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1. WPROWADZENIE 

 

Czym jest strategia ? 

STRATEGIA – pojęcie o wojskowym rodowodzie – zrobiło w ostatnim czasie zawrotną karie-

rę. W języku potocznym pojęcie to traktowane jest jako synonim wielkich  zmian, ważnych 

decyzji lub nawet gwarancji sukcesu. 

Strategia określa główne, długofalowe cele oraz takie kierunki działania i takie wykorzystanie 

zasobów, które są konieczne do zrealizowania tych celów. Składa się na nią zespół decyzji 

kształtujących długookresowe zmiany strukturalne, ilościowe i jakościowe. 

W przeciwieństwie do strategii, TAKTYKA – stanowiąca typowy wybór wykonawczy – polega 

na doborze środków realizacji zadania ograniczonego rzeczowo, przestrzennie i czasowo. 

Zmierzając do realizacji celu głównego poszukuje się optymalnych rozwiązań na wielu płasz-

czyznach, doceniając wielość dróg i sposobów prowadzących do niego. 

 

Najogólniej rzecz biorąc strategia stanowi taki program rozwoju, który: 

 formułuje cele długofalowe i sposoby realizacji, 

 ustala hierarchię tych celów, 

 podporządkowuje działania doraźne celom długofalowym, 

 jest stale aktualizowany i korygowany, 

 ma charakter partnerski /społeczny/. 

 

Zawiera ona próby odpowiedzi na pytania: 

 Jaką gmina powinna być ? 

 Co należy osiągnąć, jak i kiedy ? 

 Jakimi narzędziami należy się posługiwać dla realizacji zakreślonych celów.  

 

Fazy prac nad strategią: 

Procedura planowania strategicznego wiąże się z odpowiedzią na trzy grupy pytań: 

- gdzie jesteśmy ? 

- dokąd zmierzamy ? 

- jak chcemy to osiągnąć ? 
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W planie strategicznym identyfikuje się więc najistotniejsze problemy rozwojowe, formułuje 

misję i cele strategiczne oraz wariantowe opcje strategiczne, czyli sposoby osiągania zakreślo-

nych celów. 

Plan strategiczny określa też kierunki i granice działań władz. 

Formułuje się w nim również zadania operacyjne wynikające z zakreślonych celów strategicz-

nych. Ta część określana jest na ogół planem operacyjnym lub realizacyjnym. 

 

Na proces planowania strategicznego składa się więc kilka wzajemnie powiązanych faz: 

- diagnozowanie 

- projektowanie 

- konsultowanie 

- wdrażanie 

- monitoring i kontrola. 

 

 Celem nadrzędnym każdej strategii jest ożywienie gospodarcze gminy, które w rezulta-

cie doprowadzi do powstania nowych firm i rozwoju już istniejących. 

Istotnym warunkiem powodzenia strategiijest jej „uspołecznienie”, tzn. zainteresowanie nią i 

wprzęgnięcie do jej budowy jak największej grupy osób aktywnych w gminie. 

Niezależnie od naszych aspiracji członkostwa w Unii Europejskiej, budowa strategii jest nie-

zbędnym elementem w prawidłowym zarządzaniu gminą.  

Do najważniejszych argumentów przemawiających za koniecznością tworzenia strategii zali-

czyć należy: 

1) Już sam fakt, że każdy strategiczny program rozwoju powinien odpowiedzieć na kilka po-

wiązanych ze sobą pytań typu: co robić, aby przyspieszyć rozwój danej miejscowości, jak to 

robić, skąd na rozwój wziąć środki – świadczy, iż musi się on stać podstawą działalności każdej 

władzy. Trudno myśleć o rozwoju gminy, o poprawie bytu jej mieszkańców, jeśli nie ma się 

jasno zarysowanych celów i kierunków rozwojowych. Poddanie pod publiczny osąd zamierzo-

nych kierunków rozwoju pozwala na wyzwolenie oddolne pewnych inicjatyw społecznych w 

gminie. 

2) W gminie są instytucje i organizacje, które w różnym stopniu wpływają na sytuację i moż-

liwości rozwojowe gminy, a ich działania bywają często mało aktywne. Zaproszenie ich do 

współpracy w opracowaniu strategii rozwoju gminy może mieć istotny wpływ na ożywienie 

prowadzonej przez nie działalności. 
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3) Posiadanie strategii gminnej zapewnia racjonalne dysponowanie i wykorzystanie gminnych 

środków budżetowych. Unika się zbędnych dyskusji na temat kierunków ich wykorzystania, 

gdy pewne decyzje uzgodnione zostały już wcześniej, przy wyznaczaniu priorytetowych kie-

runków rozwoju. 

4) Budowa strategii rozwoju gminy jest niezwykle istotnym elementem przy staraniu się o 

wszelkie środki finansowe z zewnątrz, w tym przede wszystkim  środki przedakcesyjne fundu-

szy strukturalnych  Unii Europejskiej /ISPA, SAPARD, Phare/. 

