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WSTĘP 
 
1. Cel opracowania Planu Rozwoju Lokalnego 

Plan Rozwoju Lokalnego jest kluczowym narzędziem wspierającym zarzą-
dzanie na poziomie samorządu. Określa on strategię społeczno-gospodarczą 
gminy, wskazuje cele i kierunki zaangażowania środków z funduszy struktural-
nych, krajowych i własnych gminy. Plan Rozwoju Lokalnego określa nie tylko 
ogólne cele (jak ma to miejsce przy tworzeniu strategii), lecz konkretne zada-
nia, terminy ich realizacji oraz sposoby finansowania. Poszerza to możliwości 
inwestycyjne, umożliwia koncentrację inwestycji, a tym samym zwiększa szyb-
kość ich realizacji, jednocześnie zmniejszając koszty.  

Potrzeba opracowania nowego Planu Rozwoju Lokalnego (poprzedni spo-
rządzony był w 2004 roku) wynika: 

- ze zmian horyzontu czasowego (tracą aktualność zadania zrealizowane  
w latach 2004-2006 zawarte w Planie, a także przesuwa się realizacja nie-
których zadań z tych lat na okres późniejszy),  

- z rozszerzenia struktury dokumentu, 

- z wprowadzenia dalszych, nowych zadań i projektów, 

- z konieczności doprowadzenia do spójności z unijną zasadą programowania, 
tj. dostosowania Planu do siedmioletniego okresu programowania pomocy 
strukturalnej UE. 

Jak każdy dokument planistyczny tak i niniejszy Plan Rozwoju Lokalnego anali-
zuje i ocenia aktualną sytuację, identyfikuje problemy, diagnozuje potrzeby lo-
kalnej społeczności, określa kierunki działań zmierzających do poprawy istnieją-
cego stanu. Wskazuje wytypowane do realizacji w okresie planistycznym pro-
jekty i źródła ich finansowania. Prognozuje przepływy finansowe. Przewiduje 
sposoby wdrażania, monitorowania, oceny i zmiany Planu. 

Plan Rozwoju Lokalnego jest wymaganym załącznikiem przy staraniu się 
o środki zewnętrzne z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego oraz 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z zapisami wytycznych odno-
szących się do PRL, jego struktura obejmuje między innymi takie elementy jak:  

- obszar i czas realizacji; 

- aktualną analizę społeczno – gospodarczą obszaru objętego PRL;  

- listę precyzyjnie określonych zadań zaplanowanych do realizacji w okresie 
wdrażania PRL;  

- komplementarność wskazanych projektów z innymi działaniami 
i programami realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa; 

- plan finansowy PRL;  

- charakterystyka wskaźników osiągnięć zamieszczonych w Planie celów;  

- system monitorowania i wdrażania PRL.  

Niniejszy Plan nawiązuje zarówno do dotychczasowego Planu Rozwoju Lo-
kalnego, zaktualizowanej Strategii Rozwoju Gminy Tczów, Strategii Rozwoju 
Powiatu Zwoleńskiego, Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-
2013 i innych Programów Operacyjnych. 
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2. Metodyka sporządzania Planu 

 

Plan Rozwoju Lokalnego jest wynikiem prac przedstawicieli Urzędu Gminy 
Tczów, społeczności lokalnej reprezentowanej przez Radnych Gminy Tczów oraz 
zespołu Agencji Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. 
(AZNiRR) w Radomiu. 

Przystępując do pracy wykorzystano materiały oraz informacje uzyskane  
z Urzędu Gminy – komórek organizacyjnych Gminy, Powiatowego Urzędu Pracy, 
GUS-u i innych jednostek organizacyjnych z terenu powiatu zwoleńskiego. 
Przeprowadzona została analiza materiałów źródłowych, w tym PRL z 2004 ro-
ku, inwentaryzacja i analiza dokumentów o znaczeniu strategicznym z poziomu: 
gminy, powiatu, regionu. 

Materiały te stanowiły wytyczne do zdiagnozowanie stopnia rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego regionu w odniesieniu do możliwości wykorzystania po-
tencjału gminy.  

Plan Rozwoju Lokalnego ma charakter otwarty, a kolejność realizacji po-
szczególnych zadań będzie dostosowywana do zmieniających się warunków 
społeczno - gospodarczych i możliwości finansowych gminy. 
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I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 
 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tczów obejmuje obszar Gminy Tczów 
i określa cele i zadania na lata 2007 – 2013. 

Dokument ten będzie służył jako punkt odniesienia dla działań 
o charakterze rozwojowym podejmowanych ze środków własnych Gminy Tczów 
oraz ze środków pozyskanych ze strony funduszy strukturalnych Unii Europej-
skiej. 

 
 
II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZA-

RZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU  
 
 
1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Położenie 

Gmina Tczów jest położona w południowo-wschodniej skrajnej części wo-
jewództwa mazowieckiego. Graniczy od północy i wschodu z miastem i gminą 
Zwoleń, od południa z gminą Kazanów oraz od zachodu z miastem i gminą Ska-
ryszew i gminą Gózd.  

 
Gmina Tczów wchodzi w skład powiatu zwoleńskiego. 

 
GMINA TCZÓW NA TLE SUBREGIONU RADOMSKIEGO 

 
 

GMINA TCZÓW 
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W skład Gminy wchodzi 14 jednostek pomocniczych (sołectw): 
1. Bartodzieje 
2. Borki 
3. Brzezinki Nowe 
4. Brzezinki Stare 
5. Janów 
6. Józefów 
7. Julianów 
8. Kazimierzów 
9. Lucin 
10. Podzakrzówek 
11. Rawica  
12. Tczów 
13. Tynica 
14. Wincentów 

 
Organem wykonawczym gminy jest Wójt, a organem stanowiącym i kontrolnym 
Rada Gminy. 
 

1.2. Powierzchnia 

Gmina Tczów jest gminą wiejską o powierzchni 7215 ha. Bardzo wysoki 
odsetek gruntów ornych, ponad 70% powierzchni całej gminy, sprawia, że 
głównym źródłem utrzymania mieszkańców gminy jest rolnictwo.  

Pod względem hydrograficznym gmina należy do dorzecza Wisły. Przez te-
ren gminy z północy na południowy wschód przebiega dział wodny drugiego 
rzędu oddzielający dorzecze Iłżanki i Zwolenki. W dorzeczu Iłżanki znajduje się 
około 90% powierzchni gminy. 

Na terenie gminy znajdują się siedziby Urzędu Gminy, Banku Spółdzielcze-
go, Poczty Polskiej, punktu weterynaryjnego, Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wszystkie te instytucje ściśle 
ze sobą współpracują dla dobra lokalnej społeczności w wielu kategoriach życia 
społeczno – gospodarczego.  

Atutami gminy Tczów są czyste środowisko przyrodnicze, brak uciążliwego 
przemysłu, dogodny klimat, tradycje historyczno – kulturowe. Gmina otoczona 
jest lasami. Przez jej obszar przepływa czysta rzeka Tczówka. 

 

1.3. Oddziaływanie sąsiednich ośrodków na gminę Tczów 

Gmina Tczów położona jest w odległości 20km od Radomia w południowo-
wschodniej części województwa mazowieckiego, a w południowo–zachodniej 
części powiatu zwoleńskiego. Jest jedną z pięciu gmin wchodzących w skład 
powiatu, graniczy z następującymi gminami: 

 od północy i wschodu z Miastem i Gminą Zwoleń, 

 od południa z Gminą Kazanów, 

 od zachodu z Miastem i Gminą Skaryszew i Gminą Gózd. 
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2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

Gmina Tczów jest położona w obrębie Równiny Radomskiej. Brak przemy-
słu i zanieczyszczeń, duże powierzchnie lasów, sprawiają, że głównym walorem 
gminy są czysta woda, powietrze i malownicze krajobrazy. 

2.1. Rzeźba terenu 

Obszar gminy Tczów znajduje się w obrębie mezoregionu Równiny Radom-
skiej, wchodzącej w skład wzniesień południowo-mazowieckich. Pod względem 
geomorfologicznym jest to plejstoceńska wysoczyzna denudacyjna, o prawie płaskiej 
powierzchni i nachyleniach nieprzekraczających 5%. Wzniesienie nad poziom mo-
rza zawiera się w granicach 156 - 187m. Wysoczyzna porozcinana jest dolinami 
rzek: Muchy, Tczówki, Piątkowego Stoku oraz ich dopływów i charakteryzuje się 
występowaniem licznych i bezodpływowych zagłębień. W rejonie Lucina, Janowa, Bar-
todziejów, Kazimierzowa, Rawicy, Brzezinek Nowych i Wincentowa występują 
piaski eoliczne, w północnej części gminy tworzące kilkumetrowe wydmy. 
 
2.2. Budowa geologiczna 

Gmina Tczów położona jest w południowo-zachodniej części synklinorium 
lubelskiego, stanowiącego fragment kredowej niecki Mazowiecko-Lubelskiej. Niecka 
wypełniona jest utworami dewonu, triasu, jury, kredy oraz czwartorzędu. Utwory de-
wonu, triasu i jury - wapienie - leżą na głębokości przekraczającej 900m, utwory 
kredowe - piaskowce zalegają na głębokości około 800m, na nich do głębokości 
około 40m występują wapienie margliste i margle. Utwory czwartorzędowe, 
o miąższości od kilku do kilkudziesięciu metrów składają się głównie z glin zwało-
wych oraz piasków, w dolinach rzecznych również mad, piasków rzecznych, torfów 
i mułków. 
 
2.3. Surowce mineralne 

Głównymi kopalinami gminy Tczów są złoża skał wapiennych (opoka, kreda 
pisząca), kruszywo naturalne (piaski), surowce ilaste (gliny zwałowe) i torfy. Na 
terenie gminy złoża surowców mineralnych, mimo że nie są udokumentowane, 
wszystkie były eksploatowane na potrzeby lokalne. 

Zasoby surowcowe: 
o Opoka i kreda 

Na całym terenie gminy występują złoża opoki i kredy piszącej. Opoka ma za-
stosowanie jako dodatek aktywny do produkcji klinkieru cementowego i do bu-
downictwa jako kształtki budowlane. Kredę piszącą używa się do produkcji klin-
kieru cementowego kredy nawozowej. Ponieważ surowce te leżą pod nadkła-
dem utworów czwartorzędowych zawodnionych o miąższości ponad 7m to eksplo-
atacja ich jest nieopłacalna. 

o Kruszywo naturalne 
Na obszarze gminy występuje kruszywo naturalne, którego złoża znajdują się w Ra-
wicy Kolonia oraz w Brzezinkach Nowych. Złoża te (piaski fluwioglacyjne, rzeczne 
i eoliczne) nadają się do produkcji betonów, zapraw budowlanych i drogownictwa. 

o Surowce ilaste 
Surowcami ilastymi występującymi na tereni gminy są gliny zwałowe, których 
przydatność do produkcji wyrobów ceramiki budowlanej musi być zbadana. 

o Torfy 
Torfy występują w dolinie rzeki Tczówki, Muchy oraz w zagłębieniach bezodpły-
wowych. Rozpoznano 3 złoża torfów przydatnych na opał i do celów rolniczych: 
złoża „Dolina Modrzejowicy”- A, B i Cl o łącznych zasobach bilansowych 
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1082 tys.m3 i pozabilansowych 3124 tys.m3. Ze względów ekologicznych eksploata-
cja torfów nie jest wskazana. 

Eksploatacja surowców mineralnych (złóż opoki, kredy i kruszywa naturalnego) 
do celów przemysłowych jest możliwa po uprzednim ich udokumentowaniu i uzy-
skaniu koncesji zgodnie z prawem geologicznym i górniczym. 
 
2.4. Wody podziemne 

Wody podziemne na terenie gminy Tczów pochodzą z utworów czwartorzędo-
wych i górnokredowych. 
 
Tabela 1. Charakterystyka ujęć wody na terenie gminy: 

Lp. Lokalizacja Wydajność (m3/h) 
1 Tczów 75 
2 Tczów 15 

 
Wody podziemne w gminie Tczów objęto monitoringiem regionalnym zwykłych 

wód podziemnych. 

Klasyfikacji monitorowanych wód dokonano wg zaleceń PIOŚ z 1995 roku: 
o Klasa I a - wody najwyższej jakości 
o Klasa I b - wody wysokiej jakości 
o Klasa II - wody średniej jakości 
o Klasa III - wody niskiej jakości 

W wyniku monitoringu wód podziemnych na terenie gminy Tczów określono 
stan czystości tych wód jako II. O umieszczeniu w klasie czystości zdecydowały wskaź-
niki: chrom rtęć, kadm i nikiel. Stan wód podziemnych na terenie gminy można okre-
ślić jako dobry. 
 
2.5. Wody powierzchniowe 

Obszar gminy leży w dorzeczu dopływów Wisły: Iłżanki i Zwolenki. Głównymi 
rzekami są: Tczówka, Mucha z Kłonówką (dopływy Modrzewianki) oraz Piątkowy 
Stok (dopływ Zwolenki). Są to małe rzeki, których stan czystości nie jest badany na 
terenie gminy. 

W wyniku przeprowadzonych melioracji rzek na terenie gminy 95,7% długości 
wszystkich cieków zostało poddane regulacji (21,18 km). 

 
2.6. Klimat 

Gmina Tczów położona jest w „radomskiej dzielnicy klimatycznej”, charakte-
ryzującej się: 

 średnią roczną sumą opadów rzędu 580 mm, 
 długością okresu wegetacyjnego - 210 dni, 
 średnią roczną temperaturą: +7,5 °C 
 średnią roczną wilgotnością względną - 78% 
 dominują wiatry zachodnie oraz północno-zachodnie i południowo-zachodnie. 
 
2.7. Roślinność 

Masowo występują: borówka czarna i brusznica, mchy, trawy i wrzos. 
Ważnym elementem szaty roślinnej na terenach ubogich w lasy są zadrzewienia 
i zakrzewienia. Najwięcej gruntów zadrzewionych i zakrzewionych znajduje się 
w Brzezinkach Nowych i Tczowie Średnim. Na terenie gminy występują wszelkie 
formy zadrzewień np.: 
- towarzyszące ciekom wodnym (Tczówka, Mucha); 
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- przydrożne (np. towarzyszące drodze krajowej nr 12, drodze wojewódzkiej 
nr 733 i drogom powiatowym i gminnym). Najczęściej są to topole, li-
py,kasztanowce, wierzby i brzozy; 

- nasadzenia przyzagrodowe (przeważają gatunki ogrodowe oraz ozdobne); 
- śródpolne wzdłuż granic pól lub rozproszone wśród terenów rolnych, podno-

szące walory estetyczne gminy. Dużo tego typu zadrzewień znajduje się w: 
Podzakrzówku, Bartodziejach, Janowie i Borkach. 

