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ZAŁOŻENIA I CEL OPRACOWANIA  

STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY 
 
 
Rozpoczynając proces planowania strategicznego w gminie musimy odpowiedzieć 
sobie na pytanie: co rozumiemy przez planowanie strategiczne i dlaczego jest ono 
gminie potrzebne? Większość gmin posiada plany rozwojowe w poszczególnych 
dziedzinach życia społecznego, jednak kolejność i zakres ich wdrażania zależy zwykle 
od nacisków różnych grup czy możliwości pozyskania środków z zewnątrz na 
określony typ zadań. Ponieważ praktycznie każdy samorząd ma w swoim budżecie za 
mało środków w stosunku do potrzeb, zachodzi więc konieczność określenia 
priorytetów w taki sposób, aby osiągnąć możliwie najlepszą efektywność 
wydatkowanych środków. 

 
Proces planowania strategicznego należy rozpocząć od dokładnej analizy stanu gminy 
w podstawowych sferach życia społecznego. Wnioski z przeprowadzonej diagnozy 
powinny stanowić punkt wyjścia do określenia mocnych i słabych stron gminy                         
a następnie zdefiniowania wynikających z nich szans i zagrożeń. Pozwoli to 
wyznaczyć obszary priorytetowe oparte na mocnych stronach gminy i dla tych 
obszarów określić strategiczne cele oraz zadania. Proces ten powinien mieć charakter 
ciągły - niezbędny jest bieżący monitoring i ocena wdrażania planów strategicznych. 
Pozwala to na wprowadzanie we właściwym czasie korekt i poprawek w programach 
realizacyjnych. 

 
Ważnym aspektem planowania strategicznego jest możliwie szeroka konsultacja 
społeczna planowanych rozwiązań. Im większa grupa mieszkańców gminy jest 
zaangażowana w proces planowania, tym łatwiej w przyszłości wprowadzać w życie 
wnioski wynikające ze strategii. Ponadto doświadczenie i znajomość problemów 
gminy stanowi najcenniejsze źródło informacji o lokalnych potrzebach i dążeniach.  
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ZAŁOŻENIA ROZWOJU REGIONU NA LATA 2007-2013 
 
 
W latach 2007-2013 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 
zostały zastąpiony Regionalnymi Programami Operacyjnymi dla poszczególnych 
województw, które będą realizowały Strategię Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) oraz 
Narodową Strategię Spójności 2007-2013 (NSS) przyjętą przez Radę Ministrów                      
w dniu 14 lutego 2006 roku.  
Regionalne Programy Operacyjne zostały przygotowane w oparciu o regulacje zawarte 
w art. 36 projektu Rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzającego przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności (FS).  
Regionalne Programy Operacyjne działają wspólnie z Programami Operacyjnymi 
szczebla krajowego, tj.:  

− PO Infrastruktura i Środowisko,  
− PO Innowacyjna Gospodarka,  
− PO Kapitał Ludzki,  
− PO Rozwój Polski Wschodniej (nie dotyczy Województwa Łódzkiego),  
− PO Pomoc Techniczna.  

Instytucjami zarządzającymi Regionalnymi Programami Operacyjnymi są samorządy 
województw. Oznacza to realizację idei decentralizacji, czyli przekazanie regionom 
kompetencji w zakresie przygotowania i wdrażania regionalnych programów rozwoju. 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) jest 
dokumentem o charakterze operacyjnym, określającym główne kierunki prowadzenia 
polityki rozwoju regionu w latach 2007–2013.  
Celem RPO WŁ jest: 
„Integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako 
Środkowoeuropejskiego Centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce 
oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego 
miejsc”.  

 
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego 

 
Oś priorytetowa I: Infrastruktura transportowa 
Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego 

− poprawa stanu oraz powiązanie sieci transportowej województwa łódzkiego z siecią 
dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T oraz lotniskami, 

− poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim, 
− wzrost konkurencyjności oraz poprawa jakości transportu publicznego w miastach, 
− zwiększenie wykorzystania transportu kolejowego w przewozach pasażerskich                          

i towarowych, 
− wzrost znaczenia transportu lotniczego. 

Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska 
Poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego 

− racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków 
komunalnych i przemysłowych, 

− racjonalizacja zaopatrzenia w wodę, 
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− racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i odpadami z sektora 
gospodarczego, 

− ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, 
− poprawa jakości powietrza, 
− przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń środowiskowych i zmniejszanie ich skutków, 
− rozwój i poprawa stanu infrastruktury energetycznej województwa, 
− dywersyfikacja źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii (OZE). 
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość 
Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w województwie 

− wspieranie inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych w przedsiębiorstwach, 
− ułatwienie przedsiębiorstwom dostępu do źródeł finansowania, 
− wspieranie działalności B+R oraz działalności instytucji otoczenia biznesu służącej  

rozwojowi, 
− współpracy śmieszy sferą nauki i sferą biznesu, 
− poprawa atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu. 

Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne 
Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

− poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez 
mieszkańców, 

− wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) na terenie województwa łódzkiego. 

Oś priorytetowa V: Infrastruktura społeczna 
Zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju zasobów ludzkich 

− poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, 
− poprawa dostępu do usług pomocy społecznej, 
− podniesienie jakości kształcenia mieszkańców, 
− kształtowanie i rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej. 

Oś priorytetowa VI: Odnowa obszarów miejskich 
Ożywienie gospodarcze i społeczne na terenach zdegradowanych w obszarach miejskich 

− rewitalizacja substancji architektonicznej terenów i obiektów poprzemysłowych                          
i powojskowych, 

− zwiększenie atrakcyjności obszarów miejskich dla inwestorów lokalnych                                   
i zewnętrznych, 

− odnowa zdegradowanych dzielnic mieszkaniowych, w tym rewitalizacja substancji 
mieszkaniowej. 

Oś priorytetowa VII: Pomoc techniczna 
Zwiększanie zdolności absorpcji środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ 

− upowszechnienie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia i promocja 
interwencji środków EFRR w województwie, 

− budowanie i rozwój współpracy międzyregionalnej, 
− zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WŁ. 
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CZĘŚĆ I 
 
DIAGNOZA STANU OBECNEGO GMINY 

WOLBÓRZ 
 
 
I. GMINA WOLBÓRZ 
 
1.1. Historia Gminy Wolbórz  
 
Pierwsza wzmianka historyczna o Wolborzu pochodzi z 1062 r., późniejsze z 1065r.                
i 1136 r. kiedy wzmiankowano miejscowość jako gród kasztelański i osadę targową                 
z komorą celną. W okresie od 1136 do 1818 r. Wolbórz stanowił własność i jedną 
z głównych rezydencji biskupów włocławskich. Wolbórz posiadał prawa miejskie od 
1273 r., ale utracił je w roku 1870.  
Nazwa Wolbórz pochodzi prawdopodobnie od wyrazu Woj(e)bor - walczący                         
z wojami. Na przestrzeni dziejów pisano ją różnie: Voibor, Voybor, Woybor, 
Woyborz, Olbórz, Woyboriensis, Wolboriensis, Woyborienses, Woyborziensis                       
i Wolbórz. Ostatnia nazwa przetrwała najdłużej, a w dwudziestoleciu 
międzywojennym wprowadzono „ó” i powstała nazwa Wolbórz.  
W 1410 r. w Wolborzu zostało zwołane przez Władysława Jagiełłę pospolite ruszenie 
przed bitwą pod Grunwaldem (potem jeszcze 5-krotnie). Jagiełło przebywał                          
w Wolborzu 15 razy. W miejscowości tej przebywali również królowie: Zygmunt 
August, Stefan Batory, Władysław IV, Jan Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki, 
Jan III Sobieski i Stanisław August Poniatowski. 
W roku 1503 urodził się w Wolborzu Andrzej Frycz Modrzewski, autor dzieła                         
„O poprawie Rzeczypospolitej”. Był wójtem Wolborza, przeprowadzał organizację 
drużyn pożarnych.  
W wieku XVI w Wolborzu utworzono kolegiatę z kapitułą. Miasto miało wówczas                 
3 tys. mieszkańców, 6 kościołów, 3 szpitale, 400 domów, ratusz miejski, zamek 
biskupi z włoskim ogrodem i zwierzyńcem, 259 rzemieślników. W roku 1579 biskup 
kujawski Stanisław Karnkowski powołał konfraternię literacką, która przekształciła się 
w Bractwo świętej Trójcy, istniejące do dzisiaj.  
Od drugiej połowy XVII stulecia, po potopie szwedzkim oraz pożarze w 1671r. 
następował powolny upadek miasta. Po rozbiorach dobra biskupów wraz z pałacem                       
i miastem przejął skarb państwa i zlikwidowana została kolegiata. Kiedy Wolbórz 
stracił prawa miejskie powstała gmina Bogusławice z siedzibą w Wolborzu. W roku 
1892 Wolbórz miał 171 domów (w większości murowanych), liczył 3 tys. 
mieszkańców (w tym: 700 Żydów). Prócz siedziby urzędu gminy i sądu gminnego 
znajdowały się: szkoła podstawowa, urząd pocztowy i telegraficzny, apteka, przytułek 
dla ubogich. 
Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 szybko postępuje rozwój szkolnictwa, 
powstają liczne zrzeszenia społeczne. W odbudowanym pałacu biskupim umieszczono 
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Junackie Hufce Pracy. Wybudowano Dom Miejski zwany Społecznym, nową rzeźnię, 
boisko sportowe, targowisko, tartak z napędem elektrycznym, założono spółkę 
wełniarską „Runo”. W 1934 roku wybudowano szkołę podstawową. Po drugiej wojnie 
światowej Wolbórz zaczyna się odbudowywać.  
W roku 1954 przekształcono Gminę Bogusławice na Gromadzką Radę Narodową                     
w Wolborzu. W związku z wprowadzeniem nowego podziału administracyjnego                 
w 1973 roku utworzono gminę Wolbórz.  
 
1.2. Informacje ogólne o Gminie 
 
Gmina Wolbórz położona jest w północno-wschodniej części powiatu piotrkowskiego,               
w województwie łódzkim. Graniczy:  

• od zachodu z Gminą Moszczenica,  
• od północy z Gminą Będków i Gminą Ujazd,  
• od wschodu z Gminą Tomaszów Mazowiecki  
• poprzez Zalew Sulejowski z Gminą Mniszków,  
• od południa z Gminą Sulejów oraz Miastem Piotrków Trybunalski.  

Gmina Wolbórz położona jest przy trasie relacji Warszawa – Katowice, w odległości 
około 14 km od Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa Mazowieckiego (licząc od 
miejscowości gminnej Wolbórz). Duże ośrodki miejskie, tj. miasto Łódź i Warszawa 
oddalone są w odległości, odpowiednio około 52 km i około 135km. Gmina Wolbórz 
jest dość dobrze położona w stosunku do ośrodków rozwoju gospodarczego. Problemy 
komunikacyjne występują wyłącznie na trasach dojazdowych do głównych szlaków 
transportowych.  
Gmina Wolbórz zajmuje powierzchnię 151 km² (15122 ha) i zamieszkuje ją 7.686 
osób (stan na 31.03.2008 rok). Obszar gminy podzielony jest na 22 sołectwa. Są to:  
Bogusławice, Brudaki, Golesze Duże, Kaleń, Komorniki, Kuznocin, Lubiaszów, 
Lubiatów, Młoszów, Młynary, Polichno Duże, Proszenie, Psary Lechawa, Psary Stare, 
Psary Witowskie, Stanisławów, Studzianki, Swolszewice Duże, Świątniki, Wolbórz, 
Żarnowica Duża, Żywocin. 
Gmina Wolbórz jest jedną z tzw. gmin nadpilicznych, w jej obrębie  znajduje się około 
11km linii brzegowej Zalewu Sulejowskiego, szlaki turystyczne, rezerwaty przyrody, 
stadniny koni, co stanowi o potencjale rozwoju rekreacji i wypoczynku, w tym 
głównie o charakterze weekendowym.  
Podstawową dziedziną gospodarki jest rolnictwo. Użytki rolne zajmują 9366 ha 
(w tym: grunty orne – 7880 ha, sady – 147 ha, łąki – 818 ha i pastwiska 521 ha), co 
stanowi blisko 62% powierzchni ogólnej gminy. Lasy i grunty leśne zajmują łączną 
powierzchnię około 4244 ha – wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 27,3%. 
Miejscowość Wolbórz stanowi gminny wielofunkcyjny ośrodek administracyjno-
usługowy. Na terenie gminy funkcjonują: Publiczne Przedszkole w Wolborzu,                        
4 Szkoły Podstawowe, Publiczne Gimnazjum w Wolborzu, Zespół Szkół Rolnicze 
Centrum Kształcenia Ustawicznego, 2 Ośrodki Zdrowia, Gminna Biblioteka Publiczna 
w Wolborzu z punktami bibliotecznymi, Komisariat Policji w Wolborzu, Bank 
Spółdzielczy, Urząd Pocztowy oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.  
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1.3. Położenie i środowisko przyrodnicze Gminy 
 
1.3.1. Położenie  
 
Obszar gminy Wolbórz położony w obrębie Równiny Piotrkowskiej, jest powierzchnią 
płaską, opadającą w kierunku S-E, ku dolinie rzeki Pilicy. Najwyższe kulminacje tego 
rejonu przekraczają nieco 200 m n.p.m., najniższe zaś kształtują się poniżej 170 m 
n.p.m. (dolina Wolbórki, okolice Zbiornika Sulejowskiego). Występują tu różnego 
rodzaju formy powierzchniowe pochodzenia polodowcowego, eolicznego, rzecznego, 
a także takie, które  powstały wskutek antropogenicznej działalności człowieka. 
Gmina Wolbórz położona jest w obrębie równiny stanowiącej fragment Wzniesień 
Południowomazowieckich i  znajduje się w zasięgu dolin rzeki Wolbórki, Moszczanki                    
i Goleszanki. Obszar gminy obejmuje wschodni skraj Niecki Mogileńsko – Łódzkiej, 
która tworzy wydłużoną strefę synklinarną o pofałdowanej powierzchni. 
Charakterystyczną jej cechą jest występowanie znacznych miąższości utworów 
kredowych (margle, wapienie, wapienie margliste, iły). W południowej części gminy, 
występują utwory jurajskie w postaci iłowców, wapieni i margli. Obszar pozbawiony 
jest formacji trzeciorzędowych, bezpośrednio na osadach mezozoiku zalegają osady 
czwartorzędowe, głównie pleistoceńskie (20-80 m miąższości), które stanowią przede 
wszystkim utwory piaszczyste i piaszczysto-żwirowe. Najmłodsze osady (holoceńskie) 
reprezentują torfy, mułki, piaski i żwiry rzeczne zlokalizowane w obniżeniach terenu 
oraz dolinach rzecznych.  
 
1.3.2. Środowisko przyrodnicze  
 
Lasy i grunty leśne zajmują 4244 ha, stanowi to ponad 27% ogólnej powierzchni 
gminy. W lasach dominują siedliska boru mieszanego i sosnowego. Gmina leży                    
w zasięgu Sulejowskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną. Południowo-
wschodnia część obszaru została włączona do Piliczańsko- Radomszczańskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu. W gminie Wolbórz znajdują się ponadto: 

• 3 rezerwaty przyrody: Rezerwat „Lubiaszów”, Rezerwat „Dęby w Meszczach”, 
Rezerwat „Czarny Ług” 

• liczne pomniki przyrody w formie pojedynczych drzew lub ich grup, alej,  
• podworskie, zabytkowe parki w Wolborzu, Bogusławicach, Lubiatowie                            

i Goleszach,  
• Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wolbórki, 
• użytek ekologiczny Bronisławów. 

 
1.3.3. Surowce mineralne  
 
Głównymi kopalinami gminy Wolbórz są złoża kruszywa naturalnego (piaski drobno-                  
i gruboziarniste) i surowców ilastych ceramiki budowlanej (gliny zwałowe). Na 
terenie gminy złoża surowców mineralnych są eksploatowane na potrzeby lokalne 
mieszkańców. 
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1.3.4. Klimat  
 
Gmina Wolbórz położona jest w „łódzkiej dzielnicy klimatycznej”. Jej klimat  
charakteryzuje  się: 

− średnią roczną temperaturą powietrza: (+) 7,7°C 
− średnią roczną sumą opadów atmosferycznych: 644 mm 
− długością okresu wegetacyjnego: 213 dni, w okolicach Zbiornika 

Sulejowskiego poniżej 210 dni 
− dominujące kierunki wiatru: W, S-W. 

 
1.3.5. Zasoby wodne  
 
Cała powierzchnia gminy Wolbórz położona jest w obrębie zlewni Pilicy. 
W południowo-wschodniej części gminy znajduje się Zbiornik Sulejowski 
(powierzchnia zbiornika wynosi 23,8 km, jego długość 23,5 km, a całkowita 
pojemność ok. 78,85 mln m³, maksymalna głębokość to 15 m, średnia 3,3 m). Zbiornik 
Sulejowski jest rezerwuarem wody dla potrzeb komunalnych i przemysłowych Łodzi 
(w miejscowości Bronisławów znajduje się ujęcie wody dla miasta Łódź). Poza tym, 
zbiornik służy do regulacji odpływu wody poniżej zapory, jest wykorzystywany do 
hodowli ryb, a także do celów rekreacyjnych. 
Przez obszar gminy płyną rzeki: Wolbórka, Moszczanka oraz Goleszanka. Rzeka 
Wolbórka uchodzi do Pilicy, Moszczanka jest dopływem Wolbórki, natomiast 
Goleszanka dopływem Moszczanki. Część południowa gminy odwadniana jest przez 
drobny ciek bez nazwy uchodzący bezpośrednio do Zbiornika Sulejowskiego. 
Na terenie gminy prowadzone są badania czystości rzeki Wolbórki i Moszczanki                         
w punkcie kontrolno-pomiarowym w Wolborzu. Według ogólnej klasy czystości rzeki 
te zaliczane są do klasy „non”. 
 
Wody podziemne występują na tym obszarze głównie w utworach kredowych oraz 
jurajskich i tworzą użytkowy poziom wodonośny. Poziom ten charakteryzuje się 
napiętym zwierciadłem i wydajnością zbliżona do wydajności z wód 
międzymorenowych. W rejonie Młynar poziom kredowy łączy się z poziomem wód 
czwartorzędowych i jest I poziomem wodonośnym. Gmina Wolbórz położona jest 
w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP), który wymaga ochrony ze 
względu na wysoki stopień czystości jego wód do użytku bez uzdatniania.  
Wody podziemne zalegające w utworach czwartorzędowych nie mają większego 
użytkowo znaczenia. 
Sumaryczne zasoby wodne nie licząc ujęć przydomowych i przyzakładowych 
wynoszą Q = 373,5 m3/h. Wyniki badań wód z ujęcia w Goleszach i Lubiatowie 
wykazały klasę Ib ich czystości, reprezentującą wody nieznacznie zanieczyszczone 
wysokiej jakości.  
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1.3.6. Gleby  
 
Na obszarze gminy Wolbórz gleby wykształciły się na podłożu utworów 
polodowcowych.  
Największą przydatność rolniczą posiadają gleby brunatne wytworzone na glinach                      
i występujące w rejonie wsi: Bogusławice, Młynary i Komorniki (klasa bonitacyjna 
IIIa). W rejonie wsi: Polichno, Proszenie, Żarnowica, Wolbórz, Kuznocin, Komorniki, 
Żywocin, Stanisławów, Golesze i Dębsko na piaskach strukturalnych i spiaszczonych 
glinach wykształciły się gleby bielicowe i pseudobielicowe klas IIIb i IVa. We 
wschodniej części gminy występują gleby najsłabsze, klas V i VI (rejony wsi: 
Studzianki, Dębina, Adamów, Młoszów i Zwierzyniec). W dolinach rzek występują 
gleby torfowe oraz mułowo-torfowe, czarne ziemie, mady lekkie i bardzo lekkie, 
stanowiące trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska) o klasach bonitacyjnych od II do 
VI.  
 
1.4. Władze Gminy 
 
W wyniku wyborów samorządowych do Rady Gminy kadencji 2006–2010 weszły 
następujące osoby:  

1. Bogdan Szulc – Przewodniczący Rady  
2. Zenon Puchała – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy 
Radni: 
1. Piotr Duda 
2. Wojciech Dziadczyk  
3. Czesława Glonek  
4. Grzegorz Gonciarz  
5. Danuta Gwóźdź  
6. Jolanta Latocha  
7. Ryszard Mazurkiewicz 
8. Gabriela Pstrokoń 
9. Tomasz Smejda 
10. Janusz Swarbuła  
11. Paweł Swarbuła  
12. Tadeusz Wąs 
13. Jan Woźniak 

 
Wójtem Gminy Wolbórz wybrany został Henryk Sęk.  
Funkcję Zastępcy Wójta Gminy pełni Krzysztof Stębelski, Skarbnikiem jest Lucyna 
Stachowska    a Sekretarzem Gminy Halina Łaska-Orman. 
 
Rada Gminy Wolbórz powołała komisje stałe w następującym składzie: 

− Komisja Rewizyjna: 
Ryszard Mazurkiewicz – Przewodniczący Komisji 
Członkowie: Piotr Duda, Wojciech Dziadczyk, Tomasz Smejda 

− Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy: 
Wojciech Dziadczyk – Przewodniczący Komisji 
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Członkowie: Grzegorz Gonciarz, Danuta Gwóźdź, Ryszard 
Mazurkiewicz, Janusz Swarbuła, Tadeusz Wąs, Jan Woźniak,  

− Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy:  
Jolanta Latocha – Przewodnicząca Komisji 
Członkowie: Piotr Duda, Czesław Glonek, Gabriela Pstrokoń, Zenon 
Puchała, Paweł Swarbuła, Tadeusz Wąs, Jan Woźniak,  

− Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady 
Gminy:   

Danuta Gwóżdź – Przewodnicząca Komisji 
Członkowie: Czesław Glonek, Grzegorz Gonciarz, Jolanta Latocha, 
Gabriela Pstrokoń, Tomasz Smejda, Janusz Swarbuła,  

− Doraźna Komisja Statutowo-Regulaminowa Rady Gminy:   
Gabriela Pstrokoń– Przewodnicząca Komisji 
Członkowie: Danuta Gwóźdź, Zenon Puchała.  
 

 
1.5. Działalność samorządu gminy w latach 2003-2006 
 
Dochody budżetu gminy Wolbórz w latach 2003–2006 (w zł) wraz z ich strukturą: 

Rok 2003 2004 2005 2006 
Dochody własne 4 490 479 6 272 884 6 227 358 7 048 630 

Dotacje 1 759 491 1 268 094 1 928 811 3 598 407 
Subwencje 4 368 375 4 818 392 4 536 153 4 551 464 

Razem: 10 618 345 12 359 370 12 692 322 15 198 501 
Przychody, w tym: 
- kredyty i pożyczki 

865 748 
628 000 

1 596 554 
1 319 000 

3 285 540 
3 219 538 

1 397 758 
1 285 122 

            * wg danych Urzędu Gminy Wolbórz 
 
Wydatki gminy ponoszone w latach 2003 – 2006 (w zł): 

Rok Wydatki ogółem Wydatki na inwestycje 
2003  10 715 639 2 192 796 
2004 13 189 458 3 518 950 
2005 15 260 576 4 844 600 
2006 14 684 027 2  766 729 

   * wg danych Urzędu Gminy Wolbórz 
 
Najważniejsze inwestycje przeprowadzane przez Gminę Wolbórz w latach 2003-2007 
 
Główne inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu w roku 2003 [zł]: 

1) Odtworzenie starych i rozbudowa istniejących wodociągów w gminie Wolbórz: 
78.858, w tym 53.861 środki własne mieszkańców 

2) Budowa dróg gminnych i wykonanie nawierzchni ulic: 784.561, w tym: 12.410 
środki własne mieszkańców oraz 93.986 środki PAOW 

3) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Komornikach: 246.934, w tym 
60.600 środki WFOŚiGW w Łodzi 
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4) Rozbudowa oczyszczalni w Wolborzu: 1.304.301, w tym 477.313 środki 
SAPARD  

5) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Wolborzu: 385.527, w tym 300.000 środki 
ANR w Warszawie 

6) Budowa linii energetycznych oświetlenia ulicznego: 22.312 
 
Główne inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu w roku 2004 [zł]: 

1) Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Wolbórz: 152.723, w tym 
16.362 środki gminy Ujazd 

2) Rozbudowa istniejących wodociągów na terenach na Zalewem Sulejowskim: 
99.011, w tym 73.093 środki mieszkańców 

3) Budowa chodników i placów w Wolborzu: 115.358 
4) Termomodernizacja i adaptacja pomieszczeń budynku Ośrodka Zdrowia                    

w Wolborzu: 356.200 
5) Wodno-kanalizacyjne uzbrojenie trenów Wolborza: 1.961.856, w tym 38.303 

środki własne mieszkańców 
 
Główne inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu w roku 2005 [zł]: 

1) Budowa i odtworzenie wodociągów w gminie Wolbórz: 211.958 
2) Przebudowa chodnika w Wolborzu: 88.254 
3) Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w Wolborzu: 

377.342 
4) Przebudowa drogi gminnej Młynary – Świątniki: 653.240, w tym 419.823 

ZPORR oraz 65.629 budżet państwa  
5) Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Wolborzu: 

356.379, w tym 58.736 Kontrakt Wojewódzki 
6) Adaptacja pomieszczenia Ośrodka Zdrowia w Wolborzu: 60.366 
7) Wodno- kanalizacyjne uzbrojenie terenów Wolborza – etap III: 2.913.480,                    

w tym 2.148.091 ZPORR oraz 286.526 budżet państwa 
8) Budowa sieci komputerowej z dostępem do internetu w UG Wolbórz: 36.539 
9) Utworzenie Gminnego Zespołu Reagowania: 9.990 Dotacja Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi 
Główne inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu w roku 2006[zł]:: 

1) Budowa sieci wodociągowej w gminie Wolbórz: 173.500 
2) Modernizacja nawierzchni ulic i budowa chodników w gminie Wolbórz: 

257.080 
3) Modernizacja dróg dojazdowych do pól w gminie Wolbórz: 209.931, w tym 

43.000 środki FOGR 
4) Wodno-kanalizacyjne uzbrojenie terenów Wolborza – etap IV: 1.118.624,                     

w tym 45.500 (umorzenie) WFOŚiGW w Łodzi 
5) Budowa Pożarniczego Centrum Historyczno- Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej                    

w Wolborzu: 726.958, w tym 450.000 SPO ROL 2.3. 
6) Termomodernizacja budynku UG w Wolborzu: 160.000 
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Główne inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu w roku 2007 [zł]:: 
1) Budowa kanalizacji deszczowej w Wolborzu wraz z przebudową sieci 

wodociągowej oraz budowa nawierzchni ulic i chodników: 2.251.589 
2) Budowa drogi gminnej w Bogusławicach: 105.121 
3) Modernizacja dróg dojazdowych do pól w gminie Wolbórz: 473.719 
4) Budowa pozostałej kanalizacji sanitarnej w gminie Wolbórz: 2.515.076 
5) Budowa sali gimnastycznej przy SP Golesze: 853.609  
6) Zakup budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne: 86.286 
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II.  DIAGNOZA STANU SFERY SPOŁECZNEJ 
 
 
2.1. Sytuacja demograficzna  
 
Gmina Wolbórz liczy 7686 (31.03.2008r.) mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia 
na 1 km2 wynosi 51 osób (w powiecie piotrkowskim: 63 osoby/km2, natomiast                             
w województwie łódzkim: 141 osób/km2). Przyrost naturalny w 2006 roku (dane 
według Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego - podregiony, powiaty, 
gminy 2007) wyniósł – 0,70/00 dla gminy Wolbórz (dla powiatu piotrkowskiego – 
1,30/00, dla województwa łódzkiego – 3,1

0/00). Wskaźnik salda migracji: ujemny 
wskaźnik dla gminy (brak danych), + 1,70/00 dla powiatu i 1,1

0/00 dla województwa. 
 
