów –Chodaki

1,30

0,95

27

111277E

Zygry – cmentarz

0,21

0,21

28

111278E

Otok – Zygry

2,31

2,31

29

111279E

Zygry – Leszkomin – Bogucice – Bąki

5,89

5,89

30

111280E

Zaborów – Zygry

0,93

0,93

31

111281E

Zaborów – Zaborów

1,17

1,17

32

111282E

Bąki – gr. gm. Szadek- (Sachalin)

1,65

1,65

33

111283E

63

5,63

34

111284E

Bąki – Stefanów – Sikory – Dzierżązna
Szlachecka – Dąbrówka
Nowy Świat – Jeżew

1,58

-

35

111285E

Kłoniszew (wieś)

0,60

0,40

36

111286E

Kłoniszew (kolonia)

0,56

0,40

37

108209E

(Jeziorsko) gr. mm. Lutomiersk– Małyń

3,24

3,24

38

111006E

2,42

1,00

39

111011E

(Borki Drużbińskie) – gr. gm. Pęczniew –
Dziadów – Urszulin – Wola
(Pudłówek) – gr. gm. Poddębice – Piotrów –
Iwonie – Chodaki
Łącznie

3,84

3,84

97,81

72,85

Źródło: Uchwała NR V/34/2015 Rady Gminy Zadzim z dnia 27 lutego 2015r.

Na terenie Gminy Zadzim systematycznie prowadzone są inwestycje mające na celu poprawę
infrastruktury drogowej.
Komunikacja zbiorowa w Gminie Zadzim realizowana jest przez PKS Sieradz Sp. z o.o.
Przez teren Gminy przebiega linia kolejowa nr 131 – zwana potocznie magistralą węglową
„Śląsk – Porty”. Jest to linia dwutorowa, zelektryfikowana. Prowadzi głównie ruch
towarowy.Na terenie Gminy istnieje nieczynna stacja kolejowa Otok.
Zarówno transportem kolejowym, jak również DW 473 przewożone są substancje i materiały
niebezpieczne. Linią 131 przewozi się m.in. chlor, amoniak, siarkę, propan – butan, dwutlenek
siarki, toluen, paliwa silnikowe, zaś drogą nr 473 etylinę, olej napędowy olej opałowy, gaz
propan – butan.14

14

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego, Łódź 2011
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Gospodarka wodno – kanalizacyjna
Powierzchnia Gminyjest w100%zwodociągowana.Długość czynnej sieci rozdzielczejwynosiła
w 2014 roku 162,5 km,zaś liczba przyłączy wodociągowych prowadzących do budynków
mieszkalnych w 2014 roku – 1743 szt. Z sieci wodociągowejkorzysta 4607osób, co stanowi
91,4 %ogółu ludnościGminy. Dane przedstawione w poniższej tabeli ilustrują stopniowy
wzrost liczby nowych przyłączeń do sieci, jak również liczbę ludności korzystającej z
wodociągów. Średnie zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca
oscyluje w ostatnich trzech latach wokół 29 m3 .
Tabela 6. Siec wodociągowa w Gminie Zadzim w latach 2009-2014
Jm

2009

2010

2011

2012

2013

2014

długość czynnej sieci rozdzielczej

km

162,5

162,5

162,5

162,5

162,5

162,5

liczba przyłączy

szt

1582

1627

1687

1728

1688

1743

Ludność korzystająca z sieci

os

4255

4285

4259

4238

4168

4607

zużycie wody w gospodarstwach
M
26,7
27,2
domowych ogółem na 1
mieszkańca
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

28,3

29,1

29,3

28,9

3

Gmina posiada własną oczyszczalnię ścieków, która przy długości sieci kanalizacyjnej
wynoszącej 5,3 km, obsługuje 102budynki mieszkalne oraz obiektów usługowe i użyteczności
publicznej15 Wg danych GUS w 2014 roku z instalacji kanalizacyjnej korzystało blisko 375
osób, czyli 7% ogółu ludności Gminy.Ilość odprowadzonych i oczyszczanych ścieków
w latach 2009-2014 przedstawia poniższa tabela:
Tabela 7. Ilość oczyszczonych ścieków w Gminie Zadzim w latach 2007-2014
Rok
2007

Ilość odprowadzonych
3
i oczyszczonych ścieków [m ]
19 000

2008

18 000

2009

20 000

2010

20 000

2011

18 000

2012

21 000

2013

31 000

2014

23 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

15

Za: Bank Danych Lokalnych, GUS [dane za rok 2014]
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W Gminie Zadzim istnieją także oczyszczalnie mechaniczno – biologiczne tj:
•

oczyszczalnia typu BIO-K24 przy szkole podstawowej w Zygrach,

•

oczyszczalnia typu Nebraska M-7 przy stacji paliw w Zygrach.

W przypadku braku dostępu do kanalizacji zbiorowej najpowszechniej stosowanym
rozwiązaniem jest odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych, tzw. „szamb” lub
wykorzystywanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Na terenie Gminy funkcjonuje obecnie
85 takich oczyszczalni.
Gospodarka odpadami
Od 1993 roku na terenie Gminy funkcjonujeskładowisko odpadów w miejscowości Zygry.
Zajmuje powierzchnię

1,7 ha.

Sąsiedztwo

składowiska stanowią wyłącznie tereny

o charakterze rolniczym. Zabudowania mieszkalne położone są w odległości powyżej 800 m.
Odpady składowane są podpoziomowo, górna warstwa zabezpieczona jest warstwą piasku.
Na składowisku prowadzi się wstępną selekcję odpadów typu złom, stłuczka szklana, opony.
Składowisko odpadów w Zygrach przewidziane jest do zamknięcia i na terenie Gminy nie
przewiduje się innego miejsca do składowania odpadów.16
Jak można zauważyć z analizy danych GUS w ostatnich trzech latach widać ponowną
tendencję wzrostową w ilości odpadów zbieranych w ciągu roku z tereny Gminy, choć należy
podkreślić, iż poziom ten pozostaje znacznie niższy niż w latach 2009 – 2011.
Tabela 8. Gospodarka odpadami w Gminie Zadzim w latach 2009-2014
Odpady komunalne
ogółem
ogółem na 1 mieszkańca

Jm

2009

2010

2011

2012

2013

2014

t

952,80

1108,40

973,83

317,58

445,21

596,10

kg

182,7

211,3

187,4

61,8

87,7

118,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Energetyka, ciepłownictwo i gazownictwo
Gmina Zadzim jest zasilana z sieci średniego napięcia przetworzonej na stacji GPZ
Poddębice. Przez teren Gminy przebiegają dwie magistralne linie elektroenergetyczne:
•

linia 220 kV relacji Pabianice – Adamów,

•

linia 110 kV relacji Poddębice – Szadek.

Linie średniego napięcia 15 kVsą równomiernie rozłożone na terenie Gminy. Redukcja
średniego

napięcia

na

niskie

odbywa

się

w

lokalnych

(15/0,4/0,231kV)

stacjach

transformatorowych.

16

Za: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zadzim, styczeń 2015
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Zaopatrzenie w ciepło na terenie Gminy realizowane jest w 100% z lokalnych źródeł ciepła,
najczęściej z lokalnych kotłowni lub poprzez ogrzewanie piecowe. W ten sposób ogrzewane
są gospodarstwa domowe orazwiększość budynków użyteczności publicznej.
Wykorzystywanie węgla jako głównego nośnika energii w indywidualnych kotłowniach stanowi
źródło emisji zanieczyszczeń powietrza. W związku z tym istotne są działania promujące
i wspierające zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wykorzystywania
„bezpiecznych ekologicznie” nośników energii. Coraz większym powodzeniem na terenie
Gminy cieszą się jednak również inne źródła ciepła, głównie gaz i olej opałowy.17

Z sieciowego zaopatrzenia w gaz sieciowy korzystało w 2014 roku zaledwie 5 osób, co
stanowiło 0,1 % ogółu ludności.18 Zaopatrzenie w gaz dla potrzeb bytowych realizowane jest
głównie z butli gazowych dostępnych w punktach wymiany lub dowożonych do odbiorców
przez wyspecjalizowane firmy.

2.4. Ochrona środowiska19
Zagrożenia środowiska przyrodniczego w Gminie Zadzim wynikają m.in. z niewystarczająco
rozwiniętego systemu kanalizacji zbiorczej. Jedną z przyczyn takiego stanu jest rozproszona
zabudowa mieszkaniowa w Gminie, która utrudnia wybudowanie sieci kanalizacyjnej na
danym terenie.Brak kanalizacji zbiorczej na pozostałym obszarze Gminy może sprzyjać
niekontrolowanemu wylewaniu ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu.
Zanieczyszczenie powietrza
Generalnie stwierdzić można, iż warunki aerosanitarne na terenie Gminy Zadzim są
zadowalające. Ze względu na rolniczy charakter Gminy głównym źródłem zanieczyszczenia
powietrza jest tzw. niska emisja, która obejmuje zanieczyszczenia pochodzące z kotłowni
obiektów produkcyjnych, usługowych oraz gospodarstw indywidualnych. Istotnym źródłem
zanieczyszczeń w Gminie jest nasilony ruch komunikacyjny na drogach wojewódzkich,
w którym duży udział mają pojazdy ciężkie. Emisja ta ma charakter liniowy. Stan powietrza
w Gminie ulega systematycznej poprawie do czego w dużej mierze przyczyniają się działania
związane z wymianą uciążliwych kotłowni węglowych na rzecz tych opalanych gazem czy też
lekkim olejem opałowym.Mierzone parametry zanieczyszczeń zarówno dla ochrony zdrowia
(SO2, NO, pył zawieszony, ołów, CO i ozon) oraz dla ochrony roślin (SO2, NOx, ozon), nie
przekraczały wartości dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 6 czerwca 2002 w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji
Za: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zadzim, styczeń 2015
Za: GUS: Bank Danych Lokalnych
19 Za: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zadzim, styczeń 2015
17
18
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w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów
tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji ( Dz. U. z 2002 r Nr 87, poz.
796).
Należy również podkreślić, iż teren powiatu poddębickiego (wraz z powiatem brzezińskim
i skierniewickim) charakteryzował się najmniejszymi wartościami rocznych sum emisji
głównych zanieczyszczeń powietrza.20
Hałas
Zagrożenie uciążliwym hałasem dotyczy mieszkańców domów położonych w pobliżu dróg
wojewódzkich oraz powiatowych. Ruch prowadzony na pozostałych drogach jest niewielki
i

nie

powoduje

przekroczenia

dopuszczalnych

wartości

hałasu.

Źródło

emisji

ponadnormatywnego hałasu może stanowić działalność magistrala kolejowa przebiegająca
przez teren Gminy. Gmina Zadzim nie prowadzi monitoringu w tym zakresie.
Zanieczyszczenie wód
Istotnym

zagrożeniem

funkcjonowania

środowiska

jest

zanieczyszczenie

wód

powierzchniowych i wgłębnych, które jest wynikiem nieprawidłowo prowadzonej gospodarki
wodno-ściekowej. Głównymi przyczynami powstawania zanieczyszczeń wód w Gminie są:
brak kompleksowej gospodarki ściekowej na terenach wiejskich oraz spływ z pól środków
chemicznych stosowanych w rolnictwie. Rzeki przepływające przez obszar Gminy prowadzą
wody pozaklasowe:
•

Ner charakteryzuje się wysokim zanieczyszczeniem substancjami organicznymi co
spowodowało znaczny wzrost wskaźników charakteryzujących te zanieczyszczenia
(BZT5, ChZT-Mn, ChZT-Cr).

•

Pichna prowadzi wody pozaklasowe głównie z powodu nadmiernego obciążenia wód
związkami fosforu oraz bakteriami fekalnymi.

2.5. Infrastruktura społeczna21
2.5.1. Edukacja
W kompetencji Gminy leży prowadzenie i finansowanie przedszkoli, szkół podstawowych oraz
gimnazjów. Poniżej przedstawiono wykaz placówek prowadzonych przez Gminę Zadzim.

20 Za:
21

Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim, Łódź 2014, cz. III. Powietrze
za:Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zadzim, styczeń 2015
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•

Zespół Szkół w Zadzimiu (Gimnazjum Publiczne im. Wincentego Witosa, Szkoła
Podstawowa i Przedszkole)

•

Zespół Szkół w Zygrach (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne)

W 2014 roku do szkół na terenie Gminy uczęszczało ogółem 434 uczniów, zaś z opieki
przedszkolnej korzystało 50 dzieci.
Tabela 9. Edukacja i wychowanie w Gminie Zadzim w latach 2009-2014
Dzieci w placówkach

2009

2010

2011

2012

2013

2014

przedszkolnych

52

51

56

51

69

50

szkołach podstawowych

289

281

280

279

275

299

gimnazjum

205

204

159

144

134

135

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Poniżej w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015.
Jak widać uczniowie z Gminy Zadzim w 2015 roku osiągnęli wyniki lepsze od średnich
wyników uzyskanych przez gimnazjalistów powiatu poddębickiego. Wyniki te (poza
egzaminem z historii i WOS) były jednak słabsze od średniej wojewódzkiej i krajowej.
Tabela 10. Wyniki egzaminów w % punktów– egzamin gimnazjalny 2015
Szkoła
Gimnazjum
Publiczne im.
Wincentego Witosa
w Zespole Szkół w
Zadzimiu

Gimnazjum
Publiczne w Zespole
Szkół w Zygrach

Egzamin

Gmina

Powiat

Łódzkie

Kraj

Język polski

58

61

63

62

Historia
i WOS

64

62

64

64

Matematyka

46

45

48

48

Przedmioty przyrodnicze

48

49

50

50

Język angielski PP

60

57

66

67

Język angielski PR

39

35

47

48

Język polski

58

61

63

62

Historia
i WOS

64

62

64

64

Matematyka

46

45

48

48

Przedmioty przyrodnicze

48

49

50

50

Język angielski PP

60

57

66

67

Język angielski PR

39

35

47

48

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE

W ostatnich sześciu latach należy zauważyć wzrost udziału wydatków na oświatę
i wychowanie w ogólnej kwocie wydatków budżetowych Gminy (od 36% w roku 2009 do 42%
w roku 2014).
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Tabela 11. Wydatki na oświatę i wychowanie Gminy Zadzim w latach 2009-2014
Rok

Wydatki na oświatę i wychowanie
w budżecie Gminy Zadzim (zł)

5 377 888,41
2009
6 131 937,12
2010
6 393 548,91
2011
6 621 084,80
2012
6 048 254,01
2013
6 313 885,49
2014
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Usługi w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego dla potrzeb mieszkańców Gminy
świadczone są w Poddębicach, Warcie i w Sieradzu.
Na terenie wsi Zadzim funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna z filiami w Zygrach, Małyniu
i Wierzchach.
2.5.2. Opieka zdrowotna
Opiekę zdrowotną w Gminie zapewnia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
W Zadzimiuw skład którego wchodzą:
•

Poradnia POZ w Zadzimiu,

•

Gabinet POZ w Zygrach,

•

Gabinet POZ w Małyniu,

•

Poradnia Ginekologiczna,

•

Gabinet Rehabilitacji.