5) Tworzenie strategii zmusza samorząd i władze gminy nie tylko do gruntownej analizy swe-

go potencjału, ale także sytuacji sąsiednich gmin. W planowaniu strategicznym nie można trak-

tować gminy jako układu zamkniętego, gdyż jej rozwój jest zdeterminowany także warunkami 

zewnętrznymi. 

6) Planowanie strategiczne nastawione na dłuższy horyzont czasowy uczy także lokalne spo-

łeczności, że przyszły rozwój na ogół musi odbywać się kosztem zaspakajania potrzeb bieżą-

cych. Strategia wymusza niejako kompromis między działaniami doraźnymi a działaniami dłu-

gofalowymi. 

 

Budowa strategii rozwoju gminy sprowadza się do trzech podstawowych czynności: 

1/ opracowanie diagnozy, raportu o stanie gminy /jej zasobach/, który określi nam obecne miej-

sce gminy na ścieżce rozwojowej, 

2/ zarysowanie wizji stanu docelowego, tzn. określenie miejsca, w którym za 10-15 lat chcieli-

byśmy się znaleźć na tej ścieżce, 

3/ w jaki sposób, za pomocą jakich środków należy osiągnąć tak zarysowany cel. 

Ostatnią fazą budowy strategii jest opracowanie zestawu konkretnych programów, opisujących 

praktyczne działania, które powinny być podjęte przez właściwe instytucje, organizacje, pod-

mioty gospodarcze, osoby prywatne. Programy takie powinny zawierać wskazanie: osób lub 

instytucji odpowiedzialnej za wykonawstwo, źródła finansowania, pokazanie korzyści płyną-

cych dla gminy itd.  
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2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY 

 

Położenie  gminy 

Gmina Przystajń leży w północno-zachodniej części województwa śląskiego, w  powie-

cie kłobuckim, na skraju Wyżyny Małopolskiej.  

Jest jedną ze 166 gmin w województwie śląskim i jedną z 9 gmin powiatu kłobuckiego. 

Gmina posiada powierzchnię 88,85 km
2
. Stanowi to: 0,03 % powierzchni kraju, 0,72 % po-

wierzchni województwa śląskiego, 10,00 % powierzchni powiatu kłobuckiego. 

Gminę zamieszkuje  ok. 6250 mieszkańców. Stanowi to: 0,02 % ludności kraju, 0,13 % ludno-

ści województwa śląskiego, 7,18 % ludności powiatu kłobuckiego. 

Gęstość zaludnienia gminy Przystajń wynosi 70 osób/km
2 

, /powiatu - 97,9; województwa – 

394,3; kraju – 121,5 osób/km
2
/. 

W skład gminy wchodzą  22 miejscowości, skupione w  17 sołectwach.  

   

Tabela 1. Powierzchnia i ludność w sołectwach. 

 
L.p. 

 

 
SOŁECTWO 

 
ludność 

 

 
powierzchnia 

w ha 

1. ANTONÓW 185 197 

2. BRZEZINY 327 268 

3. BÓR ZAJACIŃSKI 
w tym: Bór Zajaciński 
            Węzina 

367 
 313 
   54 

519 

4. DĄBROWA 123 427 

5. GÓRKI 215 358 

6. KAMIŃSKO 
w tym: Kamińsko 
            Kluczno 

202               
 171 
   31 

2765  
/ w tym             
lasy: 2163/ 

7. KOSTRZYNA 271 374 

8. KUŹNICA NOWA 122 219 

9. KUŹNICA STARA 490 285 

10. ŁUGI RADŁY 377 637 

11. MRÓWCZAK 177 166 

12. PODŁĘŻE SZLACHECKIE 
w tym: Michalinów 
           Podłęże Szlach. 

402 
   78 
 324 

423 
   99 
 324 

13. PRZYSTAJŃ 
w tym: Bagna  
           Przystajń 

2311 
66 

2245 

1403 
93 

1310 

14. SIEKIEROWIZNA 127 131 

15. STANY 
w tym: Galińskie 
            Stany 

223 
33 

190 

388 

16. WILCZA GÓRA 111 231 

17. WRZOSY 130 94 
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Gmina graniczy z 5 innym gminami województwa śląskiego, a to: Krzepice /od półno-

cy/, Panki /od północnego wschodu/, Wręczyca Wlk. /od południowego wschodu/, Ciasna i 

Herby /od południa/ oraz położoną w woj. opolskim gminą Olesno /od zachodu/. 

Matematyczno-geograficzne położenie centrum gminy /miejscowość Przystajń/ wyzna-

czają współrzędne: 50
o 

53’ szerokości geograficznej północnej i 18
o
 41‘ długości geograficznej 

wschodniej. 

Terytorium gminy jest rozciągnięte południkowo w najszerszym miejscu 13 km. 

Najbardziej na północ jest wysunięte w sołectwie Kostrzyna, a na południe w miejscowości 

Kamińsko. 

Równoleżnikowa rozciągłość gminy wynosi 9 km. Jej najbardziej zachodni kraniec – położony 

jest w miejscowości Ługi Radły /Liswarta/,  a wschodni  w Lasach Państwowych w Kamińsku. 