Dane statystyczne dotyczące demografii przedstawiają poniższe zestawienia: 

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 
Liczba ludności 7.704 7.692 7.671 7.645 
Ludność na 1 km2 51 51 51 51 
Liczba kobiet na 100 
mężczyzn 

104 104 104 103 

Przyrost naturalny na 1000 
ludności 

-2,7 -2,9 -1,3 -0,7 

Przyrost naturalny ogółem -21 -22 -10 -5 
Saldo migracji na pobyt 
stały 

-30 -16 -17 -33 

              *wg danych GUS 
 
Struktura wieku ludności na dzień 31.12.2006r.: 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 
0- 4 lata 163 167 360 
5-9 lat 177 194 366 
10-14 lat  246 213 459 
15-19 lat 353 396 749 
20-24 lata  299 282 561 
25-29 lat  278 282 560 
30-34 lata  277 212 489 
35-39 lat  241 257 498 
40-44 lata 273 216 489 
45-49 lat  263 279 542 
50-54 lata  315 260 575 
55-59 lat  258 258 516 
60-64 lata  158 173 331 
65-69 lat 212 190 311 
70 i więcej lat 318 521 839 

              * wg danych GUS, Łódź 2007 
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Liczba ludności w poszczególnych sołectwach 31.03.2008): 
Lp. Sołectwo 31.03.2008 
1 Bogusławice 651 
2 Brudaki 71 
3 Golesze Duże 390 
4 Kaleń 107 
5 Komorniki  340 
6 Kuznocin 244 
7 Lubiaszów 228 
8 Lubiatów 245 
9 Młoszów  190 
10 Młynary 191 
11 Polichno Duże 415 
12 Proszenie 437 
13 Psary Lechawa 137 
14 Psary Stare 179 
15 Psary Witowskie 119 
16 Stanisławów 98 
17 Studzianki 174 
18 Swolszewice Duże 277 
19 Świątniki 164 
20 Wolbórz 2334 
21 Żarnowica Duża 328 
22 Żywocin 367 
RAZEM 7686 

        * wg danych Urzędu Gminy Wolbórz 
 
Liczba ludności według ekonomicznych grup wiekowych w 2007 roku: 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 
Przedprodukcyjny 813 811 1624 
Produkcyjny  2612 2208 4820 
Poprodukcyjny  396 836 1232 

Ogółem  3821 3855 7676 
              * wg danych GUS, Łódź 2007 
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Liczba ludności w gminie w latach 1999-2006
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Poziom wykształcenia na terenie gminy kształtuje się następująco (wg Spisu 
Powszechnego Ludności 2002): 

− wyższe – 343 osoby (5,3% ogółem wykształconych): 117 mężczyzn, 226 
kobiet, 

− policealne – 153 osoby (2,3% ogółem wykształconych): 53 mężczyzn, 100 
kobiet, 

− średnie ogólnokształcące – 312 osób (4,8% ogółem wykształconych): 91 
mężczyzn, 221 kobiet, 

− średnie zawodowe – 1064 osoby (16,3% ogółem wykształconych): 519 
mężczyzn, 545 kobiet, 

− zasadnicze zawodowe – 1492 osoby (22,8 % ogółem wykształconych): 890 
mężczyzn, 602 kobiety, 

− podstawowe ukończone – 2696 osób (41,2% ogółem wykształconych): 1370 
mężczyzn,1326 kobiet, 

− podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego – 479 osób (7,3% 
ogółem wykształconych): 178 mężczyzn, 301 kobiet. 

Wnioski z sytuacji demograficznej w gminie Wolbórz: 
− systematycznie spada liczba mieszkańców gminy, co jest związane z ujemnym 

wskaźnikiem przyrostu naturalnego i ujemnym saldem migracji 
(systematycznie zwiększającym się),  

− występuje przewaga liczby kobiet nad mężczyznami (103 kobiety na 100 
mężczyzn),  

− 21,4% mieszkańców gminy to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 61,3% 
osoby w wieku produkcyjnym, a 17,3% w wieku poprodukcyjnym, 

− 28,6% ogółem wykształconych mieszkańców gminy Wolbórz ma 
wykształcenie przynajmniej średnie, ale tylko 5,3% posiada wykształcenie 
wyższe. Wyższy poziom wykształcenia reprezentują kobiety – 33% ogółem 
wykształconych kobiet to kobiety mające wykształcenie przynajmniej średnie.  

 
 
2.2. Oświata 
 
Na terenie gminy Wolbórz funkcjonują:  

− Publiczne Gimnazjum w Wolborzu,  
− Publiczne Szkoły Podstawowe w miejscowościach: Wolbórz, Golesze, 

Komorniki, Proszenie,  
− Publiczne Przedszkole w Wolborzu oraz trzy oddziały przedszkolne przy 

szkołach podstawowych. 
 
Na terenie gminy działa również Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, mieszczący się w Pałacu 
Biskupów Kujawskich. W Zespole Szkół RCKU młodzież ma możliwość kształcenia                                 
w następujących szkołach dziennych: Liceum Ogólnokształcące, Technikum 
Informatyczne, Technikum Samochodowe, Technikum Hodowli Koni, Technikum 
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Technologii Żywności, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz wieczorowych (Policealne 
Studium Zawodowe i 3-letnie Uzupełniające Technikum dla Dorosłych).  
Nauczyciele w szkołach na terenie gminy posiadają wykształcenie wyższe 
magisterskie.  
 
Baza lokalowa szkół na terenie gminy:  

Nazwa placówki Liczba sal 
dydaktycznych 

Liczba miejsc 
dydaktycznych 

Powierzchnia 
użytkowa w 

m2 

Sale 
gimnastyczne 

Powierzchnia 
dydaktyczna sali 

gimnastycznej w m2 

SP Wolbórz 13 354 700 1 54 
SP  Golesze 8 140 210 1 45 
SP Komorniki 7 135 170 - - 
SP Proszenie 6 100 120 - - 
Gimnazjum 15 377 2136 1 1765 
ZSRCKU 24 960 11034 1 291 

* wg danych Urzędu Gminy Wolbórz 
 
Placówki oświatowe są w dobrym stanie technicznym. Mini sale gimnastyczne 
posiadają dwie szkoły podstawowe (Wolbórz i Golesze), Gimnazjum w Wolborzu 
zarządza Halą Sportową. Własną salę gimnastyczną posiada szkoła średnia.  
 
Liczba uczniów w szkołach na terenie gminy Wolbórz:  

Rok 
szkolny 

SP 
Wolbórz  

SP 
Golesze  

SP  
Komorniki  

SP  
Proszenie  

Gimnazjum 
Wolbórz 

Razem 

2002/03 334 138 88 75 359 994 
2003/04 316 117 85 73 357 948 
2004/05 282 114 82 68 349 895 
2005/06 280 110 83 66 320 859 
2006/07 271 92 76 59 301 799 
2007/08 253 87 64 55 279 738 
* wg danych Urzędu Gminy Wolbórz 
 
 
2.3. Służba zdrowia 
 
Na terenie gminy działają Gminny Ośrodek Zdrowia w Wolborzu oraz Ośrodek 
Zdrowia w Goleszach i Punkty apteczne.  
Pracownicy medyczni Ośrodka w Wolborzu zdrowia to: 3 lekarzy ogólnych, 
ginekolog (1 raz w tygodniu) i stomatolog (3 razy w tygodniu) oraz 4 pielęgniarki                  
i 1 laborantka. W Ośrodku Zdrowia działają gabinety: zabiegowy, stomatologiczny, 
poradnia „k”, poradnia dziecięca, punkt szczepień i punkt pobierania krwi. Ośrodek 
obsługuje 5023 pacjentów.  
W Ośrodku Zdrowia w Goleszach przyjmuje lekarz ogólny (pół etatu) i pielęgniarka.            
W Ośrodku znajduje się punkt szczepień i punkt poboru krwi, nie ma gabinetów 
specjalistycznych. Ośrodek obsługuje 970 pacjentów.  
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2.4. Mieszkalnictwo 
 
W gminie występuje zabudowa jednorodzinna i zagrodowa.  
 
Liczba mieszkań wraz z powierzchnią użytkową w gminie Wolbórz, w wybranych 
latach: 

2003 2004 2005 2006 
Liczba 

mieszkań 
Powierzchnia 

(tys. m2) 
Liczba 

mieszkań 
Powierzchnia 

(tys. m2) 
Liczba 

mieszkań 
Powierzchnia 

(tys. m2) 
Liczba 

mieszkań 
Powierzchnia 

(tys. m2) 

2343 196,1 2349 197,0 2362 198,0 2371 199,1 
          *wg danych Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego 
 
Warunki mieszkaniowe w świetle danych statystycznych za 2006 rok:  

Przeciętna Gmina Wolbórz 
Powiat 

piotrkowski 
Województwo 

łódzkie 
liczba izb w 1 mieszkaniu 4,00 3,97 3,49 
liczba osób w 1 mieszkaniu 3,22 3,19 2,70 
liczba osób na 1 izbę 0,81 0,80 0,77 
powierzchnia użytkowa 
mieszkania (m2) 

84,0 81,7 65,3 

powierzchnia użytkowa na 1 
osobę (m2) 

26,0 25,6 24,2 

* wg Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego – podregiony, powiaty, gminy 2007 
 
Wskaźnik procentowy oraz liczba mieszkań w gminie Wolbórz i powiecie 
piotrkowskim wyposażonych w wybrane instalacje przedstawia tabela: 

Rodzaj 
wyposażenia 

Liczba wyposażonych 
mieszkań 

w gminie Wolbórz 

Wskaźnik procentowy 
wyposażonych mieszkań 

w gminie Wolbórz 

Wskaźnik procentowy 
wyposażonych mieszkań 
w powiecie piotrkowskim 

Wodociąg 1834 88,7 87,3 
ustęp 
spłukiwany 

1501 72,6 63,8 

Łazienkę 1542 74,6 66,7 
ciepłą wodę 1505 72,8 62,3 
gaz z sieci 331 16,0 4,3 
gaz z butli 1572 76,0 84,2 
c.o. zbiorcze 98 4,7 4,2 
c.o. 
indywidualne 

1341 64,8 55,4 

* wg danych Urzędu Statystycznego w Łodzi (2002) 
 
W roku 2006 oddano do użytku 17 budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni 
użytkowej 1844m².  
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2.5. Kultura 
 
Funkcje upowszechniania kultury prowadzi Gminny Ośrodek Kultury w Wolborzu,                   
w którym działają liczne koła zainteresowań oraz mają swoje siedziby organizacje, 
kluby i stowarzyszenia, a także Gminna Biblioteka Publiczna oraz kawiarenka 
internetowa. 
Przy GOK-u działają zespoły ruchu artystycznego, m.in.: Amatorska Grupa Teatralna 
JAMA, Kabaret „Ssak”, Formacja Taneczna „ASTER”, formacje tańca sportowego, 
współczesnego i towarzyskiego, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Proszeniacy”, 
Zespół Tańca Ludowego „Wolborzanie”, Zespół Wokalny „Fermata” (chór męski), 
Zespół Wokalny „Nad Wolbórką”. Dom Kultury prowadzi również koła 
zainteresowań: koło plastyczne, rękodzieła artystycznego, filmowe, fotograficzne i 
recytatorskie oraz naukę gry na instrumentach. 
Przy GOK-u funkcjonują ponadto: Wolborskie Towarzystwo Kultury i Turystyki, 
Klub Seniora „Uśmiech”, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związek 
Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych,”, Koło Gospodyń Wiejskich, TKKF 
Sportowiec.  
Poza gminną Biblioteką Publiczną w GOK w gminie działają dwa punkty biblioteczne                 
w Goleszach i Polichnie oraz biblioteki przy szkołach. Księgozbiór bibliotek wynosi 
łącznie blisko 40400 woluminów. Z biblioteki korzysta ok. 1080 czytelników, rocznie 
wypożycza się blisko 18.000 publikacji, co na 1 czytelnika wynosi ponad 16 
woluminów.  
W roku 2007 w Wolborzu utworzono Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne 
Ziemi Łódzkiej. Wolbórz posiada bogate tradycje ochrony przeciwpożarowej: Andrzej 
Frycz-Modrzewski nakreślił plan organizacyjny staży ogniowej i starał się 
wprowadzić uregulowania prawne, od pięciu wieków istniała tu zorganizowana 
działalność straży. Budynek Pożarniczego Centrum Historyczno-Edukacyjnego Ziemi 
Łódzkiej (PCHE ZŁ) jest przeznaczony do celów kulturalno-edukacyjnych oraz 
wystawienniczych. Prócz rekwizytów pożarniczych (sprzęty: motopompy, sikawki 
ręczne i konne, beczkowozy, sprzęt gaśniczy i alarmowy, oświetlenie, pojazdy, 
uzbrojenie osobiste, umundurowanie, wyposażenie stażnic, sztandary).  
Ponadto w Pożarniczym Centrum Historyczno – Edukacyjnym Ziemi Łódzkiej mieści 
się Izba Muzealna im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, w której gromadzone są 
eksponaty z zakresu archiwistyki, numizmatyki, archeologii i regionu. Izbą zajmuje się 
„Stowarzyszenie Przyjaciół Wolborza”.  
W gminie działają ponadto: Wspólnota Gruntowo-Leśna, koło łowieckie i wędkarskie, 
Orkiestry Dęta i organizacje przykościelne: Bractwo Świętej Trójcy i Chór Parafialny 
„Cantate Deo”. 
W Wolborzu odbywają się corocznie liczne uroczystości religijne i imprezy 
kulturalne: 

− uroczystości odpustowe św. Mikołaja (6 grudnia), 
− uroczystości odpustowe św. Rocha (16 sierpnia), 
− uroczystości św. Anny (26 lipca), 
− obchody święta strażackiego św. Floriana (4 maja), 
− obchody świąt kościelnych: Boże Ciało, Zielone Świątki, 
− obchody związane z Nocą Świętojańską (23 czerwca), 
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− Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, 
− Dni Wolbórza (czerwiec), 
− Festiwal Gorących Serc im. Waldemara Goszcza (grudzień), 
− BIKEORIENT (Rowerowy Maraton na orientację w 2008 roku wpisany                        

w kalendarz imprez PUCHARU POLSKI Maratonów rowerowych na 
orientację). 

Ponadto w roku 2008 zainauguruje się cykl Letnich Koncertów w Kościele 
Parafialnym pw św. Mikołaja w Wolborzu z udziałem wybitnych wykonawców 
muzyki sakralnej i klasycznej.   
Główne obiekty dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Wolbórz to:  

• układ przestrzenny miejscowości gminnej Wolbórz oraz wsi historycznych: 
Bogusławice, Komorniki, Kuznocin i Lubiatów, 

• zespół pałacowy dawnej rezydencji biskupów kujawskich z 1773 roku 
zaprojektowany przez architekta Franciszka Placidi. Zespół obejmuje budynek 
pałacowy w stylu późnego baroku, dwie oficyny pałacowe oraz dwa pawilony. 
Mocno zdewastowany po konfiskacie dóbr biskupich został odrestaurowany                    
w latach 1950-1961 stanowiąc najbardziej okazały akcent architektoniczny 
Wolborza. Do pałacu przylega obszerny park założony w stylu barokowym                    
z cennym drzewostanem. Aktualnie zespół jest siedzibą Zespołu Szkół  
Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego,  

• kościół parafialny p.w. św. Mikołaja pochodzący z XV wieku, wielokrotnie 
przebudowywany m.in. w XVIII wieku przez architekta Franciszka Placidi,                   
z wieżą zwieńczoną barokowym hełmem. W kościele zachowały się liczne 
obiekty liturgiczne, a także obrazy pędzla Franciszka Smuglewicza, 

• kaplica cmentarna p.w. św. Anny w Wolborzu z XIX wieku, 
• kaplica p.w. św. Rocha w Wolborzu przy ul. Warszawskiej, usytuowana przy 

moście na rzece Wolbórce pochodząca z XIX wieku, 
• kapliczka w Studziankach z XIX wieku, 
• zespół dworski w Bogusławicach obejmujący dwór drewniany z XVIII wieku, 

dom, biuro, gorzelnię z XIX wieku oraz inne obiekty (czworaki, spichlerz, 
stajnia, obory, źrebięciarnia) pochodzące z początków XX wieku. Do zespołu 
przylega XIX-wieczny park. Obecnie zespół użytkowany jest przez Stado 
Ogierów, 

• zespół dworski w Lubiatowie otoczony parkiem z wartościowym drzewostanem 
pochodzący z XIX wieku., obejmujący murowany dwór, stajnie, spichlerz, 
gorzelnię magazyn i kuźnię, 

• zabytki techniki: 
− drewniany zbożowy młyn wodny na rzece Moszczance w Wolborzu z XIX 

wieku,  
− murowany zbożowy młyn wodny na rzece Wolbórce w miejscowości 

Lubiatów z XX wieku,  
− murowany zbożowy młyn wodny na rzece Moszczance w miejscowości 

Studzianki Kolonia z XX wieku, 
• stanowiska archeologiczne podlegające ochronie konserwatorskiej 
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• Miejsca Pamięci Narodowej: 
− Lubiatów – krzyż w miejscu straceń z 1916 r.  
− Golesze – mogiła powstańca z 1863 r. 
− Polichno-Budy – pomnik w miejscu bitwy partyzanckiej z 1943 r. 
− Polichno -  Muzeum (1968r.) i Pomnik Czynu Partyzanckiego (1966 r.) 
− Lubiaszów – mogiła w lesie z 1939 r. 
− Wolbórz: 
− Pomnik upamiętniający walczących za ojczyznę w latach 1943/44, 

rozstrzelanych w Pinkach Karlińskich i innych miejscach (cmentarz 
rzymskokatolicki ) 

− Mogiła żołnierzy poległych w czasie I-szej wojny światowej w 1914r. 
(cmentarz rzymskokatolicki ) 

− Pomnik pułkownika Ludwika Glazera (cmentarz rzymskokatolicki) 
− Obelisk poległych we wrześniu 1939 r. (cmentarz rzymskokatolicki) 
− Tablice upamiętniające wydarzenia historyczne (Kościół p.w. św. Mikołaja) 
− Pomnik Andrzeja Frycza Modrzewskiego w parku na Placu Wł. Jagiełły 
− Kapliczka na Placu Stefana Siniarskiego 
− Kapliczka Szwedzka przy ul. Grunwaldzkiej 
− Pomnik „Dwa Miecze” na dziedzińcu pałacu biskupów – obecnie ZSRCKU 

• cmentarze historyczne: cmentarz rzymskokatolicki w Wolborzu, cmentarz 
żydowski w Wolborzu cmentarze ewangelickie we wsiach: Leonów, 
Lubiaszów, Młoszów i Polichno. 

 
2.6. Pomoc społeczna 
 
Zadania z zakresu pomocy społecznej w gminie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wolborzu. Z pomocy Ośrodka w roku 2007 korzystało 293 rodziny (876 
osób), liczba ta zmniejsza się. Najwięcej osób korzysta ze świadczeń z powodu 
ubóstwa i bezrobocia.  
Liczba rodzin korzystająca z pomocy GOPS wg powodów przyznania świadczenia:  

 2003 2004 2005 2006 2007 
Ubóstwo   144 190 271 287 293 
Bezrobocie 148 150 155 170 150 
Niepełnosprawność 74 81 82 94 93 
Długotrwała choroba 57 62 59 74 82 
Ochrona macierzyństwa 22 18 3 6 0 
Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych 

96 80 71 70 63 

Alkoholizm 37 34 27 36 38 
Trudności w przystosowaniu do życia 
po opuszczeniu zakładu karnego 

2 6 1 7 4 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 1 0 361 0 
Zdarzenie losowe 0 1 0 3 5 
Dożywianie  263 222 182 184 179 
        * dane wg GOPS Wolbórz 
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Środki finansowe na opiekę społeczną wg źródeł pochodzenia: 

Rok Zadania własne (kwota) Zadania zlecone (kwota) 
2003 176011 563275 
2004 231182 897468 
2005 330340 1485981 
2006 362060 271785 
2007 414941 2577702 

        * dane wg GOPS Wolbórz 
 
W prowadzeniu polityki społecznej na terenie gminy działania Gminnego Ośrodka są 
wspierane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. 
Zadania Centrum dotyczą głównie rodzin (problemów z dziećmi, sierot) oraz osób 
niepełnosprawnych oraz służenia radą i pomocą i organizowaniem dokształcania 
pracowników pomocy społecznej w powiecie.  
 

Problemy społeczne 
 
Bezrobocie   
Skala bezrobocia na terenie gminy Wolbórz nie jest duża – szacuje się, że ok. 5% osób                   
w wieku produkcyjnym pozostaje bez pracy. W rzeczywistości liczba bezrobotnych 
jest wyższa, ponieważ w gminie występuje zjawisko ukrytego bezrobocia. Liczba 
zarejestrowanych osób bezrobotnych zmniejsza się systematycznie, od 2003 roku 
spadła o blisko 50%. Nadal jednak zdecydowana większość osób bezrobotnych nie 
posiada prawa do zasiłku, czyli jest długotrwale bezrobotna.  
W gminie rozwija się handel, przemysł, logistyka, turystyka i usługi. Ponieważ są to 
kierunki przyszłościowe zjawisko bezrobocia nie powinno stanowić w gminie 
większego problemu. Największymi pracodawcami na terenie gminy są: Formaplan 
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Polska (ponad 700 zatrudnionych), Huta Szkła „Finezja”(ponad 170 pracowników), 
firmy logistyczne: F.M. Logistic, Partner Logistic, Auchan (łącznie ponad 500 
pracowników) oraz branża hotelarsko-gastronomiczna: Kompleks Gastronomiczny 
„Górski”, Hotel „Polichno”, Centrum Konferencyjno Szkoleniowe „Magellan” 
(łącznie ponad 150 pracowników), Urząd Gminy wraz z instytucjami oświatowymi                  
i społecznymi (łącznie ok. 150 pracowników).  
 
Liczba osób bezrobotnych z terenu gminy Wolbórz zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim: 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Kobiety 236 203 184 153 112 
Absolwenci 29 brak kategorii  
Zwolnieni z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy 

32 25 16 16 10 

Z prawem do zasiłku 114 37 49 37 32 
W wieku produkcyjnym 
mobilnym (18-44 lata) 

358 305 253 196 150 

Pozostający bez pracy 
powyżej 12 miesięcy 

124 142 186 169 127 

Ogółem 474 419 375 306 243 
* dane wg Powiatowego Urzędu Pracy Piotrków Trybunalski  
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 Bezrobotni na terenie gminy wg czasu pozostawania bez pracy:  
 2003 2004 2005 2006 2007 

do 1 mies. 19 5 21 18 18 
od 1 do 3 m-cy 29 22 60 37 40 
od 3 do 6 m-cy 31 13 43 39 27 
od 6 do 12 m-cy 32 21 65 43 31 
od 12 do 24 m-cy 35 51 44 54 31 
powyżej 24 m-cy 89 91 142 115 96 

        * dane wg Powiatowego Urzędu Pracy Piotrków Trybunalski  
 
Bezrobotni mieszkańcy gminy Wolbórz wg poziomu wieku:  

 2003 2004 2005 2006 2007 
18-24 lat 131 115 91 67 41 
25-34 lat 134 109 96 77 66 
35-44 lat 93 81 66 52 43 
45-54 lat 94 90 94 83 66 
55-59 lat 21 22 25 21 21 
60-64 lat 1 2 3 6 6 

           * dane wg Powiatowego Urzędu Pracy Piotrków Trybunalski  
 
Największymi grupami osób pozostających bez pracy są osoby w wieku 25-34 lata                     
i osoby w wieku 45-54 lata (tuż poza wiekiem mobilnym, którym trudno jest się 
dostosować). 
 
Bezrobotni wg wykształcenia:  

 2003 2004 2005 2006 2007 
wyższe 24 19 22 9 21 
policealne i średnie 
zawodowe 

95 92 64 48 37 

średnie ogólnokształcące 12 12 26 23 9 
zasadnicze zawodowe 166 134 108 84 66 
gimnazjalne i poniżej 177 162 155 142 110 
* dane wg Powiatowego Urzędu Pracy Piotrków Trybunalski  
 
Najwięcej osób bezrobotnych notuje się wśród osób z niskim i bardzo niskim 
wykształceniem. 
  
Osoby bezrobotne z terenu gminy mogą korzystać z różnych form pomocy 
finansowanych z Funduszu Pracy. Są to: 

− programy pasywne: zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia przedemerytalne, 
wcześniejsze emerytury finansowane przez ZUS, 

− programy aktywne: pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, szkolenie               
i przekwalifikowanie bezrobotnych i zasiłki szkoleniowe, prace interwencyjne                 
i roboty publiczne, aktywizacja zawodowa absolwentów, przygotowanie 
zawodowe młodocianych, pożyczki na tworzenie małych przedsiębiorstw, 
dopłaty dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne.  
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Liczba osób skierowanych do prac interwencyjnych i robót publicznych spośród 
bezrobotnych mieszkańców gminy:  

 2003 2004 2005 2006 2007 
skierowani do prac interwencyjnych 20 16 18 12 11 
skierowani do  robót publicznych  1 5 2 0 3 

        * dane wg Powiatowego Urzędu Pracy Piotrków Trybunalski  
 
Większość mieszkańców utrzymuje się z pracy najemnej (głównie w zakładach czy 
instytucjach znajdujących się na terenie gminy) lub pracy w gospodarstwach rolnych.  
 
 
2.7. Bezpieczeństwo publiczne 
 
Policja  
Teren gminy Wolbórz obsługiwany jest przez Komisariat Policji w Wolborzu.  
 