W dni świąteczne pomocy udziela Placówka Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej
w Poddębicach.22
Na terenie Gminy funkcjonuje również jedna apteka.

2.5.3. Pomoc społeczna
Ustawa o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004 r. nakłada na gminy trzy rodzaje zadań:
1. zadania własne,
2. zadania własne o charakterze obowiązkowym oraz
3. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę.

Na terenie Gminy Zadzim za wykonanie w/w zadań odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy
społecznej. Wg danych GUS w 2014 roku środowiskową pomocą społeczną objęto 586 osób,
22

Za: www.gminazadzim.pl/spzoz
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w ramach 186 gospodarstw z czego aż 190 osób, które pozostawały powyżej kryterium
dochodowego.
Tabela 12. Pomoc społeczna w Gminie Zadzim w latach 2009-2014
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gospodarstwa domowe

180

136

124

149

157

186

Osoby w gospodarstwach

589

432

398

442

465

586

w tym osoby powyżej kryterium
dochodowego

166

149

140

109

113

190

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wykres 8. Wydatki na pomoc społeczną w Gminie Zadzim 2009-2014

2600000
2357397,49

2400000
2200000
2000000

2034303,97

2022901,74
1849871,91

1838289,54

1800000

1766453,47

1600000
1400000
1200000
1000000
2009

2010

2011

2012
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2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W 2014 roku wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
wyniosły 1 766 453,47zł, co stanowiło 14% ogółu wydatków z budżetu Gminy. Dla porównania
w 2009 roku wynosiły 1 838 289,54zł, co stanowiło 13,6%. Na przestrzeni analizowanych lat
wydatki te stanowią trzeci co do wielkości wydatek obciążający budżet Gminy.

2.5.4. Porządek publiczny, ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo
Instytucje zapewniające bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie Gminy Zadzim to:
•

OSP Zadzim
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•

OSP Bogucice

•

OSP Chodaki

•

OSP Sikory

•

OSP Ralewice

•

OSP Wierzchy

•

OSP Zygry

•

OSP Małyń

•

OSP Charchów Pański

•

OSP Jeżew

•

OSP Grabina

•

OSP Zalesie

•

Wola Zaleska

•

OSP Żerniki

Strażnice OSP pełnia także w lokalnej społeczności ważną rolę kulturotwórczą.
O utrzymywanie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Zadzim dba
Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach. Dyżury dzielnicowego komisariatu policji
pełnione są dwa dni w tygodniu w siedzibie Urzędu Gminy.

2.5.5. Sport23
Działalność sportowo-rekreacyjna na terenie Gminy prowadzonesą przede wszystkim przez:
A. piłkarski Gminny Klub Sportowy w Zadzimiu (GKS Zadzim). Klub prowadzi
drużynę juniorów. W 2015 roku utworzono również Sekcję Piłki Nożnej Dziewcząt.
Drużyna wzięła już udział miedzy innymi w turnieju o Puchar Prezydenta Miasta
Łodzi na obiektach SMS Łódź zajmując III miejsce na 14 startujących drużyn.
Gmina zapewniła dotację na działalność Gminnego Klubu Sportowego w Zadzimiu
gospodarza obiektu, prowadzi bieżące utrzymanie boiska sportowego.
Baza umożliwiająca realizację zadań z zakresu kultury fizycznej to:
•

sala gimnastyczna,

•

boisko do piłki plażowej,

•

boisko do piłki ręcznej przy Zespole Szkół w Zadzimiu,

•

sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Zygrach,

•

boisko sportowe w Zygrach.
B. Piłkarski Gminny Klub Sportowy Pisia Zygry (GKS Pisia Zygry). Założony
w 1986 roku korzysta ze stadionu sportowego w Zygrach. W 2014 roku druzyna

23

Za: http://www.gminazadzim.pl/klub-sportowy
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kobieca zdobyła trzecie miejsce na Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt
w Tomaszowie Mazowieckim.

2.5.6. Kultura24
W strukturze Gminy szereg zadań związanych z działalnością kulturalną pełni Gminna
Biblioteka Publiczna w Zadzimiu w skład której wchodzą 2 filie Biblioteczne – w Zygrach
i w Małyniu. Biblioteka jest organizatorem wielu imprez kulturalnych m.in. organizuje: wieczór
kolęd i pastorałek, wieczór sobótkowy, przegląd kronik strażackich, święto pieczonego
ziemniaka, czytanie bajek w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Organizuje wystawy
książkowe i fotograficzne. Gminna Biblioteka Publiczna w Zadzimiu nadzoruje działalność
świetlic integracyjnych w Zadzimiu i Małyniu.
Ponadto w Gminie Zadzim działają dwa zespoły śpiewacze („Kaliny” i „Koniczynki”) oraz trzy
strażackie orkiestry dęte (w Wierzchach, Zadzimiu i Zygrach).
Zespoły aktywnie uczestniczą we wszystkich ważnych wydarzeniach gminnych, powiatowych
i wojewódzkich. Stają się znane również poza granicami Gminy uczestnicząc w licznych
konkursach i przeglądach.

2.6. Strefa gospodarcza
W

poniższym

rozdziale

opisano

bieżącą

sytuację

Gminy

Zadzim

w

zakresie

przedsiębiorczości,wielkości i struktury podmiotów gospodarczych. Zaprezentowano również
informacje odnośnie atrakcyjności Gminy pod względem turystycznym, rolniczym oraz
potencjałem energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.
2.6.1. Przemysł, przedsiębiorczość i struktura podmiotów gospodarczych
W Gminie Zadzimdziałalność prowadzą 302 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowanew
rejestrze REGON. Spośród nich do sektora publicznego należy niecałe 4% firm,
a do sektora prywatnego 96%.

Tabela 13. Podmioty gospodarki narodowej według form własności w latach 2009 - 2014

Ogółem
Sektor
publiczny
Sektor prywatny
24

2009

2010

2011

2012

2013

2014

265

287

283

287

305

302

13

13

14

12

12

12

252

274

269

275

293

290

Za: http://www.gminazadzim.pl
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

w tym:
osoby fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą
spółki handlowe
spółdzielnie

209

226

221

225

240

236

8

13

12

12

13

13

1

1

1

1

1

2

stowarzyszenia
i organizacje
11
11
11
12
13
społeczne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych

14

Analizując dane z tabeli powyżej można zauważyć, że największa liczba podmiotów
gospodarczych była zarejestrowana w 2013 roku (305). W roku następnym nastąpił ich
niewielki spadek. Spośród sektora prywatnego zdecydowaną większość stanowiły osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Najwięcej firm zarejestrowanych na terenie Gminy Zadzimzajmuje się handlem hurtowym
i detalicznym oraz działalnością związaną z budownictwem. Liczne są również podmioty
zarejestrowane w branży związanej z przetwórstwem.
Tabela 14. Struktura branżowa działalności gospodarczych w Gminie Zadzim
Branża
Sekcja A - Rolnictwo,
leśnictwo, łowiectwo i
rybactwo
Sekcja C Przetwórstwo
przemysłowe
Sekcja D Wytwarzanie i
zaopatrywanie w
energię elektryczną,
gaz, parę wodną,
gorącą wodę i
powietrze do układów
klimatyzacyjnych
Sekcja E - Dostawa
wody;
gospodarowanie
ściekami i odpadami
oraz działalność
związana z
rekultywacją
Sekcja F Budownictwo
Sekcja G - Handel
hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów
samochodowych,
włączając motocykle

2009

2010

2011

2012

2013

2014

28

27

25

21

20

14

33

32

31

34

33

28

7

10

8

9

9

9

2

3

4

4

4

3

35

38

37

42

50

52

89

102

101

92

98

104
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Branża
Sekcja H - Transport i
gospodarka
magazynowa

2009

2010

2011

2012

2013

2014

10

9

11

13

14

16

5

6

7

5

5

3

6

5

5

2

2

2

3

2

2

6

9

9

13

13

14

7

7

7

7

8

8

4

4

4

14

16

15

Sekcja I - Działalność
związana z
zakwaterowaniem i
4
5
6
usługami
gastronomicznymi
Sekcja J - Informacja i
3
6
5
komunikacja
Sekcja K - Działalność
finansowa i
5
6
6
ubezpieczeniowa
Sekcja L - Działalność
związana z obsługą
3
3
2
rynku nieruchomości
Sekcja M - Działalność
profesjonalna,
2
1
2
naukowa i techniczna
Sekcja N - Działalność
w zakresie usług
administrowania i
3
5
7
działalność
wspierająca
Sekcja O Administracja
publiczna i obrona
narodowa;
12
12
12
obowiązkowe
zabezpieczenia
społeczne
Sekcja P - Edukacja
8
8
8
Sekcja Q - Opieka
zdrowotna i pomoc
4
3
4
społeczna
Sekcja R - Działalność
związana z kulturą,
3
3
3
rozrywką i rekreacją
Sekcja S i T Pozostała działalność
usługowa oraz
Gospodarstwa
domowe zatrudniające
pracowników;
14
14
11
gospodarstwa
domowe produkujące
wyroby i świadczące
usługi na własne
potrzeby
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Do największych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy należą:
•

Zakład Handlowo-Usługowy „Magrol” s.j. w Kazimierzewie o profilu handlowym (płody rolne,
nawozy, opał, materiały budowlane, środki do produkcji rolnej),

•

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Gucio” w Zadzimiu – produkcja odzieży
lekkiej,
38

•

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „IWOPOL” w Iwoniach – produkcja odzieży lekkiej,

•

Firma krawiectwa lekkiego w Wierzchach,

•

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Romdrew” w Rzeczycy – usługi
tartaczne i handel drewnem,

•

Rolnicze Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe w Zadzimiu,

•

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

„Jantex”

w

Kazimierzewie

–

gorseciarstwo,
•

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Manhattan” w Zygrach – handel
paliwem i gastronomia. 25

2.6.2. Rolnictwo
Zadzim jest Gminą o charakterze typowo rolniczym. Głównym źródłem utrzymania ludności
pozostaje w dalszym ciągu rolnictwo, a warsztatem pracy prywatne gospodarstwo rolne.
Z dostępnych danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego i Spisu Rolnego
wynika, iż na terenie gminy w 2010 roku z pracy utrzymywały się 969 gospodarstwa domowe.
Zdecydowana większość użytków rolnych przeznaczana jest pod zasiewy (74%), sady
stanowią 2% ogółu użytków rolnych, zaś łąki ok 16%. Wśród upraw przeważają: żyto,
pszenżyto i pszenica ozima, ziemniaki oraz owies. W gospodarstwach prowadzona jest
również hodowla bydła, trzody chlewnej oraz drobiu.

Tabela 15. Użytkowanie gruntów
Rodzaj
grunty ogółem

11 159,03

użytki rolne ogółem

9 908,86

użytki rolne w dobrej kulturze

9 811,05

pod zasiewami

7 351,61

grunty ugorowane łącznie z nawozami
zielonymi

67,21

uprawy trwałe

221,35

sady ogółem

218,44

ogrody przydomowe
łąki trwałe
pastwiska trwałe
pozostałe użytki rolne

25

Powierzchnia [ha]

13,30
1 566,72
590,86
97,81

Za: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zadzim, styczeń 2015
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Rodzaj

Powierzchnia [ha]

lasy i grunty leśne

832,95

pozostałe grunty

417,22

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS– Powszechny spis rolny 2010

W Gminie Zadzim najliczniejsze są gospodarstwa zajmujące powierzchnię od 5 do 10 ha.
Większe gospodarstwa powyżej 10 ha stanowią łącznie nieco ponad jedną trzecią wszystkich
gospodarstw z terenu Gminy.
Tabela 16. Liczba gospodarstw na terenie Gminy Zadzim (wg stanu na rok 2010)
Grupa użytków rolnych

Ilość gospodarstw

%

do 1 ha

29

3%

1 – 5 ha

274

28%

5 – 10 ha

355

36%

10 – 15 ha

158

16%

Pow. 15 ha

174

18%

Łącznie

990

100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS– Powszechny spis rolny 2010

Gmina charakteryzuję się korzystnymi warunkami dla rozwoju rolnictwa. Decydujący wpływ na
rozwój produkcji rolnej, a w szczególności na strukturę upraw i wysokość plonów mają gleby.
Na terenie Gminy przeważają gleby średniej jakości zaliczane o III i IV klasy bonitacyjnej.
Ogółem gleby dobrej jakości zaliczane do klas II – IV obejmują 56,1 % powierzchni gleb
użytkowanych rolniczo. Jest to wskaźnik znacznie lepszy niż przeciętny dla powiatu
poddębickiego – 50,3% i województwa łódzkiego – 53%, ale znacznie gorszy od wskaźnika
krajowego – 65,4%. Na terenie gminy nie spotyka się gleb klasy I, zaś klasy II zajmują tylko 43
ha. Najlepsze warunki glebowe dla rozwoju produkcji roślinnej posiadają tereny położone
w północnej i centralnej części gminy. Najsłabsze jakościowo gleby występują w jej
południowo-zachodniej części.26

26

Za: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zadzim, styczeń 2015
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2.6.3. TURYSTYKA
Niewątpliwymi atutami, które należy wykorzystać do rozwoju funkcji turystycznej w Gminie
Zadzim są czyste środowisko przyrodnicze, korzystne uwarunkowania dla rozwoju rolnictwa
tradycyjnego oraz zabytki i pomniki przyrody. Zaplecze gastronomiczno – noclegowe
dla potencjalnego turysty stanowi obecnie w Gminie hotel w Zygrach dysponujący również
salą konferencyjną oraz dwa gospodarstwa agroturystyczne (Zadzim 67 i 68)27. Turystów
zainteresować może również organizowane w maju Święto Kwitnącej Jabłoni (nawiązujące
do głównego kierunku upraw sadowniczych w regionie).
W Gminie Wartkowice znajdują się następujące oznakowane szlaki turystyczne:
•

Szlak pieszy im. Marii Konopnickiej Poddębice-Bronów, Szlak pieszy im. Kazimierza
Deczyńskiego (39 km) Warta - Glinno - Brzeg - Brodnia - Lubola - Zadzim - Zalesie –
Otok,

•

Szlak rowerowy„Do Gorących Źródeł” Poddębice – Dalików – Pęczniew – Uniejów –
Wartkowice – Zadzim (136,5 km),

•

Szlak rowerowy„Po Ziemi Poddębickiej” (131,7 km),

•

Szlak konny im. mjr Henryka Dobrzyńskiego „Hubala”.