W dolinach Tczówki i Kłonówki występują torfy, na których rozwinęły się 
ekosystemy roślinności bagiennej. Ekosystemy te związane są z mokrymi za-
głębieniami deflacyjnymi występującymi głównie w południowej części gminy, 
przy granicy z gminą Kazanów (Żabówka, Wilczy Ług, Scyna). 
 
2.8. Lasy 

Lasy osób prywatnych stanowią 99%, a lasy państwowe 1%. Na obszarze 
gminy rozproszone są drobne powierzchnie leśne. Największymi kompleksami 
są: położony na wschód od Bartodziejów – Las Gardzienicki i na północ od tej 
miejscowości – Las Rogacz. Lasy państwowe nadzoruje Nadleśnictwo Zwoleń. 

W lasach gminy siedliska świeże borowe występują na glebach bielicowych 
wytworzonych z piasków słabogliniastych, gliniastych lekkich a niekiedy luź-
nych. Dominuje drzewostan sosny z domieszką brzozy, grabu, olszy, świerku 
i dębu. 

Wiek drzewostanów sosnowych to 40-80 lat, a także powyżej 80 lat; pod-
szycie tworzą: dąb, sosna, brzoza, kruszyna i jarzębina. Masowo występują bo-
rówka czarna i brusznica, mchy, trawy i wrzos. Ważnym elementem szaty ro-
ślinnej na terenach ubogich w lasy są zadrzewienia i zakrzewienia.  

Lasy pełnią wielorakie funkcje: dodatnio oddziałują na środowisko przy-
rodnicze, dostarczają surowca drzewnego, owoców leśnych oraz są obszarem 
dla rekreacji i turystyki. Lasy korzystnie wpływają na klimat, powietrze, wodę, 
glebę, warunki życia ludzi oraz równowagę przyrodniczą. 
 
2.9. Obszary chronione 

Na terenie gminy Tczów znajdują się obszary podlegające ochronie: 
- lasy 
- ujęcie wody w Tczowie wraz ze strefą ochrony pośredniej, zewnętrznej. 

Do objęcia ochroną prawną przewidziane są obiekty: 
- pomnik przyrody nieożywionej - głaz narzutowy obszarów o obwodzie 6m w 

Brzezinkach Starych 
- „Niecka Radomska” wraz ze strefami ochronnymi. 
 
Środowisko naturalne: 

Mocne strony Słabe strony 
 Czyste środowisko naturalne  
 Tereny pod zalesienia 
 Ekologia priorytetem gminnej poli-

tyki inwestycyjnej 

 Niewielki współczynnik lesistości 
gminy 

 Niska świadomość ekologiczna 
mieszkańców 

 Dzikie wysypiska 
Szanse Zagrożenia 

 Środki zewnętrzne na zalesienia i 
rozwój małej retencji 

 Edukacja ekologiczna 
 

 Brak koordynacji działań w sferze 
ochrony środowiska 

 Niewystarczające środki na inwesty-
cje proekologiczne 
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3. KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

3.1. Dostępność komunikacyjna 

Dostępność komunikacyjna jest niezbędnym i bardzo ważnym elementem 
przyczyniającym się do rozwoju lokalnego gminy Tczów.  

Układ komunikacyjny, o który opiera się gmina, gwarantuje bardzo dobre 
relacje z otoczeniem zewnętrznym, jak również wewnętrznym. Układ ten tworzy 
droga krajowa i wojewódzka oraz powiatowe i gminne, pośrednio lub bezpo-
średnio wiążą ośrodek gminny z innymi miejscowościami z obszaru powiatu 
zwoleńskiego i powiatów ościennych. 

W układzie osadniczym gminy miejscowość Tczów pełni rolę lokalnego 
ośrodka rozwoju funkcji obsługi ludności i rolnictwa z obszaru swej gminy, ce-
chującej się korzystnym położeniem w ciągu komunikacyjnym dróg Radom-
Zwoleń i Podgóra – Kazanów. 

Droga wojewódzka nr 733 pełni istotną rolę dla obsługi gminy tworząc 
główne połączenia zewnętrzne ośrodka gminnego w miejscowości Tczów, 
w znacznym stopniu decydując o warunkach prowadzenia działalności gospo-
darczej w gminie. 

 
System komunikacyjny gminy Tczów tworzą drogi: 

 krajowa nr 12: Piotrków Trybunalski – Radom – Zwoleń – Puławy – Ku-
rów; o twardej nawierzchni, przebiegająca wzdłuż północnej granicy 
gminy, 

 wojewódzka nr 733: Zakrzew – Wolanów – Kowala – Skaryszew – Tczów 
– do drogi krajowej nr 12; o twardej nawierzchni, 

 powiatowe: 
 nr 3532W Gózd – Rawica, dł. 2,350 km, 
 nr 3533W Kłonówek – Rawica, dł. 1,445 km, 
 nr 3534W Makowiec – Rawica, dł. 2,470 km, 
 nr 4510W Nowa Rawica – Borki, dł. 3,793 km, 
 nr 4511W Miodne – Bartodzieje, dł. 3,640 km, 
 nr 4512W Zwoleń – Tczów, dł. 8,470 km, 
 nr 4515W Tczów – Wincentów, dł. 8,372 km, 
 nr 4516W Bartodzieje – Kazanów, dł. 5,438 km, 

 gminne: 

 nr 3459001 Bartodzieje – Brzezinki Stare, 
 nr 3459002 Brzezinki Stare – Julianów, 
 nr 3459003 Janów – Józefów, 
 nr 3459004 Tczów – granica gminy, 
 nr 3459006 Józefów – granica gminy, 
 nr 3459007 Lucin – Wybrańce, 
 nr 3459008 Tczów – Kazimierzów, 
 nr 3459009 Brzezinki Nowe – Wilczy Ług, 
 nr 3459010 Józefów – Borki, 
 nr 3459011 Tczów – Podzakrzówek – Rawica Stara, 
 nr 3459012 Borki – Bartodzieje, 
 nr 3459013 przez wieś Podzakrzówek, 
 nr 3495014 Brzezinki Stare – Wincentów, 
 nr 3459015 Podzakrzówek – granica gminy, 
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 nr 3459016 przez wieś Tynica, 
 nr 3459017 Julianów – granica gminy. 

 
Łączna długość dróg krajowych przebiegających przez gminę Tczów wynosi 

4,7km, a wojewódzkich – 11,2km. Przez obszar gminy przebiegają również wy-
żej wspomniane drogi powiatowe, których długość wynosi – 33,6km oraz gmin-
ne o łącznej długości 34km, z czego 17km to drogi o utwardzonej nawierzchni. 

Na drogach gminnych występuje jeden most i 10 przepustów drogowych. 
W obecnym okresie przewiduje się przebudowę dróg gminnych na odcin-

kach Janów-Lucin, Lucin-Drożanki, Tczów-Podzakrzówek-Dalsze oraz w miej-
scowości Tynica. Kolejną planowaną inwestycją na lata 2008-2010 jest budowa 
drogi Borki – Bartodzieje, aby w tym rejonie usprawnić system komunikacyjny. 

Przez teren gminy nie przebiega żadna linia kolejowa. 
 

3.2. Infrastruktura techniczna 

Sieć kanalizacyjna 
Długość sieci kanalizacyjnej w gminie Tczów wynosi 24,8km. Z kanalizacji 

sanitarnej korzysta 1076 osób, jednak bez dostępu pozostaje nadal 3920. 
W listopadzie 2004 roku została oddana do użytku oczyszczalnia ścieków. 
W oczyszczalni wykorzystano najnowsze rozwiązania technologii biologiczno-
mechanicznej. Jednocześnie z budową oczyszczalni została wybudowana sieć 
kanalizacji w miejscowości Tczów o długości 16 km i liczbie przyłączy 141. 
 W 2005 roku została wykonana sieć kanalizacji ciśnieniowej w miejscowo-
ści Bartodzieje o długości 11.354 m i 132 przyłącza. 

Sieć wodociągowa 
System wodociągowy w gminie Tczów, doprowadzający wodę do miejsco-

wości: Tczów, Bartodzieje, Rawica, Podzakrzówek, Borki, Brzezinki Stare, Brze-
zinki Nowe, Wincentów, Janów, Józefów, Kazimierzów, Lucin, Tynica i Wilczy 
Ług zasilany jest z ujęcia wody zlokalizowanego w Tczowie. Długość sieci wodo-
ciągowej wynosi 63,4 km, do której przyłączonych jest 1000 gospodarstw. Uzu-
pełnieniem sieci wodociągowej są studnie kopane. 

Sieć ciepłownicza 
Na terenie Gminy Tczów funkcjonuje 10 kotłowni tradycyjnych, w tym 

3 olejowe. Lokalne kotłownie funkcjonują w obiektach użyteczności publicznej. 
Gospodarstwa domowe posiadają indywidualne źródła ciepła opalane przeważ-
nie paliwem węglowym. Inną możliwością zaopatrzenia w ciepło jest tradycyjna 
sieć ciepłownicza.  
Obiekty publiczne, które korzystają z tradycyjnych metod ogrzewania to: 
 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tczowie – paliwo olejowe, 340 kW, 
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Starych – paliwo olejowe, 

105 kW, 
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Rawicy – paliwo olejowe, 300 kW, 
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowie – paliwo węglowe, do 0,5 MW, 
 Urząd Gminy w Tczowie – paliwo węglowe, do 0,5 MW, 
 Ośrodek Zdrowia w Tczowie – paliwo węglowe, do 0,5 MW. 

Na obszarze gminy nie występuje żadna sieć gazowa. Rozwój sieci uzależ-
niany jest przede wszystkim od budowy magistralnych linii przesyłowych. Spo-
łeczność lokalna korzysta z gazu w butlach gazowych bądź z paliwa węglowego.  
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Składowiska komunalne i przemysłowe 
Na obszarze gminy Tczów nie występują żadne składowiska odpadów 

przemysłowych i niebezpiecznych dla środowiska naturalnego. Działające 
przedsiębiorstwa same składują odpady z własnego terenu i we własnym zakre-
sie organizują ich wywóz. Najwięcej odpadów niebezpiecznych wytwarza Zakład 
Produkcyjno – Masarski w Borkach.  

Wszystkie odpady niebezpieczne są wywożone poza obszar gminy w celu 
ich unieszkodliwienia bądź przeróbki.  

Odbiorem i transportem odpadów z obszaru gminy zajmuje się Przedsię-
biorstwo ATK – Kucharczyk z Radomia. Jego zadaniem jest odbiór kontenerów 
z odpadami niesegregowanymi z poszczególnych miejscowości, by potem prze-
kazać na składowisko PPH „Radkom” w Radomiu. Głównym płatnikiem tych 
usług jest Urząd Gminy w Tczowie.  

Gmina wprowadza w życie zbiórkę odpadów budowlanych i wielkogabary-
towych oraz selektywną zbiórkę śmieci. Planowana jest również likwidacja ist-
niejących „dzikich” wysypisk śmieci, aż do rozwiązania problemu. W najbliż-
szym czasie przewidywane jest nawiązanie współpracy międzygminnej w celu 
utworzenia składowiska przejściowego – Zakładu Zagospodarowania Odpadów. 

Elektroenergetyka 
Przez obszar gminy Tczów przebiegają dwie linie energetyczne przesyło-

we: 
 220 kV – Różki – Lublin, 
 110 kV – Różki – Puławy, zasilająca GPZ 110/15 kV w Zwoleniu. 

Sieć średniego napięcia stanowi 55,6km linii napowietrznych oraz 41 stacji 
transformatorowych. Linie niskiego napięcia, które zasilają również gminę, mają 
długość 54km. Istniejąca sieć energetyczna zaspokaja lokalne potrzeby w za-
kresie zapotrzebowania w energię elektryczną. Eksploatacją sieci rozdzielczej 
niskiego napięcia zajmuje się Rejonowy Zakład Energetyczny w Zwoleniu. 

Obciążenie procentowe stacji transformatorowych w poszczególnych miej-
scowościach gminy: 

 Bartodzieje: 1 – 12%, 2 – 53%, 3 – 45%, 4 – 31%, 
 Borki: 1 – 12%, 2 – 12%, 3 – 33%, 
 Brzezinki Nowe: 1 – 29%, 2 – 42%, 
 Brzezinki Stare: 1A – 22%, 1B – 34%, 2A – 42%, 2B – 31%, 
 Janów: 1 – 26%, 2 – 30%, 3 – 12%, 
 Józefów: 1 – 65%, 2 – 33%, 
 Rawica Kolonia: 1 – 27%, 
 Lucin: 1 – 30%, 2 – 41%, 
 Podtynica: 1 – 19%, 2 – 17%, 
 Podzakrzówek: 1 – 38%, 2 – 66%, 
 Rawica Józefatka: 1 – 20%, 
 Kazimierzów: 1 – 44%, 
 Rawica Nowa: 1 – 34%, 
 Rawica Stara: 1 – 34%, 2 – 14%, 
 Tczów: 1 – 35%, 2 – 15%, 3 – 79%, 4 – 14%, 5 – 32%, 
 Gmina 13%, 
 Tynica: 1 – 42%, 2 – 36%, 
 Wincentów: 13%. 

Sieć telekomunikacyjna 
Przez obszar gminy przebiega linia światłowodowa relacji Radom – Tczów 

– Zwoleń, Tczów – Gózd, Tczów – Kazanów. W Tczowie i Rawicy funkcjonują 
automatyczne centrale telefoniczne typu ALCATEL. Na terenie gminy zlokalizo-
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wane są ogólnodostępne publiczne aparaty telefoniczne. Ilość abonentów tele-
fonicznych korzystających z tradycyjnych usług telekomunikacyjnych wynosi 
około 763.  

Obszar gminy swoim zasięgiem obejmują również operatorzy telefonii ko-
mórkowej. Zlokalizowane są tu dwie maszyny telefonii radiowej (Tczów i Wilczy 
Ług) oraz maszt telefonii komórkowej w Janowie. 