Liczba przestępstw popełnianych na terenie Gminy Wolbórz: 

Kwalifikacja prawna 2003 2004 2005 2006 2007 
Kradzież mienia 32 38 31 33 31 
Kradzież z włamaniem 31 40 24 22 24 
Kradzież z włamaniem do 
samochodu 

8 6 3 1 3 

Rozbój, kradzieże z rozbojem  3 5 3 2 5 
Bójka, pobicie 2 1 4 1 5 
Nietrzeźwi kierujący  28 32 36 41 29 
Zatrzymania do wytrzeźwienia  32 36 37 38 41 
Przemoc domowa  4 3 4 5 5 
Groźby karalne 5 6 3 3 4 
Niealimentacja  9 10 8 8 4 
Inne przestępstwa  45 41 32 35 29 

Razem 199 218 185 189 180 
            * dane wg Komisariatu Policji w Wolborzu    
 
W roku 2007 na terenie gminy Wolbórz popełniono ogółem 180 czynów karalnych,                
z czego najczęściej popełnianymi wykroczeniami są: kradzież mienia lub włamania 
oraz przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym.  
 
Ochotnicze Straże Pożarne 
Na terenie gminy funkcjonuje 14 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej:  

- OSP Wolbórz (KSRG) – wyposażenie: GCBA (1), GBA (1), GLM (1) 
- OSP Lubiaszów – GBA (1) 
- OSP Żarnowica – GBA (1) 
- OSP Żywocin – GBA (1) 
- OSP Komorniki – GLM (1) 
- OSP Kuznocin – GLM (1) 
- OSP Lubiatów – GLM (1) 
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- OSP Polichno –   GLM (1) 
- OSP Proszenie –GLM (1) 
- OSP Psary Stare –GLM (1) 
- OSP Świątniki –GLM (1) 
- OSP Bogusławice – (0) 
- OSP Psary Lechawa – (0) 

(oznaczenie: GCBA – wóz ciężki, GBA – wóz średni, GLM – wóz lekki) 
Łącznie w OPS na terenie gminy czynnie służy 532 druhów.  
Jednostka OSP w Wolborzu działa od 200 lat, a od 1995 roku włączona jest do 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.  
Straż pożarna cieszy się w Wolborzu ogromnym uznaniem, szacunkiem i poparciem 
społeczeństwa, kościoła, instytucji, organizacji i zakładów pracy. Przy OSP                         
w Wolborzu działa Orkiestra Dęta (złożona z 30 muzyków), która z dużym 
powodzeniem obsługuje wszystkie uroczystości strażackie, kościelne i gminne.  
Ponadto w OSP Żarnowica funkcjonuje druga w Gminie Wolbórz orkiestra dęta. 
Bogate tradycje jednostek OSP na terenie gminy przyczyniły się do powstania                     
w Wolborzu Pożarniczego Centrum Historyczno-Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej, gdzie 
zostały umieszczono m.in. rekwizyty z ponad 200 letniej historii pożarnictwa                        
w regionie.  
 
 
2.8. Sport, turystyka, rekreacja 
 
W Wolborzu działa Ludowy Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy oraz 
Towarzystwo Sportowe „Szczerbiec” (od 1921r.). W Towarzystwie działają sekcje 
piłki nożnej, tenisa stołowego i siatkówki. Towarzystwo zarządza stadionem 
sportowym, który latem pozostaje także do dyspozycji mieszkańców gminy.  
Na potrzeby społeczeństwa, głównie młodzieży szkolnej, powstała pełnowymiarowa 
hala sportowa, zlokalizowana przy Publicznym Gimnazjum w Wolborzu. Poza 
zajęciami dydaktycznymi hala służy jako miejsce treningów LUMKS, gdzie prężnie 
działają sekcje piłki ręcznej dziewcząt i piłki siatkowej chłopców, w różnych 
kategoriach wiekowych. Znakomitą większość zawodników LUMKS stanowią 
uczniowie gminnych szkół podstawowych i gimnazjum. 
 
Turystyka 
Największym walorem przyrodniczym gminy Wolbórz jest Zalew Sulejowski oraz 
doliny rzek Wolbórki, Moszczanki i Goleszanki, a także duża lesistość (27,3% 
powierzchni gminy). Największą atrakcją turystyczną jest Zbiornik Sulejowski 
(położony na terenie 4 gmin: Mniszków, Sulejów, Tomaszów Mazowiecki i Wolbórz), 
gdzie są dobre warunki do uprawiania sportów wodnych: żeglarstwa, kajakarstwa                   
i windsurfingu. 
W gminie znajdują się obszary objęte ochrona prawną, tj.: Sulejowski Park 
Krajobrazowy, 3 rezerwaty przyrody: „Lubiaszów”, „Dęby w Meszczach” i „Czarny 
Ług”, liczne pomniki przyrody i użytki ekologiczne oraz parki zabytkowe: przy 
Zespole Pałacowym Biskupów Kujawskich w Wolborzu, przy Zespołach Dworsko-
folwarcznych w Bogusławicach i Lubiatowie oraz park wiejski w Goleszach.  
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Gmina dysponuje dobrą bazą turystyczną noclegową i gastronomiczną, rozwijającym 
się budownictwem letniskowym w okolicach Zalewu Sulejowskiego oraz zapleczem 
turystyczno-rekreacyjnym, np.: stadniną koni w Bogusławicach. Na terenie gminy 
działa 5 gospodarstw agroturystycznych, które dysponują ok. 50 miejscami 
noclegowymi.  
W gminie znajdują się szlaki turystyczne:  

− czerwony szlak pieszy „Szlak Partyzancki Małego Franka” (biegnie                         
z Radomska przez Przedbórz, Sulejów, Polichno, Tomaszów Mazowiecki, 
Inowłódz do Brudzewic, łączna długość 201 km) na terenie gminy ponad 16 km 
przez tereny leśne,  

− niebieski szlak turystyczny pieszy „Szlak Rzeki Pilicy” (łączna długość szlaku 
wynosi 121 km, w gminie 8,8km) przez gminę przebiega w rejonie rezerwatu 
„Lubiaszów” i prowadzi do Zbiornika Sulejowskiego poza jej granicami,  

− zielony szlak turystyczny pieszy ”Szlak Rekreacyjny” ponad 7 km, w gminie,  
− czerwony szlak dla turystów zmotoryzowanych (11 km obszarze gminie)  

przez Golesze Małe, Golesze Duże, Młoszów do Tomaszowa Mazowieckiego.,  
− niebieski szlak kajakowy „Szlak Wodny Pilicy” - szlak ten ciągnie się prawie 

na całej długości rzeki od miejscowości Zarzecze przez Zbiornik Sulejowski do 
ujścia Pilicy do Wisły. Jego długość jest równa 228 km. Według klasyfikacji 
międzynarodowej na Zbiorniku Sulejowskim posiada on stopień trudności CL I 
(przejazd łatwy),  

− ścieżka rowerowa im. Z. Goliata wokół Zalewu Sulejowskiego wraz ze 
ścieżkami dojazdowymi do Wolborza. 

 
 
2.9. Aktywność społeczna 
 
Na terenie gminy aktywną działalność prowadzą Koła Gospodyń Wiejskich. Działają 
one w miejscowościach: Polichno, Żarnowica Mała, Lubiaszów, Miłoszów, 
Studzianki, Wolbórz, Psary Stare, Kuznocin, Młynary, Lubiatów, Świątniki, 
Bogusławice, Żywocin i Komorniki.  
W Wolborzu aktywnie działa społeczna organizacja „Stowarzyszenie Przyjaciół 
Wolborza”, której celem jest kultywowanie tradycji, prowadzenie badań nad 
przeszłością gminy, upowszechnianie wiedzy o historii i teraźniejszości, a także troska 
o zabytki i estetykę regionu. W byłym Pałacu Biskupów Kujawskich Stowarzyszenie 
utworzyło Izbę Muzealną im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, w której gromadzone 
są eksponaty z zakresu archiwistyki, numizmatyki, archeologii i regionu. W roku 2007 
Izba Muzealna przeniesiona została do siedziby Pożarniczego Centrum Historyczno-
Edukacyjnym Ziemi Łódzkiej w Wolborzu.  
W gminie działa również: 

1. Wolborskie Towarzystwo Kultury i Turystyki, które jest organizacją 
pozarządową, skupiającą swoją działalność głównie w zakresie rozwijania 
kultury narodowej i lokalnej, upowszechniania twórczości kulturalnej, a przede 
wszystkim propagowaniu zdrowego stylu życia, rozwijaniu idei aktywnego 
wypoczynku, promocji sportu i turystyki, zwłaszcza turystyki rowerowej oraz 
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propagowaniu wiedzy o historii i tradycjach regionu. Jest inicjatorem                         
i głównym organizatorem rajdu rowerowego na orientację BIKE ORIENT. 

2. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej „Zacisze” które posiada 
status organizacji pozarządowej i podejmuje różnorodne inicjatywy zmierzające 
do udzielania pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom. 
Celem Stowarzyszenia jest:  
• integracja społeczna i zawodowa osób uzależnionych od alkoholu i ich 

rodzin,  
• promowanie abstynencji i trzeźwości oraz zdrowego stylu życia,  
• rozwiązywanie problemów alkoholowych w środowisku lokalnym,  
• edukacja i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń 

wynikających z nadużywania alkoholu,  
• profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży,  
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
Stowarzyszenie organizuje m.in.: „Forum Trzeźwości”, Turniej Piłki Nożnej 
oraz prowadzi Klub Abstynencki i  bibliotekę tematyczną.  

3. Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich jest organizatorem 
i współorganizatorem oraz uczestnikiem wielu regionalnych i lokalnych imprez 
kulturalnych, promujących tradycyjne lokalne zwyczaje związane z ubiorem, 
potrawami, ludowymi świętami i obrzędami, do których można zaliczyć m.in. 
Przegląd Pieśni Maryjnej, wystawy stołów wigilijnych i wielkanocnych. W 15 
KGW na terenie gminy, skupionych jest ponad 260 członkiń.  

4. Stowarzyszenie „Brzeg” w Swolszewicach Dużych, którego celem jest ochrona 
wybrzeża Zbiornika Sulejowskiego. Stowarzyszenie prowadzi działalność 
edukacyjną oraz ekologiczną (ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego). 

5. Lokalna Organizacja Turystyczna „Zalewu Sulejowskiego i okolic” jest 
organizacją działającą na rzecz popularyzacji turystyki, sportu i rekreacji na 
Zalewie Sulejowskim i okolicznych terenach, tworzenia markowych produktów 
turystycznych oraz ich promocji. 

6. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy jest stowarzyszeniem 
działającym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności zajmuje 
się opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) terenów objętych 
obszarem działalności LGD, podejmowaniem i wspieraniem działań na rzecz 
LSR, działaniami na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego oraz 
przyrodniczego, budowania i kształtowania świadomości społecznej oraz 
społeczeństwa obywatelskiego, propagowaniem wiedzy o Unii Europejskiej 
oraz możliwościach związanych z korzystaniem ze środków unijnych, 
działaniami na rzecz budowania idei społeczności lokalnej. LGD obejmuje 
zasięgiem swojego oddziaływania gminy: Inowłódz, Lubochnia, Mniszków, 
Sulejów, Tomaszów Mazowiecki i Wolbórz. 
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III. DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 
 
3.1. Wodociągi  
 
Długość sieci wodociągowej na terenie gminy Wolbórz wynosi 128,9 km, do której 
przyłączonych jest 2254 gospodarstw i posesji (korzysta ponad 7500 osób). Wskaźnik 
zwodociągowania gminy wynosi 98,% całości terenu. Z wodociągów rocznie 
pobieranych jest 383,8 tys. m³ wody. 
System wodociągowy zasilany jest z ujęć wody zlokalizowanych w miejscowościach:  

− Wolbórz – długość ok. 14,4 km doprowadza wodę do miejscowości Wolbórz 
(595 przyłączy). 

− Polichno – doprowadza wodę do miejscowości: Polichno, Psary Witowskie, 
Psary Lechawa, Psary Stare, Proszenie, Żarnowica, Golesze, Golesze Małe, 
Lubiaszów Stary, Lubiaszów Nowy, Bronisławów, Leonów, Młoszów, 
Modrzewek, Apolanka, Kaleń, Janów, Stanisławów i Studzianki. Jego długość 
wynosi 78,6 km (950 przyłączy). 

− Żywocin – zaopatruje wsie: Żywocin, Komorniki i Bogusławice. Długość 
wodociągu wynosi 14 km i ma 208 przyłączy. 

− Kuznocin – wodociąg o długości sieci 16,9 km (249 przyłączy) doprowadza 
wodę do miejscowości: Kuznocin, Młynary, Brudaki, Lubiatów i Świątniki. 

− Swolszewice Duże, obsługuje tylko 1 wieś Swolszewice, ma długości 5 km                     
i 252 przyłącza. 

Wydajność ujęć wody na terenie gminy: 
Lokalizacja Wydajność (m3/h) 

Wolbórz 125,5 
Polichno 66,0 
Żywocin 50,0 
Kuznocin 60,0 
Swolszewice 72,0 
Razem 373,5 

                             * wg danych Urzędu Gminy Wolbórz 
 
Na terenie gminy Wolbórz obszar zmeliorowany urządzeniami szczegółowymi                   
i podstawowymi obejmuje 2321 ha gruntów ornych i 927 ha użytków zielonych. 
Melioracje szczegółowe: 
długość rowów i cieków naturalnych ogółem: 161600 m. 
budowle na rowach i ciekach naturalnych ogółem: 417 szt., w tym: 
                   -zastawki, wpusty, przepusty - zastawki: 114,0 szt., 
                   -lewary akwedukty: 3,0 szt., 
                   -progi, stopnie: 2,0 szt., 
                   -przepusty, mostki: 298 szt. 
 
 
 
 



Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wolbórz 
__________________________________________________________________________  

 32 

3.2. Kanalizacja 
 
Ścieki komunalne odprowadzane są za pomocą sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 
18,6 km. Łączna liczba przyłączy to 641 sztuk, korzysta ok. 2550 osób. Rocznie 
odprowadzanych do oczyszczalni jest 98.915m³ ścieków. Wskaźnik skanalizowania 
terenu gminy wynosi ponad 33%. 
Oczyszczalnie ścieków komunalnych funkcjonują w miejscowościach: Wolbórz, Psary 
Stare, Bronisławów, Polichno (dla motelu). Wymienione oczyszczalnie w pełni 
zapewniają odbiór ścieków z istniejących sieci kanalizacyjnych. Na pozostałym 
terenie ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych.  
W najbliższych latach planuje się kompleksową kanalizację całej gminy tj. terenów 
południowo wschodniej części oraz północnej gminy. Na terenach o rozproszonej 
zabudowie nie planuje się budowy sieci, ale proponuje się wykonanie lokalnych 
zbiorników na nieczystości lub hydrobotanicznych, przydomowych, oczyszczalni 
ścieków.  
Charakterystyka istniejących na terenie gminy oczyszczalni ścieków komunalnych: 

Charakterystyka Wolbórz Psary Stare Bronisławów 
Wykorzystywana 
technologia 

Biologiczno-
mechaniczna z 
podwyższonym 
usuwaniem biogenów 

Biologiczno-
mechaniczna                    
z podwyższonym 
usuwaniem 
biogenów 

Biologiczno-
mechaniczna 

Rodzaj procesu Tlenowy osad czynny Połączenie trzech 
procesów: 
beztlenowy + 
tlenowy osad 
czynny ze złożem 
+ poletka 
filtracyjne 
żwirowe 

Tlenowy  
osad czynny 

Ilość przerabianych odpadów  42 000 t/r 3 100 t/r 5 000 t/r 
Moc przerobowa instalacji 
(t/r) 

109 500 10 950 36 000 

Odpady powstające podczas 
procesu 
odzysku/unieszkodliwiania 
(kod, rodzaj, ilość) 

-190801: skratki-7t 
-190805: ustabilizowane 
komunalne osady 
ściekowe- 320t 

-190801: skratki-
0,5t 
-190805: 
ustabilizowane 
komunalne osady 
ściekowe- 24t 

-190801: skratki-
0,5 t/rok 
 

*wg danych Urzędu Gminy w Wolborzu. 
 
Firmami zajmującymi się wywozem ścieków na terenie gminy są: KOM-WOL Sp.               
z o.o. (Wolbórz) oraz Spółdzielnia „AGROMEL” (Wolbórz). 
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3.3. Sieć gazownicza 
 
Przez teren gminy Wolbórz przebiega magistrala gazociągu relacji Piotrków– 
Warszawa. Teren gminy zgazyfikowany jest w 5,5%, sieć ma długość 8,29 km i 405 
przyłączy do budynków. Dzięki istniejącej w Wolborzu stacji redukcyjnej możliwe 
jest podłączenie do sieci gazowniczej Wolbórza oraz innych miejscowości gminy. 
Wybudowana jest również magistrala gazociągu Rawa Mazowiecka – Piotrków 
Trybunalski.  
 
 
3.4. Zaopatrzenie w ciepło 
 
Na terenie gminy gospodarstwa domowe posiadają indywidualne źródła ciepła (piece 
lub kotłownie domowe), bazujące głównie na paliwie węglowym. Coraz częściej 
mieszkańcy Wolbórza instalują lokalne, domowe urządzenia grzewcze oparte o gaz 
przewodowy.  
Instalacje grzewcze funkcjonujące w budynkach użyteczności publicznej i innych 
większych obiektach zlokalizowanych na terenie gminy Wolbórz:  

− instalacja gazowe: Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, Przedszkole Samorządowe 
w Wolborzu, GOK, ZSRCKU oraz Wspólnota Mieszkaniowa w Wolborzu, 

− instalacje na olej opałowy: Stado Ogierów w Bogusławicach, Szkoła 
Podstawowa w Goleszach i w Komornikach, Ośrodek Wypoczynkowy 
„Magellan”, 

− instalacje na węgiel: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wolborzu, Szkoła 
Podstawowa w Proszeniu, Spółdzielnia „Agromel” w Wolborzu, Gorzelnia 
Lubiatów, Ośrodek Zdrowia w Goleszach, 

− instalacje na odpady drewniane: „Formaplan Polska” w Wolborzu. 
 
 
3.5. Energetyka 
 
Zapotrzebowanie na energię elektryczną gminy Wolbórz zapewniają cztery linie 
napowietrzne, każda o napięciu 15 kV, wyprowadzone ze stacji GPZ 110/15kV 
o mocy 10 MVA. 
Napowietrzna rozdzielnia w wykonaniu modułowym z oszynowaniem rurowym                     
z wykorzystaniem modułu typu PASS oraz wewnętrznej rozdzieli 15kV typu ZS-1 
stanowi podstawę do ewentualnej rozbudowy w przyszłości, w miarę zwiększającego 
się zapotrzebowania na pobór energii elektrycznej w gminie. 
Aktualna sieć rozdzielcza 15 kV gminy pokrywa jej zapotrzebowanie na energię 
elektryczną. 
W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię dla terenów 
inwestycyjnych przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe, letniskowe, 
przemysłowe wraz z usługami, planowana jest budowa odpowiedniej ilości stacji 
transformatorowych 15/0,4 kV i zasilających je linii 15 kV.  
Przez teren gminy przebiegają linie wysokiego napięcia - liniowe źródła 
promieniowania elektromagnetycznego. Punktowe źródła promieniowania - maszty 
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telefonii komórkowej znajdują się w następujących miejscowościach: Studzianki, 
Adamów i Wolbórz. Ponadto na terenie gminy znajdują się radiolinie. Uciążliwość 
źródeł pól elektromagnetycznych zawiera się w ich strefach ochronnych. 
 
 
3.6. Gospodarka odpadami 
 
Organizacją i wykonaniem usług odbioru odpadów na terenie całej gminy Wolbórz 
zajmuje się Spółdzielnia AGROMEL z Wolborza, na podstawie zawartych 
indywidualnie umów z mieszańcami gminy. Odpady transportowane są na 
składowisko w Młynarach, którego właścicielem jest Gmina Wolbórz (zarządzającym 
składowiskiem jest firma KOM-WOL Sp. z o.o. z Wolborza). Rocznie na gminne 
składowisko w Młynarach zrzucanych jest ok. 1500 Mg odpadów.  
Od maja 2003 roku na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów 
(szkło białe, szkło kolorowe, makulatura i tworzywa sztuczne – opakowania). 
Jednostkami zajmującymi się odbiorem surowców wtórnych z terenu gminy są: JUKO 
z Piotrkowa Trybunalskiego (odbiór stłuczki szklanej) i EKOSYSTEM z Woli 
Krzysztoporskiej (odbiór tworzyw sztucznych).  
Przeterminowane środki ochrony roślin gromadzone są w mogilniku w Rakowie 
(Piotrków Trybunalski).  
 
 
3.7. Komunikacja 
 
 
System komunikacyjny Gminy Wolbórz stanowią: 

• droga krajowa nr 8 – 67 relacji Warszawa – Wrocław, 
• drogi powiatowe o łącznej długości 87 km,  
• drogi gminne o łącznej długości 67,15 km. 

 
Drogi powiatowe: 

• droga nr 30 163 - Wolbórz-Kolonia Żywocin,  
• droga nr 30  164 - Wolbórz-Baby, 
• droga nr 30  165 - Wolbórz-Ujazd, 
• droga nr 30 166 - Lubiatów-Białkowice, 
• droga nr 30 167 - Wolbórz-Baby, 
• droga nr 30 168 - Moszczenica-Młynary, 
• droga nr 30 169 - Wola Moszczenicka-Proszenie, 
• droga nr 30 170 - Proszenie-Stara Wieś-Wola Moszczenicka, 
• droga nr 30 171 - Proszenie-Polichno Stare, 
• droga nr 30 173 - Bogusławice-Tomaszów Mazowiecki, 
• droga nr 30 174 - Golesze Duże-Godaszewice, 
• droga nr 30 175 - Lubiaszów Nowy-Wolbórz, 
• droga nr 30 176 - Wolbórz-Koło, 
• droga nr 30 177 - Polichno-Golesze, 
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• droga nr 30 178 - Piotrków Tryb.-Golesze, 
• droga nr 30 180 - Młoszów-Tomaszów Mazowiecki, 
• droga nr 30 183 - Golesze-Borki. 
 

Drogi gminne: 
• droga nr 3070501   Lubiatów-gr.gminy, 
• droga nr 3070502   przez wieś Komorniki, 
• droga nr 3070503   Bogusławice-Brudaki-gr.gminy, 
• droga nr 3070504   Wolbórz-Psary Witowskie, 
• droga nr 3070505   Stanisławów-Studzianki-gr.gminy, 
• droga nr 3070506   Psary Lechawa-gr.gminy, 
• droga nr 3070507   Zwierzyniec-Młoszów, 
• droga nr 3070508   Młoszów-Leonów, 
• droga nr 3070509   Motel Polichno-gr.gminy, 
• droga nr 3070510   Leonów-Bronisławów-Golesze Parcela, 
• droga nr 3070511   Lubiaszów Nowy-gr.gminy, 
• i drogi nie posiadające numeracji  

Drogi powiatowe i częściowo gminne posiadają niskie parametry techniczne przez co 
wymagają rozbudowy i modernizacji. 
 
 
3.8. Telefonizacja 
 
Istniejący w Piotrkowie Trybunalskim węzeł telekomunikacyjny zaspokaja potrzeby 
mieszkańców gminy. Podobną funkcję pełnią główne przewodowe połączenia 
telekomunikacyjne Piotrków-Tomaszów (światłowód) i Tomaszów-Łódź 
(światłowód), lokalna centrala telefoniczna łącząca się z abonentami. Teren gminy 
obejmują swoim zasięgiem operatorzy telefonii komórkowej, maszty telefonii 
komórkowej znajdują się w miejscowościach: Adamów, Studzianki i Wolbórz (2 szt.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wolbórz 
__________________________________________________________________________  

 36 

IV.  DIAGNOZA STANU SFERY GOSPODARCZEJ 
 
Gmina Wolbórz pełni funkcję rolniczą, rekreacyjną (południowo-wschodnia część 
gminy), administracyjno-usługową (obsługi produkcji żywności, obsługi obszaru 
gminy i obsługi turystyki). Miejscowość Wolbórz pełni funkcję wsi gminnej, 
grupującej wszystkie najważniejsze usługi. Wsie: Proszenie, Komorniki i Golesze 
pełnią funkcje wsi podstawowych o wzbogaconym programie usługowym. Funkcje 
rekreacyjno-letniskową pełnią wsie: Swolszewice Duże, Leonów, Adamów, 
Bronisławów i Lubiaszów Nowy.  
Do największych pracodawców na terenie gminy należy zaliczyć: 

1) Formaplan Polska Sp. z o.o. w Wolborzu – ponad 700 osób (cały zakład wraz               
z filiami),  

2) FM Logistic – 460 osób,  
3) Huta Szkła Gospodarczego i Artystycznego „Finezja” w Wolborzu -17 osób, 
4) Kompleks Gastronomiczno Hotelowy „Górski” – 100 osób,  
5) Hotel Polichno – 35 osób,  
6) Centrum Konferencyjno Szkoleniowe „Magellan” w Bronisławowie   
7) ZSRCKU w Wolborzu – 90 osób, 
8) AUCHAN w Wolborzu - 22 osoby, 
9) Partner Logistic – 20 osób,  
10) Spółdzielnia AGROMEL w Wolborzu – 48 osób,  
11) Urząd Gminy w Wolborzu (zatrudnionych ok. 40 osób) wraz z placówkami 

oświatowymi (zatrudnionych ok. 150 osób),  
12) PPHU Atut w Bogusławicach – 60 osób,  
13) Firma Mazurek w Studzinakach – 40 osób.  

 
 
4.1. Przemysł 
 
Na terenie gminy Wolbórz działają zakłady przemysłowe. Najwięcej podmiotów 
gospodarczych znajduje się w Wolborzu. Są to, m.in.: Formaplan Polska Sp. z o.o., 
Huta Szkła Gospodarczego i Artystycznego „Finezja”, F.M. Logistic, Partner Logistic,  
Centrum Logistyczne AUCHAN, Spółdzielnia AGROMEL, Firma Mazurek.  
 
Charakterystyka firm produkcyjnych:  
Przedsiębiorstwo - instytucja Lokalizacja Branża Liczba 

zatrudnionych 
FORMAPLAN POLSKA Wolbórz  

ul. Kitowicza 28 
stolarstwo 737 

cały zakład z filiami 

FINEZJA 
Huta Szkła 

Wolbórz  
ul. Kitowicza 53  

huta szkła 175 

PPHU ATUT  PSO Bogusławice stolarstwo 60 
Stado Ogierów Bogusławice rolnictwo, 

hodowla 
22 

MAZUREK Studzianki stolarstwo 40 
* wg danych Urzędu Gminy Wolbórz 
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4.2. Rolnictwo  
 
Gmina Wolbórz pełni w znacznej mierze funkcje rolnicze. Użytki rolne stanowią 
ponad 60% ogólnej powierzchni gminy. Około 85% użytków rolnych zajmują grunty 
rolne, 0,8% - sady, 8,3% -łąki i 5,4% - pastwiska. 
Struktura użytkowanie gruntów w gminie:  

Wyszczególnienie: (w ha) 
Powierzchnia gminy ogółem 15 122 
Powierzchnia użytków rolnych ogółem 9 366 
Grunty orne ogółem 7 880 
Sady ogółem 147 
Łąki ogółem  818 
Pastwiska ogółem 521 

                 * wg danych Urzędu Gminy Wolbórz 
 
Udział gleb ornych wg klas bonitacyjnych: 

Klasa ziemi IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz 
% gleb ornych 4,5 24,1 23,1 15,2 23,8 8,8 0,6 

                 * wg danych Urzędu Gminy Wolbórz 
 
Struktura indywidualnych gospodarstw rolnych:  

Wielkość gospodarstwa (ha) Liczba 
gospodarstw 

Łączna 
powierzchnia 

% łącznej 
powierzchni 

do 2 738 608 6,68 
2-5 507 1856 20,37 
5-7 242 1479 16,24 
7-15 344 3336 36,63 
powyżej 15 60 1829 20,08 

Razem 1 891 9 108 100 
          *wg danych Urzędu Gminy Wolbórz 
 
W gminie przeważają gospodarstwa indywidualne o powierzchni do 2 ha oraz od 2 do               
5 ha.  
Warunki przyrodnicze oraz jakość gleb w gminie wpływa na produkcję rolniczą. 
Dominują uprawy zbóż (żyto, pszenżyto, pszenica, jęczmień) i ziemniaków, a także 
dodatkowo roślin pastewnych i przemysłowych (rzepak i rzepik). W hodowli zwierząt 
gospodarskich przeważa trzoda chlewna oraz bydło, uzupełniająco drób. 
 