 

 

Ukształtowanie powierzchni 

Na obszarze gminy można wydzielić następujące jednostki morfologiczne: 

 Pagóry Brzezińskie 

 wysoczyznę polodowcową 

 doliny rzeczne 

Pagóry Brzezińskie na terenie gminy stanowią fragment piaskowcowych wzniesień wnoszący 

się ponad otaczający obszar falistej równiny morenowej. 

Nie mają one przebiegu prostolinijnego lecz rozczłonkowane są na szereg pojedynczych wznie-

sień. Wzniesienia te stanowią garby i pagóry o łagodnych stokach wznoszące się od 10–30 m. 

ponad poziom zasypania piaszczystego. Występują one w południowo-wschodniej oraz środ-

kowej części gminy i są w całości zalesione. 

Pagóry Brzezińskie na terenie gminy osiągają kulminację na wzniesieniach na północ od miej-

scowości Kamińsko – Dębowa Góra (301,2 m. n.p.m.) i obniżają się w kierunku północno-

zachodnim /Brzęczykowa Góra 283,1 m. n.p.m., Syligowa Góra 278 m. n.p.m., Cybata Góra 

278 m n.p.m./ do 260 m n.p.m. nad Liswartą. 

Spadki terenu w obrębie spłaszczeń wynoszą 0-2 %, w obrębie stoków dochodzą do 5 %. 

Wysoczyzna polodowcowa zajmuje prawie całą powierzchnię gminy. 

Rzeźbę obszaru stanowi w przewadze falista i nisko falista mało urozmaicona wysoczyzna o 

spadkach 0-2 %, zbudowana z utworów lodowcowych i wodnolodowcowych, spod których 

miejscami wychodzą utwory starsze. Obszar wysoczyzny łagodnie opada w kierunku połu-
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dniowo-zachodnim i zachodnim ku dolinie Liswarty i w kierunku północnym ku dolinie Pan-

kówki. 

Doliny rzeczne wyraźnie zaznaczają się w krajobrazie gminy. 

Tworzą je rzeki Liswarta i Pankówka z dopływami. Na odcinku Kuźnica Nowa - Podłęże Szla-

checkie rzeka Liswarta przełamuje się  przez Pagóry Brzezińskie, a dolina jej ma charakter do-

liny przełomowej. Dno doliny Liswarty na terenie gminy przebiega na wysokości 242 m. n.p.m. 

- 280 m. n.p.m. 

Płaskodenna dolina Liswarty posiada system teras wykształconych w materiale czwartorzędo-

wym. 

Rzeka Pankówka płynie w nieckowatej dolinie o płaskim dnie, w której można wyróżnić terasę 

zalewową i wyższą nadzalewową. 

Pozostałe cieki są słabo wcięte w wysoczyznę a ich nieckowate doliny są często podmokłe i 

zabagnione. 

Wysokość bezwzględna obszaru gminy waha się od 301,2 m. n.p.m. /Dębowa Góra/ do 220 m. 

n.p.m. /dolina Liswarty w północnej części gminy/.  

Deniwelacje terenu dochodzą do 81 m. 

 

Budowa geologiczna 

Obszar gminy Przystajń znajduje się w części północno-zachodniej monokliny Śląsko-

Krakowskiej. Charakteryzuje się ona monoklinalnym ułożeniem warstw starszego podłoża. 

Zapadają one łagodnie ku północnemu-wschodowi pod niewielkim kątem 1-5 
o
 . 

Obszar budują w kolejności stratygraficznej następujące utwory geologiczne: 

 jurajskie 

 czwartorzędowe. 

Utwory jurajskie 

Utwory jury dolnej – lias są najstarszymi skałami nawierconymi na obszarze gminy. Stanowią 

je tzw. warstwy łysieckie, wykształcone jako iły szare z muskowitem z przewarstwieniami 

drobnoziarnistych piaskowców oraz łupki. Tworzą one wychodnie w okolicach  miejscowości 

Kuźnica Nowa, Siekierowizna i Ługi Radły. 

Utwory jury środkowej – dogger reprezentują w spągu tzw. warstwy kościeliskie wykształcone 

w postaci piaskowców drobnoziarnistych oraz piasków luźnych o różnym ziarnie. Warstwy od 

siebie oddzielone są partiami ilastymi. Miąższość warstw kościeliskich jest rzędu ok. 40 m. 

Tworzą one wychodnie na południe od miejscowości Przystajń oraz w Podłężu Szlacheckim 
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nad Liswartą. Bezpośrednio na warstwach kościeliskich zalega kompleks tzw. iłów rudono-

śnych doggeru dolnego. 

Utwory czwartorzędowe  

Pokrywają znaczne części obszaru gminy. Miąższość ich jest zmienna i waha się w granicach 

od 1-60 m., średnio wynosi kilkanaście metrów. Utwory czwartorzędu pokrywają iły rudonośne 

doggeru lub wypełniają rynny preglacjalne wymyte w serii rudonośnej. Największą miąższość 

utworów czwartorzędowych stwierdzono właśnie w tych rynnach. 