 

 

Komunikacja i infrastruktura techniczna 

Mocne strony Słabe strony 
 Dobry stan dróg gminnych 
 Pełne zwodociągowanie gminy 
 Rozpoczęty proces kanalizacji gmi-

ny 
 Telefonizacja gminy 
 Zapotrzebowanie społeczne na in-

westycje infrastrukturalne 

 Niezadawalający stan nawierzchni 
części dróg powiatowych i woje-
wódzkiej 

 Brak pełnej kanalizacji gminy 
 Brak gazyfikacji 
 Brak systemu gospodarki odpadami 

Szanse Zagrożenia 
 Środki pomocowe na rozbudowę 

infrastruktury technicznej 
 Współpraca międzygminna 
 Polityka państwa ukierunkowana na 

rozwój obszarów wiejskich 

 Skomplikowane procedury pozyski-
wania środków pomocowych 

 Brak środków własnych (niskie do-
chody budżetu gminy) na współfi-
nansowanie inwestycji 
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4. SFERA GOSPODARCZA 

 
4.1. Charakterystyka podmiotów gospodarczych 

Gmina Tczów gminą typowo rolniczą. Podmiotów gospodarczych podejmu-
jących działalność w ciągu roku jest niewiele. 

Na obszarze gminy Tczów funkcjonuje 117 podmiotów gospodarczych 
w sektorze prywatnym i 3 w sektorze publicznym. Liczba osób zatrudnionych 
w przemyśle wynosi 87. Największy udział w strukturze funkcjonujących przed-
siębiorstw gospodarczych mają firmy zajmujące się handlem i świadczeniem 
usług naprawczych – 58.  

Ilość podmiotów gospodarczych działających na trenie gminy: 

 handel i naprawy      - 58 podmioty, 

 działalność produkcyjna     - 2 podmioty, 

 budownictwo       - 30 podmiotów, 

 przetwórstwo przemysłowe     - 4 podmioty, 

 transport, gospodarka magazynowa i łączność  - 10 podmiotów, 

 obsługa nieruchomości i firm     - 13 podmiotów. 

 
Do największych pracodawców na terenie gminy należy zaliczyć: 
- Odlewnia Żeliwa w Rawicy 
- Zakład Masarski w Borkach 
Oprócz tych dwóch zakładów większych należy wyliczyć zakłady mniejsze: 
 Bank Spółdzielczy w Zwoleniu – Oddział w Tczowie 
 Zakład Obrotu Rolnego  Marian Bicz (Tczów) 
 „Bartex” Stanisław Kacperczyk (Bartodzieje) – handel produktami rolnymi 

na obszarze kraju, handel hurt-detal produktami zwierzęcymi i przemysło-
wymi, usługi transportowe i mechaniczne 

 Piekarnia – P. Kręglicki (Tczów) 
 Usługi transportowe, spedycja, handel maszynami – J. Drab (Wilczy Ług) 
 Zakład usługowy naprawy ciągników i maszyn rolniczych – działalność Wró-

bel (Brzezinki Nowe) 
 Produkcja rękawic – M. Suwała (Bartodzieje) 
 Usługi stolarskie – działalność - Kacperczyk (Bartodzieje) 
 Tartak – P. Rębiś (Janów) 
 Tartak-stolarka – R. Rdzanek (Borki) 
 Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa oraz wyrobów 

z drewna – J. i R. Wolszczak (Bartodzieje) 
 Usługi stolarskie, wyrób i handel meblami – A. Wilk (Rawica Stara) 
 Usługi ciesielsko-stolarskie – S. Sowa (Borki) 
 Zakład stolarski – J. Kiraga (Janów) 
 Konstrukcje dachowe, sprzedaż paliw – J. Lorek (Tczów) 
 Konstrukcje i pokrycia dachowe – T. Solecki (Brzezinki) 
 Roboty ogólnobudowlane, Dom Weselny – K.Toporek (Tczów) 
 Roboty Ogólnobudowlane – J. Żeżak (Borki) 
 Zakład Ślusarski – Z. Stawarz (Tczów) 
 Zakład Ślusarsko-Usługowy – T. Bednarczyk (Tczów) 
 Przemiał Zbóż, przerób kaszy – M. Ńędzi (Brzezinki Stare) 
 Przemiał Zbóż, przerób kaszy – A. Ziółkowska (Brzezinki Nowe) 
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 „BM” Przemiał Zbóż, hurtowa sprzedaż zbóż, nasion i pasz – M. Wieczorek 
(Brzezinki Stare) 

Pozostała działalność to handel i usługi w szerokim zakresie. 

Główni pracodawcy związani są z wymienionymi wcześniej zakładami pra-
cy. Oprócz Odlewni Żeliwa, gdzie zatrudnionych jest 50 osób i Zakładu Masar-
skiego w Borkach, pozostali pracodawcy oferują znacznie mniejszą ilość miejsc 
pracy. 

Dobrze rozwinięta jest sieć sklepów spożywczo-przemysłowych. 

Otoczenie biznesu 
Dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju inicjatyw gospodarczych nie-

zbędne jest odpowiednie otoczenie zapewniające obsługę finansową. Na terenie 
gminy znajduje się Oddział Banku Spółdzielczego w Tczowie. 

Gmina Tczów posiada wiele atutów stanowiących o jej atrakcyjności 
z punktu widzenia potencjalnego inwestora. Przede wszystkim gmina posiada 
dobre połączenie komunikacyjne dodając do tego niskie ceny gruntów, duży za-
sób siły roboczej oraz co bardzo istotne władze otwartą na nowe inwestycje – 
daje to stabilny solidny fundament pod rozwój przedsiębiorczości. 
 

4.2. Rolnictwo 

Gmina Tczów jest obszarem typowo rolniczym. Ocenia się, że około 39% 
ogółu ludności w wieku produkcyjnym (około 1954 osób) pracuje w sektorze 
rolnictwa, a poza rolnictwem 29,3%. Użytki rolne zajmują 89,8% całkowitej 
powierzchni gminy w tym grunty orne – 88,1%. 

Jakość gleb jest dobra, przeważają gleby klasy IV. Pola w 95% są zme-
liorowane. W zależności od specyfiki upraw i zbiorów płodów rolnych wyróżnia-
my: 

 gleby kompleksu żytniego bardzo dobrego (37%), które występują głów-
nie w środkowych obszarach gminy m.in. w Bartodziejach, Tczowie, 
Brzezinkach Starych i Nowych, Rawicy 

 gleby kompleksu zbożowo – pastewnego mocnego (23%) - gleby te 
znajdują się głównie w południowych i południowo – wschodnich rejo-
nach gminy 

 gleby kompleksu zbożowo – pastewnego słabego (18%), które można 
spotkać w części północnej gminy 

 gleby kompleksu żytniego słabego (10,7%) - ich występowanie w całej 
gminie jest rozproszone 

 gleby kompleksu żytniego bardzo słabego (11,5%), które można spotkać 
w rejonie północno – wschodnim 

 
Tabela 2. Udział gleb ornych wg klas bonitacyjnych 

Procentowy udział gleb w klasach 
I - III IV V i VI 

 
Gmina Tczów 
 19 50 31 

Źródło: Dane uzyskane z Urzędu Gminy Tczów 

W gminie rolnictwem zajmuje się 1267 gospodarstw rolnych indywidual-
nych. Głównie są to małe gospodarstwa dochodzące do 5 ha (łączna liczba – 
732) oraz średnie dochodzące swoją wielkością do 10 ha (363).  
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Tabela 3. Struktura obszarowa gospodarstw rolnych na obszarze gminy Tczów 
Powierzchnia Liczba gospodarstw 

do 1 ha 75 
od 1 – 5 ha 732 
od 5 – 10 ha 363 

powyżej 10 ha 172 
Źródło: Dane uzyskane z Urzędu Gminy Tczów 

Struktura obszarowa gospodarstw rolnych na terenie gminy Tczów 
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do 1 ha od 1 - 5 ha od 5 - 10 ha powyżej 10 ha

 

Charakterystyka upraw 
Gmina Tczów posiada charakter typowo rolniczy. Na obszarze gminy do-

minują gospodarstwa indywidualne, których jest 1267. Użytki rolne zajmują 
powierzchnię 6 485 ha, które stanowią aż 89,8% ogólnej powierzchni gminy. 
Grunty orne zajmują 5 715 ha, co stanowi 88,1% całkowitej powierzchni użyt-
ków rolnych, sady – 65 ha (1%), łąki i pastwiska łącznie zajmują 705 ha – 
10,9%.  
 
Tabela 4. Użytkowanie gruntów na terenie gminy Tczów 

Użytki rolne Powierzch
nia ogólna 

Razem Grunty 
orne 

Sady Łąki i pa-
stwiska 

Lasy i 
grunty 
leśne 

Pozostałe 
grunty 

w ha 
7215 6485 5715 65 705 539 191 

w % 
100 89,8 88,1 1 10,9 7,5 2,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Tczowie  
 

1%

88,1%

10,9%

grunty orne sady łaki i pastwiska
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Ilość i jakość uprawianych płodów rolnych zależy przede wszystkim od ja-
kości gleb występujących na obszarze gminy. Z powyższych badań wynika, że 
gleby na terenie omawianej jednostki samorządowej są dobre jakościowo, co 
w konsekwencji przekłada się na jakość upraw. Ogólna powierzchnia upraw 
zajmuje powierzchnię 5445 ha, co stanowi 75,5% ogólnego obszaru gminy. 
W strukturze upraw pierwszorzędne miejsce zajmują zboża, a za nimi znajdują 
się ziemniaki, kukurydza i rośliny pastewne. 

Tabela 5. Uprawy na terenie gminy Tczów 
Rodzaj uprawy Powierzchnia w ha 

Zboża ogółem 4689 
Ziemniaki 250 
Kukurydza na kiszonkę 220 
Rośliny pastewne 183 
Truskawki 60 
Warzywa gruntowe 27 
Kukurydza na ziarno 10 
Mieszanki motylkowych na zieloną paszę 5 
Rzepak 2 
Ogółem 5445 

Źródło: Dane uzyskane z Urzędu Gminy Tczów 

Usługi na rzecz rolnictwa prowadzą: Bank Spółdzielczy w Tczowie, jed-
nostka weterynaryjna w Tczowie, masarnia w Borkach oraz Zakład Obrotu Rol-
nego w Tczowie 
 

Pomoc doradcza dla rolników 
W ówczesnych czasach rozwój gospodarstw rolnych oraz specyfika upraw 

płodów rolnych wymagają od polskiego rolnika wiedzy i wprowadzania nowo-
cześniejszych technologii, by polska gospodarka rolna stała się konkurencyjna 
dla europejskiej. W tym pomagają rolnikom różnego rodzaju instytucje dorad-
cze, które swoją wiedzą specjalistyczną i doświadczeniem dzielą się z nimi, by 
unowocześnić polską wieś.  

Rolnicy z gminy Tczów o taką pomoc mogą się ubiegać do Rady Powiato-
wej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Zwoleniu. Rada Powiatowa świadczy pomoc 
m.in. w zakresie:  

 tworzenia lokalnego rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów 
rolnych i produktów rolnych, 

 działalności rolniczej wiejskiego gospodarstwa domowego oraz uzyskiwa-
nia przez rolników dodatkowych dochodów, 

 podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób, które są zatrudnione 
w sektorze rolnym, 

 działania na rzecz poprawy opłacalności produkcji rolnej, 
 promocji eksportu produktów rolnych i leśnych, 
 udzielania informacji dotyczących ekologicznej produkcji rolnej. 

Inną instytucją wspierającą rozwój polskiej wsi jest Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Powiatowy w Zwoleniu, która udziela po-
mocy w formie dopłat bezpośrednich dla rolników. Ponadto udziela gwarancji 
i poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych w rolnictwie i przetwórstwie rolno 
– spożywczym oraz ułatwia start młodym rolnikom w tym sektorze. Przywraca 
potencjał produkcji leśnej zniszczonej naturalną katastrofą i/lub pożarem oraz 
wprowadza odpowiednie instrumenty zapobiegawcze. Najważniejszym zada-
niem tejże instytucji jest dostosowywanie polskich gospodarstw rolnych do 
standardów unijnych. 
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Ponadto rolnicy z obszaru gminy mogą ubiegać się o pomoc doraźną do 
Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, które mieści się w Zwoleniu. 
Świadczy on pomoc w ramach pisania wniosków o dotacje, pomaga 
w kompletowaniu niezbędnych dokumentów. 

 
 
 
Sfera gospodarcza 
 

Mocne strony Słabe strony 
 Tradycje rolnicze 
 Dobre warunki dla rozwoju rolnic-

twa 
 Dobre położenie gminy 

 Rozdrobnienie gospodarstw rolnych 
 Niestabilne rynki zbytu 

Szanse Zagrożenia 
 Środki pomocowe na rozwój rolnic-

twa i sektora MŚP 
 Pozyskanie inwestorów 
 Rozwój infrastruktury technicznej, 

umożliwiający rozwój podmiotów 
gospodarczych 

 Rozwój ekologicznego rolnictwa 

 Konkurencja dotowanej żywności 
 Brak kapitału na rozwój 
 Brak opłacalności produkcji 
 Niestabilne przepisy prawne 
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5. SFERA SPOŁECZNA 

 
5.1. Ludność 

Ludność w gminie rozmieszczona jest nierównomiernie. Centrum gminy 
z uwagi na umiejscowienie najważniejszych instytucji administracyjnych, sta-
nowi miejscowość Tczów. 

Liczba ludności w gminie na początku 2007 roku wynosiła 5011, z czego 
kobiety stanowiły 48,87%. 

Na sytuacje demograficzną gminy Tczów wpływa znacząco ruch ludności 
i przyrost naturalny. Te podstawowe czynniki warunkują liczebność społeczności 
lokalnej na omawianym terenie. 

 
Tabela 6. Liczba ludności w latach 2003 – 2007 na terenie gminy Tczów 
Rok 2003 2004 2005 2006 2007* 

Liczba ludności 4804 4882 4949 4952 5011 

* stan na dzień 31.03.2007r. 
Źródło: Dane uzyskane z Urzędu Gminy w Tczowie i GUSu 
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Liczba ludności na przestrzeni ostatnich lat uległa zwiększeniu i w dal-
szym ciągu utrzymuje się niewielka tendencja rosnąca.  

Wskaźnik gęstości zaludnienia na obszarze gminy Tczów wynosi 
69 osób/km2. Dla porównania wskaźnik ten dla subregionu radomskiego ma 
wartość 104 osoby/km2, a dla całego Mazowsza – około 145 osób/km2.  