 
4.3. Aktywność gospodarcza mieszkańców Gminy 
 
Rynkowe warunki gospodarowania i możliwości podejmowania działalności 
gospodarczej spowodowały wzrost aktywności mieszkańców gminy. Rezultatem tego 
jest powstawanie licznych firm prywatnych głównie o charakterze handlowo- 
usługowym. W 2006 roku na terenie gminy działało 465 podmiotów gospodarczych 
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(bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), z czego ponad 95% 
skupione było w sektorze prywatnym. 
 
Podmioty gospodarki narodowej zaewidencjonowane w rejestrze REGON: 

Wyszczególnienie Liczba podmiotów 
Spółki handlowe 20 
Spółki cywilne 22 
Spółdzielnie 2 
Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne 25 
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 360 

*wg danych Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego-podregiony, powiaty, gminy 2007 
 
Sfera działalności innej niż rolnictwo indywidualne na terenie gminy reprezentowana 
jest głównie przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (ponad 77% 
ogółu podmiotów gospodarki narodowej) z dominującą sekcją handel i naprawy. 
Nowym zjawiskiem na terenie gminy jest obecność dużych firm logistycznych.  
 
Działalność gospodarcza osób fizycznych według sekcji PKD: 

Wyszczególnienie Liczba podmiotów 
Przetwórstwo przemysłowe 47 
Budownictwo 45 
Handel i naprawy 137 
Hotele i restauracje 19 
Transport, gospodarka magazynowa i łączność 13 
Pośrednictwo finansowe 17 
Obsługa nieruchomości i firm 22 

*wg danych Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego-podregiony, powiaty, gminy 2007 
 
Największymi firmami w gminie świadczącymi usługi dla ludności są:  

− Spółdzielnia AGROMEL w Wolborzu (zatrudniająca 48 osób),  
− Powiatowy Bank Spółdzielczy, oddz. w Wolborzu (zatrudnienie -12 osób), 
− Kom Wol Sp. z o.o. w Wolborzu (14 osób). 

 
Usługi w zakresie gastronomii i hotelarstwa na terenie gminy świadczą m.in.:  

− Kompleks Gastronomiczny „Górski” w Proszeniu (100 pracownikow),  
− Hotel „Polichno” w Polichnie (35 pracowników),  
− Centrum Konferencyjno Szkoleniowe „Magellan” w Bronisławowie   

 
Obsługę bankową osób i firm z terenu gminy prowadzi Powiatowy Bank Spółdzielczy                    
oddz. w  Wolborzu.   
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V.   DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA 
 
 
5.1. Ochrona powietrza 
 
Źródła zanieczyszczeń powietrza na obszarze gminy Wolbórz stanowią głównie:  

− emisje pochodzące z procesów energetycznego  spalania   paliw  i  z  procesów 
technologicznych (na obszarze gminy działają lokalne kotłownie, zakłady 
przerobu drewna, huta szkła, gorzelnia, zakład drobiarski),  

− emisja niska (właściciele gospodarstw indywidualnych organizują systemy 
grzewcze we własnym zakresie: piece c.o. na węgiel i koks,  

− emisja komunikacyjna – głównym miejscem emisji tego typu zanieczyszczeń 
jest   droga   krajowa   Nr  8 (Warszawa-Wrocław), charakteryzująca się 
największym natężeniem ruchu spośród dróg gminy. 

Nie są prowadzone pomiary zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Wolbórz,             
a analiza wyników pomiarów stężeń zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w punktach 
pomiarowych zlokalizowanych w sąsiedztwie gminy nie przekraczają dopuszczalnych 
norm. Na obszarze gminy nie ma zakładów mogących w znaczącym stopniu wpłynąć 
na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.  
 
 
5.2. Hałas  
 
Zagrożenia wynikające z przekroczenia poziomu hałasu dotyczą głównie transportu 
komunikacyjnego w rejonach bezpośrednio przylegających do drogi krajowej nr 8. 
Przekroczenia poziomu hałasu mogą być związane również z działalnością 
przemysłową, ale nie są one zbyt uciążliwe dla mieszkańców. Lokalna działalność, 
rzemieślnicza i handlowa takich zagrożeń nie powoduje. 
 
 
5.3. Ochrona wód 
 
Gmina Wolbórz położona jest w obrębie zlewni Pilicy. Południowo-wschodnia część 
powierzchni gminy znajduje się na obszarze zlewni bezpośredniej Zbiornika 
Sulejowskiego. Przez obszar gminy płyną rzeki: Wolbórka z Moszczanką – 
lewobrzeżny dopływ Pilicy oraz Goleszanka. Gmina Wolbórz znajduje się na obszarze 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP), który wymaga szczególnej 
ochrony. Jest to zbiornik wód bardzo czystych, do użytku bez uzdatniania w utworach 
kredy dolnej, w ośrodkach szczelinowych i szczelinowo-porowych.  
Najważniejszym problemem zagrażającym czystości wód gminy Wolbórz jest brak 
dostatecznie rozwiniętej sieci kanalizacyjnej oraz zjawisko niekontrolowanych 
zrzutów ścieków z terenów zabudowanych, które trafiają do gruntu, rowów 
melioracyjnych lub bezpośrednio do cieków wodnych. Poważnym zagrożeniem dla 
wód powierzchniowych, głównie wód Zbiornika Sulejowskiego są powierzchniowe 
spływy substancji biogennych (związki azotu i fosforu) z terenów użytkowanych 
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rolniczo, terenów leśnych i innych źródeł punktowych i przestrzennych, w tym 
rekreacji.  
Głównym źródłem zanieczyszczeń są zrzuty ścieków, które mają uregulowany stan 
formalnoprawny. Są to:  

Lp. Właściciel   / Lokalizacja 
Miejsce zrzutu ścieków 
km zrzutu ścieków 

Ilość ścieków 

1. Formaplan Polska Sp.z o.o. w Wolborzu rzeka Moszczanka w km 
7+137  
 
 

Q max= 45,0 l/s 
Qroczne= 4950,0 
m3/rok  
 
 

2. Gospodarstwo Mieszkaniowe Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Państwa w 
Niechcicach – oczyszczalnia osiedlowa 
w Bogusławicach gm. Wolbórz  

rzeka Wolbórka  w km 
17 + 900 

Qmaxd  = 40 
m3/d 
Qmaxh=6,0 m3/h 
 

3. Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w 
Wolborzu 

rów melioracyjny Qmaxh=4,0 m3/h 
Qmaxd=46,0 
m3/d 
Qśr.d=27,0 m3/d 
Qmax=10000,0 
m3/a 

4. UG Wolbórz 
Gminna Oczyszczalnia ścieków w 
Wolborzu  

rz. Moszczanka w km 
0+650 

Qmaxd  = 600 
m3/d 
Qmaxh  = 50 
m3/h 

5. “DARMAR” Sp.zo.o. w Łodzi  
Motel Polichno w Polichnie  

 rów melioracyjny do 
rzeki Goleszanki 

Qmaxd = 67,0 
m3/d 
Qmaxd = 50 l/s   

6. Auchan Polska Sp.z o.o. w Piasecznie – 
Centrum Logistyczne Auchan w 
Wolborzu  

sieć rowów 
melioracyjnych R-F w 
zlewni rzeki Goleszanki 
w km 2+200 

Q=150,0 l/s  

7. UG w Wolborzu – oczyszczalnia 
ścieków  w Psarach Starych  

ziemia-rów melioracyjny 
w zlewni rzeki 
Moszczanki 

Qśr.d =  120,0  
m3/d                           
Qmaxd = 156,0  
m3/d 
Qmaxh = 12,3 
m3/h 

8.  UG w Wolborzu – oczyszczalnia w 
Bronisławowie  

do  ziemi poprzez rowy 
rozsączające 

Qmaxd =150  
m3/d                           
Qmaxh = 20 
m3/h                           
Qśrd  = 100 m3/d 
Qśra = 36 500 
m3/r 

9. UG w Wolborzu  
– odprow. ścieków deszcz. z terenu ul. 
Warszawskiej i pl. Jagiełły w Wolborzu 

rzeka Wolbórka w km 
17+465 

Q=130 3 l/s 
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10. UG w Wolborzu 
 – odp. ścieków deszcz. z terenu osiedla 
1000-lecia w Wolborzu 

rzeka Goleszanka w km 
0+675 

Qmax =185,0 I/s                           

11.  Partner Logistic Sp. z o.o. w Łodzi 
- wykonanie urządzenia wodnego do 
wprow. wód opad. i roztop z terenu 
Centum Logist w Wolborzu ul. Gadki 2 
- wprowadzanie wód opadowych i 
roztopowych do rowu 

rów melioracyjny R-C4 
w km 10+90 

Qmax = 20,0 I/s 
Qrok = ~30875,0 
m3/rok 

12. UG w Wolborzu 
-odprowadzanie wód deszczowych z 
ulic Modrzewskiego, Świętokrzyskiej i 
Reymonta w Wolborzu 

rzeka Moszczanka w km 
6+277  

Qmax = 101,3 l/s 

13.  Zakłady Drobiarskie 
 DROB-BOGS w Kaleni 
Jacek Bogusławski  

rolnicze wykorzystanie 
ścieków do nawadniania 
i nawożenia użytków 
rolnych 

 Qśr d = 40 m3/d 
Qmax d =50 
m3/d 
Qroczne=~11000 
m3/rok 

* wg danych Urzędu Gminy w Wolborzu  
 
Stan czystości Zbiornika Sulejowskiego kształtują wody doprowadzane tutaj przez 
rzeki uchodzące do niego (kl.II – III). Rzeki: Moszczanka i Wolbórka, przepływające 
przez obszar gminy, toczą wody klasy „non”, są wiec znacznie zanieczyszczone. 
Monitoring regionalny wód podziemnych, który objął dwa ujęcia: w Goleszach                        
i Lubiatowie, wykazał klasę Ib czystości tych wód. 
W celu ochrony wód zlewni naturalnej górnego biegu rzeki Pilicy oraz zlewni 
Zbiornika Sulejowskiego opracowany został Program Regionalny „Pilica”, który 
obejmuje zagadnienia z zakresu: systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków, 
unieszkodliwiania odpadów stałych i wykorzystania procesów biologicznych do 
ochrony i poprawy jakości wód Zbiornika Sulejowskiego. 
 
 
5.4. Ochrona przyrody 
 
Na obszarze gminy Wolbórz lasy zajmują 27,3 % jej ogólnej powierzchni. Duże 
powierzchnie lasów zostały objęte ochroną. Obecność terenów zalesionych korzystnie 
wpływa na otaczające środowisko, klimat lokalny, powietrze, glebę, stwarza 
doskonałe warunki dla wypoczynku, tym samym dla rozwoju turystyki i rekreacji. 
Lasy gminy Wolbórz zasobne są w ciekawe pod względem naukowym                            
i dydaktycznym okazy roślin. Znaczna część lasów to lasy ochronne dla pobliskich 
miejscowości. 
Południowo-wschodnią część gminy Wolbórz obejmuje swym zasięgiem Sulejowski 
Park Krajobrazowy i jego otulina. W południowej części SPK skład gatunkowy jest 
urozmaicony, natomiast w kompleksie wschodnim SPK przeważa sosna. Zwarty 
kompleks leśny występuje także w północnej części gminy, gdzie przeważającym 
gatunkiem drzew jest sosna. W pozostałej części gminy lesistość jest mniejsza, 
istniejące kompleksy leśne związane są częściowo ze strefami zboczowymi dolin 
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(przykłady – kompleks w okolicy wsi Brudaki, między Wolborzem a wsią Psary 
Witowskie, kompleks leśny Wolbórz-Żarnowica Mała itd.). 
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wolbórki znajdujący się w części na terenie 
gminy Wolbórz utworzono w 2007r. ze względu na wyróżniający się krajobraz o 
zróżnicowanych ekosystemach.  
Na obszarze gminy występują  trzy rezerwaty przyrody, są to: 

• Rezerwat „Lubiaszów” - największy (zajmuje powierzchnie 202 ha) i najstarszy 
(został utworzony w 1958 roku). Chroni wielogatunkowy drzewostan z jodłami 
liczącymi ponad 150 lat. Jest on jednym z najważniejszych obiektów tego typu               
w Środkowej Polsce. i znajduje się w obrębie Leśnictwa Lubiaszów. 

• Rezerwat „Dęby w Meszczach” – położony w zachodniej części gminy. Chroni 
starodrzew dębowy w wieku 150 - 250 lat w zespołach boru mieszanego                         
i gradu. Obejmuje obszar 39,15 ha na terenie Leśnictwa Raków. 

• Rezerwat „Czarny Ług” – położony w pobliżu wsi Swolszewice Duże. Ma  
powierzchnię 3 ha i chroni torfowisko wysokie z niezwykle cenną fauna i flora 
bagienną. Rezerwat znajduje się w Leśnictwie Swolszewice 

oraz użytek ekologiczny Bronisławów.   
Na terenie gminy Wolbórz znajdują się również pomniki przyrody: 

• aleja 20 lip drobnolistnych (Wolbórz), 
• 30 dębów szypułkowych (leśnictwo Meszcze), 
• dąb szypułkowy i sosna pospolita (leśnictwo Meszcze), 
• 4 sosny wejmutki, 1 dąb szypułkowy, 3 lipy drobnolistne, 4 klony zwyczajne,             

7 jesionów wyniosłych, 2 modrzewie europejskie (Bogusławice), 
• lipa drobnilistna (Golesze Duże), 
• 37 lip drobnolistnych, 2 platany klonolistne, 5 jesionów wyniosłych, 2 klony 

pospolite, 3 modrzewie europejskie, 2 wiązy polne, topola kanadyjska, 
(Lubiatów) 

oraz  podworskie, zabytkowe parki: 
• park przy Zespole Pałacowym Biskupów Kujawskich (Wolbórz), 
• park przy Zespole Dworsko-Folwarcznym (Bogusławice), 
• park przy Zespole Dworsko-Folwarcznym (Lubiatów),  
• park w Goleszach według ewidencji zabytkowej zieleni jest parkiem wiejskim, 

który na podstawie ustawy o ochronie przyrody również podlega ochronie. 
Południowo-wschodnia część obszaru została włączona do Piliczańsko- 
Radomszczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
 
 
5.5. Eksploatacja złóż kopalin 
 
Na obszarze gminy Wolbórz najliczniej występują surowce mineralne związane                
z akumulacyjną działalnością lądolodu środkowopolskiego, tj.: pospolite kopaliny 
okruchowe i surowce ilaste (piaski, piaski ze żwirem, żwiry, gliny zwałowe). 
Eksploatacja surowców odbywa się w przeważającej mierze na potrzeby lokalne 
mieszkańców i w większości złoża nie są udokumentowane. Na obszarze gminy nie 
stwierdzono złóż kruszywa grubego o wartości przemysłowej. 
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Piaszczyste gliny zwałowe – występują w postaci dość dużych płatów, przykryte są 
głównie piaskami wodnolodowcowymi. Na obszarze gminy Wolbórz 
udokumentowano je w złożu Polichno. Zasoby udokumentowane surowca wynoszą 
523 tys.m³.  
Piaski drobno- i średnioziarniste – to surowce najliczniej występujące w gminie. Piaski 
zalegające na powierzchni, charakteryzują się znaczną różnorodnością frakcji oraz 
miąższością od kilku do kilkunastu metrów. Kruszywa naturalne udokumentowano                     
w kategorii obszarów perspektywicznych w okolicach: 

• Kolonii Żywocin (piaski), 
• Bogusławic (piaski), 
• wsi Psary Witowskie (piaski-wewnątrz obszar prognostyczny), 
• na południe od Wolbórza (piaski – dwa obszary – również wewnątrz                  

z obszarami prognostycznymi), 
• Kolonii Studzianki (piaski – znaczna powierzchnia – wewnątrz z dwoma 

obszarami prognostycznymi), 
• na południe od wsi Polichno (piaski – mała powierzchnia). 

Eksploatację stwierdzono w kilkudziesięciu punktach, ale odbywa się ona wyłącznie 
na potrzeby lokalne mieszkańców gminy. 
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CZĘŚĆ II 
 

PLANOWANIE STRATEGICZNE 
 
 
 
I.  WPROWADZENIE 
 
Przez strategię rozwoju należy rozumieć określoną koncepcję świadomego                                
i systemowego sterowania długookresowym rozwojem gminy, która dotyczy 
rozwiązań podstawowych decydujących o kierunkach, tempie i skali tegoż rozwoju. 
Innymi słowy strategia jest rozumiana jako swoisty długookresowy plan działania, 
określający strategiczne cele rozwoju (kierunki rozwoju gminy), a następnie cele 
operacyjne i zestaw zadań do realizacji (priorytety działania), niezbędnych do 
osiągnięcia wyznaczonych celów operacyjnych. 
Ogólnie ujmując strategia rozwoju powinna odpowiadać na podstawowe pytanie: „co 
musimy zrobić aby funkcjonować i rozwijać się w przyszłości w celu optymalnego 
zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców?”, mając oczywiście na uwadze 
istniejące ramowe warunki działania, określone przez obowiązujące przepisy 
ustrojowo-prawne i finansowe, aktywność i skuteczność działań struktur 
samorządowych oraz ich zasobność rzeczowo-finansową. 
Podstawowymi zadaniami strategii rozwoju gminy jest stworzenie podstaw do: 

- sprawnego, skutecznego i efektywnego zarządzania gminą przez jego władze, 
zarówno w krótkim, jak i w dłuższym horyzoncie czasu, 

- optymalnego wykorzystywania ograniczonych własnych środków 
finansowych, 

- prowadzenia działalności promocyjnej gminy, a przede wszystkim jej walorów 
i zasobów, 

- pozyskiwania przez władze gminy środków finansowych ze źródeł 
zewnętrznych na realizacje przewidzianych w strategii zadań inwestycyjnych. 

 
Zgodnie z metodyką formułowania strategii rozwoju gminy prace analityczno-
planistyczne podzielone zostały na dwa etapy: 
1. Opis stanu istniejącego gminy - Diagnoza stanu obecnego Gminy – część I, 
2. Analiza możliwości rozwoju gminy, obejmująca identyfikację wewnętrznych 

(mocnych i słabych stron) i zewnętrznych (szans i zagrożeń) uwarunkowań 
rozwojowych; sformułowanie strategicznych i operacyjnych celów rozwoju 
wraz z niezbędnym do ich wykonania zestawem programów i zadań 
realizacyjnych dla okresu krótko- i długoterminowego – Planowanie 
strategiczne – część II, 

 
Przez mocne strony należy rozumieć specjalne walory gminy odróżniające ją od 
innych gmin. Mogą one być wynikiem położenia geograficznego, wielkości gminy, 
potencjału społecznego, gospodarczego, infrastrukturalnego, stanu środowiska 
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przyrodniczego, kondycji finansowej gminy. Ponadto zaliczyć do nich można również 
umiejętności władz gminy w zakresie zarządzania gminą, tworzenia lokalnego klimatu 
dla małej i średniej przedsiębiorczości w celu rozwoju gospodarki lokalnej, aktywność 
w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć                
o charakterze publicznym.  
Z kolei słabe strony są konsekwencją ograniczeń szeroko rozumianych zasobów. 
Mogą one dotyczyć wszystkich lub tylko niektórych zasobów lub sfer działania. Słabe 
strony ograniczają zdolność gminy do konkurowania z innymi i osłabiają możliwości 
oraz tempo jej dalszego rozwoju.  
Przez szanse należy rozumieć taką kombinację różnych czynników, okoliczności, 
zjawisk i procesów występujących w otoczeniu gminy w określonym miejscu i czasie, 
które mają korzystny (pozytywny) wpływ na jej funkcjonowanie i dalszy rozwój. 
Szanse mogą więc stać się bodźcami rozwoju gminy.  
Przez zagrożenie należy rozumieć uzasadnione zjawisko, okoliczność, zdarzenie lub 
proces występujący w otoczeniu gminy w określonym miejscu i czasie, które mają 
niekorzystny (negatywny) wpływ na jego funkcjonowanie i dalszy rozwój. Zagrożenia 
stanowią bariery, utrudnienia w rozwoju gminy. Nie pozwalają także na pełne 
wykorzystanie szans rozwojowych tkwiących w otoczeniu oraz mocnych stron gminy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wolbórz 
__________________________________________________________________________  

 46 

II. KONSULTACJA SPOŁECZNE  
 
Opracowanie „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Gminy Wolbórz” poprzedzone 
zostało spotkaniem przedstawicieli środowisk i grup społecznych oraz instytucji                      
z terenu gminy – odbyły się Warsztaty Planowania Strategicznego, spotkania                         
z zespołami, spotkania w Urzędzie Gminy.  
Podstawę opracowania dokumentu stanowiły materiały źródłowe pochodzące                        
z Urzędu Gminy oraz instytucji działających w gminie, a także materiały będące 
wynikiem badań ankietowych różnych środowisk i spotkań z przedstawicielami 
gminy.  
 
Zarządzeniem Wójta Gminy Wolbórz Nr 02/08 z dnia 15 stycznia 2008 roku 
powołany został Zespół ds. opracowania „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy 
Wolbórz”.   
W skład zespołu weszli pracownicy Urzędu Gminy w Wolborzu: 

1. Antoni Fałek  
2. Lucyna Stachowska 
3. Bartłomiej Gierak 
4. Stanisław Badek  
5. Krzysztof Stębelski  

Kierownikiem Zespołu został Antoni Fałek – Zastępca Wójta Gminy Wolbórz. Prace 
Zespołu koordynuje Krzysztof Stębelski.  
 
Zadaniem Zespołu jest przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania 
Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wolbórz oraz współpraca z wykonawcą 
opracowania, jak również przygotowanie raportów z realizacji Strategii (monitoring), 
aktualizacja i dostosowane dokumentu do zmieniającej się rzeczywistości i otoczenia 
społeczno-gospodarczego w kolejnych latach. 
 
Osobą odpowiedzialną za realizację celów zawartych w „Strategii Zrównoważonego  

Rozwoju Gminy Wolbórz” będzie Wójt Gminy Henryk Sęk. 
 
Harmonogram prac nad Strategią:  

− 15 styczeń 2008r. – rozpoczęcie prac nad Strategią, 
− 12 luty 2008r. – konsultacje w Urzędzie Gminy z zespołem ds. opracowania 

Strategii,  
− 27 luty 2008r. – Warsztaty Strategiczne z przedstawicielami lokalnej 

społeczności w celu przedstawienia zasobów gminy i wypracowania analizy 
SWOT 

− 12 marca 2008r.– konsultacje w Urzędzie Gminy z zespołem ds. opracowania 
Strategii,  

− 17 marca 2008r. – konsultacje w Urzędzie Gminy w celu omówienia zadań 
inwestycyjnych i organizacyjnych do realizacji w ramach Strategii,  

− 2 kwiecień 2008r. – konsultacje w Urzędzie Gminy z zespołem ds. opracowania 
Strategii,  
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− 24 kwietnia 2008r. – Warsztaty Strategiczne z przedstawicielami lokalnej 
społeczności w celu opracowania misji oraz celów strategicznych rozwoju 
gminy do roku 2015, 

− 4 czerwca 2008r. – konsultacje w Urzędzie Gminy,  
− 6 czerwca 2008r. – ukończenie prac nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju 

Gminy Wolbórz, przekazanie projektu na komisje Rady Gminy,  
− 9 czerwca 2008r. - Warsztaty Strategiczne z przedstawicielami lokalnej 

społeczności w celu przedstawienia projektu Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju Gminy Wolbórz. 

 
Dnia 11 czerwca  2008r. Uchwałą Rady Gminy 

 przyjęto Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wolbórz. 
 
Jednocześnie z pracami nad „Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wolbórz” 
trwały prace nad „Planem Rozwoju Lokalnego dla Gminy Wolbórz”, który 
konkretyzuje cele Strategii oraz określa zadnia inwestycyjne do realizacji w latach 
2008-2015 oraz nad „Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy 
Wolbórz”, która zawiera zadania ze sfery społecznej.  
Wszystkie opracowywane w/w dokumenty są spójne, komplementarne tworząc 
jednolitą politykę rozwoju gminy na najbliższe lata.  
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III. ANALIZA ZASOBÓW GMINY 
 
Najbardziej przejrzyście i obrazowo pełny obraz gminy można przedstawić 
korzystając z konkretnej metody badawczej. Najczęstszą metodą opisywania 
podobnych obszarów jest metoda analizy SWOT.  
Analiza SWOT jest narzędziem pomocniczym pozwalającym ocenić otoczenie 
planowanego przedsięwzięcia, a także aspektów warunkujących jego powodzenie. Jest 
jedną z metod, którą można się posłużyć przy planowaniu strategicznym. Opiera się 
ona na zidentyfikowaniu problemów w ramach czterech haseł obrazujących wszelkie 
aspekty charakteryzowanego zjawiska. Hasłami tymi są: 

− mocne i słabe strony (czynniki wewnętrzne),  
− szanse i zagrożenia (czynniki zewnętrzne). 

Ocena potencjału w aspekcie słabych i mocnych stron pozwala na określenie siły                   
i słabości gminy w zakresie analizowanych sfer społecznych, gospodarczych, 
rozwojowych.  
Silny potencjał to baza umożliwiająca budowanie strategii, słabości to problemy                            
i ograniczenia do pokonania. Zagrożenia to ostrzeżenie przed niepożądanym rozwojem 
warunków zewnętrznych, szanse to wsparcie i inspiracje dla lokalnej polityki. 
 