Słabo zagospodarowane pozostają zabytki architektury, które mogłyby stać się atrakcjami
turystycznymi. Wśród zabytków z terenu Gminy Zadzim wymienić należy:
•

Zespół dworsko-pałacowy w Zadzimiu z XIX w. założony przez Karola Dąbskiego
pułkownika wojsk koronnych z pomnikowymi drzewami

•

Park z XIX w. w Woli Flaszczynej o pow. 2,50 ha.

•

Park z XVIII w. w Zadzimiu o pow. 6,30 ha.

•

Późnorenesansowy kościół parafialny p.w. św. Małgorzaty w Zadzimiu, zbudowany
w latach 1640-1642 przez Aleksandra Zalewskiego

•

Kościół drewniany p.w. św. Wojciecha i p.w. św. Rocha w Zygrach

•

Drewnianą świątynię parafialna p.w. św. Mikołaja w Wierzchach - obecna wzniesiona
w 1727 r. restaurowana w 1785 i 1966 r.

•

Kaplicę grobową z I połowy XIX w. w Wierzchach

•

Kościół parafialny p.w. św. Andrzeja w Małyniu - zbudowany w 1752 r.

•

Dwory z końca XIX w. w Małyniu i Woli Flaszczyna

•

Mogiłę powstańczą w parku dworskim w Zadzimiu z 1863 r.

•

Mogiłę zbiorową powstańców z 1863 r. w Zaborowie.

Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Zadzim jest jednym z celów jaki został
postawiony przed powołaną do istnienia w 2007 roku Lokalną Grupą Działania „Poddębice
27

Kulinarne szlaki regionu łódzkiego - mapa, Łódź 2010
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i Zadzim – Kraina Bez Barier”. Stowarzyszenie skupiające przedstawicieli jednostek
samorządu terytorialnego, sektora gospodarczego oraz społecznego dąży do stworzenia na
swoim terenie obszaru do aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością
lokalną,

zapewniającego

zrównoważony,

wielopłaszczyznowy

rozwój

turystyczny

i gospodarczy.
W 2015 roku Gmina Zadzim przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” skupiającej
gminy Zadzim, Poddębice, Szadek, Zduńska Wola i Zapolice.
2.6.4. Atrakcyjność inwestycyjna Gminy
Gmina posiada tereny inwestycyjne w postaci zespołu pałacowo-parkowego położonego
w centrum wsi Zadzim. Teren ten posiada dogodną komunikację poprzez drogę wojewódzką
Poddębice – Sieradz, do drogi krajowej ( 16 km ) Łódź –Wrocław. Najbliższa stacja kolejowa
znajduje się w odległości 6 km – stacja PKP Otok.
Kompleks składa się z zabytkowego parku o pow. 6,30 ha i budynku dworskiego (zwanego
potocznie "pałacem") murowanego, jednopiętrowego z podpiwniczeniem i nieużytkowym
poddaszem. Ogólna powierzchnia budynku wynosi 730 m2.
Aktualnie obiekt nie jest użytkowany. Poprzednio

mieściły się tutaj – Gminny Ośrodek

Zdrowia, Biblioteka Publiczna, apteka i mieszkania komunalne. Woda doprowadzona
do budynku z miejscowego wodociągu a ścieki odprowadzane do kolektora sanitarnego wsi
Zadzim.
W parku znajduje się wiele ciekawych przyrodniczo obiektów: są wśród nich zabytkowe dęby,
aleja grabowa i unikatowa aleja dereniowa.Park i "pałac" są wpisane do Rejestru zabytków
prowadzonego

przez

Wojewódzkiego

Konserwatora

Zabytków

w

Łodzi.W

planie

przestrzennego zagospodarowania gminy Zadzim nieruchomość posiada funkcje usługowo –
mieszkalne.28
Wpływ na atrakcyjność terenu Gminy dla ewentualnego inwestora ma przebieg przez jej teren
linii kolejowej Śląsk – Porty wraz z zlokalizowaną w miejscowości Otok stacją kolejową.
Po zachodniej stronie torów istnieją wolne tereny, które potencjalnie mogłyby zostać
wykorzystane jako tereny inwestycyjne po uregulowaniu spraw własnościowych oraz
odpowiednim zagospodarowaniu.

28 Za: http://gminazadzim.pl/ogloszenia-inwestycyjne/125-oferta-na-zagospodarowanie-kompleksu-parkowo-palacowego-wzadzimiu
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2.6.5. Sytuacja finansowa Gminy Zadzim
Z

informacji

zawartych

w

statystykach

GUS

sporządzono

poniższe

zestawienia

przedstawiające sytuację finansową Gminy Zadzim na przestrzeni ostatnich lat.
Poniższe zestawienie prezentuje wartości głównych źródeł dochodów i pozycji wydatków
Gminy Zadzim na przestrzeni lat 2009-2014. Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca
wyniosły 3 105,95 zł (dochody własne – 1223,60 zł), zaś wydatki na 1 mieszkańca
ukształtowały się w 2014 na poziomie 2975,66 zł. Dochody ogółem w 2014 wynosiły
15 647 773,70 zł., natomiast wydatki ogółem 14 991 359,50zł
Dochody własne w Gminie Zadzim w 2014 roku ukształtowały się na poziomie 6 164 518 zł.,
co stanowiło 39% dochodów ogółem Gminy. Dotacje wyniosły 3 081 525 zł. (20% dochodów
ogółem). Subwencje w Gminie Zadzim w 2014 roku wyniosły 6 401 730 zł. - 41% dochodu
ogółem jednostki samorządu terytorialnego, z czego 61% stanowiła subwencja oświatowa.
Wykres 9. Dochody budżetu GminyZadzim 2009-2014
zł18 000 0.00
zł16 000 0.00
zł14 000 0.00
zł12 000 0.00
zł10 000 0.00
zł8 000 0.00
zł6 000 0.00
zł4 000 0.00
zł2 000 0.00
zł-

2009

2010

2011

2012

2013

2014

dochody ogółem

zł13 343 8.5

zł16 195 3.2

zł15 801 8.5

zł15 960 4.9

zł14 563 3.4

zł15 647 7.7

dochody własne

zł3 133 9.60

zł3 992 8.21

zł4 162 1.27

zł5 433 9.45

zł5 101 5.61

zł6 164 5.18

dotacje ogółem

zł3 542 8.27

zł5 120 5.26

zł4 365 9.92

zł3 258 2.64

zł2 667 1.07

zł3 081 5.26

subwencje ogólne

zł6 667 0.69

zł7 081 9.81

zł7 273 7.31

zł7 268 2.81

zł6 794 6.79

zł6 401 7.30

subwencje na zadania oświatowe zł3 530 7.96

zł3 588 0.00

zł4 412 6.56

zł4 062 4.70

zł3 834 4.81

zł3 879 1.35

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W całkowitej kwocie wydatków (14 991 359,50zł) w Gminie Zadzim za 2014 rokunajwiększy
udział miały wydatki związane z Działem 801 – Oświata i wychowanie. Stanowiły one ponad
42% (6 313 885,49zł) wydatków Gminy ogółem.
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Wykres 10. Wydatki budżetu Gminy w latach 2009-2014
zł18 000 0.00
zł16 000 0.00
zł14 000 0.00
zł12 000 0.00
zł10 000 0.00
zł8 000 0.00
zł6 000 0.00
zł4 000 0.00
zł2 000 0.00
zł-

2009

2010

2011

2012

2013

2014

dochody ogółem

zł13 343 8.5

zł16 195 3.2

zł15 801 8.5

zł15 960 4.9

zł14 563 3.4

zł15 647 7.7

dochody własne

zł3 133 9.60

zł3 992 8.21

zł4 162 1.27

zł5 433 9.45

zł5 101 5.61

zł6 164 5.18

dotacje ogółem

zł3 542 8.27

zł5 120 5.26

zł4 365 9.92

zł3 258 2.64

zł2 667 1.07

zł3 081 5.26

subwencje ogólne

zł6 667 0.69

zł7 081 9.81

zł7 273 7.31

zł7 268 2.81

zł6 794 6.79

zł6 401 7.30

subwencje na zadania oświatowe zł3 530 7.96

zł3 588 0.00

zł4 412 6.56

zł4 062 4.70

zł3 834 4.81

zł3 879 1.35

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem danych BDL, GUS
Tabela 17. Dochody budżetu Gminy Zadzim według działów w latach 2009-2014

Dochody ogółem
rolnictwo i łowiectwo
górnictwo i
kopalnictwo
wytwarzanie i
zaopatrywanie w
energię elektryczną,
gaz i wodę
transport i łączność
gospodarka
mieszkaniowa
administracja
publiczna
urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i od
innych jednostek
nieposiadających
osobowości prawnej

2009

2010

2011

2012

2013

2014

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100%

4,7%

3,9%

4,0%

4,4%

4,5%

4,4%

0,5%

0,5%

0,9%

2,2%

2,9%

1,9%

2,4%

2,1%

0,4%

3,7%

3,4%

3,4%

6,3%

12,5%

10,0%

2,5%

0,0%

2,0%

0,5%

0,6%

2,1%

2,6%

1,9%

1,6%

0,6%

1,0%

0,6%

0,9%

0,8%

0,6%

0,1%

0,3%

0,1%

0,0%

0,0%

0,3%

0,0%

0,5%

0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

18,4%

15,9%

20,6%

20,6%

25,2%

30,9%
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

oraz wydatki
związane z ich
poborem
różne rozliczenia

50,1%

43,8%

46,2%

45,6%

46,7%

40,9%

oświata i wychowanie

0,2%

0,7%

0,7%

0,4%

0,3%

1,1%

ochrona zdrowia

0,5%

0,4%

0,4%

0,4%

0,5%

0,4%

pomoc społeczna

13,8%

14,6%

12,9%

12,7%

12,7%

11,3%

0,5%

0,3%

0,3%

0,3%

0,4%

0,4%

0,5%

2,7%

0,5%

1,0%

0,6%

0,7%

0,8%

0,5%

0,2%

0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2,6%

0,0%

0,0%

edukacyjna opieka
wychowawcza
gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
kultura fizyczna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.
Tabela 18. Wydatki budżetu Gminy Zadzim według działów w latach 2009-2014

Wydatki ogółem

2009

2010

2011

2012

2013

2014

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100%

3,6%

3,3%

3,2%

3,8%

5,2%

4,7%

3,3%

2,8%

0,9%

3,1%

2,9%

3,3%

16,2%

18,5%

19,0%

13,4%

2,4%

4,7%

0,6%

0,8%

0,3%

1,3%

0,8%

0,4%

12,0%

12,1%

10,4%

11,9%

14,1%

17,1%

0,1%

0,3%

0,1%

0,0%

0,0%

0,3%

1,1%

1,4%

1,6%

1,0%

1,5%

0,8%

0,5%

0,4%

0,4%

0,0%

0,0%

0,0%

2,1%

1,8%

2,6%

2,9%

4,6%

3,5%

36,0%

36,0%

37,3%

41,9%

45,7%

42,1%

0,3%

0,4%

0,2%

0,2%

0,2%

0,4%

13,6%

14,9%

13,3%

14,3%

16,1%

14,0%

1,6%

0,9%

0,8%

0,9%

1,2%

1,2%

7,1%

3,8%

5,1%

3,5%

4,1%

6,5%

rolnictwo i
łowiectwo

wytwarzanie i
zaopatrywanie w
energię elektryczną,
gaz i wodę
transport i łączność
gospodarka
mieszkaniowa
administracja
publiczna
urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli
i ochrony prawa
oraz sądownictwa
bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i od
innych jednostek
nieposiadających
osobowości prawnej
oraz wydatki
związane z ich
poborem
obsługa długu
publicznego
oświata i
wychowanie
ochrona zdrowia
pomoc społeczna
edukacyjna opieka
wychowawcza
gospodarka
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komunalna i
ochrona środowiska
kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
kultura fizyczna

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1,7%

1,5%

1,2%

1,5%

1,1%

0,8%

0,1%

1,2%

3,6%

0,1%

0,2%

0,1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.

Jak wynika z danych GUS najwyższy udział w dochodach Gminy w 2014 roku (podobnie jak
w latach ubiegłych) miały pozycje: różne rozliczenia (40,9%) oraz „dochody od osób prawnych
i osób fizycznych” (30,9%). W wydatkach Gminy Zadzim w 2014 główny udział miały działania
związane z oświatą (42,1%) oraz administracją (17,1%) i polityką społeczną 14% ogółu
wydatków w tym roku.
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3. Analiza SWOT

Tabela 19. Analiza SWOT w obszarze zasobów Gminy, zagospodarowanie przestrzennego oraz
strefy gospodarczej
Mocne strony

Słabe strony

•

Walory krajobrazowe i przyrodnicze,

•

Rozwinięte rolnictwo, sadownictwo

•

Zabytki i dziedzictwo kulturowe,

•

Współpraca

lokalna

–np.

•

Mały przyrost naturalny i zmniejszająca
się liczba mieszkańców

LGD

•

Bezrobocie

•

Stan dróg i infrastruktury w pasie przy
drogowym

Poddębice i Zadzim – Kraina Bez Barier
•

2 gospodarstwa agroturystyczne

•

Brak ścieżek rowerowych

•

Święto Jabłoni, aleja dereniowa (jabłko i

•

Brak ośrodka kultury

dereń jako nieformalny produkt lokalny)

•

Niewystarczająco

•

Szlaki turystyczne

•

Potencjał

społeczny

sieć

kanalizacyjna
–

kluby

i

•

Główne źródła ciepła w budynkach na
terenie

Stowarzyszenia

Gminy

(ogrzewanie

głównie

węglowe)

kluby sportowe: GKS Pisia Zygry,
GKS Zadzim;

rozwinięta

•

świadomość

Niska

ekologiczna

mieszkańców

OSP,
KGW,

•

Zanieczyszczenie rzek

zespoły ludowe

•

Zagrożenie powodziowe

•

Stan

techniczny

zabytków

architektonicznych

•

Brak terenów inwestycyjnych

•

Poziom bezpieczeństwa- liczba patroli
policyjnych, zwiększony ruch drogowy,
stan

infrastruktury

bezpieczeństwo

(np.

zapewniającej
oświetlenie

uliczne),

•

Bariery architektoniczne

•

Ograniczony dostęp do internetu

•

Ograniczony

transport

komunikacji

możliwości

finansowych

publicznej

•

Ograniczenia
gminy
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Szanse
•

•

Wyzwania

Korzystne położenie w centrum Polski przy •

Negatywne

głównych szlakach komunikacyjnych (węzeł

starzenie się społeczeństwa)

A2, linia kolejowa Ślask-Porty)- dostępność •

Konkurencja

komunikacyjna Gminy

zewnętrznych

Bliskość

Łodzi,

Warszawy

–

zaplecze •

akademickie, potencjalne rynki zbytu
•

•

•

tendencje

w

demograficzne

pozyskiwaniu

(np.