Struktura płci na obszarze gminy nie jest symetrycznie względna, ponie-
waż dominującą płcią są mężczyźni, których liczba przewyższa liczbę kobiet. 
Obecnie wskaźnik feminizacji oscyluje wokół wartości 96/100 co oznacza, że na 
100 mężczyzn przypada 96 kobiet.  
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Tabela 7. Struktura płci ludności gminy Tczów w latach 2003-2007 

Rok Mężczyźni Kobiety Liczba kobiet przypadających  
na 100 mężczyzn: 

2003 2453 2351 96 
2004 2485 2397 96 
2005 2519 2416 96 
2006 2533 2419 96 
2007 2557 2454 96 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUSu i Urzędu Gminy 
w Tczowie 
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Analizując strukturę wiekową ludności w gminie Tczów uwagę przykuwa 
wielkość wskaźnika procentowego udziału ludności w wieku produkcyjnym, któ-
ry wynosi około 60% (3034), a najmniejszy w wieku poprodukcyjnym – około 
15%. Taka struktura korzystnie wpływa na potencjał ekonomiczny gminy. 

 
Tabela 8. Struktura wieku w gminie Tczów  

Wyszczególnienie Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny 

Gmina Tczów 1233 3034 744 

Źródło: Dane uzyskane z Urzędu Gminy z Tczowa i GUSu 

 
Struktura wiekowa ludności gminy Tczów (wiek przedprodukcyjny, produk-

cyjny i poprodukcyjny) ma bardzo istotny wpływ na rozwój poszczególnych sfer 
życia, a także na planowane i bezpośrednie strategiczne działania i zadania 
władz samorządowych. Do tych najważniejszych, należących do kompetencji 
gminy, zaliczamy oświatę, politykę zatrudniania, lokalny rynek pracy, gospo-
darkę mieszkaniową i komunalną oraz pomoc społeczną.  

Demografia i jej struktura istotnie wpływają na rozwój społeczno – gospo-
darczy całego obszaru gminy oraz jej wizerunek zewnętrzny. Społeczność lokal-
na ciągle musi podnosić własną świadomość i kwalifikacje zawodowe, aby spro-
stać wymaganiom, jakie stawia przed nimi gospodarka rynkowa. 

 

5.2. Bezrobocie  

Kwestią bezrobocia w gminie Tczów zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy 
z siedzibą w Zwoleniu. Na koniec kwietnia 2007r. według danych statystycznych 
Urzędu Pracy w gminie było 419 bezrobotnych, z czego 209 to kobiety. Obecnie 
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stopa bezrobocia w gminie sięga wartości 13,8% (a dla całego powiatu zwoleń-
skiego – 19,6%). 

 
Tabela 9. Stan bezrobocia w gminie Tczów na koniec kwietnia 2007r. 

Liczba bezrobotnych Bezrobotni z prawem do zasiłku 

ogółem kobiety ogółem kobiety Gmina Tczów 

419 209 22 4 

Źródło: Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu 

 
5.3. Mieszkalnictwo 

Według stanu na 31.12.2005r. ilość zasobów mieszkaniowych w gminie 
wynosiła 1210 mieszkań o łącznej powierzchni 107 194m2. Ilość mieszkań bę-
dących zasobami gminy (komunalne) obecnie wynosi 15, a zakładów pracy – 3. 
Średnia powierzchnia jednego mieszkania wynosi 88,6m2, a przeciętna po-
wierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę – 21,9m2. Łączna 
liczba izb zajmowanych przez mieszkańców wynosiła 4 640. 

Zasoby mieszkaniowe to przede wszystkim mieszkania indywidualne osób 
fizycznych, które stanowią 98,2% ogólnej liczby mieszkań. Mieszkania będące 
własnością gminy – 1,2%, zakładów pracy – 0,2%, a innych podmiotów – 
0,2%. Na obszarze gminy Tczów nie ma żadnych mieszkań należących do spół-
dzielni mieszkaniowych. 

Na obszarze gminy występuje widoczny deficyt mieszkań socjalnych i dla-
tego priorytetem działań władz samorządowych w tym zakresie jest ich wybu-
dowanie.  

Obecna sytuacja mieszkaniowa gminy charakteryzuje się: 
 brakiem mieszkalnictwa socjalnego, 
 dysproporcjami w zakresie standardu mieszkań, 
 niedostatecznością wyposażenia większości mieszkań w urządzenia i in-

stalacje sanitarne – tylko 21,5% mieszkań jest z dostępem do sieci ka-
nalizacyjnej, 

 brak przeludnień w mieszkaniach. 
 

5.4. Oświata i wychowanie 

Gmina Tczów zarządza 4 placówkami szkół podstawowych i 1 gimnazjum, 
które mieszczą się w 4 budynkach: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Starych (100 uczniów, 
13 nauczycieli), 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowie (79 uczniów, 9 nauczycieli), 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Rawicy (125 uczniów, 12 nauczycieli), 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tczowie (395 uczniów, 33 nauczycieli): 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Tczowie  

 Publiczne Gimnazjum w Tczowie. 

W szkołach podstawowych znajduje się 580 miejsc, a aktualnie uczęszcza 
467 uczniów (łącznie z klasami „0”). Natomiast w gimnazjum jest 270 miejsc 
i obecnie uczęszcza do niego 231 uczniów. W tych placówkach oświatowych 
łącznie zatrudnionych jest 63 nauczycieli pełnoetatowych (44 nauczycieli 
w szkołach podstawowych i 19 w gimnazjum) oraz 16 pracowników niepedago-
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gicznych. Średnia liczebność uczniów w owych typach placówkach oświatowych 
wynosi 18,1. 

Przy szkołach podstawowych w Tczowie, Janowie, Rawicy funkcjonują 
4 oddziały klas „0”. 

Ogólny stan techniczny gminnych placówek oświatowych jest dobry i nie 
stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia uczniów. Wszystkie szkoły posiadają bo-
iska szkolne (dwie szkoły posiadają pełnowymiarowe sale gimnastyczne). Szko-
ły wyposażone są również w sale komputerowe z łączem internetowych. Zakup 
komputerów został sfinalizowany dzięki środkom pieniężnym Urzędu Gminy, 
szkół oraz pozyskanych przez Urząd Gminy z MEN.  

W powyższych szkołach aktywnie działają kółka dydaktyczne, w których 
uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności z zakresu matematy-
ki, informatyki, teatru i muzyki, sportu, Unii Europejskiej. Szkoły aktywnie pro-
pagują hasła ochrony środowiska i biorą udział w konkursach ekologicznych nie 
tylko o charakterze regionalnym, ale również ogólnopolskim. Jednak największe 
sukcesy uczniowie odnoszą w zawodach sportowych, w których bardzo chętnie 
uczestniczą. 

Na obszarze gminy funkcjonuje system stypendialny, dzięki którym 
uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum mogą ubiegać się dofinansowa-
nie na poczet dalszej kontynuacji nauki. O stypendium szkolne może ubiegać 
się uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej spowodowaną bez-
robociem opiekunów prawnych, niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą 
chorobą, wielodzietnością, brakiem umiejętności wypełniania funkcji wycho-
wawczo – opiekuńczych, alkoholizmem bądź narkomanią, różnymi zdarzeniami 
losowymi. O taką pomoc materialną może również ubiegać się uczeń, którego 
sytuacja materialna wynika z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Stypen-
dium szkolne nie może być przeznaczone na wsparcie materialne rodzin 
uczniów, ale tylko na wyrównanie ich szans edukacyjnych. Pomoc polega na re-
fundowaniu kosztów edukacyjnych poniesionych przez rodziców poprzez dostar-
czenie rachunków i faktur.  

Obecna baza oświatowa na obszarze gminy Tczów odpowiada potrzebom 
i wymaganiom w zakresie kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży. Przez ostat-
nie kilka lat placówki szkolne przeprowadzały modernizacje budynków 
i zwiększały wyposażenie. Ponadto kadra pedagogiczna w dalszym ciągu podno-
si własne kwalifikacje zawodowe (zatrudnieni są nauczyciele nauczający dwóch 
przedmiotów), aby skuteczniej przekazywać potrzebną wiedzę dydaktyczną.  
 

5.5. Aktywność kulturalna i społeczna 

Aktywność kulturowa, sportowa i społeczna na obszarze gminy może przy-
bierać różne formy. W tym zakresie możemy wyróżnić instytucje i organizacje 
o działalności kulturowej i społecznej, ośrodki sportu i rekreacji, stowarzyszenia 
działające na rzecz kultury i sportu. 

Na obszarze gminy nie występują żadne domy kultury, oraz muzea. Naj-
bliższy ośrodek kultury znajduje się w Zwoleniu i Czarnolesie. Gmina pozbawio-
na jest Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jedynie w szkołach podstawo-
wych występują izby pamięci między innymi ku czci pomordowanych mieszkań-
ców w czasie II Wojny światowej. 

O wychowanie oświatowe i intelektualne dzieci i młodzieży dba Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Tczowie. Od początku swego istnienia kompletuje książki 
obejmujące wszystkie dziedziny wiedzy, które przeznaczone dla szerokiego gro-
na czytelników. Obecnie jej księgozbiór liczy 15980 woluminów. 
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Biblioteka sprawuje opiekę merytoryczną nad jedną filią, która znajduje się 
w Brzezinkach Starych (liczba woluminów – 7194).  

Organizacją imprez kulturalnych zajmują się władze gminy, 
a w szczególności Wydział ds. Edukacji i Kultury. Corocznie w czerwcu odbywa 
się festyn rodzinny. Dodatkowo organizowane są rozgrywki piłkarskie w ramach 
klasy B. Co roku organizowane także są obchody świąt narodowych upamiętnia-
jące ważne dla naszego państwa wydarzenia. Społeczność lokalna upamiętnia 
również rocznice pomordowanych na obszarze gminy.  

 

5.6. Bezpieczeństwo publiczne 

Straż Pożarna 

Na terenie gminy Tczów funkcjonują cztery jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w: Bartodziejach, Tynicy, Rawicy i Tczowie, w tym dwie OSP Rawica 
i OSP Tczów włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.  

Stan wyposażenia wyżej wymienionych jednostek: 

1. OSP Bartodzieje: 
 samochód typu Żuk, typ A 15B, GAZ GRX 27005786 
 gazela typu lekkiego GLM, 
 komplet ubrań ochronnych i buty, 
 komplet węży, 
 dwie motopompy, 

2. OSP Tynica: 
 samochód GBAM 2/8+8 STAR 25, 
 dwie motopompy, 
 komplet ubrań ochronnych i buty, 

3. OSP Rawica: 
 samochód GBM 3/16 STAR 200, 
 komplet ubrań i butów specjalistycznych, 
 dwa aparaty oddechowe, 
 komplet węży, 
 trzy motopompy, w tym jedna pływająca, 
 piła mechaniczno – spalinowa, 
 piła do cięcia betonu i stali, 

4. OSP Tczów: 
 samochód Jelcz, rodzaj GCBA 6/32, typ 004, 
 komplet ubrań i butów specjalistycznych, 
 dwa aparaty oddechowe, 
 komplet węży, 
 trzy motopompy w tym jedna pływająca, 
 piła mechaniczno – spalinowa, 
 piła do cięcia betonu i stali, 
 motopompa szlamowa i agregat prądotwórczy. 

Jednostki na terenie gminy są ubogo wyposażone w podstawowy i zara-
zem w specjalistyczny sprzęt ratowniczy. W porównaniu do pozostałych najle-
piej wyposażone są jednostki w Tczowie i Rawicy, ze względu na przynależność 
do KSRG. Są one wyposażone między innymi w aparaty oddechowe, piły me-
chaniczno – spalinowe oraz piły do cięcia betonu i stali. Pozostałe jednostki są 
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niestety pozbawione takiego sprzętu. Wszystkie jednostki OSP wyposażone są 
w system łączności w postaci syren, a dwie tj. OSP Tczów i OSP Rawica dodat-
kowo posiadają pagery. 

Od początku 2007 roku do końca II kwartału powstało 15 zdarzeń (a w 
całym powiecie zwoleńskim 258). Jest o 1 zdarzenie więcej w porównaniu do 
analogicznego okresu 2006r. Takie statystyki spowodowane są głównie wzro-
stem miejscowych zagrożeń, jakie występują na obszarze gminy. 

 
Tabela 10. Ilość zdarzeń na terenie gminy Tczów w latach 2006-2007 

Pożary Miejscowe za-
grożenia 

Fałszywe 
alarmy 

Ogółem  
zdarzenia Gmina 

2006 2007* 2006 2007* 2006 2007* 2006 2007* 

Tczów 8 2 5 12 0 1 14 15 

Źródło: Dane z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu 
* stan na 25.06.2007r. 
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Zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Głównego i Prezesa Zarzą-
du Głównego ZOSP PSP systemem szkolenia członków OSP biorących udział 
w działaniach ratowniczo – gaśniczych, Komenda Powiatowa PSP w Zwoleniu 
jest organizatorem szkolenia podstawowego strażaków ratowników między in-
nymi OSP z terenu gminy Tczów. Strażacy mają być przeszkoleni również 
z zakresu ratownictwa technicznego, kierowców konserwatorów sprzętu ratow-
niczego oraz z zakresu działań przeciwpowodziowych. Według nowego systemu 
szkolenia dotychczasowe ukończenie „Programu szeregowców Ochotniczych 
Straży Pożarnych” jest równoznaczne z ukończeniem szkolenia strażaków ra-
towników OSP część I. Aby osoby te mogły nadal uczestniczyć w działaniach ra-
towniczo – gaśniczych, muszą ukończyć w ciągu trzech lat szkolenie strażaków 
ratowników OSP część II. W roku 2007 Komenda Powiatowa PSP w Zwoleniu 
planuje przeprowadzić między innymi dla jednostek OSP z obszaru gminy Tczów 
uzupełniające szkolenia strażaków ratowników OSP część II w terminie 22 – 29 
października 2007r. 

W najbliższym czasie planuje się wyposażyć wszystkie jednostki OSP na 
terenie gminy Tczów, które są wyznaczone do działań ratowniczo - gaśniczych 
w zestawy ratownictwa medycznego PSP R – 1 i sprzęt ochrony dróg oddecho-
wych oraz radiotelefony. 
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Policja 

W gminie Tczów nie ma żadnego komisariatu policji. Obszar gminy jest 
obsługiwany przez Komisariat Policji w Kazanowie. 