 

Położenie i środowisko 
Mocne strony Słabe strony 

− położenie gminy w centralnej części  
kraju w pobliżu dużych aglomeracji 
miejskich   

− położenie przy drodze krajowej E8 
− region atrakcyjny inwestycyjnie  
− czyste środowisko 
− walory turystyczno-krajobrazowe 
gminy (tereny leśne, parki 
krajobrazowe, rezerwaty, Zbiornik 
Sulejowski, sieć rzeczna, podworskie 
parki) 

− atrakcyjne trasy turystyczne 
− brak przemysłu uciążliwego dla 
środowiska 

− podział gminy na 2 części przez drogę 
krajową  

− słabo rozwinięta infrastruktura 
rekreacyjna w stosunku do możliwości 
gminy 

− niska świadomość ekologiczna 
mieszkańców 
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Szanse Zagrożenia 

− wykorzystanie położenia przy drodze 
krajowej dla rozwoju gospodarczego 
gminy 

− rozwój infrastruktury turystycznej,       
i rekreacyjnej 

− konieczność przeprowadzania 
inwestycji proekologicznych (program 
ochrony wód Zbiornika 
Sulejowskiego) 

− utrudnienia w komunikacji                             
i zagrożenia w bezpieczeństwie 
mieszkańców ze względu na obecność           
drogi krajowej 

−   konkurencja ze strony gmin 
ościennych 

 
 

Ludność i warunki społeczne  
Mocne strony Słabe strony 

− korzystne warunki mieszkaniowe  
− rozwijające się budownictwo 
letniskowe  

− odpowiadający potrzebom system 
oświaty  

− dostęp do kultury i sportu  
− działalność OSP (bogata historia, 
poparcie społeczne) 

− istnienie stowarzyszeń, kół, Lokalnej 
Grupy Działania itp. 
przeprowadzających inicjatywy 
społeczne 

− dysproporcje pomiędzy obszarem 
metropolitalnym Łodzi a gminą 
Wolbórz 

− ujemne wskaźniki demograficzne 
(przyrost naturalny i saldo migracji) 

− występowanie zjawiska ukrytego 
bezrobocia 

− brak atrakcyjnych ofert pracy dla 
wykształconych osób 

− braki w infrastrukturze społecznej poza 
miejscowością gminną 

Szanse Zagrożenia 
− modernizacja placówek szkolnych 
− podnoszenie standardu i dostępności 
do infrastruktury kulturalnej, 
sportowej, rekreacyjnej  

− zagospodarowanie czasu wolnego 
mieszkańców 

− aktywizacja mieszkańców, kreowanie 
liderów 

 

− zbyt duże obciążenie gminy 
obowiązkami społecznymi i mała ilość 
środków z budżetu państwa 

− niż demograficzny i starzenie się 
społeczeństwa 

− postępujące rozwarstwienie 
społeczeństwa (ubożenie)  

− brak środków w budżecie gminy na 
realizacje zadań z zakresu rozbudowy 
infrastruktury społecznej  
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Infrastruktura techniczna  

Mocne strony Słabe strony 
− dostępność komunikacyjna gminy – 
droga E8 

− zwodociągowanie niemal całego terenu 
gminy 

− działanie oczyszczalni ścieków i 
istniejącej sieci kanalizacyjnej,  

− istniejąca sieć gazociągowa 
(możliwość ogrzania budynków 
użyteczności publicznej) 

− dobrze rozwinięta sieć 
telekomunikacyjna  

− niekorzystne połączenia 
komunikacyjne wewnątrz gminy  

− zły stan dróg gminnych i braki                  
w otoczeniu drogowym (oznakowanie, 
chodniki, oświetlenie) 

− mały stopień skanalizowania gminy 
− mały stopień zgazyfikowania gminy 
− przestarzała sieć elektryczna 
 

Szanse Zagrożenia 
− modernizacja sieci drogowej i 
otoczenia drogowego (budowa 
obwodnicy, poprawa stanu 
technicznego dróg)  

− rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz 
indywidualnych oczyszczalni ścieków 

− budowa sieci gazowej w oparciu o 
pobliskie stacje redukcyjno-pomiarowe 

− możliwość rozbudowy sieci 
elektroenergetycznej w miarę potrzeb 

− rozbudowa infrastruktury na terenach 
inwestycyjnych  

− brak środków w budżecie gminy na 
realizacje zadań z zakresu rozbudowy 
infrastruktury technicznej 

 

 
 

Uwarunkowania gospodarcze  
Mocne strony Słabe strony 

− rozwój usług logistycznych przy 
drodze krajowej 

− działalność dużych zakładów 
produkcyjnych  

− podział gminy na funkcje rolniczą i 
gospodarczą  

 

Szanse Zagrożenia 
− możliwość rozwoju gospodarczego w 
oparciu o drogę E8 

− stworzenie oferty terenów 
inwestycyjnych  

− możliwość wykorzystania środków 
zewnętrznych na rozwój gminy  

− promocja gminy 

− brak środków na rozwój gminy 
− niedostateczna aktywność gospodarcza 
mieszkańców 

− niestabilna polityka państwa  
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Rolnictwo  
Mocne strony Słabe strony 

− korzystne ukształtowanie terenu i 
warunki klimatyczne 

− dobry stan środowiska naturalnego 
− tradycyjna gospodarka rolna 
− wykorzystanie lepszych kompleksów 
gleb do intensywnej produkcji rolnej 

− słaba jakość gleb 
− duże rozdrobnienie gospodarstw 
(najwięcej gospodarstw do 2 ha) 

− słabe wyposażenie w urządzenia 
obsługi rolnictwa  

− brak grup producenckich i 
gospodarstw specjalistycznych 

Szanse Zagrożenia 
− tworzenie gospodarstw 
specjalistycznych i ekologicznych 

− możliwość rozwoju agroturystyki jako 
dodatkowego źródła dochodów 
rolników 

− przeprowadzenie restrukturyzacji 
gospodarstw przy udziale środków 
zewnętrznych 

− brak płynności finansowej 
gospodarstw ze względu na niestabilną 
politykę państwa, nieopłacalność 
produkcji, brak rynków zbytu, 
ograniczenia produkcji i inwestycji                
w gospodarstwach  
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IV. PLANOWANIE ROZWOJU GMINY 
 
Proces planowania rozwoju gminy, oparty o przeprowadzoną analizę stanu obecnego 
gminy i uwzględniający wnioski z analizy SWOT ma na celu ustalenie w jakim 
kierunku powinna zdążać gmina przez najbliższe kilkanaście lat. Określenie                         
i dokładne zdefiniowanie celu (celów) działania pozwala na dobór optymalnych 
rozwiązań umożliwiających osiągnięcie zamierzeń. Proces planowania przebiega 
zgodnie  z przedstawionym niżej schematem. 
 

 
 

Dążenie strategiczne (misja) 
 

 
Cele strategiczne 

 
 

Cele operacyjne 
 

 
Programy 

 
 

Konkretne działania 
 
 
 

Zakres niniejszego dokumentu (Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy) 
obejmuje ustalenie misji, celów strategicznych i celów operacyjnych oraz określenie 
harmonogramów głównych zadań gminy (programów). 
 
Dążenie Strategiczne (Misja) 
Dążeniem strategicznym gminy jest zapewnienie wzrostu poziomu życia mieszkańców 
oraz zrównoważonego rozwoju gminy w oparciu o posiadane zasoby i możliwości. 
Wszelkie działania podejmowane przez Samorząd powinny służyć tym właśnie celom. 
Realizacja misji wymaga podejmowania szeregu działań. Wybór optymalnych dróg 
rozwoju powinien być poprzedzony rzetelną analizą możliwości gminy i możliwie 
szeroką konsultacją społeczną. Efektem tego procesu jest określenie celów 
strategicznych. 
 
Cel Strategiczny 
Cel Strategiczny jest to miejsce, do którego chcemy dojść, wykorzystując -określone 
w analizie SWOT dla gminy - mocne strony do realizacji - również określonej w 
analizie SWOT - szansy rozwoju. Do realizacji celów strategicznych niezbędna jest 
akceptacja społeczna, gdyż czas realizacji celów obejmuje zwykle kilka kadencji 
władz samorządowych. 
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Mocne Strony 

 
Odpowiadające im 
Szanse Rozwoju 

Cel strategiczny 

 
 

  

 
Celem strategicznym może być również podjęcie działań mających na celu 
wyeliminowanie określonych w analizie SWOT słabych stron gminy. 
 

Słabe Strony Strategia Konwersyjna Mocna Strona 
(Zneutralizowane Zagrożenie) 
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V. MISJA ORAZ CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE GMINY 
WOLBÓRZ  
 
Gmina Wolbórz charakteryzuje się atrakcyjnym położeniem geograficznym (centrum 
kraju, przy głównych szlakach komunikacyjnych) oraz przyrodniczym (atrakcyjny 
teren wokół Zbiornika Sulejowskiego, lasy, rezerwaty). Nadal dużą rolę w gospodarce 
gminy odgrywa rolnictwo, ale też na znaczeniu przybiera turystyka oraz inwestycje 
firm logistycznych. Dlatego też za najważniejsze priorytety w kolejnych latach uznaje 
się:  

1. Rozwój gospodarczy w związku z przebiegiem przez gminę drogi krajowej Nr 
8 oraz na bazie potencjału przedsiębiorstw już funkcjonujących  

2. Rozwój rolnictwa jako głównej gałęzi gospodarczej mieszkańców gminy 
3. Rozwój wypoczynku weekendowego i funkcji letniskowych w okolicach 

Zbiornika Sulejowskiego oraz usług gastronomicznych i noclegowych w 
rejonie trasy krajowej 

4. Ochrona przyrody poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej  
5. Rozwój społeczny gminy 

Priorytety te stworzą możliwości do dalszego rozwoju gminy Wolbórz.  
 
 

Misja Gminy Wolbórz 
 

 
Gmina Wolbórz jest regionem, 

 który wykorzystuje walory położenia geograficznego,  środowiska naturalnego 
 i potencjału ludzkiego  dla zrównoważonego rozwoju.   

 
 
 

Cele strategiczne Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wolbórz 
 

I. Wzrost gospodarczy wykorzystujący atuty i zasoby gminy  
 
II. Zrównoważony rozwój społeczny gminy 

 
III. Rozbudowa infrastruktury technicznej dla ochrony środowiska  
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Opis celów strategicznych 
 

I Cel Strategiczny:  
 

Wzrost gospodarczy wykorzystujący atuty i zasoby gminy 
 

Celem, jaki stawia przed sobą Samorząd Gminy Wolbórz, jest stworzenie 
optymalnych warunków do rozwoju gospodarczego gminy.  
Gmina Wolbórz ma możliwości zwiększenia swojego potencjału gospodarczego                   
z uwagi na:  

− korzystne położenie pomiędzy aglomeracjami łódzką, warszawską i katowicką, 
przy drodze krajowej Nr 8,  

− obecność Zbiornika Sulejowskiego,  
− tradycje rolnicze,  
− zasoby ludzkie.  

Gmina Wolbórz jest przede wszystkim gminą rolniczą i taki charakter gminy utrzyma 
się w przyszłości. Dobry stan środowiska naturalnego oraz tradycje rolnicze będą 
sprzyjały rozwojowi rolnictwa, zwłaszcza niskotowarowego - może to być 
wykorzystane jako atut w produkcji i dystrybucji żywności ekologicznej. 
Niekorzystnym zjawiskiem w rolnictwie jest rozdrobnienie gospodarstw, 
występowanie ukrytego bezrobocia oraz niska dochodowość produkcji. Stworzenie 
optymalnych warunków dla rolnictwa wymaga podjęcia działań polegających m.in. 
na:  

− zaawansowaniu procesów restrukturyzacyjnych, 
− zachęcaniu rolników do specjalizacji produkcji lub produktów ekologicznych,  
− wykorzystywaniu nowoczesnych technologii do podniesienia jakości,  
− wsparciu w tworzeniu grup producenckich,  
− racjonalnym wykorzystaniu środków na rozwój rolnictwa z Unii Europejskiej.  

Połączenie środków dostępnych dla rolnictwa i obszarów wiejskich z programami  
o charakterze strukturalnym może okazać się najsilniejszym bodźcem i szansą rozwoju 
gminy.  
Zadaniem dla Samorządu Gminy jest również stworzenie warunków dla rozwoju małej  
i średniej przedsiębiorczości poprzez np. system ulg dla osób i firm tworzących nowe 
miejsca pracy, ułatwienia w procedurach przygotowawczych do działalności 
gospodarczej itp. Powinien on preferować przede wszystkim działalność gospodarczą 
nieuciążliwą dla środowiska.  
Ważnym elementem rozwoju gminy jest powstająca w bezpośrednim sąsiedztwie trasy 
E8, baza logistyczna dużych koncernów różnych branż. Prawdopodobnie 
zainteresowanie tymi terenami oraz taką działalnością w najbliższych latach będzie 
rosnąć. Dlatego też istotne jest promowanie gminy oraz właściwe przygotowanie tych 
terenów pod inwestycje. Obecnie coraz powszechniejsze są inwestycje typu 
greenfield, czyli takie które lokowane są na terenach jeszcze nie przygotowanych lub 
posiadających tylko podstawową infrastrukturę. W dosłownym tłumaczeniu oznaczają 
budowanie nowych fabryk i zakładów „na zielonym polu”, czyli od podstaw - aby 
utworzyć na nich nowe inwestycje czy to mieszkaniowe, usługowe czy też 
przemysłowe. 
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Peryferyzacja gminy, tzn. położenie jej w pewnym oddaleniu od zatłoczonych 
aglomeracji miejskich, ale z dobrymi połączeniami komunikacyjnymi, stwarza dobre 
warunki dla rozwoju budownictwa letniskowego oraz rozwoju turystyki i aktywnej 
rekreacji na jej terenie, a co za tym idzie rozwoju tego sektora usług rynkowych.  
Działania Samorządu powinny zmierzać w kierunku zwiększenia atrakcyjności terenu 
gminy. Składać się na to mogą działania w zakresie:  

− rozbudowy infrastruktury technicznej i społecznej,  
− zalesiania nieużytków,  
− promocji terenów pod budownictwo letniskowe,  
− promocji agroturystyki,  
− budowy zaplecza turystyczno-rekreacyjnego (tworzenie ścieżek rowerowych, 

obiektów sportowych, parkingów i punktów biwakowych, itp.),  
− wspierania tworzenia zaplecza turystycznego (baza noclegowa, 

gastronomiczna, inne usługi).  
 
 

Mocne Strony 
 

Odpowiadające im Szanse 
Rozwoju 

Cel strategiczny 

Dogodne położenie  
Droga krajowa Nr 8 
Potencjał ludzki 
Tradycje rolnicze 

Inwestycje w infrastrukturę 
techniczną 

Walory turystyczno-
krajobrazowe  

Zabytki, historia i tradycje 
regionalne 

Czyste środowisko 

Pozyskanie środków 
zewnętrznych na rozwój gminy 

Rozbudowa infrastruktury 
technicznej i społecznej 

Inwestycje logistyczne dużych 
koncernów  

Rozwój małych firm 
Rozwój turystyki, rekreacji            

i agroturystyki 
Ekologia  

Promocja oferty terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe  

i inwestycyjne 

 
I Cel Strategiczny: 

 
Wzrost gospodarczy 

wykorzystujący 
atuty i zasoby gminy  

 

 
 
II Cel Strategiczny:  
 

Zrównoważony rozwój społeczny gminy 
 
Cel tożsamy z celem strategicznym „Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych dla Gminy Wolbórz”. 
 
Realizacja przyjętych celów strategicznych gminy wymaga systematycznego rozwoju 
sfery społecznej, która jest ważna z punktu widzenia zrównoważonego jej rozwoju. 
Poprzez realizacje tego celu rozumie się kompleksowe rozwiązanie problemów 
społecznych występujących w gminie, w tym:  
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1. poprawy standardu życia mieszkańców poprzez realizacje zadań 
inwestycyjnych w infrastrukturę społeczną oraz zadań organizacyjnych 
wpływających na kondycje społeczną mieszkańców gminy  

2. kompleksowej pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych poprzez 
kontynuację i poszerzanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                 
w Wolborzu. Pomoc zakłada dostęp do poradnictwa, porad psychologicznych                  
i prawnych dla mieszkańców gminy 

3. stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju dzieci i młodzieży, poprzez 
podjęcie działań umożliwiających im lepszy dostęp do nauki, kultury, sportu 
oraz właściwego zagospodarowania czasu wolnego 

4. integracji osób zagrożonych marginalizacją (czyli osób niepełnosprawnych, 
chorych, starszych, ubogich, bezdomnych, żyjących w środowiskach 
dysfunkcyjnych) 

5. przeciwdziałanie występowaniu zjawisk patologicznych (alkoholizm, 
bezradność życiowa, przemoc w środowisku domowym) w wyniku 
prowadzenia: akcji informacyjnych, edukacyjnych 

6. zwalczanie uzależnień poprzez: prowadzenie profilaktyki, organizowanie 
specjalistycznego poradnictwa i pomocy dla członków rodzin osób 
uzależnionych.  

7. aktywizowanie społeczeństwa w wyniku wspierania takich działań 
mieszkańców, które mają na celu poprawę życia społecznego w gminie  

8. nawiązanie współpracy regionalnej w zakresie polityki społecznej i wspólnego 
rozwiązywania problemów mieszkańców regionu.  

 
Słabe Strony Strategia Konwersyjna Mocna Strona 

(Zneutralizowane Zagrożenie) 
Ukryte bezrobocie  

Rozwarstwienie społeczeństwa 
Odpływ młodzieży  

 Braki w infrastrukturze 
społecznej  

 

 
II Cel Strategiczny: 

 
Zrównoważony rozwój 

społeczny gminy 
 

Atrakcyjność położenia  
geograficznego 
Udogodnienia w 

rozpoczynaniu działalności 
gospodarczej  

Rozbudowa infrastruktury 
społecznej  

Przeciwdziałanie 
zjawiskom patologicznym 
Promowanie zdrowego                
i aktywnego stylu życia   

Aktywizacja mieszkańców 
Wspieranie stowarzyszeń             
i organizacji społecznych 
działających w gminie   
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III Cel Strategiczny:  
 

Rozbudowa infrastruktury technicznej dla ochrony środowiska 
 

Wszelkie działania podejmowane przez Samorząd Gminy Wolbórz i podmioty 
gospodarcze inwestujące na jej terenie muszą brać pod uwagę wymogi ekologii. 
Rozwój infrastruktury technicznej, nowoczesnego rolnictwa, przemysłu, funkcji 
turystyczno-rekreacyjnych gminy bezpośrednio wpływa na środowisko naturalne. 
Gmina musi podejmować przede wszystkim działania zmierzające do ochrony wód 
Zbiornika Sulejowskiego.  
Rozbudowa infrastruktury technicznej jest istotna ze względu na rozwój gminy 
zarówno ten gospodarczy jak i społeczny.  
Do najistotniejszych działań proekologicznych z zakresu rozbudowy infrastruktury 
technicznej do realizacji w gminie w najbliższym czasie należą: 

− rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków (ochrona Zbiornika 
Sulejowskiego, cieków wodnych oraz gruntów),  

− ukończenie wodociągowania gminy, 
− modernizacja dróg oraz otoczenia drogowego (budowa obwodnicy Wolborza                

i modernizacja pozostałych dróg o słabym stanie technicznym oraz otoczenia 
drogowego zwiększając bezpieczeństwo mieszkańców), 

− gazyfikacja gminy,  
− dostosowanie przesyłu energii elektrycznej do rosnących potrzeb podmiotów 

gospodarczych (zadanie Zakładu Energetycznego) 
− doskonalenie systemu odbioru odpadów komunalnych i niebezpiecznych 

(segregacja, odzysk, cykliczne zbiórki odpadów wielkogabarytowych                             
i niebezpiecznych).  

Poza tym na terenie gminy Wolbórz należy również podjąć działania promujące 
zachowania proekologiczne wśród mieszkańców, np.: obowiązek dbania o własne 
posesje i ich otoczenie, świadomość szkodliwości wypalania traw, konieczność 
segregacji odpadów, możliwości i oszczędności związane z przejściem na ekologiczne 
źródła energii, konieczność oczyszczania ścieków (oczyszczalnie przyzagrodowe). 
Wszyscy mieszkańcy powinni zadbać o poprawę estetyki gminy.  
Działania Samorządu mają zmierzać do stworzenia korzystnych warunków do 
osiedlania się (zahamowanie odpływu młodych ludzi) i rozwoju działalności 
gospodarczej.  
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Mocne Strony 
 

Odpowiadające im Szanse 
Rozwoju 

Cel strategiczny 

Dogodne położenie  
Droga krajowa Nr 8 
Potencjał ludzki 
Tradycje rolnicze 

Dotychczasowe inwestycje              
w infrastrukturę techniczną 

Walory turystyczno-
krajobrazowe  

Zabytki, historia i tradycje 
regionalne 

Czyste środowisko 

Pozyskanie środków 
zewnętrznych na rozwój  

gminy 
Rozbudowa infrastruktury 
technicznej i społecznej 

zgodnej z wymogami ochrony 
środowiska  

Inwestycje logistyczne dużych 
koncernów  

Rozwój małych i średnich  
firm 

Rozwój turystyki, rekreacji            
i agroturystyki 

Działania promujące 
zachowania ekologiczne 

mieszkańców 
Promocja oferty terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe              
i inwestycje gospodarcze  

 
III Cel Strategiczny: 

 
Rozbudowa 

infrastruktury 
technicznej dla 

ochrony środowiska  
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Macierz celów i problemów gminy Wolbórz 
 
Cele strategiczne powinny określać kierunki działań zmierzających do likwidacji lub 
złagodzenia głównych problemów utrudniających rozwój gminy. „Macierzy celów                 
i problemów” przedstawia hierarchię zdefiniowanych celów w zestawieniu                        
z głównymi problemami gminy, co pomoże to zidentyfikować te zagadnienia i obszary 
problemowe.  

 
Zgodność problemów z celem  

 
Problemy społeczne 

 

I Cel Strategiczny 
Wzrost gospodarczy 

wykorzystujący 
atuty i zasoby gminy  

II Cel Strategiczny 
Zrównoważony 
rozwój społeczny 

gminy 

III Cel Strategiczny  
Rozbudowa 

infrastruktury 
technicznej dla 

ochrony środowiska  
PSp1 – ukryte 
bezrobocie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PSP 2 – braki                      
w infrastrukturze 
społecznej  
 
 
 
 
 
 
PSp 3 – odpływ 
młodzieży 

PSp1  
Zwiększenie 
aktywności 
gospodarczej 
mieszkańców oraz 
aktywna promocja 
gminy mająca na 
celu pozyskanie 
inwestorów                   
z zewnątrz 
przyczyni się do 
gminy 
PSp2  
Dobrze rozwinięta               
i funkcjonująca baza 
infrastruktury 
społecznej będzie 
budowała 
pozytywny 
wizerunek gminy              
w oczach gości 
PSp 3  
Rozwój 
gospodarczy                     
i powstawanie 
miejsc pracy poza 
rolnictwem 
zahamuje odpływ 
młodzieży 

PSp1  
Nowe miejsca pracy 
na terenie gminy 
zwiększą dochody 
mieszkańców i 
podniosą poziom 
życia 
 
 
 
 
 
PSp2  
Uzupełnienie bazy 
infrastruktury 
społecznej oraz 
poprawa jej 
wyposażenia 
podniesie standard 
życia mieszkańców 
gminy 
PSp 3 
Poprawa warunków 
życia społecznego w 
gminie zahamuje 
odpływ 
wykształconej 
młodzieży 

PSp1  
Rozbudowa 
infrastruktury 
technicznej zwiększy 
atrakcyjność 
gospodarczą gminy 
 
 
 
 
 
 
PSp2  
Przeprowadzeni 
modernizacji 
obiektów 
społecznych poprawi 
jakość środowiska  
 
 
 
PSp 3 
Inwestycje                         
w infrastrukturę 
techniczną zwiększą  
chęć pozostanie lub 
osiedlania się                 
w gminie  

PSp – problemy społeczne 
 
 
 



Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wolbórz 
__________________________________________________________________________  

 61 

Zgodność problemów z celem  
 

Problemy 
ekologiczne  

 

I Cel Strategiczny 
Wzrost gospodarczy 

wykorzystujący 
atuty i zasoby gminy  

II Cel Strategiczny 
Zrównoważony 
rozwój społeczny 

gminy 

III Cel Strategiczny  
Rozbudowa 

infrastruktury 
technicznej dla 

ochrony środowiska  
PE 1 - słabo  
    rozwinięta sieć   
    kanalizacyjna 
 
 
 
 
 
 
 
 
PE 2 – niewielkie  
    wykorzystanie  
    ekologicznych  
    paliw 
 
 
 
 
 
 
 
PE 3 – mała  
    świadomość  
    ekologiczna  
    mieszkańców 

PE 1 
Budowa systemu 
kanalizacji 
zwiększy 
atrakcyjność 
turystyczno-
rekreacyjną  gminy 
oraz umożliwi 
rozwój gospodarczy 
(MŚP, inwestorzy, 
rolnictwo i usługi).  
PE 2 
Wykorzystanie 
ekologicznych 
paliw w 
nowopowstających 
przedsiębiorstwach 
produkcyjnych 
wpłynie na poprawę 
stanu środowiska 
        
 
PE 3 
Wzrost 
świadomości 
ekologicznej 
poprawi estetykę 
gminy i zwiększy 
jej atrakcyjność dla 
inwestorów 
 

PE 1 
Budowa systemu 
kanalizacji 
sanitarnej podniesie 
komfort życia 
mieszkańców 
gminy 
 
 
 
 
PE 2 
Zmniejszenie 
niskiej emisji 
poprzez wymianę 
systemów 
grzewczych 
zmniejszy 
uciążliwość 
ogrzewania 
gospodarstw oraz 
problem odpadów 
PE 3 
Dbałość o własne 
otoczenie (zadbanie 
o czystość obejść, 
nie wypalanie traw, 
nie wylewanie 
szamb, korzystanie                                
z pojemników na 
odpady, 
wykorzystywanie 
nowoczesnych 
technologii, itp.) 
będzie miała wpływ 
na komfort życia  w 
gminie   

PE 1 
Budowa systemu 
kanalizacji poprawi 
stan czystości 
gleby, wód 
powierzchniowych i 
gruntowych. 
 