środków

Spadek dochodowości tradycyjnego rolnictwa
System

finansowania

samorządów

Szansa pozyskania funduszy europejskich na

(zwiększone obowiązki bez zmiany poziomu

rozwój infrastruktury w perspektywie 2014-

finansowania), wzrost obciążeń podatkowych

2020

JST

Środki pomocowe dla gmin wiejskich i wiejsko •

Polityka krajowa preferująca rozwój dużych

– miejskich (Leader+),

miast i aglomeracji

Źródło: Opracowanie własne
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4. Sondaż opinii publicznej - wyniki

Sondaż przeprowadzono za pomoc
pomocą ankiety elektronicznej zamieszczonej na
stronie www oraz oficjalnym profilu Facebook Urzędu
Urz du Gminy Zadzim. Badanie
rozpoczęto 19. sierpnia, zaśś zako
zakończono 27. października
dziernika 2015 roku, tak aby nie
ograniczać się do opinii zebranych
zebranych w okresie wakacyjnym (wyjazdy wakacyjne,
okres intensywnych prac polowych).
Łącznie
cznie otrzymano 33 wypełnione ankiety. Zdecydowan
Zdecydowaną większość
ść respondentów
stanowiły kobiety (66,7%) oraz osoby pomiędzy
pomi
20 a 40 rokiem życia. Ponad
połowa uczestników badanie
ie posiada wyksztalcenie wyższe.
wy

Wykres 11 Wiek respondentów

wiek respondentów
6%
9%

9%

15%
34%

27%

<20

20-30

31-40

41-50

51-60

>60
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Wykres 12 Wykształcenie respondentów

wykształcenie
7%

3%
16%

61%

podstawowe

13%

gimnazjalne

ponadgimnazjalne

zawodowe

wyższe

Zbiorcze zestawienie wszystkich udzielonych odpowiedzi przedstawiono poniżej.
poni
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4.1. OBSERWACJE I WNIOSKI Z BADANIA ANKIETOWEGO

W pytaniu pierwszym respondenci zostali poproszeni o wskazanie trzech obszarów działań
najważniejszych ich zdaniem dla przyszłego rozwoju Gminy. Do wyboru zaprezentowano im
dziesięć uprzednio zdefiniowanych obszarów:
1.

Rozwój kultury, oświaty i nauki,

2.

Rozwój rekreacji, rozrywki i sportu

3.

Rozwój infrastruktury i transportu,

4.

Rozwój potencjału społeczno – gospodarczego,

5.

Rozwój potencjału turystycznego,

6.

Poprawa jakości środowiska naturalnego,

7.

Poprawa jakości systemu ochrony zdrowia,

8.

Poprawa bezpieczeństwa.

Odpowiedzi udzielane przez reprezentantów społecznych ilustruje poniższy wykres.

Wykres 13 Obszary priorytetowe w działaniach Gminy (w opinii respondentów)

Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

54,5%

Rozwój infrastruktury i transportu

54,5%

Rozwój rozrywki i sportu

54,5%

Rozwój kultury, oświaty i nauki

45,5%

Poprawa jakości środowiska naturalnego

33,3%

Poprawa jakości ochrony zdrowia

27,3%

Poprawa bezpieczeństwa

18,2%

Rozwój potencjału turystycznego
0,0%

15,2%
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Najistotniejsze dla głównych interesariuszy strategii są działania związane z rozwojem
społeczno – gospodarczym, infrastrukturalnym, jak również sportem i rekreacją – wskazała na
nie ponad połowa wszystkich respondentów (54,5%).
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Na kolejnych miejscach wskazywano na istotność obszarów kultury i nauki, jak również
środowiska naturalnego i ochrony zdrowia. Na końcu listy obszarów priorytetowych wymieniano
„Poprawę bezpieczeństwa” (18%) oraz „rozwój potencjału turystycznego” (15%).

W kolejnym pytaniu poproszono respondentów o wskazanie w ramach każdego obszaru trzech
inicjatyw, jakie ich zdaniem będą najważniejsze dla rozwoju Gminy.

W obszarze związanym z rozwojem społeczno – gospodarczym Gminy respondenci
koncentrowali się przede wszystkim na działaniach związanych z:
•

przyciąganiem na teren Gminy nowych inwestorów (61%),

•

przygotowaniem terenów pod potencjalne inwestycje gospodarcze (45%),

•

wspieraniem rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych (klubów, stowarzyszeń itp.)
(39%).

Wykres 14 Obszar rozwoju społeczno – gospodarczego
działania przyciągające inwestorów

60,6%

przygotowanie terenów pod inwestycje gospodarcze

45,5%

wspieranie rozwoju stwarzyszeń, klubów

39,4%

działania wspierające rozwój rolnictwa

30,3%

organizacja prac interwencyjnych

30,3%

uporządkowanie przestrzeni

27,3%

szkolenia dla osób poszukujących pracy

27,3%

działania wspierające lokalną przedsiebiorczość
działania aktywizujące lokalną społeczność

24,2%
18,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Wskazując na konieczność podejmowania działań wspierających rozwój rolnictwa respondenci
proponowali przede wszystkim organizację szkoleń np. z zakresu pozyskiwania i rozliczania
środków zewnętrznych, podstaw księgowości oraz kursów bardziej specjalistycznych.
Postulowano także organizację wyjazdów i udziału w targach i imprezach branżowych oraz
budowę odpowiedniego zaplecza wspomagającego rozwój lokalnego przetwórstwa rolnospożywczego (przetwórnia owoców, tłocznia skoków).
Blisko jedna trzecia respondentów uznała, że istotnie na rozwój społeczno-gospodarczy może
wpłynąć organizacja prac interwencyjnych (30%), zaś ponad jedna czwarta uważa, że
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rozwojowi

pomóc

mogłoby

przygotowanie

odpowiednich

planów

zagospodarowania

przestrzennego i szkolenia dla osób poszukujących pracy (po 27%).
Zdaniem ankietowanych podkreślających wagę działań związanych z rozwojem lokalnej
przedsiębiorczości (24%) warto rozważyć m.in. tworzenie lokalnych spółdzielni produkcyjnych
(taka forma mogłaby pomóc w rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości). Wskazywano także
na potrzebę funkcjonowania bardziej przyjaznego przedsiębiorcom systemu podatkowego np.
częściowe

zwolnienia

w pierwszej

fazie

rozwoju

działalności

gospodarczej.

Lokalni

przedsiębiorcy powinni być zdaniem respondentów traktowani priorytetowo na etapie zlecania
usług przez gminę.
Najrzadziej respondenci wskazywali na potrzebę działań aktywizujących lokalną społeczność
(18%), wśród których wymieniali np. tworzenie na terenie gminy świetlic integracyjnych,
zachęcanie mieszkańców do prac społecznych (wolontariatu), angażowanie ich w organizację
przedsięwzięć gminnych (np. imprez kulturalno-rekreacyjnych), organizację szkoleń, wspieranie
działalności grup nieformalnych.

W obszarze związanym z rozwojem infrastruktury i transportu respondenci jako najistotniejsze
potrzeby uznali kwestie związane z:
•

budową i modernizacją chodników oraz poboczy (blisko 64%),

•

poprawą dostępności do sieci internetowej (ponad 51%),

•

oraz rozwojem i modernizacją sieci kanalizacyjnej (ponad 45%),

Wykres 15 Obszar rozwoju infrastruktury i transportu
budowa i modernizacja chodników i poboczy

63,6%

poprawa dostępu do internetu

51,5%

modernizacja i rozwój sieci kanalizacyjnej

45,5%

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

42,4%

poprawa stanu dróg

39,4%

budowa i modernizacja oświetlenia ulic

30,3%

utworzenie sieci połączeń komunikacyjnych

24,2%

budowa zatok i wiat przystankowych

9,1%

inne

3,0%

utworzenie przejść dla pieszych

3,0%
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53

Respondenci często wskazywali również na potrzebę budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków (ponad 42%ankietowanych) oraz poprawę stanu infrastruktury drogowej (ponad 39%).
Wśród odcinków, które wymagają najpilniejszych napraw wymieniano m.in.:
Urszulin, Bratków Dolny, Skęczno, Rzeczycę, Adamków, Marcinów, Wolę Zaleską, Otok, Górki,
Pietrachy, Kraszyn, Żerniki, Rzechtę, Pałki, Maksymilianów, Iwonie, Babiniec, Sikory - Zygry,
Kłoniszew, Ruda i Stefanów. Postulując poprawę stanu chodników pisano m.in. o konieczności
budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Kazimierzew oraz przy drodze
powiatowej w Zadzimiu w kierunku dawnej Agronomówki oraz modernizacji chodnika w
Zadzimiu (tzw. ulica Szadkowska). Zaproponowano także utworzenie chodnika bądź ścieżki
rowerowej na drodze wojewódzkiej z Zygier do Leszkomina (za względu na bardzo
niebezpieczny odcinek pobocza).
Prawie jedna trzecia respondentów uważa za istotne sprawy związane z modernizacją
i rozwojem sieci oświetlenia ulic gminy. W ankietach zgłaszano potrzebę rozwiązania
problemów z oświetleniem np. w miejscowościach: Zadzim, Ralewice, Marcinów, Kolonia
Chodaki, Adamka przy drodze wojewódzkiej, Górki w kierunku Woli Flaszczynej.
Ponad

24%

respondentów

zasygnalizowało

konieczność

rozwoju

sieci

połączeń

komunikacyjnych wewnątrz Gminy i z zewnętrznymi większymi ośrodkami miejskimi.
Najczęściej wskazywano następujące kierunki połączeń: Łódź, Konstantynów Łódzki, Zduńska
Wola, Poddębice, Sieradz oraz Zygry-Zadzim, Zygry- Wierzchy, Wierzchy-Zadzim, Wola
Sipińska –Rzechta.
Odnotowano pojedyncze głosy proponujące budowę wiat przystankowych oraz przejść dla
pieszych (przykładowe lokalizacje: naprzeciw urzędu gminy, banku, przed szkołą w Zygrach,
w miejscowości Bratków).

Dodatkowo w pytaniu uzupełniającym dotyczącym rozwoju zwodociągowania i kanalizacji
poproszono respondentów o wskazanie, które z poniżej wskazanych inicjatyw są dla nich
najistotniejsze:
•

poprawa dostarczanej wody pitnej (modernizacja stacji i sieci wodociągowej),

•

budowa kanalizacji i przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.

Zestawienie uzyskanych odpowiedzi przedstawiono poniżej w formie graficznej.
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poprawa stanu dostarczanej wody pitnej

70%

budowa kanalizacji i oczyszczalni przyzagrodowych

52%
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W obszarze rozrywki i sportu respondenci najczęściej wskazywali na:
• konieczność wspierania działalności drużyn i klubów sportowych (64%),
•

organizację imprez masowych (48%),

•

modernizację istniejącego zaplecza sportowo-rekreacyjnego (42%).

Wykres 16 Obszar rozrywki i sportu

wspieranie działalności drużyn i klubów

63,6%

organizacja imprez masowych i festynów

48,5%

modernizacja zaplecza sportowo-rekreacyjnego

42,4%

organizacja zawodów sportowych

inne

0,0%

12,1%

6,1%

10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Odnosząc się do działań związanych z działalnością drużyn i klubów sportowych respondenci
postulowali przede wszystkim na wspieranie funkcjonowania drużyn: Pisia – Zygry, GKS
Zadzim, klubów uczniowskich (np. SKS w Zadzimiu) oraz drużyny siatkarskiej w Zadzimiu.
W ankietach wskazywano również na potrzebę wspierania działań takich jednostek jak ZHP
i ochotniczych straży pożarnych.
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Mieszkańcy wskazujący na konieczność przeprowadzenia modernizacji istniejącego zaplecza
sportowo-rekreacyjnego w ankietach najczęściej wymieniali boisko przy szkole w Zadzimiu,
stadion w Zygrach. W ankietach odnaleźć można również było głosy postulujące realizację
drugiego etapu boiska w Zygrach (budynku dla piłkarzy, gości, świetlicę wiejską wraz
z oczyszczalnią przydomową oraz parkingami).
Respondenci proponują organizowanie imprez i zawodów sportowych np. z okazji Dnia
Dziecka. Gminne zawody byłyby rozgrywane np. o puchar wójta, puchar OSP. Wśród
wymienianych dyscyplin pojawiały się biegi, piłka nożna, siatkówka. Turnieje mogłyby
przybierać formę np. gminnej olimpiady sportowej, czy też np. turniejów między sołectwami.
Wśród pozostałych odnotowanych w ankietach propozycji działań wymieniono: budowę ścieżki
rowerowej na trasie Zadzim – Ralewice, budowę kompleksu typu Orlik w Zadzimiu. Jedna osób
zaproponowała również budowę krytego basenu.
W obszarze kultury i nauki respondenci skupili się głównie na problemach związanych z:
•

organizacją zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży (76%),

•

doposażeniem placówek oświatowo-kulturalnych w niezbędny sprzęt (73%),

•

modernizacją placówek oświatowo-kulturalnych (58%).