Tabela 11. Sporządzenie liczbowe sporządzonych wniosków o ukaranie 
Wykroczenia 2004 2005 2006 

przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 11 15 9 
przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 22 19 17 
przeciwko mieniu 1 2 5 
przeciwko obyczajowości publicznej 1 1 3 
przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 0 0 0 
przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości 2 12 4 
inne 3 5 8 
Razem 40 54 46 
Źródło: Dane uzyskane z Komisariatu Policji w Kazanowie 

 
Tabela 12. Zestawienie liczbowe nałożonych mandatów karnych 

Wykroczenia 2004 2005 2006 
przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 4 4 7 
przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 52 49 82 
przeciwko mieniu 1 1 0 
przeciwko obyczajowości publicznej 0 0 3 
przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 0 0 4 
przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości 3 15 7 
inne 8 3 14 
Razem 70 72 117 
Źródło: Dane uzyskane z Komisariatu Policji w Kazanowie 

Zarówno stan etatowy policji i wyposażenie techniczne nie pozwalają skutecznie 
przeciwdziałać przestępczości. Dodatkowym elementem utrudniającym działanie 
policji jest specyfika obszaru gminy, tzn. fakt rozrzucenia na dużym terenie 
szeregu niewielkich wsi i osad. 

Stan bezpieczeństwa na drogach 
Na drogach gminnych nadzorowanych przez Komisariat Policji w Kaza-

nowie w 2006r. wystąpiło 6 wypadków drogowych, które nie były wypadkami 
śmiertelnymi.  

Tabela 13. Wypadki drogowe na terenie gminy Tczów 
Ilość wypadków 

Nazwa miejscowości 
2004 2005 2006 

Bartodzieje 2 3 1 
Rawica Kolonia 0 0 1 

Janów 3 0 4 
Razem 5 3 6 

Źródło: Dane według statystyk Komisariatu Policji w Kazanowie 

Na obszarze gminy Tczów w 2006r. zanotowano 29 kolizji drogowych. 

 

5.7. Opieka zdrowotna 

Ogólnym celem podstawowej opieki zdrowotnej jest poprawa i zachowanie 
stanu zdrowia społeczności lokalnej, która zamieszkuje dany obszar. Jej funk-
cjonowanie ma zapewnić dobry stan zdrowia w miejscu pracy i nauki. 

Na obszarze gminy za opiekę zdrowotną i ochronę zdrowia odpowiedzialny 
jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów.  
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Środki na działalność SP ZOZ pochodzą ze sprzedaży usług finansowanych 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia, od osób prywatnych (pacjentów) za odpłatne 
usługi medyczne oraz mogą pochodzić z dotacji Gminy głównie na zakup sprzę-
tu medycznego oraz na realizację zadań zleconych przez Gminę. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów świadczy 
usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej za pomocą komórek organiza-
cyjnych: 

1) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 
2) Poradnia lekarza rodzinnego, 
3) Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej, 
4) Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, 
5) Gabinet medycyny szkolnej, 
6) Punkt szczepień, 
7) Gabinet zabiegowy oraz w zakresie ginekologii i położnictwa za pomocą 

poradni ginekologicznej. 
 

W placówce zatrudnia się lekarza rodzinnego w pełnym wymiarze czasu 
pracy oraz w godzinach popołudniowych wymiennie 3 lekarzy pediatrów, leka-
rza chorób wewnętrznych oraz 2 lekarzy o specjalizacji ginekologia i położnic-
two. Zatrudnia się także 4 pielęgniarki oraz rejestratorkę. 

W gminie liczba pacjentów korzystających z opieki zdrowotnej wynosi 
3340 osób. W lokalu o powierzchni 342 m2 funkcjonuje także prywatna 

apteka. Na terenie gminy prowadzona jest także prywatna praktyka lekarska 
o specjalności stomatologia. 
 
5.8. Pomoc społeczna 

Instytucja, która realizuje działania i zadania z zakresu pomocy społecz-
nej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczowie. Pomocą społeczną na 
obszarze gminy objętych jest 200 rodzin (431 osób). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy w formie zasiłków 
stałych, okresowych, celowych i specjalnych celowych, dożywiania dzieci 
w szkołach, specjalistycznych usług opiekuńczych.  
 

Tabela 14. Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w gminie Tczów 
w 2006 r. 

Wyszczególnienie 

Liczba osób,  
którym przy-

znano decyzją 
świadczenia 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Świadczenia przyznane w ramach zadań 
zleconych i zadań własnych (bez względu 
na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło 
finansowania) 

431 200 897 

Świadczenia przyznane w ramach zadań 
zleconych (bez względu na ich rodzaj, 
formę i liczbę) 

7 7 16 

Świadczenia przyznane w ramach zadań 
własnych (bez względu na ich rodzaj, for-
mę i liczbę) 

429 198 894 

W tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 0 17 82 

W tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 0 6 14 

Źródło: Dane uzyskane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczowie 
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Ponadto GOPS w Tczowie realizuje zadania na podstawie ustawy 
o pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych, zaliczce alimentacyjne, 
o świadczeniach rodzinnych oraz o postępowaniu wobec dłużników alimentacyj-
nych.  

Pomoc społeczna świadczona jest przede wszystkim osobom, które do-
tknięte są między innymi ubóstwem, sieroctwem, alkoholizmem, bezdomnością, 
bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, bezradno-
ścią w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, brakiem umiejętności młodzieży w przystosowaniu się do życia po 
opuszczeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej. 

Tabela 15. Powody przyznania pomocy w 2006r. 
Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

ubóstwo 143 639 
bezrobocie 119 511 
niepełnosprawność 50 209 
długotrwała bądź ciężka choroba 52 196 
bezradność w sprawach opiekuń-
czych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego - ogółem 

60 349 

przemoc w rodzinie 0 0 
alkoholizm 29 149 
trudność w przystosowaniu do życia 
po zwolnieniu z zakładu karnego 

0 0 

    Źródło: Dane uzyskane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczowie 

Powody przyznania pomocy w 2006r.

33%

26%
11%

11%

13%
6%

ubóstwo bezrobocie
niepełnosprawność choroba
bezradność w sprawach opiekuńczych alkoholizm

 

Duże znaczenie dla osób ubogich mają zasiłki celowe, które GOPS przyzna-
je jednorazowo na pokrycie podstawowych potrzeb bytowych takich jak: odzież, 
pokrycie wydatków powstałych w wyniku zajścia zdarzenia losowego, posiłki, 
żywność, opał, koszty pogrzebu. Owe zasiłki celowe są przyznawane w postaci 
pieniężnej bądź w naturze. 

Działalność ośrodka mogłaby być wspierana przez organizacje pozarządo-
we, świetlice środowiskowe, kluby integracji społecznej i inne organizacje. 
Wspólnie z innymi instytucjami pomocy byłaby bardziej efektywna i skierowana 
na konkretne potrzeby. Opieka i pomoc dzieciom z rodzin patologicznych po 
godzinach nauki szkolnej w świetlicach. Pomoc osobom bezrobotnym w powró-
ceniu na rynek pracy, poprzez działalność klubu integracji społecznej. Urucho-
mienie poradnictwa psychologów itp. 
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 Sfera społeczna 
 

Mocne strony Słabe strony 
 Dobrze rozwinięta baza oświa-

towa 
 Dobrze ukształtowana sieć 

osadnicza 
 Ośrodek Zdrowia i apteka na te-

renie gminy 
 Aktywni mieszkańcy 

 Stosunkowo niski poziom wy-
kształcenia mieszkańców 

 Brak miejsc pracy 
 Niezadawalający stan techniczny 

części budynków użyteczności 
publicznej 

Szanse Zagrożenia 
 Środki zewnętrzne na realizację 

inwestycji 
 Środki zewnętrzne na rozwijanie 

„zasobów ludzkich” 
 Pozyskanie inwestorów 

 Starzenie się społeczeństwa 
 Rosnące bezrobocie 
 Patologie społeczne 
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6. ŚRODOWISKO KULTUROWE 

Tczów jest miejscowością bardzo starą, niegdyś położoną wśród lasów. 
Gmina Tczów swoją nazwę wzięła od wsi o tej samej nazwie. Nazwa wywodzi 
się prawdopodobnie od słowa „trścia”, oznaczającego zarośla. Początkowo była 
wsią królewską, później Władysław Jagiełło wcielił ją do starostwa zwoleńskie-
go. Miejscowość odgrywała ważną rolę na trakcie z Radomia do Lublina. Już 
w XII wieku znajdowała się tutaj parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela 
istniejąca do dnia dzisiejszego. 

 

Kościół parafialny p.w. Św. Jana 
Chrzciciela w Tczowie (wybudowany w 
latach 1910 – 1926). 

(nr rej. 287/A z 24.04.1985)  

Jest głównym i najstarszym obiektem za-
bytkowym. Jest przykładem neogotyckiej 
architektury sakralnej. Kroniki Parafialne 
wskazują, że kościół istniał już w I poł. 
XVI w. i był pierwotnie drewniany. Wielką 
ozdobą Kościoła są organy, które swoim 
brzmieniem wzbogacają każdą liturgię. 
Mają kształt skrzydeł motyla. Posiadają 
osiem głosów, jeden manuał i pedał oraz 
stół gry wbudowany z lewej strony szafy 
organowej.  

 

Na terenie gminy Tczów zlokalizowane są pomniki upamiętniające miej-
sca pamięci narodowej: 
 Cmentarz parafialny w Tczowie – pomnik poświęcony poległym żołnie-

rzom w latach 1914-1918. Patronat sprawuje PSP w Tczowie i Urząd 
Gminy 

 W miejscowości Lucin umiejscowiona jest mogiła ziemna siedmiu osób 
zamordowanych przez faszystów niemieckich w 1943 roku. Patronat 
sprawuje PSP w Podgórze i Urząd Gminy 

 Pomnik upamiętniający bohaterów walki konspiracyjnej, którzy zostali 
zamordowani przez żandarmerie i gestapo 11.XI.1943 roku. Patronat 
sprawuje PSP w Tczowie i Urząd Gminy. 

 
 
 

Pomnik upamiętniający 15-lecie odzyska-
nia niepodległości.  
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Inne zabytki kulturowo – historyczne, które występują na terenie gminy 
Tczów to: 

 Wiatrak z 1905 roku w Brzezinkach Nowych 
 Spichlerz – obiekt drewniany w Rawicy 
 Chałupa nr 65 w Tczowie, (nr rej. 559/A z 27.08.1970) 
 Dom drewniany z około 1840r. z bali półtraktowych w Wilczym Ługu. 

 

Środowisko kulturowe stanowi istotny element tyleż niewymiernej, co 
istotnej konstrukcji tożsamości społeczności lokalnej, ale może mieć dla tejże 
społeczności przełożenie na aspekty materialne (np. zyski czerpane z turystyki). 

 
 
Dziedzictwo kulturowe 

Mocne strony Słabe strony 
 Występowanie ciekawych zabyt-

ków i walorów wypoczynkowych 
oraz krajobrazowych 

 Brak ośrodków kultury 
 Słaba reklama i promocja walo-

rów kulturowych gminy 
Szanse Zagrożenia 

 Objęcie ochroną najcenniejszych 
obiektów kulturowych występu-
jących na terenie gminy 

 Brak środków i funduszy na re-
waloryzację obiektów zabytko-
wych 

 

 

Pomnik pomordowanych 11.XI.1943 - Tczów 
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III. OPIS PROGRAMÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWA-
NYCH W LATACH 2007-2013 

 
Proces planowania rozwoju gminy ma przede wszystkim ustalić, w jakim 

celu powinna podążać gmina w ciągu najbliższych lat. Plan oparty o przeprowa-
dzona analizę stanu obecnego gminy umożliwia dobór optymalnych rozwiązań, 
które ułatwią osiągnięcie wcześniej zdefiniowanych celów działania. 

Programy i zadania wybrane do realizacji w latach 2007-2013 są spójne 
z zadaniami zawartymi w Strategii Rozwoju Gminy Tczów oraz przyczyniają się 
do osiągnięcia celu nadrzędnego, którym jest zrównoważony rozwój gminy 
i podniesienie jakości życia mieszkańców. Niektóre z zadań można podporząd-
kować kilku celom strategicznym, czy operacyjnym, co świadczy o ich ważności 
w rozwoju gminy.  
 
1. Program modernizacji placówek sfery społecznej  
 
Cele realizacji programu:  

 Poprawa warunków życia mieszkańców. 
 Rozwój bazy materialnej oświaty i kultury. 
 Podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej szkół gminnych 
 Rozwój bazy materialnej służby zdrowia 
 Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego 
 Usprawnienie administracji gminnej 
 
Usługi publiczne obejmują dobra publiczne, w odniesieniu, do których nie-

możliwe jest wykluczenie kogokolwiek z korzystania z nich. Są to dobra, od któ-
rych oczekujemy określonej jakości - niezależnie od liczby osób z nich korzysta-
jących (każdy nowy konsument nie narusza uprawnień pozostałych). 
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi dokonuje się poprzez zwięk-
szanie powszechnej dostępności oraz poprawę jakości usług świadczonych przez 
jednostki administracji publicznej. Powszechna dostępność oraz poprawa jako-
ści jest efektem sprawnego zarządzania usługami przez jednostki administracji 
publicznej, które dbają o zapewnienie warunków do efektywnej ich realizacji, 
bazując na zdefiniowanych standardach ich realizacji oraz określonym rynku 
usługodawców. 

Usługi te obejmują takie sfery jak oświata, kultura, opieka zdrowotna czy 
administracja. Wymienione sfery to fundamenty każdego społeczeństwa. Im 
lepszy poziom usług świadczonych w ich zakresie tym wyższy poziom zadowo-
lenia mieszkańców. Bez wątpienia przekłada się to na polepszenie warunków 
życia oraz identyfikację z otoczeniem. 
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Zadania: 

Przewidywane źródła finansowania zadania (pro-
jektu) w latach 2007-2013 

z tego 

Lp. Nazwa pro-
gramu i tytuł 
zadania (pro-
jektu) inwe-
stycyjnego 

Przewi-
dywany 

całkowity 
koszt re-
alizacji 
zadania 

(projektu  
w zł) 

Ogółem 

Budżet 
gminy 

Środki  
pomocowe  

UE 

Inne źródła 
finansowa-

nia 

Okres reali-
zacji oraz 
ewntualne 
nakłady do 
poniesienia 
w ramach 

danego 
zadania po 
roku 2013 

 

Razem wydat-
ki inwestycyj-

ne, 
w tym: 

2.455.000  
2.455.000  1.017.500 

 
937.500 

 
500.000  

1. Modernizacja 
budynku Gmin-
nego Ośrodka 
Zdrowia (wy-
miana dachu i 
elewacja bu-

dynku SPZOZ) 

105.000 105.000 105.000   2007 

2. Zagospodaro-
wanie budynku 
po byłej szkole 
w Bartodziejach 
(budowa chod-
ników, wykona-

nie fasad) 

650.000 650.000 162.500 487.500  2008-2010 

3. 