 
 
 
PE 2  
Stopniowe 
przechodzenie na 
ekologiczne źródła 
energii wpłynie na 
ograniczenie 
zanieczyszczeń i 
podniesienie 
walorów 
środowiska 
naturalnego  
 PE 3 
Zwiększenie 
świadomości 
ekologicznej 
mieszkańców 
korzystnie wpłynie 
na środowisko 
naturalne 

PE – problemy ekologiczne 
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Zgodność problemów z celem  
Problemy 

infrastruktury 
technicznej  

I Cel Strategiczny 
Wzrost gospodarczy 

wykorzystujący 
atuty i zasoby gminy  

II Cel Strategiczny 
Zrównoważony 
rozwój społeczny 

gminy 

III Cel Strategiczny  
Rozbudowa 

infrastruktury 
technicznej dla 

ochrony środowiska  
PI 1-słabo  
    rozwinięta sieć   
    kanalizacyjna 
 
 
 
 
 
 
 
 
PI 2 – zły stan  
   techniczny dróg 
 
 
 
 

PI 1 
Budowa systemu 
kanalizacji 
zwiększy 
atrakcyjność 
turystyczno-
rekreacyjną  gminy 
oraz umożliwi 
rozwój gospodarczy 
(MŚP, inwestorzy, 
rolnictwo i usługi)       
 
PI 2 
Poprawa stanu dróg 
w gminnym 
układzie 
komunikacyjnym 
usprawni przewóz 
osób i komunikację 
gospodarczą 
 

PI 1 
Budowa systemu 
kanalizacji 
sanitarnej podniesie 
komfort życia 
mieszkańców 
gminy 
 
 
 
 
 
PI 2 
Poprawa jakości 
dróg i otoczenia   
drogowego                    
w gminie usprawni 
transport 
wewnątrzgminny                     
i poprawi 
bezpieczeństwo                    
w ruchu drogowym 
oraz 
bezpieczeństwo 
mieszkańców 

PI 1 
Budowa systemu 
kanalizacji poprawi 
stan czystości 
gleby, wód 
powierzchniowych i 
gruntowych 
 
 
 
 
PI 2 
Poprawa stanu dróg 
i otoczenie 
drogowego 
podniesie estetykę 
gminy  
 
 
 

PI - problemy infrastruktury technicznej 
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Zgodność problemów z celem  

Problemy 
strukturalne  

I Cel Strategiczny 
Wzrost gospodarczy 

wykorzystujący 
atuty i zasoby 

gminy  

II Cel Strategiczny 
Zrównoważony 
rozwój społeczny 

gminy 

III Cel Strategiczny  
Rozbudowa 

infrastruktury 
technicznej dla 

ochrony środowiska  
PS 1 – brak 
środków na rozwój 
gminy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS 2 – brak miejsc 
pracy dla osób 
wykształconych  

PS 1 
Pozyskanie 
środków z zewnętrz                
i ich właściwe 
wykorzystanie na 
inicjatywy 
wspierające rozwój 
gospodarczy                   
w perspektywie 
zwiększy wpływy 
do budżetu gminy 
PS 2 
Zwiększenie 
aktywności 
gospodarczej 
mieszkańców, 
rozwój turystyki                
i rekreacji oraz 
aktywna promocja 
gminy w kierunku 
pozyskania 
inwestorów                     
z zewnątrz 
przyczyni się do 
rozwoju 
gospodarczego 
gminy 

PS 1 
Pozyskanie 
środków z zewnętrz 
i ich wykorzystanie 
na rozwój 
infrastruktury 
technicznej                       
i społecznej 
przyczyni się do 
poprawy jakości 
życia w gminie  
PS 2 
Nowe miejsca 
pracy na terenie 
gminy poza 
rolnictwem 
zwiększą dochody 
mieszkańców                     
i podniosą poziom 
życia oraz 
zmniejszą odpływ 
ludzi młodych 
 

 

PS 1  
Pozyskanie 
środków z zewnętrz 
i ich wykorzystanie 
na inicjatywy 
proekologiczne 
wpłynie na stan 
środowiska                    
w gminie 
 
 
PS 2 
Rozbudowa 
infrastruktury 
technicznej 
przyjaznej 
środowisku 
przyczyni się do 
zachęcenia 
inwestorów do 
działalności 
gospodarczej w 
gminie co 
spowoduje 
zwiększenie liczby 
miejsc pracy poza 
rolnictwem  

PS – problemy strukturalne  
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Cele operacyjne Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wolbórz 
 
Realizacja celów strategicznych wymaga podjęcia szeregu działań. Główne kierunki 
tych działań ujęte zostały w cele operacyjne, które uzupełniają się wzajemnie tworząc 
tym samym spójną strategię rozwoju gminy.  
Przedstawione poniżej cele operacyjne, podporządkowane celom strategicznym, 
zostały określone po analizie „macierzy celów i problemów”, przybliżają gminę do 
osiągnięcia oczekiwanych celów strategicznych. 
 

I Cel Strategiczny  
 Wzrost gospodarczy wykorzystujący atuty i zasoby gminy 
 

a) Gmina przyjazna dla inwestora (system ulg dla osób i firm tworzących nowe 
miejsca pracy, system zachęt dla inwestorów, poprawa obsługi interesantów                      
w Urzędzie Gminy - standardy ISO) 

b) Bogata oferta terenów inwestycyjnych (pozyskiwanie i uzbrojenie                             
w podstawową infrastrukturę techniczną terenów przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe, letniskowe, rekreacyjne, działalność gospodarczą 
i usługową) 

c) Rozwój infrastruktury technicznej (modernizacja systemu komunikacyjnego                  
w gminie, współpraca z Zarządem Powiatu w sprawie modernizacji dróg 
powiatowych, budowa obwodnicy Wolborza i bezkolizyjnych skrzyżowań na 
drodze krajowej nr 8, rozbudowa infrastruktury drogowej, budowa ścieżek 
rowerowych; modernizacja sieci wodociągowej; gazyfikacja gminy; 
modernizacja sieci elektroenergetycznej i teleinformatycznej) 

d) Marketing i promocja gminy (promocja gminy jako samorządu przyjaznego 
inwestorom) 

 
II Cel Strategiczny  
Zrównoważony rozwój społeczny gminy  
 

a) Poprawa standardu życia mieszkańców 
b) Kompleksowa pomoc społeczna w rozwiązywaniu problemów społecznych 
c) Stworzenie warunków dla odpowiedniego rozwoju dzieci i młodzieży 
d) Integracja osób zagrożonych marginalizacją 
e) Przeciwdziałanie występowaniu zjawisk patologicznych na terenie gminy 
f) Zwalczanie uzależnień- profilaktyka, terapia 
g) Aktywizacja społeczeństwa 
h) Współpraca regionalna w zakresie polityki społecznej 
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III Cel Strategiczny  
Rozbudowa infrastruktury technicznej dla ochrony środowiska 
 

a) Rozwój systemów infrastruktury technicznej (rozbudowa systemu kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej, systemu oczyszczania ścieków oraz popularyzacja                     
i budowa oczyszczalni przydomowych i zagrodowych, rozbudowa 
infrastruktury i zbiorników małej retencji) 

b) Poprawa standardu życia mieszkańców  
c) Współpraca regionalna (międzygminna) w zakresie polityki ochrony 

środowiska (utworzenie Powiatowego Zakładu Gospodarki Odpadami). 
 

Opis celów operacyjnych 
  

I Cel Strategiczny 
Wzrost gospodarczy wykorzystujący atuty i zasoby gminy 

 
a) Gmina przyjazna dla inwestora -  

Na rozwój gospodarczy gminy wpływ ma wiele czynników: aktywność mieszkańców, 
stworzenie korzystnego klimatu do rozwoju przedsiębiorczości, atrakcyjna oferta 
wspierania przedsięwzięć gospodarczych ze strony gminy. Korzystnym byłoby 
pozyskanie przez gminę inwestorów z zewnątrz, zwłaszcza pragnących stworzyć 
miejsca pracy oraz propagujących technologie i produkcje nie zagrażające środowisku 
naturalnemu. Jest to możliwe dzięki stworzeniu atrakcyjnych terenów inwestycyjnych 
oraz ich promocji.  
Miejsca pracy można również tworzyć w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. 
Konieczne jest wspieranie mieszkańców zamierzających rozpocząć działalność 
gospodarczą (np. poprzez informowanie o dostępnych liniach kredytowych, systemach 
poręczeń, ulgi w podatkach). 
Dla każdego przedsiębiorcy będzie liczyła się również przyjazność oraz obsługa ze 
strony Urzędu Gminy (poprawa obsługi interesantów oraz wdrożenie standardów 
ISO).  
 

b) Bogata oferta terenów inwestycyjnych  
Gmina Wolbórz posiada dogodne położenie oraz atut w postaci drogi krajowej Nr 8. 
Dlatego też stworzenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz ich promocja 
powinny przynieść wzrost gospodarczy. Podstawowym warunkiem jest dostosowanie 
planów zagospodarowania przestrzennego gminy do potrzeb inwestorów. Oferowanie 
przez gminę tereny powinny być różnorodne (np. małe i duże działki, lokalizacja) oraz 
wyposażone w podstawową infrastrukturę techniczną lub możliwości jej podłączenia.  
 

c) Rozwój infrastruktury technicznej  
Jednym z głównych zadań w zakresie infrastruktury technicznej jest znacząca poprawa 
infrastruktury drogowej na terenie gminy. System komunikacyjny gminy Wolbórz 
powinien zapewniać dobre połączenia wewnątrz gminy, umożliwiać sprawne 
przejazdy tranzytowe (droga krajowa nr 8) oraz zapewnić bezpieczeństwo i komfort 
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mieszkańcom (obwodnica Wolborza, bezkolizyjne skrzyżowania z drogą krajową – ze 
względu na wzmożenie ruchu kołowego wewnątrz gminy). 
Zakłada się doprowadzenie stanu dróg na terenie gminy do odpowiednich parametrów 
technicznych poprzez ich budowę (rozbudowę) lub modernizację oraz wyposażenie                  
w niezbędną infrastrukturę towarzyszącą, tj.: chodniki, odwodnienie, oświetlenie 
uliczne, ścieżki rowerowe, parkingi. Ważnym elementem modernizacji systemu 
komunikacyjnego jest współpraca z Zarządem Powiatu.  
Istotna jest również poprawa jakości oznakowania dróg (łatwiejszy dojazd do 
atrakcyjnych miejscowości dla odwiedzających gminę i turystów).  
Istotne znaczenie w gminie ma również modernizacja sieci elektroenergetycznej oraz 
rozbudowa sieci teleinformatycznych, które muszą być dostosowywane do rosnącego 
zapotrzebowania.  
 

d) Marketing i promocja gminy  
Gminna oferta powinna być jak najbardziej różnorodna: działki budowlane, działki 
inwestycyjne, rekreacja i wypoczynek, usługi i produkcja. Konieczne jest opracowanie 
systemu promocji gminnej oferty, zapewniającego maksymalną skuteczność działań                 
w tym zakresie. Gmina powinna być partnerem dla instytucji finansujących rozwój 
lokalny – posiadać profesjonalną umiejętność sporządzania aplikacji o środki 
zewnętrzne i rozliczeń realizowanych programów. Konieczne jest utworzenie zespołu 
pracowników Urzędu Gminy, którego zadaniem będzie monitorowanie możliwości 
otrzymania wsparcia zewnętrznego na inwestycje gminne.  
Wszechstronne korzyści dla gminy może przynieść również współpraca z innymi 
samorządami (w kraju i za granicą), dotycząca m.in. wymiany doświadczeń                             
w realizacji programów kulturalnych, społecznych i edukacyjnych, wspólnych 
inwestycji w zakresie ochrony środowiska, promocji lokalnej oferty itp. 
 

 
II Cel Strategiczny 

Zrównoważony rozwój społeczny gminy 
 

a) Poprawa standardu życia mieszkańców 
Cel ten zakłada poprawę standardu życia mieszkańców gminy poprzez realizacje 
zadań inwestycyjnych w infrastrukturę społeczną oraz zadań organizacyjnych 
wpływających na kondycje społeczną mieszkańców gminy. 
Zadania inwestycyjne realizowane będą głównie przez Samorząd Gminy Wolbórz. Do 
zadań tych należą: poprawa warunków lokalowych i wyposażenia placówek 
użyteczności publicznej (w tym: likwidacja barier architektonicznych), zapewnienie 
dostępu do obiektów sportowych i rekreacyjnych, poprawa bezpieczeństwa poprzez 
doposażenie Policji i OSP, powstawanie świetlic i klubów wiejskich oraz ich 
nowoczesne wyposażenie, itp. 
Do zadań organizacyjnych należą, np.:  

− doskonalenie pracy instytucji społecznych w gminie,  
− zapewnienie mieszkańcom właściwej opieki medycznej oraz odpowiedniego 

poziomu bezpieczeństwa,  
− organizacja zajęć pozalekcyjnych oraz czasu wolnego młodzieży,  
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− rozwój zasobów ludzkich (zorganizowanie poradnictwa, kursów i szkoleń dla 
zainteresowanych rolników, osób bezrobotnych, przedsiębiorców),  

− wdrożenie programów profilaktycznych przeciw niekorzystnym zjawiskom 
społecznym i uzależnieniom,  

− organizacja życia kulturalnego.  
 W realizację zadań organizacyjnych włączają się wszystkie instytucje społeczne  
działające w gminie, stowarzyszenia oraz mieszkańcy. 
 

b) Kompleksowa pomoc społeczna w rozwiązywaniu problemów społecznych 
W ramach realizacji tego celu powinna być kontynuowana oraz poszerzana działalność 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu. GOPS ma obowiązek wypełniać 
swoje zadania statutowe tj. prowadzenie działań pomocowych dla osób 
potrzebujących, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla rodzin 
zagrożonych dysfunkcjami. W ramach zadań własnych i zadań zleconych GOPS 
udziela świadczeń pieniężnych lub pomocy rzeczowej dla osób: ubogich, 
bezrobotnych, rodzin wielodzietnych, ofiar przemocy itp.. Poszerzenie działań GOPS 
ma na celu poprawienie ogólnej kondycji społecznej Gminy Wolbórz poprzez 
zasadnicze ograniczenie występowania patologii w środowisku rodzinnym, w tym: 

− pomoc osobom uzależnionym – przeciwdziałanie występowaniu zjawiska 
alkoholizmu i narkomanii oraz zapobieganie ich skutkom, edukacja                               
i profilaktyka dzieci i młodzieży,  

− zagwarantowanie bezpieczeństwa i pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych, 

− zapobieganie zjawisku bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 
która może stać się przyczyną innych dysfunkcji.  

Efektywna pomoc zakłada dostęp do poradnictwa, pomocy psychologicznej i prawnej 
mieszkańcom gminy.  
Kompleksowa pomoc społeczna powinna być oparta na współpracy wszystkich 
instytucji i stowarzyszeń działających na terenie gminy oraz na stałym doskonaleniu               
i kształceniu kadry placówek sfery społecznej.  

 
c) Stworzenie warunków dla odpowiedniego rozwoju dzieci i młodzieży 

Założeniem jest stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju dzieci i młodzieży, 
poprzez podjęcie działań umożliwiających im lepszy dostęp do nauki, kultury, sportu 
oraz właściwego zagospodarowania czasu wolnego. Dlatego też ważne jest podjęcie 
na terenie gminy następujących działań;  
− poprawa warunków lokalowych placówek oświatowych, ich wyposażenia                            

i zaplecza, 
− podniesienie poziomu nauczania poprzez: szkolenie nauczycieli, dostęp do 

nowoczesnych metod, prowadzenie poradnictwa zawodowego dla gimnazjalistów,   
− zwiększenie dostępności do obiektów sportowych i rekreacyjnych – zapewnienie 

dzieciom i młodzieży wszechstronnego rozwoju fizycznego oraz traktowanie 
rekreacji jako ważnego elementu programów przeciwdziałania patologiom 
społecznym,  

− zwiększenie dostępności, odpowiednie wyposażenie i atrakcyjna oferta 
programowa placówek kulturalnych,  
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− odpowiednie zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w zależności 
od wieku i indywidualnych predyspozycji (place zabaw, obiekty rekreacyjne, 
świetlice środowiskowe, zajęcia pozalekcyjne, w tym: koła zainteresowań, zajęcia 
wyrównawcze, uczniowskie kluby sportowe itp.) na terenie całej gminy,  

− zagwarantowanie odpowiednich warunków nauki dla dzieci niepełnosprawnych 
(usuwanie barier architektonicznych, indywidualne programy nauczania) i ich 
odnalezienie się w społeczeństwie,  

− ułatwienie dobrego startu w przyszłość dla dzieci mniej zdolnych, 
niepełnosprawnych, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych czy biedniejszych,  

− oferowanie dzieciom z różnymi problemami fachowej pomocy terapeutycznej.  
Działania te wpłyną na poziom wykształcenia i dalszą edukację młodzieży oraz 
zwiększą ich szansę na rynku pracy.  
 

d) Integracja osób zagrożonych marginalizacją 
Osoby zagrożone marginalizację to najczęściej osoby: niepełnosprawne, chore, starsze 
lub biedne, bezdomne, żyjące w środowiskach dysfunkcyjnych. Takim osobom trzeba 
zapewnić godne warunki życia, pomóc im w przezwyciężaniu trudności i starać się 
aby nie były wyizolowane ze społeczeństwa. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo 
ważna jest dostępność architektoniczna budynków użyteczności publicznej, dla innych 
możliwości życia w społeczeństwie (odpowiedni program nauczania, dostępność 
terapii i rozwoju, itp.). Dla innych grup konieczne jest wsparcie ze strony instytucji 
społecznych (m.in. GOPS) zarówno pomoc finansowa jak i merytoryczna (np. 
oferowanie wsparcia terapeutycznego). 

 
e) Przeciwdziałanie występowaniu zjawisk patologicznych na terenie gminy 

Ważnym elementem realizacji tego celu jest ograniczenie zjawisk patologicznych, 
takich jak: alkoholizm, bezradność życiowa, przemoc w środowisku domowym. 
Konieczne jest również zwrócenie uwagi na młodzież i występujące w jej środowisku 
przypadki agresji (programy profilaktyczne w szkołach uświadamiające młodzieży 
szkodliwość zachowań agresywnych i nieuchronność kary oraz nadzór rodziców).  
Prowadzenie akcji informacyjnych, edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania 
patologiom społecznym jest ważnym elementem poprawy sytuacji społecznej                         
w gminie. W działaniach tych powinny współuczestniczyć: Urząd Gminy, GOPS, 
szkoły, służba zdrowia oraz inne instytucje społeczne działające na terenie gminy. Cel 
ten wymaga działań wspomagających ze strony instytucji pozarządowych, 
stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego oraz osób fizycznych. 

 
f) Zwalczanie uzależnień- profilaktyka, terapia 

Głównym założeniem celu jest stworzenie w gminie skutecznego programu 
przeciwdziałania uzależnieniom poprzez:  

− prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej                          
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii oraz innych uzależnień skierowanych do dzieci i młodzieży oraz do 
dorosłych mieszkańców gminy,  

− zorganizowanie skutecznej pomocy dla osób uzależnionych (wspieranie 
uzależnionych w leczeniu, terapia, grupy wsparcia), 
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− organizowanie specjalistycznego poradnictwa i pomocy dla członków rodzin 
osób uzależnionych.  

Najważniejszym zadaniem jest ograniczenie zjawisk patologicznych w środowisku 
domowym spowodowanych nadużywaniem alkoholu, m.in. przemocy w rodzinie, 
bezradności życiowej i innych, oraz innym uzależnieniom destrukcyjnie wpływającym 
na kondycje rodziny. Wszelkie instytucje i organizacje społeczne (GOPS, GKRPA, 
grupy wsparcia, Policja, szkoły, służba zdrowia) powinny współdziałać w tym 
przedsięwzięciu, prowadzić poradnictwo oraz pomoc w ramach swych kompetencji. 
Działania te powinny przynieść efekty w postaci zwiększenia świadomości społecznej 
na temat uzależnień oraz poprawić kondycję osób i rodzin mających takie problemy.  

 
g) Aktywizacja społeczeństwa 

Zadaniem samorządu gminy jest wspieranie takich działań mieszkańców, które mają 
na celu poprawę życia społecznego w gminie. Należą do nich:  

− wspomaganie stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i organizacji pożytku 
publicznego, grup wsparcia, itp.,  

− promowanie idei wolontariatu, pomocy sąsiedzkiej,  
− wspieranie inicjatyw mieszkańców (zrzeszenie mieszkańców przy realizacji 

wspólnego zadania),  
− promowanie powstawania m.in.: kół gospodyń wiejskich, zespołów 

folklorystycznych, klubów i sekcji sportowych, rekreacyjnych, itp., 
− promowanie lokalnego folkloru (rękodzieło, muzyka, obrządki, itp.),  
− dbałość o dziedzictwo historyczne i kulturowe regionu.  

Integracji mieszkańców mogą służyć imprezy ogólnogminne np. dożynki, Dni 
Wolborza lub inne festyny organizowane przez Samorząd Gminy przy współpracy                  
z innymi podmiotami (szkołami, GOK, zespołami folklorystycznymi, Lokalną Grupą 
Działania oraz pozostałymi stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy, itp.).  

 
h) Współpraca regionalna w zakresie polityki społecznej 

Ważnym elementem świadczenia efektywnej i kompleksowej pomocy społecznej                    
w regionie jest stworzenie odpowiadającego potrzebom mieszkańców systemu. 
Większą korzyść społeczną mogą przynieść wspólne działania kilku gmin, a nie 
organizowanie wszystkich form pomocy w jednej. Wspólne przedsięwzięcia są 
również korzystniejsze ze względów ekonomicznych.  
Celem zintegrowanego systemu pomocy jest:  

− podniesienie jakości pracy pracowników społecznych (szkolenia), 
− ułatwienie dostępu do specjalistycznego poradnictwa i pomocy dla osób                      

z problemami rodzinnymi, uzależnieniami i innymi (m.in.: utworzenie 
międzygminnych punktów konsultacyjnych, ośrodków interwencji kryzysowej, 
domów pomocy itp.) 

− wspólne ubieganie się o środki pomocowe.  
Takie działania powinny korzystnie wpłynąć na poprawę warunków życia większej 
liczby mieszkańców regionu.  
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III Cel Strategiczny 
Rozbudowa infrastruktury technicznej dla ochrony środowiska 

 
a) Rozwój systemów infrastruktury technicznej  

 
Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie gminy jest niezbędna z uwagi na jej 
rozwój gospodarczy i społeczny, a także ze względu na konieczność ochrony 
środowiska naturalnego, a w szczególności ochrony wód.  
W chwili obecnej gmina Wolbórz ma w całości uregulowaną kwestię sieci 
wodociągowej – na bieżąco trzeba natomiast prowadzić modernizację sieci                              
i Stacji Uzdatniania Wody.   
Koniecznością jest rozbudowa systemu odbioru i oczyszczania ścieków (rozbudowa 
sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, zwiększenie wydajności oczyszczalni) 
oraz propagowanie idei oczyszczalni przyzagrodowych (czy przyobiektowych dla 
instytucji lub podmiotów gospodarczych). Zadania te są ważne z uwagi na obowiązek 
ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego  
Należy również przeprowadzić analizę zainteresowania mieszkańców dostawą gazu 
ziemnego jako paliwa ekologicznego i w miarę potrzeby rozbudowywać sieć na 
terenie gminy.  

 
b) Poprawa standardu życia mieszkańców  

Wszelkie działania rozbudowy infrastruktury, przeprowadzane zgodnie z wymogami 
ochrony środowiska, służą mieszkańcom i gminie.  
Prowadzenie przez samorząd gminy działań „przyszłościowych” tzn. dążących do 
ogólnej poprawy warunków życia na wsi (np. infrastruktura techniczna) powinno 
między innymi:  

− zachęcić młodzież do pozostania w gminie, a tym samym zminimalizować  
niekorzystne zjawiska demograficzne i społeczne,  

− wpłynąć na rozwój gospodarczy tworzący nowe oferty pracy.  
 
c) Współpraca regionalna (międzygminna) w zakresie polityki ochrony 

środowiska  
Gmina przyjazna środowisku to gmina ekologiczna. Szczegółowe zasady dbałości o 
środowisko naturalne zostały ujęte w Programie Ochrony Środowiska i Planie 
Gospodarki Odpadami dla gminy Wolbórz. Realizacja celu wymaga podjęcia działań 
ograniczających powstawanie zanieczyszczeń oraz minimalizację oddziaływania na 
środowisko istniejących instalacji i urządzeń. Osiągnięcie celu jest możliwe poprzez 
poprawę jakości wód, poprawę stanu powietrza atmosferycznego, zmniejszenie 
występującego hałasu, racjonalizację gospodarki odpadami. Przyczynią się do tego 
inwestycje budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej oraz 
działania zmierzające do poprawy estetyki gminy (likwidacja „dzikich wysypisk”, 
sprawny system odbioru odpadów, wspieranie inicjatyw ekologicznych, itp.).  
Jednym z głównych zadań jest konieczność utworzenia Powiatowego Zakładu 
Gospodarki Odpadami, który rozwiązywał by problem odbioru i właściwego 
składowania odpadów. W związku z tym należałoby przyjąć dla całego regionu 
jednolity system segregacji odpadów komunalnych i jednolity system odbioru. 
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Jednocześnie należy prowadzić w gminie zbiórki odpadów uciążliwych (tj. 
niebezpiecznych, wielkogabarytowych, budowlanych i innych), w taki sposób, by 
udogodnić mieszkańcom ich oddawanie – w ten sposób nie powstawałyby w gminie 
tzw. „dzikie wysypiska”.  
Cele związane z ochroną środowiska nie mogą być w pełni realizowane bez 
osiągnięcia odpowiedniego poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy – 
młodzieży i osób dorosłych. Edukacja ma polegać na kształtowaniu właściwych 
postaw i nawyków ekologicznych.  
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VI.   OPTYMALNE KIERUNKI ROZWOJU GMINY 
 
Optymalne kierunki rozwoju gminy wynikają z jej realnych możliwości i powinny 
odpowiadać preferencjom mieszkańców. Ustalając główne kierunki rozwoju                        
w poszczególnych sferach funkcjonowania gminy należy uwzględnić następujące 
zasady: 

• zasada zrównoważonego rozwoju – polegająca na uwzględnieniu w planach 
rozwojowych zarówno aspektów społecznych jak i finansowych,                                 
z jednoczesnym uwzględnieniem wymogów ekologii.  

• wielofunkcyjny rozwój gminy, polegający na:  
− stymulowaniu przekształceń strukturalnych w rolnictwie w kierunku 

tworzenia  gospodarstw rolnych zdolnych przezwyciężyć konkurencje i 
przynoszących dochody,  

− rozwijaniu pozarolniczej działalności gospodarczej, tworzącej miejsca 
pracy dla lepiej wykształconych osób,  

− zrównoważonym rozwoju społecznym, służącym poprawie życia 
mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności gminy,  

− realizowaniu funkcji budownictwa letniskowego w sąsiedztwie Zbiornika 
Sulejowskiego dla osób mieszkających poza granicami gminy 

• zgodność kierunków rozwoju gminy z celami i priorytetami strategicznymi, 
zapisanymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego, 
Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego i Powiatu Piotrkowskiego oraz z 
innymi dokumentami strategicznymi obowiązującymi w gminie Wolbórz.  

 
 
6.1. Zgodność z celami strategicznymi województwa i powiatu 
 
Optymalne kierunki rozwoju gminy są zgodne  z priorytetami zawartymi w Strategii 
Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, 
które zakładają:  
 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 
 
W oparciu o diagnozę sfery ekonomicznej, społecznej i funkcjonalno-przestrzennej 
województwa oraz przewidywane zmiany warunków zewnętrznych sformułowano misję 
regionu, która brzmi:  
Podniesienie atrakcyjności województwa łódzkiego w strukturze regionalnej Polski i Europy 
jako regionu sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce przy dążeniu do budowy wewnętrznej 
spójności i zachowaniu różnorodności jego miejsc. 
 