Plejstocen – reprezentowany jest przez piaski i żwiry wodnolodowcowe, piaski i żwiry z gła-

zami lodowcowymi oraz gliny zwałowe. W dolinie Liswarty występują piaski i żwiry teras 

akumulacyjnych, średnio i drobnoziarniste. Są one najmłodszymi osadami plejstocenu. 

Holocen – reprezentują piaski rzeczne, namuły, torfy oraz piaski wydmowe. Piaski rzeczne, 

namuły występują w dolinach współcześnie płynących rzek i potoków. 

Piaski wydmowe to utwory akumulacji dolinnej. Są one najczęściej drobnoziarniste i cechują 

się bardzo dobrym wysortowaniem oraz warstwowaniem krzyżowym. 

Nieliczne wydmy występują w południowej części gminy. 

 

Surowce mineralne 

Na terenie gminy występują następujące surowce mineralne: 

 piaski zwałowe, 

 piaski i żwiry akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej eksploatowane lokalnie na po-

trzeby budownictwa na terenie całej gminy, 

 piaski i żwiry udokumentowane w złożu na terenie lasów państwowych w okolicach wynie-

sienia Dębowa Góra, 

 iły jurajskie eksploatowane do produkcji cegły w systemie gospodarczym w miejscowości 

Kostrzyna. 

 

Gleby i użytkowanie terenu 

Na obszarze gminy Przystajń występujące gleby w przeważającej większości wykształ-

cone są w materiale czwartorzędowym zwałowym lub wodnolodowcowym. Mniejszość stano-

wią gleby powstałe ze skał jurajskich: iłów i piaskowców.  

Pod względem typologicznym większość gleb w obrębie wysoczyzny należy do typu bielico-

wego /pseudobielice/, rzadziej do typu gleb brunatnych; lokalnie występują czarne ziemie.  

W dolinach rzek i strumieni wykształciły się gleby hydrogeniczne /mułowo-torfowe i torfowe/. 
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Pod względem składu mechanicznego, większość gleb wytworzonych jest z piasków o różnym 

stopniu zaglinienia, t.j. od piaków luźnych i słabogliniastych, poprzez piaski gliniaste lekkie, 

gliny oraz iły. 

 

Struktura użytkowanie gruntów na terenie gminy 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

 

ha 

 

% 

 

Powierzchnia ogółem 

 

 

8885 

 

100,0 

 

Użytki rolne 

 

 grunty rolne 

 sady  

 łąki  

 pastwiska 

 

 

5614 

 

4223 

   30 

  962 

  399 

   

 63,2 

 

  47,5 

    0,3 

  10,8 

    4,5 

 

Lasy ogółem: 

 

 lasy państwowe 

 lasy gminne i prywatne 

 

 

2711 

 

2208 

  503 

   

30,5 

 

 

Tereny zainwestowane i inne 

 

  

 560 

 

  

   6,3 

 

 

 

47,5%

10,8%
4,5%

30,5%

6,3%

0,3%

grunty orne sady łąki pastwiska lasy pozostałe
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Wody 

Wody powierzchniowe 

Cały obszar gminy znajduje się w zasięgu dorzecza rzeki Warty, będącej dopływem Odry. 

Obszar gminy odwadnia rzeka Liswarta z dopływami, z których największym jest Pankówka. 

Zachodnią i południowo-zachodnią część gminy odwadnia rzeka Liswarta z krótkimi, prawo-

brzeżnymi dopływami, które biorą początek w Pagórach Brzezińskich. 

Część wschodnią odwadnia rzeka Pankówka z dopływami. 

Między Liswartą i jej dopływem Pankówką przebiega dział wodny IV rzędu. 

Liswarta bierze swój  początek w okolicach Lisowa /pow. lubliniecki/.  biegnie po zachodniej 

części gminy, pod Krzepicami skręca w prawo i równoleżnikowo dopływa do Warty.  

Rzeka  Liswarta płynie w rozległej płaskodennej dolinie początkowo w kierunku północno za-

chodnim, skręcając koło miejscowości Ługi Radły ku północy; pod Krzepicami skręca w prawo 

i równoleżnikowo dopływa do Warty.  

Rzeka stanowi zarazem zachodnią granicę administracyjną gminy, a także granicę powiatów 

kłobuckiego i oleskiego oraz województw śląskiego o opolskiego. 

Ogólna długość jej biegu wynosi 93 km, z czego na odcinek graniczny przypada ok. 21 km. 

Rzeka na w/w odcinku jest uregulowana, a jej dolina zmeliorowana. Średnia głębokość rzeki w 

korycie uregulowanym wynosi ok. 1,5 m. Średnia szerokość dna wynosi 10 m., a lustra wody 

14-15 m. Średni spadek rzeki wynosi 2-3 %; miejscami więcej. Średnia szybkość przepływu 

wynosi 0,48 m/sek. 

Rzeka Pankówka  tylko w środkowym biegu płynie przez obszar gminy. Bierze ona swój po-

czątek w okolicach miejscowości Wręczyca Wlk. i uchodzi do Liswarty w pobliżu miejscowo-

ści Dankowce i Piaski.  

Średnia głębokość rzeki  wynosi ok. 0,5 m. Średni spadek rzeki wynosi 2 %. Średnia wysokość 

brzegów – 1-1,5 m. Średnia szybkość przepływu wynosi 0,48 m/sek. 