Budowa boiska 
wielofunkcyjne-

go z trawy 
sztucznej w 

Tczowie 

300.000 300.000 150.000  

150.000 
MENiS 
(środki 

Totalizato-
ra Spor-
towego), 

Urząd 
Marszał-
kowski 

2008-2009 

4. Zagospodaro-
wanie budynku 
po byłej szkole 
w Wilczym Ługu 

600.000 600.000 150.000 450.000  2009-2011 

5. Budowa garaży 
dla OSP 

100.000 100.000 100.000   2009-2010 

6. 

Rozbudowa 
obiektów szkol-
nych i sporto-

wych 

700.000 700.000 350.000  

350.000 
MENiS 
(środki 

Totalizato-
ra Spor-
towego), 

Urząd 
Marszał-
kowski 

2009-2012 

 

Spójność zadań z innymi programami: 
 Strategia Rozwoju Gminy Tczów 

o Cel Strategiczny I. Gwarancja wysokiego poziomu życia mieszkańców 
gminy 

Cele operacyjne:  

1.2. Stworzenie warunków umożliwiających organizację przedsięwzięć 
o charakterze integrującym lokalną społeczność 

1.3. Zwiększona jakość kształcenia  
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1.4. Poprawa oraz rozwój stanu zdrowia i opieki zdrowotnej 
1.5. Zwiększone bezpieczeństwo publiczne 

 Strategia Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2007-2015 – Cel strate-
giczny 1: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze spo-
łecznym 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 
– 2013 - Priorytet VII. „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału 
ludzkiego” 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 3 Jakość życia na obszarach wiej-
skich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 

 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego – 4.4. Budowa i rozwój in-
frastruktury społecznej 

 Program Operacyjny „Infrastruktura i środowisko” - Oś priorytetowa XIII - 
„Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdro-
wia” 

 

 
2. Program poprawy dostępności usług świadczonych przez Urząd 
Gminy w Tczowie 
Cele realizacji programu:  

 Podniesienie standardu obsługi petentów przez Urząd Gminy  
 Poprawa wizerunku gminnej administracji w oczach mieszkańców 

Myśląc o pozyskaniu nowych inwestorów jako źródła rozwoju gminy należy 
zapewnić im odpowiednie warunki. Rozwój i prowadzenie działalności wiąże się 
z mnóstwem formalności, których nie sposób uniknąć. Powszechnie panuje po-
gląd, że administracja jest nie do przejścia w związku z tym czas najwyższy do-
łożyć starań, aby zmienić to przekonanie. Bez wątpienia uzyskanie przez gminę 
powszechnie uznanego certyfikatu ISO wpłynie korzystnie na jej wizerunek na 
zewnątrz a przy okazji skorzystają na tym mieszkańcy, dla których Urząd Gmi-
ny to urząd pierwszego kontaktu. 

 
Zadania 

Przewidywane źródła finansowania zadania 
(projektu) w latach 2007-2013 

z tego 

Lp. Nazwa progra-
mu i tytuł zada-
nia (projektu) 

inwestycyjnego 

Przewidy-
wany cał-

kowity 
koszt reali-
zacji zada-
nia (projek-

tu w zł) 

Ogółem 

Budżet gmi-
ny 

Środki 
pomocowe 

UE 

inne źródła 
finansowania 

Okres re-
alizacji 

oraz ewn-
tualne na-
kłady do 

poniesienia 
w ramach 

danego 
zadania po 
roku 2013 

 Razem wydatki 
inwestycyjne, 
w tym:  

252.000 252.000 167.000 85.000   

1. 
Modernizacja 

budynku Urzędu 
Gminy 

142.000 142.000 142.000   2007 

2. 
Zakup sprzętu 

komputerowego 
dla urzędu 

10.000 10.000 10.000   2007 

3. 

Uzyskanie przez 
Urząd Gminy w 

Tczowie certyfika-
tu ISO 

100.000 100.000 15.000 85.000  2013 
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Spójność zadań z innymi programami: 

 Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Tczów 

o Cel Strategiczny I. Gwarancja wysokiego poziomu życia mieszkańców 

Cele operacyjne:  
1.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez Gminę 

 Strategia Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2007-2015 Cel strategicz-
ny 2: Nowoczesne społeczeństwo informacyjne 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 
– 2013 - Priorytet VII. „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału 
ludzkiego” 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet V „Dobre zrządzenie” Działa-
nie 5.2 Wzrost jakości usług publicznych świadczonych przez jednostki sa-
morządu terytorialnego oraz poprawa jakości polityk i programów o zasięgu 
regionalnym i lokalnym 

 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego – 2.1. Rozwój MSP oraz 
wzrost ich innowacyjności i konkurencyjności 

 

 
3. Program budowy systemów kanalizacji i oczyszczania ścieków  
 

Cele realizacji programu:  

 Poprawa warunków życia mieszkańców 
 Zwiększenie poziomu inwestycji 
 Ochrona środowiska naturalnego 
 Zwiększenie atrakcyjności gminy 
 Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gminy 

Bardzo ważnym zadaniem dla samorządu gminnego jest ochrona środowi-
ska i zapewnienie podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej. Bio-
rąc pod uwagę fakt, iż Gmina Tczów zwodociągowana jest prawie w 100%, ko-
nieczne jest uzupełnienie systemu kanalizacji, poprzez budowę sieci kanaliza-
cyjnych, oczyszczalni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Stan infrastruktury technicznej mimo już licznych inwestycji odbiega od pozio-
mu zapewniającego mieszkańcom odpowiedni status życia. Odpowiednio rozwi-
nięta infrastruktura techniczna to jednocześnie sposób na wyeliminowanie nie-
korzystnych, szkodliwych dla środowiska zjawisk typu wywożenie źle zabezpie-
czonych, zgromadzonych ścieków na pola.  

Poprawa sytuacji w tej dziedzinie przybliża osiągnięcie wszystkich celów strate-
gicznych gminy – wpływa na standard życia mieszkańców, ochronę środowiska 
naturalnego, ułatwia rozwój nowoczesnego, ekologicznego rolnictwa, umożliwia 
tworzenie nowych przedsiębiorstw i podnosi zainteresowanie terenami pod in-
westycje mieszkaniowe, rekreacyjne i turystyczne. Odpowiedni stan infrastruk-
tury technicznej jest ogromnym atutem znacznie poprawiającym wizerunek 
gminy w oczach potencjalnych inwestorów.  
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Zadania  

Przewidywane źródła finansowania zadania 
(projektu) w latach 2007-2013 

z tego 

Lp. Nazwa pro-
gramu i tytuł 
zadania (pro-
jektu) inwe-
stycyjnego 

Przewidywany 
całkowity 

koszt realiza-
cji zadania 
(projektu  

w zł) 

Ogółem 

Budżet 
gminy 

Środki pomo-
cowe UE 

inne  źródła 
finansowania 

Okres 
realizacji 
oraz ewn-

tualne 
nakłady do 
poniesie-
nia w ra-
mach da-
nego za-
dania po 

roku 2013 

 Razem wydat-
ki inwestycyj-
ne, 
w tym:  

15.365.000 15.365.000 3.870.000 11.495.000   

1. Budowa sieci 
kanalizacji ci-
śnieniowej w 
miejscowości 
Brzezinki Stare 
(dł. 6 km) 

2800.000 2.800.000 680.000 2.120.000  2007-2008 

2 Dokumentacja 
dotycząca bu-
dowy kanalizacji 
ciśnieniowej 
Rawica Stara 

33000 33000 33000   2007 

2. Budowa sieci 
kanalizacji ci-
śnieniowej Ra-
wica Stara 
(dł. 10 km) 

2.800.000 2.800.000 700.000 2.100.000  2008-2009 

3 Dokumentacja 
dotycząca bu-
dowy sieci ka-
nalizacyjnej we 
wsi Kazimie-
rzów, Rawica 
Stara 

32000 32000 32000   2008 

3. Budowa sieci 
kanalizacyjnej 
we wsi Kazimie-
rzów, Rawica 
Nowa  
(dł. 4,5 km) 

2.500.000 2.500.000 625.000 1.875.000  2009-2010 

4. Budowa sieci 
kanalizacyjnej 
we wsi Borki 

1.200.000 1.200.000 300.000 900.000  2009-2010 

5. Budowa sieci 
kanalizacyjnej 
we wsi Brzezinki 
Nowe, Wilczy 
Ług, Wincentów 

2.500.000 2.500.000 625.000 1.875.000  2010-2011 

6 Budowa sieci 
kanalizacyjnej 
we wsi Janów, 
Józefów, Podza-
krzówek 

2.000.000 2.000.000 500.000 1.500.000  2010-2013 

7. Rozbudowa 
gminnej oczysz-
czalni ścieków 

1.500.000 1.500.000 375.000 1.125.000  2008-2009 
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Spójność zadań z innymi programami: 

 Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Tczów 

o Cel Strategiczny II. Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych 
przez gminę 

Cele operacyjne:  

2.1. Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej i burzowej 

 Strategia Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2007-2015 Cel strategiczny 
7: Rozwój infrastruktury komunikacyjnej i technicznej 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 
– 2013 - Priorytet IV „Inwestycja w ochronę środowiska”.  

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 3 Jakość życia na obszarach wiej-
skich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 

 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego  

– 4.3. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 

 

 

4. Program rozbudowy infrastruktury drogowej  

Cele realizacji programu:  

 Poprawa warunków życia mieszkańców. 
 Zwiększenie poziomu inwestycji. 
 Ochrona środowiska naturalnego. 
 Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gminy 

 Rozwój infrastruktury drogowej to priorytet w działaniach władz gmin-
nych. To najpilniejsza sprawa w społecznych odczuciach. Nic dziwnego, skoro 
infrastruktura jest siłą napędową rozwoju gospodarczego i czynnikiem poprawy 
jako ci życia lokalnej społeczności. Tworzy ona miejsca pracy bezpośrednio przy 
jej budowie, obsłudze i pośrednio, poprzez poszerzenie pola inwestycji gospo-
darczych uruchamianych dzięki tej infrastrukturze. Wzrost dostępności do dróg i 
poprawa ich jakości zwiększa mobilność społeczną, co poza wieloma innymi ko-
rzyściami-ułatwia znalezienie pracy poza miejscem zamieszkania. 
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Zadania 

Przewidywane źródła finansowania zadania 
(projektu) w latach 2007-2013 

z tego 

Lp. Nazwa pro-
gramu i tytuł 
zadania (pro-
jektu) inwe-
stycyjnego 

Przewidywany 
całkowity 

koszt realiza-
cji zadania 
(projektu  

w zł) 

Ogółem 

Budżet gminy Środki 
pomocowe 

UE 

inne źródła 
finansowania 

Okres 
realizacji 

oraz 
ewentual-
ne nakła-
dy do po-
niesienia 
w ramach 

danego 
zadania po 
roku 2013 

 Razem wydat-
ki inwestycyj-
ne, 
w tym:  

12.680.00 12.680.00 908.000  360.000  

1. Budowa drogi 
gminnej Janów - 
Lucin II etap 
(dł. 870 m) 

172.000 172.000 87.000  
85.000 

Urząd Mar-
szałkowski 

2007 

2. Budowa drogi 
gminnej Lucin – 
Drożanki 
(dł. 1950 m) 

405.000 405.000 190.000  
215.000 

Urząd Mar-
szałkowski 

2007 

3. Budowa drogi 
gminnej Tczów - 
Podzakrzówek – 
Dalsze 
(dł. 1285 m) 

322.000 322.000 322.000   2007 

4. Budowa drogi 
gminnej Tynica 
(dł. 980 m) 

219.000 219.000 219.000   2007 

5. Budowa drogi 
Borki-
Bartodzieje 
(dł. 800  m) 

150.000 150.000 90.000  
60.000 

Urząd Mar-
szałkowski 

2008-2010 

 

Spójność zadań z innymi programami: 

 Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Tczów 

o Cel Strategiczny II. Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych 
przez gminę 

Cele operacyjne:  

2.2. Modernizacja dróg oraz infrastruktury drogowej  

 Strategia Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2007-2015 Cel strategiczny 
7: Rozwój infrastruktury komunikacyjnej i technicznej 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego - Priorytet III. 
Regionalny system transportowy 

 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego – 4.1. Poprawa dostępności 
komunikacyjnej i transportu w regionie, w tym lotnictwa cywilnego 
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5. Program małej retencji 

Cele realizacji programu:  

 Poprawa gospodarki wodnej. 
 Zmniejszenie deficytu wód gruntowych 
 Zaspokajanie gospodarczego zapotrzebowania na wodę 
 Zwiększenie atrakcyjności terenu 

Gospodarka wodna jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju. Za-
soby wodne Polski na tle innych europejskich krajów są stosunkowo niewielkie i 
ilość wody, którą możemy dysponować w dużym stopniu zależy od opadów.  

Ratunkiem jest mała retencja wodna, czyli zatrzymanie, przy zastosowaniu 
rozmaitych zabiegów, jak największej ilości wody w jej powierzchniowym i 
przypowierzchniowym obiegu. Różne zabiegi - techniczne (małe zbiorniki wod-
ne, jazy, zastawki itp.) jak również nietechniczne (zalesienia, zadrzewienia, ro-
ślinne pasy ochronne, ochrona oczek wodnych, stawów wiejskich, mokradeł 
itp.) - prowadzą do spowolnienia lub powstrzymania wody przy jednoczesnym 
odtwarzaniu naturalnego krajobrazu. 
 