Cele strategiczne i obszary priorytetowe zidentyfikowano w trzech sferach: 

I SFERA SPOŁECZNA. 
Cel główny: 

WZROST OGÓLNEGO POZIOMU CYWILIZACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 
OBSZAR PRIORYTETOWY: WIEDZA I KOMPETENCJE  
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Cel strategiczny:  
Podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców województwa  
OBSZAR PRIORYTETOWY: JAKOŚĆ ŻYCIA  
Cel strategiczny:  
Podniesienie poziomu jakości życia 
OBSZAR PRIORYTETOWY: POLITYKA SPOŁECZNA  
Cel strategiczny:  
Zmniejszenie zjawisk wykluczenia społecznego i modernizacja systemów pomocy społecznej  
 
OBSZAR PRIORYTETOWY: SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE  
Cel strategiczny:  
Podniesienie poziomu aktywności społecznej 
 

II SFERA EKONOMICZNA. 
Cel główny: 

POPRAWA POZYCJI KONKURENCYJNEJ GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA 
OBSZAR PRIORYTETOWY: DOSTĘPNOŚĆ  
Cel strategiczny: 
Zwiększanie dostępności gospodarczej regionu 
OBSZAR PRIORYTETOWY: BAZA GOSPODARCZA  
Cel strategiczny:  
Tworzenie nowoczesnej, prorozwojowej i innowacyjnej bazy gospodarczej 
OBSZAR PRIORYTETOWY: SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE  
Cel strategiczny:  
Budowa społeczeństwa informacyjnego 
OBSZAR PRIORYTETOWY: OBSZARY WIEJSKIE  
Cel strategiczny:  
Trwały i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 
OBSZARY PRIORYTETOWE: RYNEK PRACY 
Cel strategiczny:  
Podniesienie ogólnego poziomu zatrudnialności i mobilności zawodowej mieszkańców 
województwa 
OBSZAR PRIORYTETOWY: WIZERUNEK 
Cel strategiczny:  
Tworzenie wizerunku regionu przyjaznego i atrakcyjnego dla podejmowania współpracy, 
inwestowania i życia mieszkańców 
 

III SFERA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA. 
Cel główny: 

STWORZENIE RZECZYWISTEGO REGIONU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO 
POSIADAJĄCEGO WŁASNĄ PODMIOTOWOŚĆ KULTUROWĄ I GOSPODARCZĄ 

 
OBSZAR PRIORYTETOWY: PRZEMIANY (SYSTEM OSADNICZY) 
Cel strategiczny:  
Stymulowanie przemian w sieci osadniczej polegających na wzroście roli miast w organizacji 
funkcjonalno-przestrzennej województwa 
OBSZAR PRIORYTETOWY: ŁAD PRZESTRZENNY 
Cel strategiczny:  
Uporządkowanie gospodarki przestrzennej 
OBSZAR PRIORYTETOWY: TOŻSAMOŚĆ REGIONALNA 
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Cel strategiczny:  
Umocnienie identyfikacji mieszkańców z województwem 
OBSZAR PRIORYTETOWY: OCHRONA ŚRODOWISKA.  
Cel strategiczny:  
Poprawa warunków życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości środowiska 
 

Strategia Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego 
 
Strategia Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego definiuje następujące cele strategiczne i cele 
operacyjne:  

• Podniesienie poziomu wykształcenia i rozwój cywilizacyjny mieszkańców 
Cele operacyjne: 
� Zwiększenie dostępu młodzieży do szkolnictwa średniego 
� Zapewnienie dostępu mieszkańców do różnych form kształcenia zawodowego w 

zależności od potrzeb lokalnego i ponadlokalnego rynku pracy 
� Zintensyfikowanie działań związanych z profilaktyką zdrowotną 
� Zwiększenie dostępności, szczególnie dzieci i młodzieży do różnych form 

aktywności ruchowej  
• Podniesienie jakości życia i poziomu zdrowotności mieszkańców powiatu 
Cel operacyjny: 
� Dążenie do poprawy jakości życia 

• Wykorzystanie walorów dostępności komunikacyjnej poprzez modernizację 
infrastruktury drogowej i rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej 

Cele operacyjne: 
� Osiągnięcie dobrego poziomu technicznego połączeń lokalnych 
� Rozbudowa infrastruktury towarzyszącej ciągom komunikacyjnym o znaczeniu 

krajowym przebiegających przez powiat piotrkowski 
� Przyspieszenie telefonizacji powiatu 

• Tworzenie warunków do rozwoju nowoczesnego rolnictwa, stymulowanie 
wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich 

Cele operacyjne: 
� Poprawa warunków i jakości mieszkańców wsi poprzez jej „urbanizację” 
� Poprawa efektywności gospodarowania i doskonalenie jakości produktów 
� Zwiększenie dochodów z działalności rolniczej poprzez różnego rodzaju 

rozwiązania organizacyjne (spółdzielnie marketingowe, grupy producenckie, kółka 
maszynowe) 

• Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i turystyki 
Cele operacyjne: 
� Tworzenie korzystnego klimatu dla inwestorów zewnętrznych  
� Wspieranie lokalnego biznesu 
� Tworzenie enklaw szybkiego rozwoju gospodarczego dla pozyskiwania 

inwestorów zewnętrznych i wewnętrznych 
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6.2. Zgodność Strategii z założeniami Gminy 
 
„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wolbórz na lata 2008-2015” tworzona 
jest wraz z aktualizacją „Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Wolbórz na lata 2008-
2015” oraz „Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wolbórz”.  
Nadrzędnym dokumentem jest „Strategia Zrównoważonego Rozwoju”.  
W/w dokumenty są w pełni zgodne z dokumentami strategicznymi wyższych szczebli 
(województwa i powiatu) oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Łódzkiego. Są także zgodne z obowiązującymi na terenie gminy dokumentami 
„Program Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz” oraz ze 
„Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolbórz”.  
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VII.  PLAN ZADAŃ NA LATA 2008-2015 
 
Celem opracowania Strategii jest stworzenie dokumentu pomocniczego                             
w negocjacjach o uzyskanie dofinansowania z zewnętrznych środków finansowych, na 
przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na terenie gminy Wolbórz.  
 

Programy Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wolbórz 
 

Poniżej przedstawione programy są wynikiem analizy celów strategicznych                   
i operacyjnych. Ponadto są one tożsame z programami zawartymi w „Planie Rozwoju 
Lokalnego dla Gminy Wolbórz”, gdzie zostaną przyporządkowane im odpowiednie 
zadania inwestycyjne wraz ze źródłem finansowania oraz kosztami.  
 
Programy: 

1) Program zrównoważonego rozwoju gospodarki wodno- ściekowej 
2) Program rozwoju i modernizacji systemu komunikacyjnego 
3) Program rozwoju i modernizacji placówek oświaty 
4) Program rozwoju i modernizacji placówek sfery społecznej 
5) Program rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
6) Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
7) Program poprawy bezpieczeństwa energetycznego 
8) Program zrównoważonego rozwoju gospodarczego (przygotowanie terenów 

pod inwestycje) 
9) Program ochrony zasobów przyrodniczych i rozwoju małej retencji  
10) Program rozwoju sportu i turystyki 
11) Program promocji gminy 
12) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 
Zestawienie odpowiadającego programom planu zadań dla gminy Wolbórz do 
realizacji w latach 2008-2015 jest wynikiem konsultacji władz samorządowych               
z mieszkańcami w zakresie długookresowych zamierzeń inwestycyjnych i może być 
przedstawione partnerom przyszłych przedsięwzięć publiczno-prywatnych.  
W „Planie zadań” stworzono bazę informacji odnośnie najpilniejszych i najbardziej 
pożądanych potrzeb inwestycyjnych gminy oraz zgromadzono dane o wszystkich 
rozpoczętych inwestycjach. Przedstawiono również zadania organizacyjne dla Urzędu 
Gminy oraz innych instytucji społecznych, podmiotów gospodarczych czy 
stowarzyszeń działających w gminie zmierzające do poprawy warunków życia 
mieszkańców.  
Na większość zadań inwestycyjnych Samorząd Gminy będzie musiał pozyskać 
pieniądze ze źródeł zewnętrznych, takich jak: dofinansowanie z UE, kredyty, pożyczki 
i inne. Dlatego też realizacja niektórych zadań może zostać rozłożona w czasie,                  
a niektórych przyspieszona. 
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7.1. Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2008 - 
2015 
 
Opis najważniejszych zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji w latach 
2008-2015 przedstawia poniższe zestawienie: 
 

Lp. Nazwa zadania Termin 
realizacji 

Szacunkowe  koszty 
[PLN] 

Źródło 
finansowania 

Uwagi 

Program rozwoju gospodarki wodno - ściekowej 

1 Program ochrony wód 
Zbiornika Sulejowskiego 
- budowa kanalizacji 
sanitarnej południowo- 
wschodniej części gminy 
Wolbórz 

2009-2012 24.000.000,- 1) środki własne –   
6.000.000,- 
2) środki UE     – 
18.000.000,- 

 

2 Budowa kanalizacji 
sanitarnej we wsiach:  
Proszenie, Psary 
Lechawa,  część 
Polichna, część 
Wolborza oraz 
rozbudowa oczyszczalni 
ścieków we wsi Psary 
Stare gmina Wolbórz 

2008 859.512,- 1) środki własne –  
859.512,-  

Kontynuacj
a zadania. 
(W roku 
2007 
poniesiono 
koszty w 
kwocie: 
2.673.780). 

3 Rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej i wodociągów 
w Wolborzu ul. Różana, 
Sobieskiego, Polna 

2009-2010 300.000,- 1) środki własne  
300.000,- 
 

 

4 Budowa kanalizacji: 
północno – zachodnia  
część gminy 

2012 – 2015 6.000.000,- 1) środki własne –     
900.000,- 
2) środki UE     –  
5.100.000,- 

 

5 Wsparcie budowy 
przydomowych 
oczyszczalni ścieków na 
terenie gminy 
(miejscowości o "luźnej 
zabudowie" – gdzie 
kanalizacja sieciowa jest 
nieuzasadniona 
ekonomicznie) 

2008-2015 130.000,- 1) środki własne – 
130.000,- 

 

6 Przebudowa wodociągu 
w Wolborzu: ul. L. 
Czarnego 

2008 30.000,- 1) środki własne – 
30.000,- 
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7 Przebudowa sieci 
wodociągowej w 
Bogusławicach 

2008 500.000,- 1) środki własne –   
500.000,- 

 

8 Rozbudowa wodociągów 
gminnych na terenach 
nowej zabudowy 
letniskowej i 
mieszkaniowej 

2008-2015 1.156.000,- 1) środki własne –
1.156.000,-   

 

9 Połączenie wodociągów: 
a) Kuznocin- Wolbórz 
b)Polichno - Wolbórz 
c) Żywocin- Wolbórz 

2011-2013 160.000,- 1) środki własne –   
160.000,-  
 

 

10 Modernizacja gminnej 
sieci wodociągowej  

2009-2010 1.000.000,- 
 

1) środki własne –   
150.000,- 
2) środki UE 
–   850.000,- 

 

11 Modernizacja ujęć wody 
na terenie gminy 

2009-2013 1.000.000,- 1) środki własne –   
150.000 
2) środki UE     –   
850.000,- 

 

  RAZEM: 35.135.512,- środki własne: 
10.335.512,- 
środki UE: 
24.800.000,- 

 

Program rozwoju i modernizacji systemu komunikacyjnego 

12 Budowa obwodnicy dla 
Wolborza 

2009 -2015 12.000.000,- 1) środki własne –     
2.000.000,- 
2) środki UE     –   
10.000.000,-  

 

13 Budowa nawierzchni i 
chodników na Osiedlu 
1000-lecia w Wolborzu, 
w ulicach: Sportowa, 
Plac Siniarskiego, 
Parkowa, Batorego, 
Leszka Czarnego, 
Ostrowskiego i 
Czarnieckiego 

2008 601.993,- 1) środki własne  -    
601.993,- 

Kontynuacj
a zadania. 
(W roku 
2007 
poniesiono 
koszty w 
kwocie: 
1.568.007). 

14 Budowa nawierzchni ulic 
i chodników:  
ul. Targowa, 
ul.Młynarska w 
Wolborzu 

2008 650.000 1) środki własne –   
650.000,- 
 

 

15 Budowa drogi Lubiatów 
– Zakrzew 

2009 – 2010 1.150.000,- 1) środki własne -   
180.000,- 
2) środki UE      -    
970.000,- 

 

 
 



Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wolbórz 
__________________________________________________________________________  

 79 

16 Budowa drogi Proszenie 
- Psary Lechawa 

2009 -2010 2.000.000,- 1) środki własne -     
300.000,- 
2) środki UE      -  
1.700.000,- 
 

 

17 Przebudowa dróg 
gminnych 

2010 -2015 9.100.000,- 1) środki własne –   
1.900.000 
3) środki UE   –  
7.200.000 

 

18 Remont dróg 
dojazdowych do pól na 
terenie gminy 

2008-2015 3.360.000,- 1) środki własne – 
2.800.000 
2) Urząd   
  Marszałkowski  
  w Łodzi   -  
560.000,- 

 

19 Budowa chodników w 
gminie 

2008 - 2015 1.000.000,- 1) środki własne –    
1.000.000,- 

 

20 Modernizacja i 
rozbudowa oświetlenia 
ulicznego 

2010- 2013 730.000,- 1) środki własne -     
110.000,- 
2) środki UE      -     
620.000,- 

 

  RAZEM: 30.591.993,- środki własne:  
9.441.993,- 
dotacje krajowe:  
490.000,- 
środki UE: 
20.460.000,-  

 

Program rozwoju i modernizacji placówek oświaty 

21 Termomodernizacja 
budynków Publicznego 
Gimnazjum i Szkoły 
Podstawowej w 
Wolborzu 

2008-2009 1.785.000,- 1) środki własne -    
265.000,- 
2) środki UE-  
1.500.000 

 

22 Termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej w 
Proszeniu 

2009- 2013 100.000,- 1) środki własne -      
100.000 
 

 

23 Remont SP Komorniki 2009 -2010 300.000,- 1) środki własne -     
300.000 

 

  RAZEM: 2.185.000 środki własne:  
685.000,- 
środki UE: 
1.500.000,- 

 

Program rozwoju i modernizacji placówek sfery społecznej 

24 Remont budynku Urzędu 
Gminy 

2008- 2009 300.000,- 1) środki własne –    
300.000- 

 

25 Remont budynku 
komunalnego (Ośrodek 
Zdrowia) w Goleszach 
Dużych 

2010- 2012 300.000,- 1) środki własne -       
75.000 
2) środki UE      -     
225.000 

 



Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wolbórz 
__________________________________________________________________________  

 80 

 
26 Budowa mieszkań 

socjalnych w 
Bogusławicach 

2008 -2009 405.000,- 1) środki własne -     
284.000,- 
2) dotacja krajowa -
Min. Infrastruktury 
/BGK (dotacja): 
121.000,- 

 

27 Rozbudowa budynku 
Urzędu Gminy 

2012 - 2015 500.000,- 1) środki własne –    
500.000,- 

 

28 Budowa szaletu 
publicznego 

2010-2012 100.000,- 1) środki własne –    
100.000,- 

 

  RAZEM: 1.505.000 środki własne:   
1.259.000,- 
dotacje krajowe:  
121.000,- 
środki UE: 
225.000,- 

 

Program rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

29 Remont i przebudowa 
budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury w 
Wolborzu 

2008 
 
 
 
 
 
2009-2010 
 

475.200 
 
 
 
 
 
500.000,- 

1) środki własne -     
295.200,- 
2) dptacja krajowa 
MKiDN  - 
180.000,- 
 
1) środki własne –  
100.000,- 
2) dotacja krajowa 
MKiDN – 
200.000,- 
3) środki UE     –    
200.000,- 

 

  RAZEM: 975.200 środki własne:   
395.200,- 
dotacje krajowe:  
380.000,- 
środki UE: 
200.000,- 

 

Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego 

30 Udział w projekcie 
"Budowa 
Zintegrowanego Systemu 
e-Usług Publicznych 
Województwa Łódzkiego 
(Wrota Regionu 
Łódzkiego) 

2008-2013 24.060 1) środki własne -       
24.060 

15% udziału 
w kosztach 
projektu 
realizowane-
go przez 
Wojewódz-
two Łódzkie 

  RAZEM: 24.060 środki własne: 
24.060,- 
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Program zrównoważonego rozwoju gospodarczego /przygotowanie terenów inwestycyjnych/ 

31 Zakup gruntu pod 
przyszłe tereny 
inwestycyjne 

2010 - 2012 1.000.000,- 1) środki własne  -    
1.000.000,- 

 

  RAZEM: 1.000.000,- środki własne:    
1.000.000,- 

 

Program ochrony zasobów przyrodniczych i rozwoju małej retencji 

32 Budowa zbiornika 
wodnego /małej retencji/ 
w Wolborzu /rzeka 
Moszczanka/ 

2012 -2015 12.000.000,- 1) środki własne -   
2.400.000,- 
2) dotacja 
WFOŚiGW - 
9.600.000,- 

 

  RAZEM: 12.000.000,- środki własne: 
2.400.000,- 
dotacje krajowe: 
9.600.000,- 

 

Progam rozwoju sportu i turystyki 

33 Budowa na terenie gminy 
pieszo- rowerowych 
ciągów sportowo- 
rekreacyjnych 

2009- 2013  1.400.000,- 1) środki własne -      
400.000,- 
2) środki UE      -   
1.000.000,- 

 

34 Budowa sali 
gimnastycznej /SP 
Golesze/ 

2008 855.400 
 
 

1) środki własne -    
455.400,- 
2) dotacja krajowa 
Min.  Sportu   -    
400.000,- 

Kontynuacja  
zadania. 
(w roku 2007 
poniesiono 
koszty w 
kwocie 
853.610). 

35 Budowa obiektów 
sportowych - Boisko 
"ORLIK 2012" w 
Wolborzu 

2010 -2012 1.000.000,- 1) środki własne –  
340.000,- 
2) dotacja krajowa 
Min. Sportu   –   
330.000,- 
3) dotacja Urząd 
Marszałkowski -     
330.000,- 

 

36 Budowa obiektów 
sportowo- rekreacyjnych 
na terenie gminy 
/Golesze,  Lubiaszów, 
Komorniki, Proszenie/ 

2011- 2013 1.000.000,- 1) środki własne –  
250.000,- 
2) środki UE     –    
750.000,- 
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37 Budowa obiektów 
rekreacyjnych –w gminie 
Wolbórz /place zabaw/ 

2011- 2013 120.000,- 1) środki własne –    
30.000 
2) środki UE      –     
90.000 

 

  RAZEM: 4.375.400 środki własne: 
1.475.400,-  
dotacje krajowe: 
1.060.000,- 
środki UE:  
1.840.000,- 

 

  OGÓŁEM : 87.792.165 środki własne: 
27.216.165,-  
dotacje krajowe: 
11.651..000,- 
środki UE:  
49.025.000,- 

 

 
 
Zadania inwestycyjne są zgodne z dokumentami strategicznymi:  

− Regionalnym Programem Rozwoju Województwa Łódzkiego,  
− Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego,  
− Strategią Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego,  
− Programem Ochrony Środowiska i Gospodarki Opadami Województwa 

Łódzkiego,  
− Programem Ochrony Środowiska i Gospodarki Opadami powiatu 

Piotrkowskiego, 
− Programem Ochrony Środowiska i Gospodarki Opadami Gminy Wolbórz. 

 
 
7.2. Wykaz zadań organizacyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2008 – 
2015 

 
Zadania organizacyjne przewidziane do realizacji na terenie gminy Wolbórz w latach 
2008-2015:  
 
Lp. Zadania Harmonog

ram 
realizacji 

Wskaźnik osiągnięcia 
celu/minimum 
realizacyjne 

Źródła 
środków 

Partnerzy/ 
koordynatorzy 

1. Podniesienie 
standardu usług 
społecznych w 
gminie 

Zadanie 
ciągłe  

Poprawa jakości pracy 
instytucji gminnych, 
placówek oświatowych, 
kulturalnych, itp.). 
Świadczenie 
profesjonalnych usług na 
rzecz ludności w gminie 
przez wszystkie 
instytucje społeczne. 
Doskonalenie jakości 
pracy przez szkolenia, 
wprowadzanie 

Budżet 
Gminy 
Budżety i 
zasoby 
kadrowe 
placówek 
sfery 
społecznej 
Środki 
pomocowe 
UE i inne  

Dyrektorzy 
placówek sfery 
społecznej 
Stowarzyszenia i 
organizacje 
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standardów jakości usług, 
w tym zwłaszcza 
wprowadzenie 
elektronicznego obiegu 
dokumentów 

2. Działania na rzecz 
podniesienia 
standardów obsługi 
ludności w zakresie 
usług zdrowia  
 

Zadanie 
ciągłe 

Poprawa jakości 
wyposażenia i stanu 
technicznego obiektów  
Poprawa standardu 
świadczonych usług 
medycznych 

Budżety 
Ośrodków 
Zdrowia 
Środki 
pomocowe 
UE i inne 

Dyrektorzy 
Ośrodków 
Zdrowia Firmy 
szkoleniowe 
Stowarzyszenia i 
organizacje 

3.  Opracowanie i 
wdrożenie programu 
promocji zdrowego 
stylu życia 

Zadanie 
ciągłe 

Propagowanie zdrowego 
stylu życia: aktywności 
fizycznej, odpoczynku, 
zdrowego żywienia 
Prowadzenie profilaktyki 

Budżet gminy 
NFZ 
Środki 
pomocowe 
UE i inne 

Dyrektorzy 
Ośrodków 
Zdrowia 
Stowarzyszenia i 
organizacje 

4.  Wzrost 
bezpieczeństwa w 
gminie  

Zadanie 
ciągłe  

Poprawa bezpieczeństwa 
w gminie poprzez 
działania szkoleniowe i 
interwencyjne.  

Budżet 
Gminy 
Policja  
Jednostki 
OSP  
Budżety i 
zasoby 
kadrowe 
placówek 
sfery 
społecznej 
Środki 
pomocowe 
UE i inne  

Policja  
Jednostki OSP 
Stowarzyszenia i 
organizacje 
 

5. Organizacja  
imprez kulturalnych 
przez Gminny 
Ośrodek Kultury, 
Urząd Gminy i inne 
jednostki 
kulturalno-
oświatowe 

Zadanie 
ciągłe  

Podniesienie kultury 
społeczeństwa gminy 
Kultywowanie 
miejscowej tradycji i 
kultury 
Zorganizowanie wolnego 
czasu mieszkańców 
Możliwość rozwoju 
własnych zainteresowań 
Wzrost atrakcyjności 
gminy 
Integracja społeczności 
lokalnej 

Budżet gminy 
Środki 
pomocowe 
UE i inne 

Wójt Gminy  
Instytucje i 
organizacje 
społeczne GOK  
Parafia Wolbórz 
GKRPA 
LGD 
Stowarzyszenia i 
organizacje  

6. Opracowanie i 
wdrożenie systemu 
wszechstronnego 
kształcenia 
młodzieży   

Zadanie 
ciągłe  

Wyrównanie szans 
rozwojowych młodzieży  
z różnych środowisk 

Budżet gminy 
Środki 
pomocowe 
UE i inne 

Dyrektorzy 
placówek 
oświatowych  
Instytucje i 
organizacje 
społeczne  
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7. Podniesienie 
poziomu nauczania 
w placówkach 
oświatowych na 
terenie gminy  

Zadanie 
ciągłe 

Podniesienie poziomu 
nauczania poprzez: 
poprawę poziomu 
nauczania języków 
obcych 
(dofinansowanie 
dokształcania 
nauczycieli), dostęp do 
nowoczesnych 
technologii (pracownie 
komputerowe, Internet), 
dostęp do kultury, 
sportu i rekreacji 
(poprawa kondycji 
fizycznej).  
Zapewnienie młodzieży 
optymalnych warunków 
do startu w dorosłe 
życie 

Budżet Gminy 
Budżety                      
i zasoby 
kadrowe 
placówek 
oświatowych 
Środki 
pomocowe UE 
i inne  

Dyrektorzy 
placówek 
oświatowych  
Instytucje i 
organizacje 
społeczne 
Stowarzyszenia i 
organizacje 

8.  Prowadzenie 
poradnictwa 
zawodowego dla 
uczniów szkół 
gimnazjalnych  

Zadanie 
ciągłe  

Kształcenie młodzieży 
wg ich preferencji oraz 
potrzeb na rynku pracy  

Budżet gminy  
Fundusze 
pomocowe UE 
i inne 

Dyrektorzy 
placówek 
oświatowych  
Instytucje i 
organizacje 
społeczne 

9. Rozwój zasobów 
ludzkich 

Zadanie 
ciągłe 

Motywowanie do 
podnoszenie poziomu 
wykształcenia, 
umożliwienie 
przekwalifikowania 
grupom zagrożonych 
utratą źródeł dochodu, 
organizacja szkoleń dla 
rolników (nowoczesne 
technologie, rolnictwo 
ekologiczne, 
agroturystyka) oraz 
osób rozpoczynających 
działalność gospodarczą                   
i bezrobotnych, 
pobudzenie ludności do 
rozpoczynania 
działalności 
gospodarczej.  

Budżet Gminy 
Budżety i 
zasoby 
kadrowe 
placówek sfery 
społecznej 
Środki 
pomocowe UE 
i inne  
Stowarzyszenia 
i organizacje 

Dyrektorzy 
placówek 
oświatowych  
LGD 
Instytucje i 
organizacje 
społeczne 

10. Organizacja czasu 
wolnego dzieci i 
młodzieży  

Zadanie 
ciągłe 

Organizacja zajęć 
pozaszkolnych 
(kulturalnych, sporto-
wych, rekreacyjnych, 
wyrównawczych dla 
dzieci mających 
problemy w szkole, 
informacyjnych dla 
gimnazjalistów 
wybierających szkołę i 
przyszły zawód).  

Budżet Gminy 
Budżety i 
zasoby 
kadrowe 
placówek sfery 
społecznej 
GKRPA 
Środki 
pomocowe UE 
i inne  

Dyrektorzy 
placówek 
oświatowych  
LGD 
Instytucje i 
organizacje 
społeczne 
Stowarzyszenia i 
organizacje 
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Aktywna działalność 
świetlic wiejskich. 
Aktywizacja 
mieszkańców. 
Zmniejszenie 
zagrożenia patologiami 
społecznymi. 

11. Wyrównywanie 
szans rozwojowych 
i przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu osób 
niepełnosprawnych 

Zadanie 
ciągłe 

Zagwarantowanie 
osobom 
niepełnosprawnym 
dostępu do edukacji, 
sportu i kultury 
Rehabilitacja społeczna 
i zawodowa osób 
niepełnosprawnych 

Budżet gminy 
PFRON 
Środki 
pomocowe UE 
i inne 

Wójt Gminy  
GOPS  
Ośrodki zdrowia 
Stowarzyszenia i 
organizacje 

12.  Wspieranie 
inicjatyw 
mieszkańców 
gminy 

Zadanie 
ciągłe  

Wspomaganie inicjatyw 
mieszkańców gminy 
przyczyniających się do 
poprawy życia 
społecznego w gminie.  