Całkowita powierzchnia zlewni Pankówki wynosi 132,0 km
2
.  

 

Wody podziemne 

Na obszarze gminy Przystajń występują dwa piętra wodonośne: 

 czwartorzędowe 

 jurajskie. 
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Piętro wodonośne czwartorzędowe 

Kształtowanie się pierwszego poziomu wód gruntowych uwarunkowane jest budową geolo-

giczną i rzeźbą terenu. W obrębie dolin rzecznych Liswarty i Pankówki, wypełnionych w prze-

wadze utworami o dużej przepuszczalności, zwierciadło występuje na ogół o charakterze cią-

głym na niewielkiej głebokości 0-2 m. od powierzchni terenu. Wody warstwy o swobodnym 

zwierciadle pozwalają uzyskać wydajność studni nawet do kilkunastu m
3
/h/1m depresji. 

Na pozostałym obszarze, gdzie miąższość utworów piaszczysto-żwirowych jest zróżnicowana i 

wynosi od kilku do kilkudziesięciu metrów, a lokalnie brak jest pokrywy czwartorzędowej, 

zwierciadło wody gruntowej kształtuje się na zmiennym poziomie w zależności od miąższości 

utworów lodowcowych oraz od podścielających lub przedzielających je utworów gliniastych. 

Zwierciadło wody swobodne lub pod ciśnieniem do 1,5 atm. występuje na różnej głębokości. 

Wydajność z pojedynczych utworów jest zróżnicowana i waha się od 0,0 do kilku m
3
/h. Poziom 

ten jest eksploatowany przez studnie kopane. 

Piętro wodonośne jurajskie 

Z uwagi na różne wykształcenie utworów jurajskich wyróżniamy następujące poziomy wodo-

nośne: 

 piaskowców międzyrudnych, 

 piaskowców kościeliskich 

 retyko-liasu 

Poziom piaskowców międzyrudnych posiada zmienne rozprzestrzenienie i zmienną wydajność 

poniżej 0,5 m
3
/h/1m depresji. 

Poziom piaskowców kościeliskich występuje w północnej części gminy. Najbardziej wodono-

śna jest spągowa część piaskowców kościeliskich. Granica występowania stropu warstwy wo-

donośnej oscyluje w granicach 4 do 80 m. Wody szczelinowe i warstwowe występują pod 

znacznym ciśnieniem. Możliwość uzyskania wydajności jednostkowej jest rzędu kilku m
3
/h/1m 

depresji. Jest to podstawowy poziom wodonośny obszaru gminy. 

Poziom retyko-liasu zalega w południowej części gminy. Charakteryzuje się on mało korzyst-

nymi warunkami hydrogeologicznymi ze względu na duże zmienności warstw wodonośnych 

/wody szczelinowo-warstwowe/ i niewielką wydajnością jednostkową poniżej 1 m
3
/h/1m. de-

presji. 
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Warunki pogodowe i klimatyczne 

Gmina Przystajń położona jest, podobnie jak cała Polska, w strefie umiarkowanej, środ-

kowoeuropejskiej. Warunki pogodowe i klimatyczne są tu kształtowane w mniejszym stopniu 

przez lokalne czynniki, aniżeli przez napływające masy powietrza. 

Nad nasz teren napływają prawie wszystkie typy mas powietrznych wyróżniane na półkuli pół-

nocnej. Głównie jest powietrze podzwrotnikowo-morskie przychodzące z wyżu azorskiego oraz 

polarno-morskie znad północnego Atlantyku. Ich wyraźny wpływ zaznacza się przez ponad 

połowę dni w roku, zwłaszcza latem oraz na początku i końcu zimy. Przynoszą one ze sobą 

zachmurzenie i deszcze. Latem są przyczyną dużych opadów, a zimą odwilży i mgieł. 

Gmina Przystajń leży w Częstochowsko-Kieleckiej dzielnicy roliczo-klimatycznej, charaktery-

zującej się długością okresu wegetacyjnego 200-210 dni, opadem 700-800 mm, liczbą dni z 

przymrozkiem 112-130, czasem trwania pokrywy śnieżnej – 50-80 dni. 

 

Warunki termiczne 

Średnia temperatura roczna wynosi +7,5
º
C, średnia temperatura miesiąca najchłodniejszego 

/stycznia/ -2,5
º
C, zaś najcieplejszego /lipca/ +17,5

º
C do +18

º
C. 

Średnia roczna liczba dni z przymrozkiem wynosi 120-125. Okres bezprzymrozkowy wynosi 

150-160 dni. Dni zimowych jest średnio w roku 40, przy czym zanikają one już w marcu. Okres 

wegetacyjny średnio w wieloleciu trwa ok. 213 dni. 

 

Wilgotność powietrza i częstotliwość mgieł 

W ciągu roku wilgotność względna osiąga najwyższą wartość w miesiącach zimowych /ponad 

80%/, najniższe wartości osiąga w końcu wiosny i początku lata.  

Wartości niedosytu wilgotności osiągają swoje maksimum latem /powyżej 6/, a minimum w 

miesiącach zimowych.  