Zadania 

Przewidywane źródła finansowania zadania (pro-
jektu) w latach 2007-2013 

z tego 

Lp. 
Nazwa programu i 

tytuł zadania (projek-
tu) inwestycyjnego 

Przewi-
dywany 

całkowity 
koszt 

realizacji 
zadania 

(projektu  
w zł) 

Ogółem 
Budżet gminy 

Środki po-
mocowe UE 

inne źródła 
finansowania 

Okres 
realizacji 

oraz 
ewntual-
ne nakła-

dy do 
poniesie-

nia w 
ramach 
danego 
zadania 
po roku 

2013  

 Razem wydatki inwe-
stycyjne, 
w tym:  

4.000.000 4.000.000 1.000.000 3.000.000   

1. Budowa zbiornika reten-
cyjnego o pow. 7,5 ha 
na rzece Tczówce  

4.000.000 4.000.000 1.000.000 3.000.000  2008-2013 

 
 
Spójność zadań z innymi programami: 

 Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Tczów 

o Cel Strategiczny III. Ochrona i utrzymanie dobrego stanu środowiska na-
turalnego 
Cele operacyjne: 3.2.  
Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 
– 2013 - Priorytet IV „Inwestycja w ochronę środowiska”. (mniej 10mln m3) 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 1 Poprawa konkurencyjności sek-
tora rolnego i leśnego 

 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego - 4.5. Ochrona 
i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego dla zapewnienia trwałego 
i zrównoważonego rozwoju 
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6. Program gospodarki odpadami 

Cele realizacji programu:  

 Redukcja ilości składowanych odpadów 
 Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów 
 Efektywne gromadzenie, segregacja, przetwarzanie oraz ponowne wykorzy-

stania odpadów 

Pod pojęciem gospodarki odpadami rozumie się zbieranie, transport, od-
zysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami 
oraz nad miejscem unieszkodliwiania odpadów. Zarówno postęp cywilizacyjny, 
jak i stopniowy wzrost poziomu życia ludzi powoduje, że ilość produkowanych 
odpadów zwiększa się z roku na rok. Stąd też gospodarka odpadami na terenie 
gminy prowadzona musi być w sposób zorganizowany i przemyślany. 
 
Zadania 

Przewidywane źródła finansowania zada-
nia (projektu) w latach 2007-2013 

z tego 

Lp. 
Nazwa programu i tytuł 

zadania (projektu) inwe-
stycyjnego 

Przewidy-
wany cał-

kowity 
koszt reali-
zacji zada-
nia (projek-

tu  
w zł) 

Ogółem 
Budżet gminy 

Środki pomoco-
we UE 

Okres 
realizacji 
oraz ewn-

tualne 
nakłady 

do ponie-
sienia w 
ramach 
danego 
zadania 
po roku 

2013  

 Razem wydatki inwesty-
cyjne, w tym:  

250.000 250.000 62.500 187.500  

2. Wprowadzenie systemu 
segregacji odpadów komu-
nalnych „u źródła” w gospo-
darstwach domowych-
kontynuacja zadania 

250.000 250.000 62.500 187.500 2008-2010 

 

Spójność zadań z innymi programami: 

 Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Tczów 

o Cel Strategiczny III. Ochrona i utrzymanie dobrego stanu środowiska na-
turalnego 

 Cele operacyjne: 3.3 Usprawnienie gospodarki odpadami 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 
– 2013 - Priorytet IV „Inwestycje w ochronę środowiska”. 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  

- Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiej-
skiej 

 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego – 4.3. Wielofunkcyjny roz-
wój obszarów wiejskich to lub 4.5. Ochrona i rewaloryzacja środowiska przy-
rodniczego dla zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju 
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IV. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LO-
KALNEGO 

 
Według terminologii stosowanej przy programowaniu pomocy pochodzącej 

ze środków strukturalnych udzielanych przez Unię Europejską wyróżnić można 
następujące kategorie wskaźników osiągnięć: 

 produkty – bezpośrednie, materialne efekty realizacji przedsięwzięcia 
mierzone konkretnymi wielkościami, 

 rezultaty – bezpośredni wpływ zrealizowanego produktu na otoczenie 
społeczno-ekonomiczne uzyskany po zakończeniu planu, 

 oddziaływania – długofalowe konsekwencje zrealizowanego produktu, 
wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich benefi-
cjentów. 

Wśród produktów uzyskanych w latach 2007-2013 będących efektem re-
alizacji zadań zawartych w Planie wymienić należy: 

 długość wybudowanych i zmodernizowanych dróg gminnych – 3080 km, 
 długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej – 22 km 135 m, 
 zmodernizowany Gminny Ośrodek Zdrowia 
 wybudowane wielofunkcyjne boisko sportowe w Tczowie, 
 powstanie garaży dla jednostek OSP, 

 zagospodarowane budynki po nieistniejących już szkołach podstawowych 
w Bartodziejach i w Wilczym Ługu 

 powstanie zbiornika retencyjnego na rzece Tczówce 
 rozbudowana oczyszczalnia ścieków (wzrost oczyszczonych ścieków 

o 150 m3/dobę)  
 wprowadzony system segregacji odpadów komunalnych 
 uzyskanie przez Urząd Gminy Certyfikatu ISO 
 

Wśród rezultatów wdrożenia zadań objętych Planem wymienić można: 

- zwiększenie długości dróg o nawierzchni ulepszonej 
- zwiększenie obszaru gminy zaopatrzonych w sieć kanalizacyjną 
- likwidacja szamb 
- poprawa bezpieczeństwa jazdy (zmniejszenie ryzyka wypadków) 
- zwiększenie ilości oczyszczonych ścieków 

- lepsze warunki dla uczniów i wychowanków korzystających z lokalnych 
obiektów edukacyjnych 

- poprawa warunków nauczania 

- poprawa stanu technicznego, podniesienie standardu funkcjonalnego 
i wyposażenia obiektów publicznych, obiektów kulturalnych 

- poprawa warunków pracy nauczycieli 

- poprawa warunków pracy pracowników Gminnego Ośrodka Zdrowia 

- poprawa obsługi interesantów w Urzędzie Gminy 

Oddziaływanie efektów wdrożenia projektów objętych Planem przejawiać 
się będzie w następujący sposób: 

- poprawa jakości życia mieszkańców i wzrost zadowolenia społecznego 
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
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- zwiększenie atrakcyjności gminy dla potencjalnych inwestorów oraz tury-
stów 

- poprawa stanu środowiska naturalnego 
- liczba nowo utworzonych miejsc pracy 
- poprawa dostępności i jakości obiektów publicznych 
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V. PLAN FINANSOWY  
 
1. Budżet gminy 

Budżet to plan finansowy uchwalany w formie uchwały budżetowej 
na okres roku kalendarzowego. Obejmuje wielkość przewidywanych 
dochodów oraz wydatków gminy. Celem sporządzenia budżetu jest racjona-
lizacja wydatków. Stanowi on podstawę finansowego planowania przedsięwzięć, 
dostarcza również informacji niezbędnych do kontroli prowadzonej działalności. 
 

Na dzień 30.06.2007r. zaplanowane dochody wynoszą 11.046.108zł a wy-
datki 13.886.108 zł. 

Deficyt wynikający z różnicy w planowanych dochodach i wydatkach wyno-
szący 2.120.000zł zostanie pokryty pożyczką zaciągniętą na refinansowanie za-
dania realizowanego w ramach ZPORR oraz nadwyżką z lat ubiegłych. 
 

Dochody gminy 

Tabela 16. Zestawienie dochodów i przychodów ujętych w budżecie gminy 
Tczów na rok 2007 

Wyszczególnienie 2007 Wyszczególnienie 2007 
Pożyczki na finansowanie zadań re-
alizowanych z udziałem środków po-
chodzących z budżetu UE 

Dochody własne 1.928.945 2.120.000 

Dotacje celowe z budżetu 
państwa 

3.056.620 

Subwencje ogólne z bu-
dżetu państwa 

6.060.543 
Pozostałe przychody (nadwyżka) 720.000 

RAZEM DOCHODY 11046108 RAZEM PRZYCHODY 2.840.000 
SUMA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW 

13886108 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Tczewie 

 

Poszczególne pozycje budżetu 

W analizowanej gminie struktura dochodów prezentowała się następująco: 
 subwencje ogólne z budżetu państwa – 55%. 
 dotacje celowe- 28% 
 dochody własne 17% 
 

Dochody własne gminy stanowią o jej niezależności jak również o jej sile fi-
nansowej. Niestety na skutek braku adekwatności środków finansowych do 
przekazywanych zadań gminy muszą same szukać w swoich budżetach pienię-
dzy na realizację powierzonych im zadań. 

Nie bez znaczenia jest deficyt budżetu państwa, który ma tym większe znacze-
nie dla budżetów gminnych im większy jest udział dochodów transferowanych 
w ich dochodach.  
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Struktura dochodów w 2007 roku

17%

55%
28%

dochody własne dotacje celowe subwencja ogólna

 
 

Analiza udziału poszczególnych pozycji dochodów w ogólnej ich sumie pokazuje 
niekorzystna sytuację gminy. Subwencje to 55 % ogółu dochodów gminnych, 
podczas gdy dochody własne to jedynie 17%. 

Podatki i opłaty to główna składowa dochodów własnych gmin. Władztwo po-
datkowe, czyli prawo do kształtowania wysokości oraz zasad naliczania podat-
ków lokalnych wpływa znacząco na samodzielność finansową jednostki. Domi-
nującym podatkiem z tytułu, którego gminy mają największe wpływy to poda-
tek od nieruchomości. W przypadku gminy Tczów udział tego podatku w docho-
dach własnych wynosi 19,7%. Na podobnym poziomie kształtuje się udział po-
datku rolnego w dochodach własnych – 20,7%. 

Gmina ma zagwarantowany ustawowo udział w podatkach: dochodowym od 
osób fizycznych oraz dochodowym od osób prawnych. Na rok 2007 w gminie 
Tczów dochód z tego tytułu planowany jest na kwotę 416.086zł czyli 23,3% do-
chodów własnych gminy. 

Kolejną kategorią dochodów gminy są tzw. dochody transferowane, czyli dota-
cje celowe oraz subwencje ogólne. Są to środki, co do wysokości, których gmi-
na nie ma żadnego wpływu. Kwoty transferów ustalane są na szczeblu central-
nym według określonych prawem zasad ustalonych dla poszczególnych katego-
rii zasileń. Przesłanką dla występowania tego typu dochodów jest konieczność 
zniwelowania różnic potencjału finansowego oraz warunków rozwoju między 
poszczególnymi gminami. 

Subwencje ogólne są istotną składową budżetu każdej gminy; przeznaczone 
na finansowanie zadań własnych stanowiące jednocześnie uzupełnienie docho-
dów budżetu jednostki. Generalnie nie są one powiązane z konkretnymi zada-
niami (wyjątek np. część subwencji przeznaczona na cele oświatowe) a więc 
gmina ma swobodę w ich wykorzystaniu. Pomimo bezzwrotnego charakteru 
subwencja podobnie jak dotacja wpływa znacząco na ograniczenie samodzielno-
ści gminy. W budżecie gminy Tczów udział subwencji w dochodach ogółem wy-
nosi 55%.  

Dotacje celowe - przeznaczone są na realizację z góry określonego celu. Fi-
nansują zadania własne oraz zlecone. Udział dotacji celowych w budżecie gminy 
Tczów w 2007 roku wynosi 28% ogółu gminnych dochodów. 

Dochody transferowane są jak najbardziej pożądaną kategorią dochodów jed-
nak bez wątpienia stanowią formę wpływu państwa na kierunki i dziedziny dzia-
łalności samorządu. 
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Wydatki 

Tabela 17. Zestawienie wydatków i rozchodów ujętych w budżecie gminy Tczów 
na rok 2007 

Wyszczególnienie 2007 Wyszczególnienie 2007 
Wydatki bieżące 8.812.108 Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 0 
Wydatki inwestycyjne 5.074.000 Inne rozchody  0 
RAZEM WYDATKI 13886108 RAZEM ROZCHODY 0 

SUMA WYDATKÓW I ROZCHODÓW 
13886108 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Tczów 

 
Rozróżniamy dwa rodzaje wydatków realizowanych przez każdą gminę: 

 wydatki bieżące 
 wydatki inwestycyjne.  

 
Wydatki bieżące są to wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związa-

nych z bieżącym funkcjonowaniem gminy oraz realizację przez nią zadań wła-
snych, jak i zleconych. Natomiast wydatki inwestycyjne obejmują nakłady na 
budowę i rozbudowę obiektów komunalnych, zakupy środków trwałych, inwe-
stycje kapitałowe jak wniesienie kapitału do spółek, zakup akcji.  
 

Wydatki bieżące i inwestycyjne gminy Tczów w roku 2007
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Wydatki inwestycyjne są ważnym instrumentem sprzyjającym rozwojowi, 
ściśle związanym z poziomem dochodów własnych. Wydatki te stanowią również 
podstawową formę wspierania przedsiębiorczości przez gminę. Wielkość pono-
szonych przez gminę wydatków inwestycyjnych uzależniona jest od lokalnych 
potrzeb i możliwości ich zaspokajania.  
Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wynosi 37%.  
 
Wolne środki na finansowanie inwestycji 
Ważną kwestią jest ustalenie, jakimi wolnymi środkami dysponuje gmina, czyli 
czy będzie samodzielnie w stanie pokryć koszty realizowanych inwestycji. Jeśli 
okaże się że planowane zadania przekraczają jej możliwości finansowe może 
skorzystać z zewnętrznych źródeł.  
 
1. Wolne środki brutto, czyli przeznaczone na finansowanie ewentualnych 
spłat rat kredytów oraz finansowanie inwestycji.  
Wolne środki brutto = dochody ogółem – wydatki bieżące 
Wolne środki brutto = 2.234.000 
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2. Wolne środki netto, czyli różnica miedzy wolnymi środkami brutto a ewen-
tualnymi spłatami rat kredytów, pożyczek itp. 

Wolne środki netto = wolne środki brutto – rozchody 
Wolne środki netto = 2.234.000 
 
Z powyższego wynika, iż gmina nie dysponuje całą kwotą (5.074.000zł) jaka 
jest potrzebna na sfinansowanie inwestycji - konieczne jest pozyskanie środków 
z zewnętrznych źródeł.  
W tym wypadku w budżecie brakujące środki zostaną pokryte z pożyczki w wy-
sokości 2.120.000zł - zaciągniętej na refinansowanie zadania realizowanego w 
ramach ZPORR. 
Nie ma ryzyka przekroczenia ustawowego limitu zadłużania się gminy. Ustawo-
dawca określa granice zadłużenia gminy na koniec roku na poziomie 60% za-
planowanych dochodów. W gminie Tczów relacja ta kształtuje się na poziomie 
19%. 
 