Budżet Gminy                     
Środki 
pomocowe UE 
i inne 

Wójt Gminy                  
Stowarzyszenia, 
fundacje                        
i organizacje 
pozarządowe 

13. Współpraca z 
organizacjami 
pozarządowymi 
działającymi na 
terenie gminy, w 
tym zwłaszcza z 
LGD 
„Stowarzyszenie 
Dolina Pilicy” w 
zakresie realizacji 
założeń Lokalnej 
Strategii Rozwoju 

Zadanie 
ciągłe 

Zintegrowanie działań 
stowarzyszeń i fundacji 
i innych organizacji w 
kierunku poprawy 
standardu życia 
mieszkańców w gminie 

Budżet gminy 
Środki 
pomocowe UE 
i inne 
Stowarzyszenia 
i organizacje 

Wójt Gminy 
LGD 
„Stowarzyszenie 
Dolina Pilicy” 
Stowarzyszenia i 
organizacje 

14.  Popularyzacja idei 
wolontariatu  
 
 

Zadanie 
ciągłe 

Poprawa dostępu do 
informacji dla zaintere-
sowanej zdobywaniem 
doświadczenia 
młodzieży Zwiększenie 
aktywności młodzieży 
Pomoc najbardziej 
potrzebującym  

Budżet gminy 
Środki 
pomocowe UE 
i inne 

Wójt Gminy 
Stowarzyszenia i 
organizacje 

15.  Analiza 
zapotrzebowania i 
opracowanie 
koncepcji 
gazyfikacji gminy 

2010 Zdiagnozowanie 
potrzeb energetycznych 
gminy oraz możliwości 
zaopatrzenia z 
wykorzystaniem 
ekologicznych źródeł 

UG Wolbórz Eksperci 
zewnętrzni 
LGD 

17 Popularyzacja 
upraw i technologii  
ekologicznych z 
dziedziny alterna-
tywnych źródeł 
energii, utylizacji 
odpadów, 
oczyszczania 
ścieków itp. 

Zadanie 
ciągłe 

Szkolenidotyczące 
działań 
proekologicznych m.in. 
dot. /przydomowych 
oczyszczalni ścieków, 
źródeł energii 
odnawialnej, itp.../ 

UG Wolbórz Eksperci 
zewnętrzni 
LGD 
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18 Edukacja 
ekologiczna 

Zadanie 
ciągłe 

Zakup publikacji i 
wydanie ulotek z 
zakresu ekologii, 
konkursu o charakterze 
proekologicznym pt. 
"Czysta wieś", akcja 
"Sprzątanie świata" 

UG Wolbórz 
WFOŚiGW 

Dyrektorzy szkół 
LGD 
organizacje 
pozarządowe 

19 Selektywna zbiórka 
odpadów 

Zadanie 
ciągłe 

Zakup pojemników i 
worków do segregacji 

UG Wolbórz  

20 Zbiórka odpadów 
niebiezpiecznych 

Zadanie 
ciągłe 

Zwiększenie odsetka 
zbiórki odpadów 
niebezpiecznych 

UG Wolbórz  

21 Program likwidacji 
azbestu 

2015 Opracowanie Programu 
likwidacji azbestu wraz 
z regulaminem 
wdrażania 

UG Wolbórz Eksperci 
zewnętrzni 

22 Współpraca 
międzygminna w 
zakresie gospodarki 
odpadami 
/Powiatowy Zakład 
Gospodarki 
Odpadami/ 

Zadanie 
ciągłe 

Działania ponadlokalne 
dotyczące 
zorganizowanej polityki 
środowiskowej w 
powiecie 

UG Wolbórz Powiat 
piotrkowski 
JST powiatu 
piotrkowskiego 

23 Organizacja imprez 
masowych 
promująych gminę 
/targi, festiwale, 
festyny, przeglądy/ 

Zadanie 
ciągłe 

Organizacja i 
uczestnictwo w 
imprezach promujących 
gminę Wolbórz jako 
obszar atrakcyjny 
kulturowo, turystycznie 
i gospodarczo 

UG Wolbórz GOK 
LGD 
PCHE ZŁ 
OSP 
organizacje 
pozarządowe 

24 Publikacja 
wydawnictw 
promocyjnych 
dotyczącyh gminy 

Zadanie 
ciągłe 

Przygotowanie, 
publikacja broszur, 
ulotek promujących 
gminę 

UG Wolbórz  

25 Rozwój turystyki Zadanie 
ciągłe 

Rozwój turystyki, w 
tym zwłaszcza w 
obrębie Zbiornika 
Sulejowskiego i okolic, 
promocja markowych 
produktów 
turystycznych 

UG Wolbórz 
środki UE 

LOT 
LGD 
organizacje 
pozarządowe 

 
 
Zadania organizacyjne realizuję poszczególne programy, które zostały przedstawione 
dla celów strategicznych i operacyjnych Strategii.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wolbórz 
__________________________________________________________________________  

 87 

7.3. Wskaźniki realizacji zadań Strategii  
 
Dla oceny realizacji Strategii konieczne jest ustalenie systemu wskaźników, 
określających skuteczność poszczególnych działań. Wskaźniki te można podzielić na 
grupy: 

− wskaźniki ekonomiczne – określają koszt jednostkowy osiągnięcia określonego 
efektu, 

− wskaźniki ekologiczne – pozwolą określić efekt ekologiczny podejmowanych 
działań (jakość wód powierzchniowych i podziemnych, wskaźniki 
zanieczyszczenia powietrza, długość sieci infrastruktury, wskaźniki lesistości, 
ilość odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca, stopień odzysku surowców 
wtórnych itp.), 

− wskaźniki społeczne – np. zaangażowanie mieszkańców w działania, udział               
w realizacji zadań, uczestniczenie w procesach planowania, monitorowania itp. 

 
Ocena skuteczności wdrażania „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy 
Wolbórz” będzie prowadzona m.in. przez porównanie wskaźników 
charakteryzujących stan przed i po realizacji zadań zawartych i skonkretyzowanych              
w „Planie Rozwoju Lokalnego dla Gminy Wolbórz”.  
 
Przykładowe wskaźniki prowadzenia monitoringu Strategii zamieszczono w poniższej 
tabeli: 

Działanie Wskaźnik  
Wskaźniki produktu 

Długość dróg o zmodernizowanej powierzchni Km 
Długość wybudowanych ścieżek rowerowych Km 
Długość sieci wodociągowej – nowej i zmodernizowanej Mb 
Długość sieci kanalizacji deszczowej– nowej i zmodernizowanej Mb 
Długość sieci kanalizacji sanitarnej – nowej i zmodernizowanej Mb 
Liczba wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków szt. 
Długość nowo wybudowanej sieci gazowej Mb 
Powierzchnia nowych terenów pod inwestycje Ha 

Powierzchnia zmodernizowanych budynków oświatowych m2 

Powierzchnia zbudowanych placówek oświatowych m2 

Powierzchnia zbudowanych placówek rekreacyjno-sportowych m2 

Ilość zmodernizowanych stacji uzdatniania wody pitnej szt. 
Ilość zmodernizowanych oczyszczalni ścieków szt. 
Wzrost przepustowości oczyszczalni ścieków m3/dobę 
Liczba wybudowanych zbiorników wodnych szt. 
Liczba wybudowanych obiektów sportowych  szt. 

Wskaźniki rezultatu 
Ilość nowo podłączonych gospodarstw domowych do wodociągu, sieci 
kanalizacyjnej i deszczowej 

% 

Stosunek ilości budynków podłączonych do wodociągu, sieci 
kanalizacyjnej i deszczowej do wszystkich budynków 

% 

Wskaźnik powierzchni dróg objęty modernizacją i ulepszeniem 
nawierzchni 

% 
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Ilość ścieków oczyszczonych w wyniku rozbudowy lub modernizacji m3 
Wskaźnik ilości ścieków dopływających do oczyszczalni w stosunku do jej 
przepustowości 

% 

Zwiększenie ilości segregowanych odpadów na terenie gminy % 
Wskaźniki oddziaływania 

Ilość osób korzystających z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, 
deszczowej i gazowej 

szt. 

Polepszenie stanu środowiska naturalnego (ilość odprowadzanych i 
oczyszczanych ścieków, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 
atmosferycznego) 

% 

Wielkość migracji ‰ 
Wzrost poziomu życia mieszkańców % 
Wskaźnik poprawy jakości dróg w wyniku przeprowadzonej ich 
modernizacji i ulepszenia nawierzchni 

% 

 Spadek emisji niebezpiecznych związków - CO2, SO2, NO2 mg/m3 

 
 
7.4. Zestawienie przewidywanych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych   
 
Przewidywanymi źródłami środków finansowych na przeprowadzenie działań 
inwestycyjnych na terenie gminy są:  

− budżet gminy,  
− budżet państwa, 
− kredyty, pożyczki,  
− środki  pomocowe: fundusze unijne, 
− środki mieszkańców, rolników i przedsiębiorców z terenu gminy,  
− inne: F.O.G.R., WFOŚiGW i NFOŚiGW, Totalizator Sportowy, 
− środki fundacji i stowarzyszeń.  

 
Większość zadań do realizacji na terenie gminy w latach 2008-2015 ma szacunkowo 
określone koszty inwestycji. Koszty będą wyliczane przed przystąpieniem do realizacji 
konkretnych zadań i po analizie potencjalnych źródeł środków (możliwości 
dofinansowania).  
Działania organizacyjne będę w większości realizowane w ramach prac i zasobów 
Urzędu Gminy w Wolborzu oraz innych instytucji społecznych działających na terenie 
gminy. 
Potencjalne możliwości uzyskania dofinansowania na zadania realizowane w gminie 
w latach 2008-2015 przedstawione zostały w Załączniku Nr 1.  
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7.5. System wdrażania i oceny  
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wolbórz określa priorytety inwestycyjne 
dla gminy Wolbórz na lata 2008-2015. Sposób opracowania dokumentu – przy 
szerokim udziale lokalnej społeczności – gwarantuje społeczną akceptację dla zakresu 
i ram czasowych planowanych zadań. Harmonogramy realizacyjne zadań będą 
stanowić materiał pomocniczy dla Rady Gminy, natomiast decyzje dotyczące 
realizacji konkretnych zadań będą podejmowane przez Radę Gminy przy uchwalaniu 
corocznych budżetów. System wdrażania planu wynika z kompetencji organów 
gminy, określonych w „ustawie o samorządzie gminnym”. Dla przewidzianych do 
realizacji zadań został sporządzony plan finansowania, z wykazem źródeł środków 
oraz ich udziałem w ogólnych kosztach inwestycji. Dla większości zadań udział 
środków zewnętrznych jest warunkiem ich rozpoczęcia – gmina samodzielnie nie 
będzie w stanie udźwignąć ciężaru finansowania inwestycji.  
 
Wdrażaniem Strategii Rozwoju Gminy kierować będzie Wójt Gminy Wolbórz. Wójt 
może – dla realizacji poszczególnych programów – powoływać specjalne zespoły, 
złożone z pracowników Urzędu Gminy lub powierzać nadzór nad realizacją 
konkretnego zadania przygotowanemu merytorycznie pracownikowi.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedury przetargowe           Procedury przetargowe 
 
  Realizacja inwestycji             Realizacja inwestycji 
 
   Rozliczenie zadania                Rozliczenie zadania 
 
          Sprawozdanie                        Sprawozdanie 
 
 
                                        Raport  
 

 
 
 
 

Wójt Rada Gminy 

Zespół  Zespół 
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System monitoringu realizacji zadań Strategii prowadzić należy wg następującego 
schematu: 
� Wójt powołuje zespoły robocze złożone z pracowników Urzędu Gminy, 

których zadaniem jest przygotowanie realizacji poszczególnych zadań 
inwestycyjnych. Zespół będzie odpowiedzialny za przygotowanie projektu, 
wniosku o środki zewnętrzne na jego realizację itp..  
� Zespoły robocze przygotują sprawozdania ze swoich działań, a na podstawie 

tych sprawozdań będzie sporządzany coroczny raport z realizacji planu. Raport 
będzie przedstawiany Radzie Gminy. 
� Raport będzie zatwierdzany przez Radę Gminy. 
� W razie zaistnienia konieczności wcześniejszej nowelizacji planu Wójt powoła 

Zespół ds. nowelizacji, który przygotuje i przedłoży Radzie Gminy odpowiedni 
projekt wraz z uzasadnieniem. 

 
Osiągnięcie celów, wyznaczonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy 
Wolbórz  wymaga prowadzenia bieżącego monitoringu przebiegu jego realizacji. Stały 
monitoring umożliwia ocenę skuteczności podejmowanych działań oraz 
wprowadzanie – w razie wystąpienia takiej konieczności – odpowiednich korekt.  
 

Harmonogram działań monitorujących Strategię: 
Działanie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Opracowanie Strategii  x        
Aktualizacja Strategii      x   
Raporty z realizacji  x x x x x x x x 

 
Dla oceny realizacji programu konieczne jest ustalenie systemu wskaźników, 
określających skuteczność poszczególnych działań. Wskaźniki te można podzielić na 
grupy: 

− wskaźniki ekologiczne – pozwolą określić efekt ekologiczny podejmowanych 
działań (jakość wód powierzchniowych i podziemnych, wskaźniki 
zanieczyszczenia powietrza, długość sieci infrastruktury, wskaźniki lesistości, 
ilość odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca, stopień odzysku surowców 
wtórnych itp.) 

− wskaźniki ekonomiczne – koszt jednostkowy osiągnięcia określonego efektu 
ekologicznego,  

− wskaźniki społeczne – zaangażowanie mieszkańców w działania, udział                    
w realizacji zadań, uczestniczenie w procesach planowania, monitorowania itp. 
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VIII. WYKAZ MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH  
 
1. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 
2. Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013 
3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013  
4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  
5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
6. Program Operacyjny Konkurencyjna Gospodarka  
7. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej  
8. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 
9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
10. Roczniki Statystyczne Województwa Łódzkiego  
11. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 
12. Strategia Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego 
13. Plan Lokalnego Rozwoju Gminy Wolbórz, Wolbórz 2004 
14. Plan Rozwoju Miejscowości Wolbórz w gminie Wolbórz, Wolbórz 2005 
15. Gminny Program Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Wolbórz 2004 
16. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wolbórz, Wolbórz 

2008 (projekt) 
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Załącznik Nr 1.  
 
Potencjalne źródła środków: 
 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) 
EFRWP prowadzi program grantowy „Program Wspierania Inicjatyw Obywatelskich Na 
Rzecz Terenów Wiejskich”, którego celem jest pobudzenie aktywności środowisk                             
i organizacji lokalnych oraz stymulowanie lokalnych inicjatyw i współpracy na rzecz rozwoju 
i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową  i oświatową. 
Zakres przedmiotowy grantów udzielanych w ramach niniejszego programu może obejmować 
przedsięwzięcia/zadania zlokalizowane na terenie wsi lub miast do 10 tyś mieszkańców, 
dotyczące inicjatyw obywatelskich w dziedzinach: 

− oświata,  
− ochrona zdrowia wraz z rehabilitacją leczniczą,  
− zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego oraz kreowanie narodowych 

produktów turystyki kulturowej na terenach wiejskich, w tym w szczególności 
ochrona i zachowanie obiektów o znaczeniu symbolicznym dla kultury oraz 
zabezpieczenie zabytków ruchomych i nieruchomych przed kradzieżą.  

Granty programu – do 10 tys. zł, udzielane w trybie konkursu projektów – będą stanowić 
wsparcie dla lepszego wykorzystania potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawy 
ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i pracy. O granty mogą ubiegać się 
organizacje pozarządowe oraz zorganizowane grupy osób/członków lokalnych społeczności, 
realizujące przedsięwzięcia w zakresie inicjatyw obywatelskich.  
 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) 
ARiMR jest instytucją rządową, której celem jest wspieranie działań służących rozwojowi 
rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów 
współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków 
krajowych. Zlecanie zadań ARiMR oraz nadzór nad ich realizacją znajduje się w gestii 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR została wyznaczona do pełnienia roli 
akredytowanej agencji płatniczej oraz instytucji wdrożeniowej dla środków pochodzących z 
Unii Europejskiej – dokonuje transferów finansowych dla większości działań w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i Funduszy strukturalnych. Głównymi beneficjentami 
działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy i przedsiębiorcy sektora rolnego, grupy 
producentów oraz sektor rybacki. 

 
Bank Rozwoju Rady Europy 

Bank Rozwoju Rady Europy udziela pożyczek na finansowanie projektów o znaczeniu 
społecznym. Bank posiada specjalne fundusze, z których dotowane są stopy procentowe 
kredytów udzielonych m.in. na: 
- tworzenie nowych miejsc pracy w regionach upośledzonych (zwłaszcza w małych                        

i średnich przedsiębiorstwach), 
- rozwój infrastruktury w sektorach: ochrony środowiska, szkolnictwa i służby zdrowia, 
- wydatki związane z katastrofami i klęskami naturalnymi (usuwanie skutków powodzi                     

i budowa ochrony przeciwpowodziowej), 
- pozostałe projekty: pomoc uchodźcom, budowę mieszkań dla rodzin o niskich dochodach, 

renowację zamków z przeznaczeniem na hotele i centra kulturalne.  
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Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 
NFOŚiGW jest największą instytucją realizującą Politykę Ekologiczną Państwa poprzez 
finansowanie inwestycji w ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Zasady 
funkcjonowania funduszu określa ustawa z dn. 27.04.2001 r. – Prawo ochrony Środowiska 
(Dz.U. nr 62, poz. 672 z późn. zm.). Szczegółowe zasady gospodarki finansowej NFOŚiGW 
określa Rozp.M.Ś. zdn. 20.12.2002 r (Dz.U. nr 230, poz.1934). W poszczególnych 
województwach działają WFOŚiGW. 
Dystrybucja środków finansowych z Funduszu odbywa się w ramach następujących dziedzin: 
ochrona powietrza, ochrona wód i gospodarka wodna, ochrona powierzchni ziemi, ochrona 
przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo, geologia i górnictwo, edukacja ekologiczna, Państwowy 
Monitoring Środowiska, programy międzydziedzinowe, nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska, ekspertyzy i prace badawcze. Korzystanie z większości zewnętrznych źródeł 
finansowania wymaga udziału własnego od 25 – 50% kosztów inwestycji.  
 

Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (TFOGR) 
Środki finansowe Funduszu przeznaczane są na ochronę, rekultywację i poprawę jakości 
gruntów rolnych w formie dotowania. Dotację przyznaje się dla poszczególnych 
asortymentów robót rolnych. Środki Funduszu przeznacza się dla tych obszarów gdzie istnieją 
warunki uzyskania wzrostu produkcji rolniczej, rekompensującej straty poniesione w wyniku 
zmniejszenia obszaru gruntów rolnych oraz na rekultywację zdegradowanych lub 
zdewastowanych gruntów. Z dotacji funduszu mogą korzystać gminy, które przyjęły do 
realizacji plan urządzeniowo-rolny oraz właściciele nieruchomości rolnej, działających                   
w sferze produkcji rolnej.  

 
Fundacja „Fundusz Współpracy” 

Fundacja jest apolityczną i wyspecjalizowaną jednostką, która – w imieniu kolejnych rządów 
– zarządza środkami pomocowymi i służy pomocą realizatorom projektów wspieranych                    
z pomocy zagranicznej. Celem Fundacji jest stymulowanie i wspieranie demokratycznych 
przekształceń i rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie działalności rządowych 
instytucji koordynujących pomoc zagraniczną, w szczególności poprzez przyjmowanie                       
i dystrybucję środków pieniężnych i rzeczowych pochodzących z Unii Europejskiej, innych 
instytucji międzynarodowych oraz zagranicznych instytucji rządowych i prywatnych.  
Wśród programów, realizowanych przez Fundację znajdują się: programy dla rozwoju 
przedsiębiorczości, programy dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, programy dla 
rozwoju wsi (Agrolinia, Agro-Smak, Agro-Info), programy wspierające reformy edukacyjne, 
programy wspierające inicjatywy i rozwój lokalny, w tym samorząd terytorialny.  
 

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

NMF i MF EOG to instrumenty finansowe przeznaczone dla nowych państw członkowskich 
Unii Europejskiej. Są to dodatkowe, obok Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, 
źródła bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W ramach w/w funduszy można ubiegać się                         
o dofinansowanie w zakresie:  

− Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję 
zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii  

− Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie 
zasobami 

− Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności 
administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla 
realizacji projektów inwestycyjnych 
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− Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa 
miast 

− Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, 
wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub 
służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych 

− Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem   
− Badania naukowe 
− Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania                         

z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa 
− Polityka regionalna i działania transgraniczne 
− Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire 

 
LIFE+ 

LIFE+ jest kontynuacją programu LIFE i ma na celu bezpośrednie wsparcie realizacji 
priorytetów 6 Programu Działań na Rzecz Środowiska (2002-2012). Program LIFE+ zgodnie 
z projektem Rozporządzenia umożliwi realizację projektów z zakresu trzech komponentów: 

− Przyroda i Różnorodność Biologiczna 
− Polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska (projekty z zakresu ochrony 

środowiska, zapobiegania zmianom klimatycznym, ochrony zdrowia i polepszania 
jakości życia oraz projekty z zakresu zrównoważonego wykorzystania zasobów 
naturalnych i gospodarki odpadami - komponent stanowi połączenie byłego 
komponentu LIFE-Środowisko oraz programu Forest focus), 

− Informacja i Komunikacja (projekty informacyjne i komunikacyjne, kampanie na 
rzecz zwiększania świadomości ekologicznej w społeczeństwie, w tym kampanie na 
temat zapobiegania pożarom lasów oraz wymiana najlepszych doświadczeń i praktyk).  

 
EkoFundusz 

Z EkoFunduszu udzielane jest wsparcie finansowe w formie bezzwrotnych dotacji. 
Priorytetowymi dziedzinami tego funduszu są m.in.: ochrona różnorodności biologicznej, 
gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych, unieszkodliwianie odpadów 
komunalnych i niebezpiecznych, ograniczanie emisji gazów powodujących zmiany klimatu 
ziemi (ochrona klimatu) oraz eliminacja niskich źródeł emisji (ochrona powietrza). Dotacje 
mogą uzyskać jedynie dotyczące inwestycji związanych bezpośrednio z ochrona środowiska, 
a w dziedzinie przyrody również projekty nieinwestycyjne.  
 

Programy wspierające działania na rzecz osób bezrobotnych  
lub zagrożonych bezrobociem 

Program „PIERWSZA PRACA” - podstawowym celem programu jest nie dopuszczenie do 
tego, aby absolwenci szkół stawali się i pozostawali bezrobotnymi. Niezbędne jest zatem 
zwiększenie szans absolwentów na uzyskanie pierwszego doświadczenia zawodowego. 
Intencją programu jest pobudzenie aktywności lokalnej w projektowaniu przyszłości 
zawodowej, uruchomienie mechanizmów rozwiązywania lokalnych problemów społecznych 
poprzez angażowanie młodych osób do pracy w organizacjach pozarządowych w charakterze 
wolontariuszy, sprzyjanie projektom wzmacniającym zdolność do samodzielnego poruszania 
się po rynku pracy, do samokształcenia i kreatywności. Program obejmuje 5 segmentów: małe 
i średnie przedsiębiorstwa, samozatrudnienie, kształcenie, wolontariat oraz informację, 
poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.  
Program „ABSOLWENT” – organizowany przez urzędy pracy pomagający w starcie 
zawodowym absolwentom szkół wyższych. Program wykorzystuje środki z Funduszu Pracy. 
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Program „JUNIOR” – celem programu jest aktywizacja zawodowa młodych osób 
niepełnosprawnych z wykorzystaniem środków z Funduszu Pracy i Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Program zakłada udział trenera pracy odpowiadającego za 
przygotowanie osoby niepełnosprawnej do podjęcia pracy.  
Program „50 PLUS” – zakłada konieczność podwyższenia produktywności                                   
i konkurencyjności osób zdolnych do pracy, podjęcia zdecydowanych działań w celu 
utrzymania i przywracania do zatrudnienia osób w wieku powyżej 50 lat. Przewiduje się, że 
realizacja celów programu przyczyni się do zaktywizowania rocznie około 50-80 tys. osób 
bezrobotnych oraz pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne.  

 
Fundusze unijne wspierające edukację  

SOCRATES – jego zadaniem jest rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie 
edukacji, która obejmuje dzieci, młodzież i dorosłych. Komponenty programu Sokrates to: 
- COMENIUS - wspiera inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej                            

i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych,  
- ERASMUS – jego celem jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego 

europejskiego wymiaru w szkołach wyższych.  
LEONARDO DA VINCI – program stworzony z myślą o promocji i poprawie jakości 
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego. Program ten jest kontynuacją wcześniejszych 
programów UE w zakresie: wstępnego kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego, 
kształcenia otwartego i na odległość, doskonalenia umiejętności językowych, wspierania 
współpracy uczelni i przedsiębiorstw w zakresie transferu nowych technologii oraz 
wyrównywania szans dostępu różnych grup społecznych do rynku pracy. 
Program MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU – składa się z pięciu części – akcji – różniących się 
rodzajem wspieranej działalności: 
- Akcja 1: Młodzież dla Europy: Wymiana Młodzieży, Inicjatywy Młodzieżowe, Projekty 

demokracji Młodzieżowej.  
- Akcja 2: Wolontariat Europejski - umożliwia młodym kilkumiesięczne wyjazdy za 

granicę do pracy społecznej.  
- Akcja 3: Młodzież w świecie - projekty związane z wymianą i współpraca z regionami 

leżącymi poza UE 
- Akcja 4: Systemy wspierania młodzieży – działania skierowane do młodzieży jak i osób 

pracujących z młodymi ludźmi, promujące aktywne obywatelstwo (szkolenia, seminaria, 
staże) 

- Akcja 5: Wsparcie europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań 
młodzieżowych – działania wspierające dialog strukturalny pomiędzy młodzieżą, osobami 
pracującymi z młodzieżą i w organizacjach młodzieżowych, a osobami odpowiedzialnymi 
za politykę młodzieżową 

 
Pozarządowe instytucje i fundacje wspierające działania w sferze polityki społecznej 

Organizacje pozarządowe, zwane również „trzecim sektorem”, skupione wokół różnorodnych 
problemów życia społecznego stanowią jeden z filarów współczesnych społeczeństw 
demokratycznych. Niektóre organizacje mają charakter pojedynczych działań (lokalne), inne 
mają bardziej rozbudowane struktury w postaci oddziałów terenowych. Do najbardziej 
znanych organizacji  działających w Polsce należą: Caritas, Monar, Fundacja dla Polski (w 
ramach której działają m.in.: Program Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Polsko-Francuski 
Fundusz Współpracy, Fundusz Krzyś, Fundusz na Rzecz Dzieci z Wadami Serca, Program 
Dzieci Ulicy), Polska Akcja Humanitarna, Fundacja im. Stefana Batorego, Polska Fundacja 
Dzieci i Młodzieży, Fundacja J&S Pro Bono Poloniae, Fundacja Brata Alberta, Porozumienie 
Bez Barier. 