Występowanie mgieł jest bardzo zróżnicowane przestrzennie. Liczba mgieł na obszarze gminy 

jest znaczna i sięga 50-60 dni w roku, przy maksimum jesienno-zimowym oraz minimum w 

końcu wiosny i lata. 

 

Zachmurzenie 

Dni pochmurnych w roku jest średnio 120-150. Najczęściej występują one od listopada do 

stycznia, kiedy stanowią ponad połowę dni miesiąca; natomiast najrzadziej występują w sierp-

niu.  

Opady atmosferyczne 

Średnia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi 650-700 mm. 
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Dni z opadem jest średnio w roku około 170, przy maksimum w styczniu i grudniu oraz mini-

mum we wrześniu i październiku. 

Opad śnieżny występuje w około 50 dniach od listopada do marca. 

 

Wiatry 

Na terenie gminy najczęstszym kierunkiem wiatru jest kierunek zachodni. Zimą i jesienią obok 

wiatru zachodniego wyraźnie przeważa kierunek południowo-zachodni, wiosną i latem – pół-

nocno-zachodni. 

Wiatry południowe występują z większą częstotliwością w chłodnej porze roku, północne w 

ciepłej. Największe prędkości wiatru notowane są z kierunków południowych, południowo-

zachodnich i zachodnich. Największa częstotliwość wiatrów silnych obserwowana jest w 

chłodnej porze roku. 

 

Szata roślinna i świat zwierzęcy 

Lasy 

Lasy na terenie gminy Przystajń zajmują łącznie powierzchnię 2711 ha, w tym lasy państwowe 

– 2208 ha. Lasy państwowe w całości są położone na terenie nadleśnictwa Herby. Pod wzglę-

dem przyrodniczym lasy te znajdują się w zasięgu Krainy VI-tej tzw. Krainy Małopolskiej, 6-

tej dzielnicy przyrodniczo-leśnej tzw. Woźnicko-Wieluńskiej. 

Na terenie gminy występują lasy o różnych typach siedliskowych. Dominuje suboceaniczny bór 

świeży, znacznie zróżnicowany -  od wariantu suchego, aż do postaci wilgotnych, przechodzą-

cej w śródlądowy bór wilgotny.  

Do często spotykanych zbiorowisk należy także kontynentalny bór mieszany.  

Wśród występujących drzewostanów zdecydowanie dominującym gatunkiem jest sosna. Zaj-

muje ona aż 90 % ogólnej powierzchni zalesionej.  

Prócz sosny dominującymi gatunkami są także:  olsza – 4,7 %, brzoza – 2,7 % i dąb – 1,4 % 

powierzchni zalesionej. Obok w/w gatunków niewielką powierzchnię /poniżej 1 %/ zajmuje 

świerk, buk i modrzew. 

Wiek występujących drzewostanów kształtuje się następująco: 

- do 40 lat – 35,7 %  ogólnej powierzchni 

- 41-60 lat – 25,7 %               

- 61-80 lat – 23,8 % 

- pow. 80 lat – 14,8 %. 
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Roślinność 

Flora gminy jest mało zróżnicowana, a przede wszystkim brak jest gatunków rzadkich. 

W tej sytuacji do najciekawszych gatunków roślin zaliczyć można: 

- Trzcinnik owłosiony – trawa rozłogowa. Występuje w lasach w Kamińsku na niewielkich 

płatach bagiennego boru trzcinowego. 

- Szczodrzeniec czerniący – niewysoki /30-100 cm/ krzew z rodziny motylkowatych. Wystę-

puje w lasach w Kamińsku. 

- Janowiec ciernisty i Janowiec włosisty –  krzewy z rodziny motylkowatych. Występują w 

lasach w Kamińsku. 

- Wąkrota zwyczajna – gatunek subatlantycki. Spotykana na skraju lasów w dolinie Liswar-

ty. 

- Mącznica lekarska – gatunek pod częściową ochroną. Spotykany w lasach w Kamińsku. 

- Turzyca drżączkowata, tzw. trawa morska – należy do rodziny turzycowatych czyli tzw. 

traw kwaśnych. Występuje w dolinie Pankówki blisko jej uregulowanych brzegów oraz 

melioracyjnych kanałów k. Kuźnicy Starej. 

- Goździeniec okółkowy – dwuletni chwast z rodziny goździkowatych o licznych rozesłanych 

łodyżkach. Znaleziony na pogorzelisku leśnym w Kamińsku. 

- Rudbekia naga – bylina z rodziny złożonych, dorastająca do wys. 2 m. Spotykana wśród 

zarośli wierzbowych przy uregulowanym korycie Liswarty m.in. koło wsi Kuźnica Nowa i 

Ługi Radły. 

- Riccia fluitans  - wątrobowiec o małych wstęgowatych plechach. Znaleziony w zbiorniku 

wodnym przy  w  Widawie, gdzie na powierzchni wody utrzymują się jej dość duże, płat-

kowate skupienia. 