Wykres 17 Obszar kultury, nauki, oświaty

organizacja zajęć dodatkowych

75,8%

doposażenie placówek

72,7%

modernizacja placówek oświatowo-kulturalnych

57,6%

zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach

42,4%

organizacja imprez kulturalnych

33,3%

inne

24,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Zdecydowana większość respondentów uznała za sprawę priorytetową wzbogacenie oferty
zajęć dodatkowych skierowanych do dzieci i młodzieży. W ankietach proponowano m.in.
organizację dodatkowych zajęć sportowych (np. tenis, zajęcia taneczne, siłownię, basen, piłkę
nożną, biegi, gimnastykę korekcyjną, a w okresie zimowym – przygotowanie lodowiska).
Ponadto sugerowano potrzebę nauki języków obcych, wspieranie i rozwijanie działalności
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drużyny harcerskiej, organizowanie wyjazdów do kina, teatru. Zaproponowano także
przeprowadzanie zajęć we współpracy ze strażą pożarną (pierwsza pomoc, zachowanie się w
sytuacjach kryzysowych).
W ankietach zwrócono również uwagę na kwestie funkcjonowania świetlic szkolnych
i przedszkola – postulowano utworzenie świetlicy dla młodzieży ze szkół średnich i gimnazjum,
objęcie szczególnym wsparciem młodzieży najbardziej uzdolnionej, także tej, która skończyła
już naukę w placówkach na terenie gminy. 42% ankietowanych osób opowiedziała się za
zwiększeniem liczby miejsc w przedszkolach.
Ponad połowa wszystkich biorących udział w ankiecie osób dostrzega również konieczność
doposażania placówek kulturalno-oświatowych w niezbędny sprzęt. Najczęściej wymieniano
potrzebę zakupu sprzętu sportowego (np. piłki, sprzętu do mini-siłowni), tablic interaktywnych,
sprzętu komputerowego (w tym niezbędnego do prowadzenia dziennika elektronicznego),
sprzętu do radiowęzła. Pojedyncze osoby zgłosiły zapotrzebowanie na wymianę w placówkach
niektórych mebli oraz zapewnienie sprzętu do ogrzewania, czy też sprzętu do zajęć teatralnych.
Ankietowane osoby dostrzegają także konieczność podejmowania działań modernizacyjnych w
następujących placówkach: ZS Zadzim, ZS Zygry. W kwestionariuszach proponowano również
uruchomienie w zespole pałacowo-parkowym w Zadzimiu Gminnego Ośrodka Kultury oraz
biblioteki, utworzenie świetlicy wiejskiej w Zadzimiu czy działania modernizacyjne w Małyniu
i w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Zadzimia.
Respondenci proponowali w swoich ankietach organizację imprez o charakterze kulturalnym
takich jak: pikniki i festyny, imprezy integracyjne, dożynki, koncerty, wspólne wigilie, „koszyczki
wielkanocne”, dni kobiet, dni dziecka itp. Zwrócono również uwagę na potrzebę skierowania
takich działań do osób starszych (emerytów i rencistów) oraz rodzin.
W obszarze jakości stanu środowiska naturalnego za najważniejsze uznano przede wszystkim
sprawy dotyczące:
•

promocji i rozwoju odnawialnych źródeł energii (85%),

•

dbałości o czystość lasów i zieleni gminnej (64%),

•

oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (58%).
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Wykres 18 Obszar środowiska naturalnego

promocja i wspieranie OŹE

84,8%

dbałość o czystość lasów i zieleni gminnej

63,6%

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

57,6%

organizacja akcji podnoszących świadomosć
ekologiczną

36,4%

modernizacja oczyszczalni ścieków

30,3%

dbałość o czystość rzek i zbiorników wodnych

30,3%

inne

3,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Ponad jedna trzecia respondentów uznaje również za istotne działania zmierzające do
podnoszenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców gminy, a ponad 30% dostrzega
potrzebę modernizacji oczyszczalni ścieków i dbałości o czystość rzek i zbiorników wodnych
znajdujących się na terenie gminy.

W obszarze ochrony zdrowia respondenci podkreślają przede wszystkim problemy związane z:
•

dostępem do podstawowej opieki lekarskiej (79%),

•

stanem placówek opieki zdrowotnej wymagających modernizacji (67%),

•

dostępem do opieki specjalistycznej (64%).
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Wykres 19 Obszar ochrony zdrowia

poprawa dostepu do podstawowej opieki lekarskiej

78,8%

modernizacja istniejących placówek opieki
zdrowotnej

66,7%

poprawa dostepu do specjalistów

63,6%

organizacja bezpłatnych badań profilaktycznych

54,5%

zwiększenie liczby aptek

inne

33,3%

6,1%

0,0% 10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0%

Wskazując na problemy z dostępem do specjalistycznej opieki lekarskiej respondenci
najczęściej wymieniali w swoich kwestionariuszach takie specjalizacje jak: okulistyka,
dermatologia, kardiologia, neurologia, ortopedia, onkologia, reumatologia, psychiatria, jak
również geriatria.
Ponad połowa respondentów w ankietach proponowała organizację bezpłatnych badań
profilaktycznych związanych z wykrywaniem nowotworów, chorób układu krążenia, badań
wzroku i słuchu oraz obowiązkowych badań stomatologicznych dla dzieci i młodzieży szkolnej.
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W obszarze dotyczącym bezpieczeństwa publicznego respondenci za najistotniejsze uznali:
•

wspieranie działalności ochotniczych straży pożarnych (48%),

•

poprawę stanu oświetlenia ulic (42%),

•

oraz zwiększenie liczby patroli policyjnych (33%).

Wykres 20 Obszar bezpieczeństwa
inne

9,1%

zwiększanie liczby patroli policyjnych

33,3%

poprawa stanu świetlenia ulic

42,4%

wspieranie działalności OSP

48,5%
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W obszarze potencjału turystycznego respondenci skupili swoją uwagę wokół następujących
kwestii:
•

rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Zadzimiu (85%),

•

rozwoju sieci szlaków tematycznych i rowerowych (61%),

•

oraz rozwoju usług gastronomicznych i noclegowych (51%).

Wykres 21 Obszar potencjału turystycznego
rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w
Zadzimiu

84,8%

rozwój sieci szlaków tematycznych i rowerowych

60,6%

rozwój usług gastronomicznych i noclegowych

51,5%

rozwój agroturystyki

45,5%

promocja gminy

39,4%

rozwój infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej

15,2%

inne

3,0%

0,0% 10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0%
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Blisko 46% ankietowanych za istotne dla rozwoju całej gminy uznało wykorzystanie jej
potencjału agroturystycznego, a 40% zwróciło uwagę
uwag
na konieczność zastosowania
odpowiedniej
wiedniej formy promocji – respondenci proponowali przygotowanie krótkich filmów
reklamowych promujących Gminę
minę,, ulotki, przygotowanie tradycyjnej publikacji z informacjami
o Gminie (np. w formie lokalnej gazetki), organizację
organizacj sztandarowej imprezy, która promowałaby
Zadzim poprzez odwołanie do jego cech charakterystycznych (np. Dni Zadzimia, Święta Jabłoni
– promujących
cych Zadzim jako zagłę
zagłębie sadownicze, Święto
to Derenia). Odnotowano również
równie głos
postulujący promocję obszarów przyleśnych,
przyle
jako terenów idealnych
ealnych pod działki rekreacyjne.
Ważne
ne zdaniem respondentów dla rozwoju lokalnej turystyki jest zapewnienie odpowiedniej
infrastruktury

wypoczynkowo

–

rekreacyjnej

m.

in.

poprzez

tworzenie

obiektów

gastronomicznych, kompleksów sportowych, wytyczenia i przygotowania
przygotowania ścieżek
ś
rowerowych,
czy też placów zabaw dla dzieci.
W kolejnym pytaniu respondenci zostali poproszeni o ustosunkowanie się
się do obecnej struktury
sołectw Gminy Zadzim. Większość
ększość z nich uznała stan obecny za odpowiedni (67%), niecała
jedna trzecia
a zadeklarowała, iż ocenia istniejącą liczbę sołectw jako zbyt du
dużą (30%), tylko
jedna stwierdziła iż liczba sołectw jest zbyt mała.

Wykres 22 Jak oceniają
ą Państwo
Pań
obecną strukturę sołectw?

ocena liczby sołectw
3%
30%

67%

odpowiednia

zbyt duża

zbyt mała

W kolejnej części
ci kwestionariusza poproszono mieszkańców
mieszka ców o wymienienie mocnych i słabych
stron ich gminy. Na pytanie odpowiedziało 26 osób. Poniżej
Poni ej w formie graficznej przedstawiono
odpowiedzi mieszkańców
ców przyporz
przyporządkowane
dkowane do utworzonych kategorii ogólnych.
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Wykres 23 Mocne strony gminy w opinii mieszkańców
korzystne położenie geograficzne

38%

czyste środowisko, walory krajobrazowe

31%

aktywna społeczność

27%

władze gminy

27%

szkolnictwo

27%

stan infrastruktury

23%

inne

12%

potencjał rolniczy

12%
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Respondenci najczęściej wskazywali na korzystne położenie Gminy – związane przede
wszystkim z położeniem pomiędzy autostradą A2a drogą ekspresową S8, przebieg linii
kolejowej Śląsk - Porty. Drugim najczęściej wymienianym atutem jest ich zdaniem czyste
środowisko naturalne, niski poziom zanieczyszczenia związany m.in. z brakiem uciążliwego
przemysłu.
W ankietach podkreślano również korzystny klimat oraz walory krajobrazowe Gminy.
Na trzecim miejscu w rankingu znalazły się ex aequo: dobry stan infrastruktury (tu wskazywano
m.in. na sieć dróg), aktywną społeczność lokalną, kapitał ludzki oraz nowe władze gminy.
Jako mocne strony Gminy wskazano także na dobrze rozwinięte szkolnictwo oraz potencjał
rolniczy (wyspecjalizowane gospodarstwa rolne) oraz działalność lokalnych ochotniczych straży
pożarnych. Wśród innych elementów wskazywano m.in. na organizację imprez o charakterze
kulturalnym i rozwój turystyki.

Wskazując na słabe strony koncentrowano się przede wszystkim na kwestiach związanych
z brakiem pracy oraz rosnącym zubożeniem społeczeństwa. Dalej wskazywano również na
niski poziom lokalnych inwestycji oraz współpracę lokalnych władz, rady gminy. Mieszkańcy
zwracali również uwagę na niedostatecznie rozwiniętą sieć kanalizacyjną oraz zbyt małą liczbę
przydomowych oczyszczalni ścieków, niewystarczające inwestycje i promocję OŹE. Słabą
stroną jest niewątpliwie w opinii respondentów oddalenie od większych ośrodków miejskich
(ośrodków kultury), sytuacja finansowa gminy (jej zadłużenie) oraz brak ścieżek rowerowych,
terenów rekreacyjnych oraz ograniczona liczba imprez. Negatywnie na rozwój Gminy może
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wpłynąć również zdaniem pojedynczych respondentów stan infrastruktury drogowej, jak
również zmniejszająca się liczba mieszkańców Gminy.
Wykres 24 Słabe strony gminy w opinii mieszkańców
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Wśród „innych” odpowiedzi wymieniano m.in.: obiekty zabytkowe wymagające rewitalizacji
i remontów, małe zaangażowanie w sprawy lokalne i społeczne, zbyt wysokie podatki,
niedostateczną profilaktykę antynarkotykową i antyalkoholową, niedostateczne wykorzystanie
potencjału turystycznego (np. rzeki), małe zaangażowanie mieszkańców w życie społeczne
i sprawy lokalne, niewystarczającą promocję stowarzyszeń, brak zasobu nieruchomości
gminnych, brak transmisji internetowej z sesji rady gminy, słabe doinformowanie mieszkańców
o działaniach Gminy.

Z pytaniem o słabe strony Gminy powiązane było również pytanie o „największą bolączkę
Gminy”. Na pytanie odpowiedziały 22 osoby. Wśród odpowiedzi respondentów pojawiały się
zagadnienia dotyczące:
•

bezrobocia i braku środków finansowych, zubożenia społeczeństwa,

•

braku perspektyw dla młodych wykształconych ludzi

•

kłótni i waśni politycznych, które przekładają się na polaryzację społeczeństwa,
niepotrzebne podziały we wspólnotach, utrudniające współdziałanie (nieumiejętność
porozumienia się ludzi z różnych partii politycznych i stowarzyszeń w celu działania dla
wspólnego dobra),

•

zadłużenia gminy, braku środków na realizację projektów,

•

braku przydomowych oczyszczalni ścieków,

•

zaniedbanego zespołu pałacowo – parkowy,
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•

zaśmiecenie otoczenia,

•

stan infrastruktury drogowej.

Na zakończenie respondenci mieli okazję do zaproponowania swojego hasła reklamowego
promującego gminę Zadzim bądź wskazania elementu z którym powinien być ich zdaniem
Zadzim kojarzony. Poniżej wymieniono przedstawione w kwestionariuszach propozycje:
•

Dereń

•

Zadzim smakuje

•

Zasmakuj w Zadzimiu...

•

Sadzim na Zadzim! ;)

•

Godnie i honorowo, zgodnie i wytrwale, od dzisiaj sprzymierzeńcy, a nigdy rywale.

•

Zrewitalizowany park i pałac w Zadzimiu

•

Klimat środowisko

•

Zadzim Gmina z przyszłością

•

Przyszłość jest w nas

•

Park w Zadzimiu

•

Zadzim - Nasz Dom.
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5. WIZJA I MISJA ORAZ STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU

Misja i wizja porządkują przyszłość Gminy, wyznaczają ramy, w których ma być realizowana
strategia oraz stanowią wzorzec określający jej tożsamość, charakter i sposób postępowania.
Określenie misji i wizji Gminy pozwala stworzyć fundamenty dla zamierzonych działań i opcji.
Analiza obecnej sytuacji Gminy na podstawie m.in. dostarczonych przez Urząd Gminy
informacji oraz badania przeprowadzonego wśród mieszkańców, a także kluczowych
reprezentantów Gminy, pozwoliło na zebranie danych i informacji niezbędnych do
opracowania misji i wizji Gminy Zadzim na najbliższe lata. Formułując misję i wizję rozwoju
Gminy do roku 2020, wzięto pod uwagę następujące czynniki:
• uwarunkowania zewnętrzne – czynniki niezależne od działań podejmowanych przez
władze Gminy,
• uwarunkowania wewnętrzne – potencjał i problemy endogeniczne Gminy,
• aktualne dokumenty strategiczne na poziomie regionalnym i krajowym,
• wnioski z badania sondażowego wśród mieszkańców i kluczowych reprezentantów
społecznych.
Celem wyznaczenia misji i wizji jest określenie optymalnego kierunku rozwoju Gminy
w przyszłości oraz ram dla działań realizowanych w strategii. Wizja określa stan docelowy, do
osiągnięcia którego Gmina będzie dążyć w kolejnych latach, do 2020 roku. Wizja rozwoju
powinna więc odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja społeczno –
gospodarcza Gminy po upływie danego okresu, uwzględniając realizację planowanych działań
strategicznych. Natomiast misja określa sposób osiągnięcia stanu docelowego. Zdefiniowanie
misji i wizji jest kluczowym elementem strategii, któremu podporządkowane są wszystkie cele
realizowane przez gminę oraz działania podejmowane w ramach tych celów.
Istotą zdefiniowania misji jest wskazanie roli, jaką władze Gminy powinny pełnić
w dążeniu do najbardziej pożądanego przyszłego kształtu Gminy Zadzim (wizji)
w oparciu o posiadane zasoby

z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców Gminy

i kluczowych interesariuszy. Sformułowana wizja daje wskazówki dotyczące kierunku
i sposobu działania władz Gminy przyjętego do 2020 roku.
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Kierunek
rozwoju
Sposób
realizacji
wizji

•WIZJA:
Gmina Zadzim do obszar o silnie rozwiniętej
produkcji rolnej, dbający o jakość życia
mieszkańców oraz przyjazny i otwarty na
nowych inwestorów.