2. Prognoza budżetu na lata 2007-2013 

Prognoza to przewidywanie, czyli sąd o danym zjawisku, wielkości  
na przestrzeni określonego czasu. Przedmiotem prognozy, w powyższym opra-
cowaniu są wielkości stanowiące składowe budżetu gminy. Są to dochody wg 
źródeł ich pochodzenia i wydatki uszeregowane wg ich przeznaczenia oraz przy-
chody i rozchody.  

Tabela nr 18. Prognoza budżetu gminy Tczów na lata 2007-2013 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Dochody ogółem 11046108 11175859 11338164 11503104 11670724 11841072 12014197 

Dochody własne 1928945 1967524 2006874 2047012 2087952 2129711 2172305 

dotacje celowe 3056620 3087186 3148930 3211909 3276147 3341670 3408503 

Subwencje 6060543 6121148 6182360 6244184 6306625 6369692 6433389 
 

Wydatki ogółem 13886108 10555221 10878036 10916182 10679218 10583394 10816471 
Wydatki bieżące 8812108 9076471 9321536 9601182 9889218 10185894 10491471 

Wydatki inwestycyj-
ne 

5074000 1478750 1556500 1315000 790000 397500 325000 

 

Deficyt/nadwyżka -2840000 620637 460128 586922 991507 1257678 1197726 
 

Przychody 2840000 196637 36128 162922 567507 833678 773726 
Rozchody 0 424000 424000 424000 424000 424000 424000 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Dochody ogółem 11046108 11175859 11338164 11503104 11670724 11841072 12014197 

Dochody własne 1928945 1967524 2006874 2047012 2087952 2129711 2172305 

dotacje celowe 3056620 3087186 3148930 3211909 3276147 3341670 3408503 

Subwencje 6060543 6121148 6182360 6244184 6306625 6369692 6433389 
 

Wydatki ogółem 13886108 10525721 10793036 10893682 10656718 10583394 10816471 

Wydatki bieżące 8812108 9076471 9321536 9601182 9889218 10185894 10491471 

Wydatki inwestycyj-
ne 

5074000 1449250 1471500 1292500 767500 397500 325000 

 

Deficyt/nadwyżka -2840000 650137 545128 609422 1014007 1257678 1197726 
 

Przychody 2840000 226137 121128 185422 590007 833678 773726 

Rozchody 0 424000 424000 424000 424000 424000 424000 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Tczowie 
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 Powyższa prognoza budżetu obejmuje lata 2007-2013 czyli nowy okres 
programowania Unii Europejskiej. 

 Prognoza opiera się na zbadaniu, trendu charakteryzującego kształtowa-
nie się poszczególnych wielkości w budżecie. Zbadano dynamikę każdej z nich i 
na tej podstawie dokonano dalszej analizy.  

 Prognoza jest tylko spekulacją na temat danych zjawisk w przyszłości. 
Niezwykle trudno w obecnej rzeczywistości przy braku stabilnych regulacji 
prawnych trafnie zaprognozować budżet. W związku tym należy pamiętać, iż 
wyliczone wielkości mogą w przyszłości różnić się od tych zaprognozowanych. 

 W związku z wejściem w nowy okres programowania UE 2007-2013 
znacznie wzrosła ilość podejmowanych przez gminę inwestycji.    

 Prognoza wydatków inwestycyjnych opiera się na przybliżonych kosztach 
planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne zostały ujęte 
w budżecie w całości, natomiast w dochodach w pozycji „środki pozabudżetowe 
na realizację inwestycji” ujęte zostało planowane wsparcie ze środków unijnych. 

 W ramach programów unijnych podmiot występujący z wnioskiem  
o dofinansowanie może otrzymać maksymalnie 85% dofinansowania na daną 
inwestycję. Pozostałe środków musi wygospodarować we własnym zakresie – 
jest to tzw. wkład własny.  

 Przyjęto stały wzrost dochodów, których dynamika wzrostu została usta-
lona na poziomie 1% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost wydatków 
w głównej mierze determinują zaplanowane inwestycje. Jak wynika to z zesta-
wienia zadań zawartych w niniejszym dokumencie są to liczne inwestycje które 
ze względu na swój charakter są bardzo kosztowne. W przypadku wydatków 
bieżących przyjęto ich stały wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 3%. 

 Na wielkość przychodów składa się wielkość nadwyżki z lat ubiegłych, 
(jeśli wystąpiła) skorygowana o zaciągane ewentualne kredyty i pożyczki  
z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w bu-
dżecie oraz na pokrycie deficytu. 

 Rozchody, czyli głównie suma przypadających na dany rok budżetowy do 
spłaty rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami. Jednym z ograniczeń związa-
nych z zadłużaniem się gmin jest limit związany z obsługą długu. Łączna kwota 
przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek 
oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń 
wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek oraz 
należnych odsetek i dyskonta a także przypadających w danym roku budżeto-
wym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez gminę nie może 
przekroczyć 15% planowanych przez nie dochodów w danym roku. Wysokość 
rozchodów kształtowała się na poziomie oscylującym między 3 a 5 % czyli dale-
kim od ustawowej granicy. 

 Powyższa prognoza jest próbą znalezienia kompromisu między realiami, 
w jakich funkcjonuje gmina a zakładaną przez samorząd optymistyczną wizją 
gminy w przyszłych latach. Należy pamiętać, że w kwestiach finansowych wy-
magana jest rozwaga, rzeczowa kalkulacja, jednak bez założenia optymistycz-
nego scenariusza dalszy rozwój będzie dla nas czystą abstrakcją. 
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VI. SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 
 

Plan Rozwoju Lokalnego określa priorytety inwestycyjne dla gminy Tczów 
na lata 2007-2013. Sposób opracowania dokumentu – przy szerokim udziale 
lokalnej społeczności – gwarantuje społeczną akceptację dla zakresu i ram cza-
sowych planowanych zadań. Harmonogramy realizacyjne zadań będą stanowić 
wskazówkę dla Rady Gminy, uchwalającej coroczne budżety. System wdrażania 
planu wynika z kompetencji organów gminy, określonych w „ustawie o samo-
rządzie gminnym”. Dla większości zadań udział środków zewnętrznych jest wa-
runkiem ich rozpoczęcia – gmina samodzielnie nie będzie w stanie udźwignąć 
ciężaru finansowania inwestycji.  

Po przyjęciu Plan Rozwoju Lokalnego przez Radę Gminy, za jego wdrożenie 
oraz przedstawienie okresowych ocen z postępu jego realizacji odpowiedzialny 
będzie organ wykonawczy gminy tj. Wójt, który dysponuje aparatem wykonaw-
czym w postaci Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy i jedno-
stek zależnych. 

Wśród jednostek Urzędu Gminy najściślej zaangażowanych w realizację 
projektów wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego wskazać należy: 

 Referat Finansowy, 

 Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa 

Dla obsługi zadań inwestycyjnych konieczne będzie współdziałanie wspo-
mnianych komórek organizacyjnych. System wdrażania na poziomie gminy 
obejmować będzie następujące działania: 

 bezpośrednia realizacja działań przewidzianych w Planie, 

 przygotowanie szczegółowych projektów zadań, 

 występowanie z wnioskami o dofinansowanie, 

 przygotowanie przetargów, 

 gromadzenie dokumentacji bieżącej, 

 nadzór nad wykonawcą pod kątem terminowości i jakości, 

 informowanie o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów, 

 prowadzenie rozliczeń finansowych, 

 modyfikowanie już zatwierdzonych działań i zadań, 

 ocena i opiniowanie propozycji nowych zadań, 

 okresowa analiza zadań i działań zawartych w PRL Gminy, 

 działania promocyjne i informacyjne. 

 

Przy wdrażaniu i monitorowaniu Planu Rozwoju Lokalnego znaczący współ-
udział ma również społeczność lokalna – sołectwa Gminy Tczów, Rada Gminy 
i Komisje działające przy Radzie Gminy Tczów. 



 48 

VII. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPO-
ŁECZNEJ 

 

1. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego 

W celu sprawnego i efektywnego wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego nie-
zbędne jest ciągłe monitorowanie efektów rzeczowych projektów wchodzących 
w zakres Planu oraz wydatków na ich realizację. Proces monitorowania obejmu-
je zbieranie danych obrazujących tempo i jakość wdrażania projektów. 

Monitorowanie realizacji planu będzie odbywać się poprzez coroczną in-
formację Wójta składaną na Sesji Rady Gminy w ramach Sprawozdań z wyko-
nania budżetu Gminy. 

Zakres przedmiotowy raportów winien obejmować co najmniej: 

- przebieg procesu wdrażania poszczególnych projektów, 

- realizację planu finansowego, 

- sposoby promocji projektów, 

- zidentyfikowane i przewidywane zagrożenia realizacji planu. 

Stanowiska wypracowywane przez Radę w przedmiocie przedkładanych 
raportów z monitoringu, stanowić będą również podstawę sporządzenia oceny 
wdrożenia Planu sporządzanej na zakończenie okresu planowania. 

System monitoringu realizacji Planu Rozwoju Lokalnego powinien być prowa-
dzony 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 projek-
tu, wniosku o środki zewnętrzne na jego realizację itp.  

 Zespoły robocze przygotują sprawozdania ze swoich działań, a na pod-
stawie tych sprawozdań będzie sporządzany coroczny raport z realizacji 
planu. Raport będzie przedstawiany Radzie Gminy. 

 Raport będzie zatwierdzany przez Radę Gminy. 
 Aktualizacja planu będzie przeprowadzana w systemie 6-letnim, zgod-

nym z okresami planowania budżetu funduszy strukturalnych. W razie 
zaistnienia konieczności wcześniejszej nowelizacji planu Wójt powoła ze-
spół, który przygotuje i przedłoży Radzie Gminy odpowiedni projekt wraz 
z uzasadnieniem. 

 

2. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego 

Plan będzie systematycznie badany w aspekcie realizacji założonych za-
dań, zgodności z harmonogramem, zgodności finansowej i prawnej (m.in. 
Ustawy o Zamówieniach Publicznych). Ocena Planu Rozwoju Lokalnego dokona-
na zostanie po zakończeniu okresu, który objęto procesem planowania. Ocena 
zostanie dokonana na poziomie wewnętrznym przez zespół wdrożeniowy skła-
dający się z pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy. 
Wyniki tej oceny zostaną przedłożone Wójtowi Gminy. Ocena zostanie dokona-
na w oparciu o wskaźniki rezultatu Planu. Ponadto ocenie poddany będzie prze-
bieg poszczególnych procesów inwestycyjnych.  

Ocena w szczególności winna zawierać: 

- rzeczywiste daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych projektów, 
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- sposoby zarządzania projektami po ich zakończeniu, 

- potwierdzenie kosztów projektów, 

- potwierdzenie społeczno - ekonomicznych założeń. 

 

3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, 
prywatnym i organizacjami pozarządowymi 

Przy sporządzaniu założeń Planu Rozwoju Lokalnego bazowano w głównej 
mierze na oczekiwaniach społecznych związanych z realizacją konkretnych pro-
jektów. Posłużyły temu m.in. wnioski dotyczące realizacji zadań składanych do 
Urzędu Gminy. W trakcie wdrażania Planu należy spodziewać się napływu dal-
szych propozycji od przedstawicieli społeczności lokalnej, które w części mogą 
zostać uwzględnione poprzez modyfikację zapisów obecnego Planu. 

Dlatego przy monitorowaniu Planu powinny znaleźć się osoby reprezentu-
jące przekrój społeczny, a więc przedstawiciele biznesu oraz organizacji poza-
rządowych. Uczestnicząc w opracowaniu planu, później w ocenie realizacji jego 
etapów będą identyfikować się z jego celami. Stworzenie aktywnych grup spo-
łecznych jest najważniejszym warunkiem powodzenia w realizacji planu. Wy-
zwolenie aktywności mieszkańców pomoże władzom gminy w rozwiązywaniu 
wielu problemów społecznych. 
Wypracowanie modelu współpracy gminy ze społeczeństwem będzie zadaniem 
niełatwym, delikatnym, wymagającym cierpliwości i dobrej woli wszystkich. Do-
brze byłoby zaangażować do tego zadania ekspertów zewnętrznych, którzy bę-
dą również mediatorami. 

Przewiduje się, iż podczas licznych spotkań organizowanych w Urzędzie 
Gminy poświęconym aktualnym problemom gminy, ich tematyka uwzględniać 
będzie w miarę możliwości założenia i sposób wdrażania niniejszego opracowa-
nia. 

 

4. Informacja i promocja Planu Rozwoju Lokalnego. 

Plan Rozwoju Gminy Tczów posiada duże znaczenie tak dla władz, jak  
i mieszkańców gminy. Dlatego też proces jego wdrażania powinien być proce-
sem publicznym. Szeroka akcja informacyjna władz gminy jest jednym z pod-
stawowych gwarantów jego skutecznego wdrażania. 

Public relations (PR) określa się jako planowane i ciągłe wysiłki mające na celu 
stanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną organizacją a 
społeczeństwem. Działania gminy w zakresie PR są prezentowaniem całej dzia-
łalności gminy związanej z wdrażaniem Planu Rozwoju Lokalnego i wszystkich 
jego funkcji w procesie zaspokajania potrzeb społecznych. Jest to koncepcja 
zmniejszania dystansu w stosunkach między gminą a mieszkańcami. 
Za właściwe informowanie i promocję Planu Rozwoju Lokalnego na poziomie 
gminy odpowiedzialny będzie Wójt Gminy lub upełnomocniony przez Wójta Pra-
cownik Urzędu Gminy (np. Sekretarz Gminy). Informacja o wykazie zadań oraz 
harmonogram ich realizacji będzie udostępniona w następujący sposób: 

 publikacja Planu oraz jego oceny, korekty i analizy na stronach interne-
towych gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, 

 publiczne prezentacje Planu przy okazji różnorodnych spotkań ze spo-
łecznością lokalną. 
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Działalność PR obejmuje: stosunki z mediami; wspieranie wprowadzania no-
wych inwestycji; budowanie wizerunku całej gminy, by sprzyjać jej inwesty-
cjom, komunikacji z gminą, lobbing, doradztwo. 

Grupami docelowymi promocji Planu Rozwoju Lokalnego będą: 

 społeczność lokalna, 
 beneficjenci, 
 partnerzy społeczno-gospodarczy, 
 media. 
 

 

 