 

Fauna 

Istniejące informacje o faunie terenu gminy Przystajń są fragmentaryczne i dotyczą jedynie 

ptaków oraz ssaków. Z motyli stwierdzono występowanie kilkunastu pospolitych i szeroko roz-

powszechnionych gatunków, zaś z chrząszczy przedstawicieli biegaczowatych. 

W latach 1985-1990 odnotowano 83 gatunki ptaków lęgowych. 

Z ssaków odnotowano następujące gatunki: kret, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, rzęsorek 

rzeczek, nietoperze: nocek duży i gacek wielkouch, dziki królik, zając, wiewiórka, nornica ru-

da, polnik bury, polnik zwyczajny, mysz domowa, szczur wędrowny, badylarka, mysz polna, 

lis, borsuk, kuna leśna, kuna domowa, tchórz zwyczajny, gronostaj, łasica łaska, dzik, sarna i 

jeleń szlachetny.  
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Ochrona przyrody i środowiska 

Parki krajobrazowe 

Południowa część gminy znajduje się na terenie utworzonego 1 stycznia 1999 roku par-

ku krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”. 

Z dniem 1 stycznia 2000 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 222/99 Wojewody Śląskiego Park 

wchodzi w skład Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego a zarząd nad Parkiem 

sprawuje Oddział Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Złotym 

Potoku. 

Pomniki przyrody 

 Aleja 4 drzew –  2 Lipy drobnolistne o obwodach 340 i 300 cm,  oraz 2 lipy szerokolistne o 

obwodach 268 i 232 cm, położone w Kuźnicy Starej w parku obok zabytkowego dworku. 

 Lipa drobnolistna o obwodzie 370 cm, położona j.w. 

 Sosna pospolita o obwodzie 193 cm rosnąca w lasach państw. w Kamińsku oddz. 59c. 

W/w drzewa zostały uznane za pomnik przyrody Rozporządzeniem nr 4/96 Wojewody Czę-

stochowskiego z dnia 6 lutego 1996 r. 

 Dąb szypułkowy, rosnący  na placu pomiędzy ulicami Szkolną i Krótką w Przystajni. Dąb 

ten nosi imię Józefa Piłsudskiego. Pod drzewem widnieje  tablica upamiętniająca rok jego 

posadzenia – 1935. Drzewo zostało uznane za pomnik przyrody uchwałą nr 24/X/95 Rady 

Gminy Przystajń z dnia 30 czerwca 1995 roku. 

Chronione gatunki roślin 

Gmina Przystajń należy do wyjątkowo ubogich w rzadkie i chronione gatunki roślin. 

Odnotowano dotąd zaledwie kilkanaście gatunków chronionych, w tym 8 podlegających ochro-

nie całkowitej. 

Gatunki podlegające ochronie całkowitej to: Bluszcz pospolity, Widłak goździsty, Pełnik euro-

pejski, Sasanka łąkowa, Sasanka wiosenna, Grążel żółty, Pomocnik baldaszkowaty, Storczyk 

szerokolistny. 

Gatunki podlegające ochronie częściowej to: Kruszyna pospolita, Mącznica lekarska, Kalina 

koralowa, Kopytnik pospolity, Grzybienie białe, Marzanka wonna, Centuria pospolita, Kocanki 

piaskowe, Konwalia majowa. 

Chronione gatunki zwierząt 

Owady: wszystkie gatunki biegaczowatych z rodziny Carabus, oraz wszystkie gatunki trzmieli,  

Ptaki: wszystkie występujące gatunki ptaków z wyjątkiem: ptaków łownych, sroki i wrony si-

wej oraz w okresie ochronnym: kawki, wróbla domowego i mazurka.  

Ssaki: kret i łasica łaska. 
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Zabytki architektury i budownictwa 

Obiekty uznane za zabytki i wpisane do rejestru zabytków 

 Kościół parafialny p.w. „Świętej Trójcy” w Przystajni, murowany, 1752-1797 

 Dwór w Kuźnicy Starej, murowany, I poł. XIX w., klasycystyczny, przebudowany 1920. 

Inne obiekty zabytkowe 

 Ratusz w Przystajni tzw. „Sukiennice”, murowany, k. XIX w. 

 Zespół kościoła parafialnego p.w. „Najświętszego Serca Pana Jezusa” w Ługach Radłach 

a. kościół, murowany, 1930-31, przebudowany i rozbudowany 1955-1959. 

b.  plebania, murowana, lata 20 XX w. 

 Zagroda młynarska w Klucznej 

a. młyn wodny drewniany, 4 ćw. XIX w. 

b.  dom, drewniany, 4 ćw. XIX w. 

 Młyn wodny w Kuźnicy Nowej, drewniany, pocz. XX w. 

 Kuźnica w Kuźnicy Starej, od pocz. XX w. młyn wodny, mur.-drewn., koniec XVIII w., 

przebudowany pocz. XX w. 

 Kaplica w Podłężu Szlacheckim, murowana 1864, 

 Park dworski w Podłężu Szlacheckim. 

 Kilkanaście drewnianych domów z XIX i pocz. XX w.  

 Bór Zajaciński nr 79, pocz. XX w. 

 Górki nr 77, pocz. XX w. 