Osiągnięcie powyżej
żej okre
określonego stanu
docelowego,
będzie
ędzie
możliwe
mo
dzięki
realizacji misji Gminy,, którą jest:
•MISJA:
Zrównoważony rozwój Gminy Zadzim dzięki
efektywnemu wykorzystaniu zasobów
lokalnych, nowoczesnemu
rolnictwu, stymulowaniu lokalnej
przedsiębiorczości oraz podnoszeniu
atrakcyjności inwestycyjnej gminy.

Tak sformułowane przyszłe
przyszł
wizja i misja Gminy uwzględniają szereg kluczowych
elementówtakich jak:
•

rozwinięte rolnictwo,

•

zasoby ludzkie oraz ich potencjał,

•

walory inwestycyjneGminy
Gminy.
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5.1. Strategiczne oraz operacyjne cele Gminy

ZIDENTYFIKOWANE

CELE

STRATEGICZNE

WYZNACZAJĄ

DOCELOWE,

DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI ROZWOJU GMINY ZADZIM. NASTĘPNYM KROKIEM
JEST

PRZEŁOŻENIE

KIERUNKÓW

ROZWOJU

NA POZIOM

SZCZEGÓŁOWYCH

DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH POPRZEZ OKREŚLENIE I SFORMUŁOWANIE CELÓW
OPERACYJNYCH.
Misja i wizja Gminy stanowią jedynie zwięzłe odzwierciedlenie ambicji jej władz
samorządowych, mieszkańców oraz kluczowych interesariuszy związanych ze stanem
docelowym, do którego Gmina dąży w przyszłości. Cele strategiczne wskazują natomiast
pożądane kierunki rozwoju, konkretyzując obszary, na jakie władze samorządowe Gminy
powinny ukierunkować swoje działania.
Diagnoza społeczno-gospodarcza i przeprowadzona na jej podstawie analiza SWOT, jak
również wyniki sondażu społecznego pozwoliły na określenie trzech strategicznych celów
rozwoju Gminy Zadzim:
1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Gminy
2. Tworzenie warunków do rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy
3. Poprawa jakości życia mieszkańców

Gmina Zadzim, podobnie jak inne jednostki samorządu lokalnego, zarówno na terenie
województwa łódzkiego, jak i w innych województwach, dysponuje ograniczonymi zasobami
w kontekście realizacji wszystkich wymienionych powyżej celów strategicznych. W związku
z powyższym należy zadbać o to, aby w pierwszej kolejności realizowane były cele niezbędne
do właściwego funkcjonowania Gminy.
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5.1.1. CEL STRATEGICZNY 1Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Gminy
W ramach celu strategicznego, jakim jest ogólna poprawa stanu infrastruktury dostępnej na
terenie Gminy zidentyfikowano konieczność poprawy jej stanu zarówno w sferze społecznej
jak i gospodarczej ( np. drogowej, zlokalizowanej w pasie drogi oraz tej związanej z
komunikacją).
W przypadku gmin wiejskich szczególnie ważną kwestią pozostaje dostępność do oferty
kulturalnej i edukacyjnej – trudności wfinansowaniu związanych z nimi działań znacznie
ograniczają aktywność szkół w tym zakresie. W związku z powyższym władze Gminy powinny
podejmować działania zmierzające do utworzenia prężnego ośrodka kultury promującego
Gminę. Takie centrum kultury w Gminie miałoby na zadanie, oprócz zapewnienia miejsca
spotkań działającym na terenie Gminy organizacjom, również organizowanie imprez
kulturalnych o charakterze lokalnym i regionalnym.Podejmowane przez władze działania
powinny

uwzględniać

również

zgłaszane

w

trakcie

sondażu

potrzeby

związane

z doposażaniem istniejących obiektów edukacyjno – kulturalnych w niezbędny sprzęt (np.
sportowy, komputerowy, tablice interaktywne).
Również cel operacyjny dotyczący poprawy infrastruktury technicznej został sformułowany
na podstawie wyników sondażu oraz przeprowadzonej diagnozy. W wynikach ankietrozwój
stanu

infrastruktury

oraz

transportu

znalazł

się

na

pierwszym

miejscu

obszarów

priorytetowych dla rozwoju Gminy. W trakcie przeprowadzonych badań największy nacisk
kładziono na konieczność poprawy stanu dróg gminnych oraz zapewnienie odpowiedniego
stanu

tzw. infrastruktury okołodrogowej (chodniki, pobocza, oświetlenie). Poprawa

infrastruktury technicznej należywięc do jednej z najważniejszych potrzeb mieszkańców
w zakresie bezpiecznego i komfortowego życia w przestrzeni gminnej. Stan dróg oraz
pozostałej infrastruktury technicznej ma wpływ na jakość życia i bezpieczeństwa nie tylko
mieszkańców Gminy, ale również na jej atrakcyjność w oczach potencjalnych inwestorów czy
turystów. W związku z powyższym należy dołożyć starań, aby szeroko rozumiana
infrastruktura techniczna rozwijała się w sposób zrównoważony zarówno w miejscach
atrakcyjnych inwestycyjnie czy turystycznie, ale również w pozostałych częściach Gminy.
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Cel operacyjny 1.A

Poprawa stanu infrastruktury społecznej

Proponowane działania:
•

rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Zadzimiu,

•

modernizacja i doposażanie infrastruktury edukacyjno- oświatowej,

•

modernizacja i doposażanie infrastruktury kulturalnej,

•

stworzenie Gminnego Ośrodka Kultury,

•

rozwój oferty osadniczej (np. działania mające na celu pozyskanie dewelopera w celu
przygotowania zabudowy letniskowej i mieszkaniowej),

•

infrastruktura dostępu do Internetu.

Cel operacyjny 1.B

Poprawa stanu infrastruktury technicznej

Proponowane działania:
•

rozbudowa infrastruktury drogowej,

•

modernizacja istniejącej infrastruktury drogowej (poprawa stanu nawierzchni),

•

rozwój infrastruktury położonej w pasie drogi (budowa i modernizacja chodników, poboczy,
ścieżek rowerowych, oświetlenia).
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5.1.2. CEL STRATEGICZNY 2Tworzenie warunków do rozwoju społecznogospodarczego gminy
Ze względu na typowo rolniczy charakter Gminy drugi cel strategiczny kładzie nacisk na
wspieranie działających na jej terenie gospodarstw, jak również promowanie inicjatyw
gospodarczych zmierzających do rozwoju regionu. Istotną rolę tej gałęzi gospodarki
podkreślono w Regionalnej Strategii Innowacji LORIS 2030, nazywając innowacyjne rolnictwo
oraz przetwórstwo rolno – spożywcze jedną z lokomotyw wzrostu województwa łódzkiego.
W celu zwiększenia szans powodzenia poszczególnych przedsięwzięć gospodarczych warto
stworzyć markęregionalnych produktów np. opartych o charakterystyczne dla tego obszaru
jabłka czy dereń. Biorąc pod uwagę, konieczność zwiększania przewagi konkurencyjnej na
rynku, warto promować tworzenie zrzeszeń oraz grup producentów rolnych. Podstawowe
korzyści wynikające z działalności w strukturze grupy producenckiej to np. możliwości
obniżenia kosztów produkcji poprzez tańszy zakup środków dzięki upustom dla zakupów
hurtowych, wspólne korzystanie ze sprzętu, przygotowywanie produktów do handlu i ich
sprzedaży. Grupy producenckie zwiększają także szanse na długoterminowe kontakty
z odbiorcami poprzez stałe zapewnienie odpowiedniej jakości i ilości oferowanych produktów.
Poprzez organizowanie własnej sieci dystrybucji i sprzedaży są również szansą na skrócenie
drogi pomiędzy wytwórcami a odbiorcom bezpośrednim (konsumentem), co pozwala
na zwiększenie marży bezpośrednio u producenta. Istotna jest również wysoka jakość
proponowanych

produktów,

ze

szczególnym

uwzględnieniem

upraw

ekologicznych.

Jest to istotny kierunek rozwoju biorąc pod uwagę wciąż zwiększający się udział produktów
ekologicznych na krajowym rynku spożywczym oraz systematycznie rozwijające się
przetwórstwo ekologiczne29.
Kolejnym obszarem istotnym ze względu na rozwój społeczno-gospodarczy Gminy są kwestie
związane ze wspieraniem przedsiębiorczości i inwestycji. Przyjmując, iż to głównie sektor
MŚP wypracowuje większość produktu krajowego pobudzenie małej przedsiębiorczości może
okazać się jednym z kluczowych zadań, które przyczynią się do rozwoju gospodarki na terenie
Gminy. W związku z tym wskazane są wszelkie działania nakierowane na bezpośrednią
pomoc mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom – przyjmujące formę informacyjną,
doradczą, czy szkoleniową. Istotne jest również wsparcie dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy, ich aktywizacja zawodowa i wspieranie w działaniach mających na
celu zdobywanie odpowiednich kwalifikacji.

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce sporządzony przez Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych wskazuje, że e 31 grudnia 2014 roku certyfikat ekologiczny posiadały 484 przetwórnie (w porównaniu w 2004
liczba ta wynosiła jedynie 55 jednostek).

29
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W celu jak najpełniejszego wykorzystania potencjału Gminy warto nawiązać również
współpracę z sąsiednimi samorządami np. w kwestii wspólnej promocji jak również
przygotowania wspólnej oferty dla potencjalnego inwestora zainteresowanego rozwojem
działalności na terenie Gminy.

Cel operacyjny 2.A

Wspieranie

rolnictwa,

ogrodnictwa,

sadownictwa

(nowoczesnego/innowacyjnego) oraz produkcji rolnej
Proponowane działania:
•

promowanie specjalizacji regionalnej (np. uprawa jabłek, dereń) na rynku lokalnym i
ponadlokalnym,

•

stworzenie i promocja produktu lokalnego (koszyk produktów z Zadzimia),

•

promocja i wspieranie rozwoju grup producenckich, wspieranie powstawania większych
gospodarstw (o większych areałach),

•

promocja i wspieranie upraw ekologicznych.

Cel operacyjny 2.BWspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości

Proponowane działania:
•

promocja agroturystyki,

•

wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców (np. organizacja szkoleń, warsztatów itp.),

•

promocja i wspieranie rozwoju lokalnego przetwórstwa rolno-spożywczego (np. poprzez
„inkubator kuchenny”),

•

działania zmierzające do podejmowania lub rozwijania dodatkowej działalności pozarolniczej
w zakresie produkcji i usług (w tym np. działalność agroturystyczną, turystykę weekendową),

•

nawiązanie współpracy lokalnej i ponadlokalnej w celu lepszego wykorzystania potencjału
regionu (np. z gminami skupionymi wokół Jeziorska – Pęczniew, Warta; gminami skupionymi
wokół magistrali węglowej Śląsk – Porty).
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Cel operacyjny 2.C

Wspieranie inicjatyw związanych z nowymi

inwestorami/inwestycjami

Proponowane działania:
•

wprowadzenie ulg i zachęt podatkowych stałych lub okresowych (np. przez pierwsze lata
funkcjonowania przedsiębiorstwa),

•

pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych (oferta inwestycyjna),

•

przygotowanie terenów pod inwestycje (np. stworzenie zasobów gruntów).

Cel operacyjny 2.D

Promocja potencjału Gminy

Proponowane działania:
•

przygotowanie folderu, zawierającego informacje o walorach i zasobach gospodarczych
i przyrodniczych Gminy,

•

współpraca z gminami, stowarzyszeniami w zakresie organizowania wspólnych akcji
promocyjnych,

•

korzystanie z mediów w celu zamieszczania informacji o Gminie,

•

stworzenie tablic informacyjnych w centrum Gminy, na jej granicach, promujących atrakcje
turystyczne (wyznaczone szlaki turystyczne, parki, zabytki itp.)- stworzenie spójnego
systemu identyfikacji wizualnej gminy.
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5.1.3. CEL STRATEGICZNY 3.POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
W celu poprawy jakości życia mieszkańców konieczne jest systematyczne monitorowanie
potrzeb w zakresie bezpieczeństwa i podejmowanie inicjatyw wspierających działania
jednostek takich jak policja, czy ochotnicze straże pożarne. Równie istotne są działania
związane
z zapewnieniem odpowiedniej jakości środowiska naturalnego, w tym kwestie gospodarki
wodno-kanalizacyjnej, termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła czy zastosowania technologii
wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii. W trakcie sondażu wskazywano również na
potrzebę rozwoju obiektów służących rekreacji oraz turystyce. Warto podejmować inicjatywy
związane np. z zagospodarowaniem szlaków turystycznych, budową placów zabaw, miejsc
rekreacji itp. Podejmowanie odpowiednich działań w sferze infrastruktury społecznej przyczyni
się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców, ale w sposób pośredni będzie miało
również wpływ na wizerunek Gminy jako miejsca atrakcyjnego i przyjaznego do zamieszkania,
pracy, odwiedzania. W trakcie planowania działań związanych z budową bądź modernizacją
infrastruktury należy uwzględniać potrzeby zarówno osób niepełnosprawnych, jak i starszych
w celu wyeliminowania barier uniemożliwiających im aktywne uczestniczenie w życiu lokalnej
społeczności.
Cel operacyjny 3.A.·Wzrost poczucia bezpieczeństwa i zabezpieczenia społecznego
mieszkańców
Proponowane działania:
•

wspieranie działania i doposażanie jednostek OSP,

•

poprawa systemów alarmowania i łączności,

•

ścisła współpraca z Policją w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy,

•

zmniejszanie ryzyka powodzi, działania melioracyjne, regulacja rzek i cieków wodnych,
budowa zbiorników małej retencji, monitorowanie stanu sieci rowów,

•

promowanie włączenia społecznego (np. działań z sektora ekonomii społecznej),

•

profilaktyka zdrowotna i przeciwdziałanie patologiom,

•

działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,

•

wspieranie i rozwój działalności świetlic wiejskich i centrów lokalnych kultury,

•

rozwój oferty zajęć dla dzieci i młodzieży,

•

wspieranie działalności lokalnych klubów i stowarzyszeń (tzw. trzeciego sektora),

•

organizacja wydarzeń integrujących i aktywizujących lokalną społeczność,

•

poprawa dostępności opieki lekarskiej np. poprzez organizowanie dyżurów specjalistów,
dyżury stomatologów w szkołach.
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Cel operacyjny 3.B.

Ochrona środowiska

Proponowane działania:
•

rozwój systemu odbioru i składowania odpadów,

•

modernizacja stacji i sieci wodociągowej,

•

rozbudowa/ rozwój i kanalizacyjnej,

•

wspieranie rozwoju/ rozbudowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

•

budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków,

•

monitorowanie odpływu ścieków,

•

promocja i wspieranie rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii,

•

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,

•

promocja i wspieranie wymiany lokalnych źródeł ciepła,

•

gazyfikacja gminy,

•

modernizacja sieci elektroenergetycznej,

•

zwiększanie powierzchni terenów zielonych,

•

promocja postaw ekologicznych wśród mieszkańców gminy,

•

dbałość o stan przestrzeni publicznej (np. kosze na śmieci).

Cel operacyjny 3.C.

Rozwój turystyki, sportu i rekreacji

Proponowane działania:
•

rozwój infrastruktury umożliwiającej uprawianie turystyki rowerowej, pieszej, wodnej
np. wykorzystanie do celów rekreacyjnych zbiorników retencyjnych,

•

wyznaczenie miejsca i zaplanowanie pól namiotowych, kempingów itp. wraz z odpowiednim
zapleczem sanitarnym,

•

rozwój i zagospodarowanie szlaków turystycznych,

•

budowa placów zabaw, miejsc rekreacji,

•

modernizacja istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych,

•

organizacja cyklicznych imprez lokalnych.
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5.1.4. Podsumowanie

Poniżej w zestawieniu tabelarycznym zaprezentowano streszczenie założeń misji, wizji oraz
celów strategicznych i operacyjnych określonych dla Gminy Zadzim na lata 2016 – 2022.
Tabela 13. Podsumowanie analizy strategicznej
WIZJA

Gmina Zadzim do obszar o silnie rozwiniętej produkcji rolnej, dbający o jakość
życia mieszkańców oraz przyjazny i otwarty na nowych inwestorów
MISJA

Zrównoważony rozwój Gminy Zadzim dzięki efektywnemu wykorzystaniu zasobów
lokalnych, nowoczesnemu rolnictwu, stymulowaniu lokalnej przedsiębiorczości
oraz podnoszeniu atrakcyjności inwestycyjnej gminy
CELE STRATEGICZNE

Modernizacja i

Tworzenie warunków

Poprawa jakości życia

rozbudowa

do rozwoju społeczno

mieszkańców

infrastruktury

– gospodarczego

Gminy

Gminy
CELE OPERACYJNE

1.A

Poprawa stanu

infrastruktury społecznej

1.B

Poprawa stanu

infrastruktury technicznej

2.A

Wspieranie rolnictwa,

3.A .

Wzrost poczucia

ogrodnictwa, sadownictwa

bezpieczeństwa i

(nowoczesnego/innowacyjne

zabezpieczenia społecznego

go) oraz produkcji rolnej

mieszkańców

2.B Wspieranie rozwoju

3.B.

Ochrona środowiska

lokalnej przedsiębiorczości
2.C

Wspieranie inicjatyw

związanych z nowymi

3.C. Rozwój turystyki,
sportu i rekreacji

inwestorami/inwestycjami
2.D

Promocja potencjału
Gminy

Źródło: Opracowanie własne
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Zestawienie tabelaryczne wskazuje zbiór celów strategicznych i operacyjnych, które Gmina
powinna realizować, w kolejnym okresie planowania 2016 – 2022, w celu osiągnięcia
zrównoważonego poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego i poprawy jakości życia
mieszkańców. Ponieważ realizacja wszystkich działań mogłaby znacznie obciążyć budżet
jednostki, będzie ona więc w wysokim stopniu uzależniona od możliwości pozyskania
zewnętrznego dofinansowania – czy to w postaci dotacji, czy zaangażowania inwestorów
prywatnych. Dlatego na etapie wdrożenia i wykonania zapisów strategii należy ocenić, które
cele operacyjne są w danym momencie dla Gminy najistotniejsze i które w pierwszej
kolejności należy realizować.
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6. SPOSOBY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁAŃ

Zadania gmin w Polsce realizowane są głównie z dochodów własnych i subwencji należnych
z tytułu prawa oraz innych źródeł finansowania, których pozyskanie zależy od inwencji
i zaangażowania włodarzy gmin.
Sformułowane w niniejszej strategii i stanowiące podstawę do podejmowania i realizacji
konkretnych projektów, cele strategiczne i operacyjne, mogą być finansowane zarówno
z dochodów własnych Gminy, jak i środków zewnętrznych, takich jak np.:
•

środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,

•

środki z programów krajowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego,

•

środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

•

środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

•

środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

•

środki z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa,

•

pożyczki i kredyty bankowe,

•

instrumenty zwrotne – JEREMIE,

•

środki inwestorów prywatnych, w tym w formule PPP,

•

środki z Fundacji na rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000”,

•

środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej,

•

środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy,

•

środki z Powiatowego Urzędu Pracy.

•

inne.

Zgodnie z założeniami nowego budżetu, główna rola w realizacji zadań związanych
z rozwojem terenów wiejskich spoczywać będzie na samorządach województw. Środki zatem
płynąć będą przede wszystkim z programów regionalnych oraz ze zregionalizowanej części
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykorzystanie możliwości nowego okresu
programowania Unii Europejskiej w istotnym stopniu uzależnione jest od aktywności władz
Gminy w procesie aplikowania o fundusze zewnętrzne.
.
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7. SPÓJNOŚĆ ZAŁOŻEŃ STRATEGICZNYCH Z DOKUMENTAMI
WYŻSZEGO RZĘDU

1 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Gminy
Cel operacyjny 1.A. Poprawa stanu infrastruktury społecznej
Cel operacyjny 1.B. Poprawa stanu infrastruktury technicznej

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Długookresowa Strategia
Rozwoju Kraju 2030

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki
Cel II.3. Zwiększenie innowacyjności gospodarki
Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego
Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna
Cel 1 Wspieranie prorozwojowej alokacji zasobów w
gospodarce, stworzenie warunków dla wzrostu oszczędności
oraz podaży pracy i innowacji
Cel 4 Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki.
Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
Cel
7Zapewnienie
bezpieczeństwa
energetycznego
oraz ochrona i poprawa stanu środowiska
Cele strategiczne i kierunkiinterwencji w obszarze
równoważeniapotencjałów rozwojowych
Cel 9 Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez
utworzenie zrównoważonego, spójnego i przyjaznego
użytkownikom systemu transportowego

Strategia Zrównoważonego
Rozwoju Wsi, Rolnictwa i
Rybactwa na lata
2012-2020

Strategia Bezpieczeństwo
Energetyczne i Środowisko

Cel główny Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów,
w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju
kraju
Cel szczegółowy 2.. Poprawa warunków życia na obszarach
wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej
Priorytet
2.1
Rozwój
infrastruktury
gwarantującej
bezpieczeństwo energetyczne, sanitarne i wodne na obszarach
wiejskich
Priorytet 2.2 Rozwój infrastruktury transportowej gwarantującej
dostępność transportową obszarów wiejskich.
Cel szczegółowy 5Ochrona środowiska i adaptacja do zmian
klimatu na obszarach wiejskich
Priorytet
5.2
Kształtowanie
przestrzeni
wiejskiej
z
uwzględnieniem ochrony krajobrazu i ładu przestrzennego
Priorytet 5.5 Zwiększenie wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii na obszarach wiejskich
Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i
konkurencyjnego zaopatrzenia w energię
2.1. Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii
2.2. Poprawa efektywności energetyczne
2.6. Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł
energii
2.7. Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich

POLITYKA HORYZONTALNA
Filar 2 Spójność gospodarcza
Cel strategiczny Region wykorzystujący potencjał endogeniczny
do rozwoju inteligentnej gospodarki, oparty na kreatywności i
przedsiębiorczości mieszkańców
Cel operacyjny 1Zaawansowana gospodarka wiedzy i innowacji

Strategia Rozwoju Województwa
Łódzkiego 2020

Filar 3 Spójność przestrzenna
Cel strategiczny Zrównoważony rozwój przestrzenny regionu z
silnie powiązanym systemem osadniczym, z nowoczesną
infrastrukturą i racjonalnie wykorzystywanymi zasobami
środowiska przyrodniczego.
Cel operacyjny 7 Wysoka jakość i dostępność infrastruktury
transportowej i technicznej.
POLITYKA TERYTORIALNO-FUNKCJONALNA
1. Obszary miejskie i wiejskie
Atrakcyjne osadniczo obszary wiejskie, wykorzystujące
potencjały wewnętrzne dla rozwoju wielofunkcyjnego.
Oś priorytetowaI Zmniejszanie emisyjności gospodarki
Priorytet
inwestycyjny4.III.
Wspieranie
efektywności
energetycznej,
inteligentnego
zarządzania
energią
i
wykorzystania OŹE w infrastrukturze publicznej, w tym w
budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym
Priorytet inwestycyjny 4.VI. Promowanie wykorzystywania
wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w
oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020

Oś priorytetowaIIOchrona środowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu
Priorytet inwestycyjny6.I. Inwestowanie w sektor gospodarki
odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w
dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz
zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb
inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie
Priorytet inwestycyjny6.IIInwestowanie w sektor gospodarki
wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku
prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia
wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych,
określonych przez państwa członkowskie
Oś priorytetowaIII Rozwój sieci drogowej TEN-T i
transportu multimodalnego
Priorytet inwestycyjny7.IWspieranie multimodalnego jednolitego
Europejskiego Obszaru Transportu poprzez inwestycje w TENT
Oś priorytetowaVI Rozwój niskoemisyjnego transportu
zbiorowego w miastach
Priorytet inwestycyjny4.V Promowanie strategii niskoemisyjnych
dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla
obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych
mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.
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Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich
2014-2020

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego
2014 – 2020

Działanie VII Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich
Poddziałanie 1: Inwestycje związane z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w
oszczędzanie energii
Oś Priorytetowa IIITransport
Priorytet inwestycyjny4e Promowanie strategii niskoemisyjnych
dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla
obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej,
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych
mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.
Priorytet inwestycyjny7b Zwiększenie mobilności regionalnej
poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych
z infrastrukturą TEN - T, w tym z węzłami multimodalnymi
Priorytet inwestycyjny7c Rozwój i usprawnienie przyjaznych
środowisku i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym
śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów,
połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych,
w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i
lokalnej
Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna
Priorytet inwestycyjny4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji
energii ze źródeł odnawialnych
Wspieranie
efektywności
Priorytet
inwestycyjny4c
energetycznej,
inteligentnego
zarządzania
energią
i
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze
publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze
mieszkaniowym
Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska
Priorytet
inwestycyjny6.d.
Ochrona
i
przywrócenie
różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz
wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program
"Natura 2000" i zieloną infrastrukturę.

2 Tworzenie warunków do rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy
Cel operacyjny 2.A. Wspieranie rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa
(nowoczesnego/innowacyjnego)
produkcji
rolnej
Cel operacyjny
2.B. Wspieranie rozwoju oraz
lokalnej
przedsiębiorczości
Cel operacyjny 2.C. Wspieranie inicjatyw związanych z nowymi inwestorami/inwestycjami
Cel operacyjny 2.D. Promocja potencjału Gmin

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Zrównoważonego
Rozwoju Wsi, Rolnictwa i
Rybactwa na lata
2012-2020

Obszar strategiczny III Spójność społeczna i terytorialna
Cel
III.3.
Wzmocnienie
mechanizmów
terytorialnego
równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna dla
rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych
III.3.1. Tworzenie warunków instytucjonalnych, prawnych i
finansowych dla realizacji działań rozwojowych w regionach
III.3.3. Tworzenie
warunków dla rozwoju
ośrodków
regionalnych, subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania
potencjału obszarów wiejskich
Cel główny Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów,
w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju
kraju
Cel szczegółowy 2.. Poprawa warunków życia na obszarach
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wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej
Priorytet 2.4 Rozwój infrastruktury społecznej zapewniającej
mieszkańcom obszarów wiejskich dostęp do dóbr i usług
POLITYKA TERYTORIALNO-FUNKCJONALNA
1. Obszary miejskie i wiejskie

Strategia Rozwoju Województwa
Łódzkiego 2020

Program rozwoju turystyki w
województwie łódzkim na lata
2007 – 2020

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich
2014-2020

1.2. Obszary wiejskie
Cel strategiczny: atrakcyjne osadniczo obszary wiejskie,
wykorzystujące potencjały wewnętrzne dla rozwoju
wielofunkcyjnego
Priorytet 1. Rozwój produktów turystycznych
Cel strategiczny 1. Rozwój produktów turystycznych
wpływających na kształtowanie turystycznego wizerunku
województwa łódzkiego
Cel operacyjny 1.2 Zagospodarowanie atrakcji, rozbudowa
istniejących produktów turystycznych oraz podnoszenie ich
jakości
Priorytet 4. Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej
województwa łódzkiego
Cel strategiczny 4 Kształtowanie przestrzeni turystycznej
województwa do pełnienia funkcji turystycznych oraz rozwój
infrastruktury turystycznej
Cel operacyjny 4.1 Rozwój podstawowej infrastruktury
turystycznej zgodnie z oczekiwaniami rynku odbiorców
Cel operacyjny 4.2 Kształtowanie i rozwój mikroprzestrzeni
turystycznych – rozwój infrastruktury wspierającej budowę
produktów turystycznych
Cel operacyjny 4.3 Podniesienie dostępności komunikacyjnej
województwa łódzkiego, w tym ułatwienie dostępu do atrakcji
turystycznych
Priorytet 2. Zwiększenie rentowności gospodarstw i
konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we
wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych
technologii w gospodarstwach i zrównoważonego
zarządzania lasami.
Cel szczegółowy 2a. poprawa wyników gospodarczych
wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i
modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu
uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także
zróżnicowania produkcji rolnej
Priorytet 5. Promowanie efektywnego gospodarowania
zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym,
spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i
odporną na zmianę klimatu
Cel szczegółowy 5c. Ułatwianie dostaw i wykorzystywania
odnawialnych źródeł energii
produktów ubocznych, odpadów, pozostałości oraz innych
surowców nieżywnościowych dla celów biogospodarki;
Priorytet 6. Promowanie włączenia społecznego,
zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na
obszarach wiejskich
Cel szczegółowy 6a. Ułatwianie różnicowania działalności,
zakładania i rozwoju małych
przedsiębiorstw a także tworzenia miejsc pracy

Strategia Innowacyjności i
Efektywności Gospodarki
”Dynamiczna Polska 2020”

Cel 2. Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost
efektywności wiedzy i pracy
2.5. Wspieranie rozwoju kadr dla innowacyjnej i efektywnej
gospodarki
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2.5.3. Promowanie i rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
2.6. Stworzenie wysokiej jakości infrastruktury informacyjnokomunikacyjnej i rozwój gospodarki elektronicznej
2.6.2. Wspieranie rozwoju bezprzewodowych sieci
szerokopasmowych
2.6.3. Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi
gospodarki elektronicznej
Oś
priorytetowa
II:
Wsparcie
innowacji
w
przedsiębiorstwach
Priorytet inwestycyjny 3.1 promowanie przedsiębiorczości,
w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego
wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie
tworzeniu nowych firm, w tym poprzez inkubatory
przedsiębiorczości

Program Operacyjny Inteligentny
Rozwój
2014 – 2020

Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój
2014 – 2020

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego
2014 – 2020

Oś priorytetowa III: Wsparcie otoczenia i potencjału
innowacyjnych przedsiębiorstw
Priorytet inwestycyjny 1.2 promowanie inwestycji
przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie
powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami
badawczo-rozwojowymi
i
instytucjami
szkolnictwa
wyższego, w szczególności w zakresie rozwoju produktów i
usług, transferu technologii, innowacji społecznych,
ekoinnowacji, aplikacji z dziedziny usług publicznych,
tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych
innowacji
poprzez
inteligentną
specjalizację
oraz
wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii
pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji
produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i
pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii
wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o
ogólnym przeznaczeniu
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji
Priorytet Inwestycyjny 9.8 wspieranie przedsiębiorczości
społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach
Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna
gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania
II.1.1: Tereny inwestycyjne.
Oś priorytetowa II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Priorytet inwestycyjny 3.a promowanie przedsiębiorczości, w
szczególności
poprzez
ułatwianie
gospodarczego
wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu
nowych
firm,
w
tym
również
poprzez
inkubatory
przedsiębiorczości.
Oś Priorytetowa VIII – Zatrudnienie
Priorytet inwestycyjny 8.iii praca na własny rachunek,
przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
Oś Priorytetowa IX – Włączenie społeczne
Priorytet inwestycyjny 9.i aktywne włączenie, w tym z myślą o
promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i
zwiększaniu szans na zatrudnienie
Oś Priorytetowa X – Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie
Priorytet inwestycyjny 8iv Równość mężczyzn i kobiet we
wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój
kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz
promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę
Oś Priorytetowa XI – Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
Priorytet inwestycyjny 10.iv lepsze dostosowanie systemów
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie
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przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz
wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i
ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania
umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz
tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną
naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z
pracodawcami.

3 Poprawa jakości życia mieszkańców
Cel operacyjny 3.A. Wzrost poczucia bezpieczeństwa i zabezpieczenia społecznego
mieszkańców
Cel operacyjny 3.B. Ochrona środowiska
Cel operacyjny 3.B. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i
rozwój zasobów kultury
Priorytet Inwestycyjny6. C Zachowanie, ochrona, promowanie i
rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

2014 – 2020

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego
2014 – 2020

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich
2014-2020

Program rozwoju turystyki w
województwie łódzkim
na lata 2007 – 2020

Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska
Priorytet inwestycyjny 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności
biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług
ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i
zieloną infrastrukturę
Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny
regionu
Priorytet inwestycyjny6c Zachowanie, ochrona, promowanie i
rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
Priorytet
inwestycyjny
VI-8b
Wspieranie
wzrostu
gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój
potencjału endogenicznego jako elementu strategi terytorialnej
dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie
upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu
do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich
rozwój.
Priorytet inwestycyjny VI-9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej,
gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach
miejskich i wiejskich.
Działanie VII Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich
Poddziałanie 2: Badania zw. z utrzymaniem, odbudową i
poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi,
krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości
przyrodniczej, w tym dot. powiązanych aspektów społecznogospodarczych oraz środków w zakresie świadomości
środowiskowej.
Poddziałanie 3: Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub
rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej,
w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury.
Priorytet 1. Rozwój produktów turystycznych
Cel strategiczny 1. Rozwój produktów turystycznych
wpływających na kształtowanie turystycznego wizerunku
województwa łódzkiego.
Cel operacyjny 1.2 Zagospodarowanie atrakcji, rozbudowa
istniejących produktów turystycznych oraz podnoszenie ich
jakości.
Priorytet 4. Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej
województwa łódzkiego
Cel strategiczny 4 Kształtowanie przestrzeni turystycznej
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Program rozwoju turystyki
do 2020 roku

województwa do pełnienia funkcji turystycznych oraz rozwój
infrastruktury turystycznej
Cel operacyjny 4.1 Rozwój podstawowej infrastruktury
turystycznej zgodnie z oczekiwaniami rynku odbiorców
Cel operacyjny 4.2 Kształtowanie i rozwój mikroprzestrzeni
turystycznych – rozwój infrastruktury wspierającej budowę
produktów turystycznych
Cel operacyjny 4.3 Podniesienie dostępności komunikacyjnej
województwa łódzkiego, w tym ułatwienie dostępu do atrakcji
turystycznych
Cel główny „Wzmocnienie rozwoju konkurencyjnej i
innowacyjnej turystki poprzez wspieranie przedsiębiorstw,
organizacji i instytucji oraz inicjatyw sektora turystki, z
poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju
Cel Operacyjny 1 Rozwój innowacyjności, atrakcyjności, jakości
usług i produktów turystycznych, jako czynnika konkurencyjnej
gospodarki
Cel Operacyjny 2 Wzmocnienie aktywności społecznej i
przedsiębiorczości w sektorze turystyki
oraz zwiększenie
kompetencji kadr
Cel Operacyjny 3 Promocja priorytetowych obszarów
produktów turystycznych kraju i regionów oraz specjalizacji
gospodarczych opartych na turystyce
Cel Operacyjny 4 Zagospodarowanie i modernizacja
przestrzeni dla rozwoju turystyki i infrastruktury turystycznej,
przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i przepisów
ochrony środowiska
POLITYKA TERYTORIALNO-FUNKCJONALNA
2. Obszary miejskie i wiejskie

Strategia Rozwoju Województwa
Łódzkiego 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Wspieranie rozwoju funkcji symbolicznych budujących
ponadregionalną
rangę
miejskich
obszarów
funkcjonalnych.Atrakcyjne
osadniczo
obszary
wiejskie,
wykorzystujące
potencjały
wewnętrzne
dla
rozwoju
wielofunkcyjnego.
POLITYKA HORYZONTALNA
Filar 2 Spójność społeczna
Cel strategiczny „Aktywne społeczeństwo obywatelskie, z
dobrym dostępem do usług publicznych, sprzyjające włączeniu
społecznemu grup wykluczonych”
Cel operacyjny„Wysoki standard i dostęp do usług publicznych”
Strategiczne kierunki działań „Rozwój usług i poprawa dostępu
do sektora kultury, sportu, turystyki i rekreacji.
Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna
Cel III.1. Integracja społeczna
Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego
równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna dla
rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych
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8. WDRAŻANIE, MONITOROWANIE
I EWALUACJA STRATEGII

OSIĄGNIĘCIE ZAMIERZONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU
WYMAGA

STWORZENIA

KONSEKWENTNE

EFEKTYWNYCH

WDRAŻANIE,

MECHANIZMÓW

MONITOROWANIE

I

GWARANTUJĄCYCH

EWALUACJĘ

EFEKTÓW

STRATEGII
Strategia rozwoju Gminy Zadzim na lata 2016 – 2022 jest dokumentem otwartym,a w związku
z tym musi dynamicznie reagować na potrzeby wynikające ze zmieniających się
uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Aby elastycznie reagować na nowe sytuacje
oraz oceniać, czy planowane i realizowane działania przynoszą, w zastanych warunkach,
zamierzone rezultaty należy systematycznie monitorować i przeprowadzać ewaluację
wdrażania planów strategicznych.

8.1. Wdrażanie strategii

Wdrażanie strategii to proces, w którym sformułowane w dokumencie długoterminowe cele
i kierunki działań przekłada się na poziom programów i działań operacyjnych. Elementem
procesu wdrażania są również działania związane z propagowaniem i upowszechnianiem
informacji na temat jej założeń oraz zawartości. Działania te mają na celu w szczególności
aktywizację wybranych organizacji i środowisk do współudziału w realizacji strategii.
Strategia stanowi dokument o charakterze kierunkowym i koncepcyjnym. W celu wdrożenia
strategii na poziomie operacyjnym wskazane jest opracowanie dokumentów o charakterze
proceduralnym (np. programy operacyjne), które szczegółowo wskażą sposób realizacji
poszczególnych celów strategicznych oraz podział odpowiedzialności w tym zakresie.

8.2. Monitorowanie strategii

Monitorowanie strategii to proces polegający na analizie postępów w osiąganiu zakładanych
celów strategicznych. Proces ten składa się z szeregu działań m.in. zbierania danych
i informacji, analizy uzyskanych danych, wyznaczania wartości określonych wskaźników oraz
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ich porównania z przyjętymi
ętymi celami, oceny finalnych wyni
wyników
ków i przygotowywania cyklicznych
raportów z oceny realizacji zapisów strategii.
W przypadku negatywnej oceny procesu realizacji określonych
okre lonych celów strategicznych, nale
należy
zidentyfikować źródła
ródła ewentualnych odchyle
odchyleń od ustalonych celów oraz wypracowa
wypracować
założenia działań korekcyjnych, a nast
następnie je wdrożyć.
Rysunek 4 Rysunek obrazujący
obrazujący system monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Zadzim

Źródło: Opracowanie własne

W praktyce proces monitorowania strategii warto przeprowadzać
przeprowadzać w cyklach corocznych,
a do jego realizacji oddelegować
oddelegowa osobę lub zespół osób reprezentujący władze Gminy. Ich
główną funkcją będzie
dzie pozyskiwanie informacji na temat realizowanych działa
działań/projektów oraz
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ocena dotychczasowych rezultatów wdrażania strategii wraz z rekomendacjami niezbędnych
działań naprawczych.

8.3. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć i ewaluacja strategii

Proces monitorowania realizacji założeń strategii powinien być co roku podsumowywany
ewaluacją efektów realizacji Strategii, obejmującą zestawienia wartości zdefiniowanych
i monitorowanych

w

danym

okresie

wskaźników

realizacji

poszczególnych

celów

strategicznych i operacyjnych. Coroczna ewaluacja wyników wdrażania strategii, powinna
odbywać się na podstawie efektów zadań i projektów, będących w fazie realizacji lub tych,
które zostały w danym roku zakończone.
Na

kolejnych

stronach,

w

zestawieniach

tabelarycznych,

przedstawiono

przykłady

wskaźników, zdefiniowane dla poszczególnych celów operacyjnych wskazanych w strategii.
Zaproponowane wskaźniki stanowią zbiór otwarty, tj. w trakcie realizacji celów strategicznych,
operacyjnych i poszczególnych działań mogą one ulegać zmianom, korektom, rozszerzeniom
o dodatkowe wskaźniki.
Wartość bazowa wskaźnika (ang. baselinevalue) to pierwszy pomiar monitorowanego
wskaźnika tzw. punkt startowy oceny całej strategii w okresie bazowym. Jako punkt startowy
monitorowania strategii przyjęto rok 2015.
Wartość docelowa wskaźnika (ang. target) to skwantyfikowany cel, oczekiwany do
osiągnięcia w określonych ramach czasowych przy wykorzystaniu istniejących zasobów.
Ustanowienie wartości docelowych umożliwia monitorowanie w kontekście terminowości
osiągania zamierzonych celów, motywuje do działania oraz zapewnia odpowiedzialność
i transparentność działań. Jako punkt docelowy w pomiarze wskaźnika przyjęto koniec roku
2022. Wartości docelowe powinny być ambitne, jednak realne do osiągnięcia w określonym
czasie i przy zaangażowanych zasobach. Mogą one ulegać zmianom w trakcie realizacji
strategii. Zmiana taka musi jednak wynikać z ważnych przesłanek np. zmniejszenia funduszy
na dany cel.
W poniższej tabeli znajduje się lista wskaźników w odniesieniu do poszczególnych celów
operacyjnych strategii wraz ze wskazaniem wartości bazowej i docelowej wskaźnika,
częstotliwości jego monitorowania oraz stanowiska/ komórki odpowiedzialnej za jego
monitorowanie.

88

Tabela 20. Monitorowane wskaźniki w obszarze celów operacyjnych
Źródło danych

Wskaźnik

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Gminy
Wybudowana/zmodernizowan Ewidencje i
a/rozbudowana infrastruktura sprawozdania Urzędu
okołodrogowa
Gminy
Wybudowane/zmodernizowan
e/rozbudowane
obiekty
infrastruktury/
edukacyjnooświatowo-kulturalnej
Stworzenie
Gminnego
Ośrodka Kultury

Jedn.
miary

Trend

o

Częstotliwość
monitorowania

Stanowisko/ komórka
odpowiedzialna za monitoring

rosnący

0

5

corocznie

Wójt
Gminy/
jednostka/ osoba

oddelegowana

Ewidencje i
sprawozdania Urzędu
Gminy

szt.

rosnący

0

3

corocznie

Wójt
Gminy/
jednostka/ osoba

oddelegowana

Ewidencje i
sprawozdania Urzędu
Gminy

szt.

rosnący

0

1

corocznie

Wójt
Gminy/
jednostka/ osoba

oddelegowana

0

5

corocznie

Wójt
Gminy/
jednostka/ osoba

oddelegowana

0

5

corocznie

Wójt
Gminy/
jednostka/ osoba

oddelegowana

Ewidencje i
sprawozdania Urzędu
Gminy

3. Poprawa jakości życia mieszkańców
Liczba gospodarstw objętych Ewidencje i
wsparciem w ramach rozwoju sprawozdania Urzędu
przydomowych oczyszczalni Gminy
ścieków
Liczba
zorganizowanych Ewidencje i
imprez lokalnych
sprawozdania Urzędu
Gminy
Liczba obiektów użyteczności
publicznej
objętych
termomodernizacją

Wartość
docelowa
(rok 2020)

km

2. Tworzenie warunków do rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy
Liczba zorganizowanych
Ewidencje i
szt.
rosnący
szkoleń/kursów/konsultacji
sprawozdania Urzędu
mających na celu aktywizację
Gminy
zawodową
Liczba spotkań
Ewidencje i
szt.
rosnący
informacyjnych dot. tworzenia
sprawozdania Urzędu
grup producenckich
Gminy
Liczba
porozumień
współpracy lokalnej

Wartość
bazowa
(rok 2016)

Ewidencje i
sprawozdania Urzędu
Gminy

Źródło: Opracowanie własne

szt.

rosnący

0

1

corocznie

Wójt
Gminy/
jednostka/ osoba

oddelegowana

szt.

rosnący

0

20

corocznie

Wójt
Gminy/
jednostka/ osoba

oddelegowana

szt.

rosnący

0

5

corocznie

Wójt
Gminy/
jednostka/ osoba

oddelegowana

szt.

rosnący

0

3

corocznie

Wójt
Gminy/
jednostka/ osoba

oddelegowana
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Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjne gospodarka, sprawne państwo

Strony internetowe:
www.stat.gov.pl/bdl
www.gminazadzim.pl/
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