 Kamińsko:   nr 16, pocz. XX w.;  nr 82, 1902 r. 

 Kostrzyna:  nr 52, drewn., koniec XIX ;  nr 58, drewn., 1897;  nr 67, drewn., XIX/XX w.;     

nr 80,  drewn., poł. XIX w. 

 Ługi Radły nr 49, drewn. XIX w. 

 Przystajń: domy przy ul. Częstochowskiej nr 12, 72, 86, 94 – drewniane  4 ćw. XIX w. 

 Kuźnica Stara: nr 30, mur., 4 ćw. XVIII w., przebudowany; nr 69, drew. poł. XIX w.;  nr 

77, murowany, 1777, przebudowany. 
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3. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA 

 
 

Struktura ludności w gminie w roku 2000 

 
Ludność w wieku M K R-m 

 

 
0 - 6 lat 267 239 506 

 

 
7 - 15 lat 438 393 831 

 

 
16 - 19 lat 213 204 417 

 

 
20 - 65(60) lat 1856 1522 3378 

 

 
pow. 20 - 65(60) lat 312 716 1028 

 

 
Ludność ogółem 3086 3074 6160 

 

 

 
Ludność w wieku M K R-m % 

 
Przedprodukcyjnym 918 836 1754 28 

 
Produkcyjnym 1856 1522 3378 55 

 
Poprodukcyjnym 312 716 1028 17 

 
 
Razem 

   

100 

 

 

       

28%

55%

17%

Ludność w wieku

przedprodukcyjnym

Ludność w wieku produkcyjnym

Ludność w wieku

poprodukcyjnym
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Struktura ludności w latach 1988, 1999 i prognoza 2010 r. 

 

 

Ludność 1988 r. 1999 r. prognoza 2010 r. 

 
 
wiek przedprodukcyjny 30,0 % 28,0 % 25,0 % 

 
 
wiek produkcyjny 53,0 % 55,0 % 58,3 % 

 
 
wiek poprodukcyjny 17,0 % 17,0 % 16,7 % 
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4. GOSPODARKA LOKALNA 

4.1. Charakterystyka rynku pracy i struktura zatrudnienia 

 

L.p. Wyszczególnienie 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

1. Liczba firm nowozarejestrowanych 46 54 58 58 35 31 

2. Liczba firm wyrejestrowanych 39 34 45 32 37 35 

3. Liczba firm ogółem 208 228 241 267 265 261 

  z tego wg. działalności:           

   - produkcja 17 19 25 22 21 19 

   - usługi przemysłowe 45 41 44 49 49 41 

   - produkcyjno-usługowe 8 9 10 11 13 14 

   - budownictwo 17 23 26 31 31 32 

   - handel 66 78 77 78 78 81 

   - gastronomia 12 11 10 9 11 11 

   - transport i pozostałe usługi mater. 36 38 36 45 42 42 

   - usługi niematerialne 7 9 13 22 20 21 
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5%

12%

32%

4%

16%

8%

 - produkcja  - usługi przemysłowe

 - produkc.-usługowe  - budownictwo

 - handel  - gastronomia

 - transport i pozostałe usługi mater.  - usługi niematerialne
 



Diagnoza strategiczna Gminy Przystajń 

 21  

 

 

 

4.2. Charakterystyka bezrobocia 

 

Rok Ogółem w tym  

    Kobiety 

1993 401 173 

1994 428 183 

1995 441 228 

1996 385 171 

1997 256 141 

1998 287 157 

1999 330 163 

1993=100 82,3% 94,2% 

1996=100 85,7% 95,3% 

1998=100 115,0% 103,8% 
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                               Z liczby bezrobotnych            Stopień 

Liczba Liczba bezrobotnych Bezrobotni absolwenci Osoby zwolnione z Liczba ofert natężenia 

bezrobotnych z prawem do zasiłku       przyczyn zakładu pracy     pracy  bezrobocia 

O K O K % ogółem O K % ogółem O K 
% ogó-

łem O K  

385 181 80 24 20,8 33 22 8,6 95 57 24,7 - - 10,9 
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5. INFRASTRUTURA TECHNICZNA 
 

 

Infrastruktura komunikacyjna 

 

 

 

Charakterystyka dróg publicznych 

 

Drogi wojewódzkie 

L.p. Nr drogi Przebieg drogi 
           Długość drogi /km/ 
  

      ogółem na terenie gminy 

 
1 494 Częstochowa-Olesno-Bierdzany  31,1  7,5 

 

 

 

Drogi powiatowe 

L.p. Nr drogi Przebieg drogi 
           Długość drogi /km/ 
  

      ogółem 
w tym nawierzch-

ni bitumicznej 

1 08-252 Starokrzepice-Podłęże Szlacheckie 2,700  2,700 

2 08-255 Kostrzyna Przystajń 4,000  4,000 

3 08-272 Podłęże Szlach.-Kuźnica Nowa-Stany-Górki 5,800  1,200 

4 08-273 Przystajń-Górki-Węzina-Ługi Radły 7,300  7,300 

5 08-274 Przystajń-Wrzosy-Ługi Radły-Kluczno  12,500  8,500 

6 08-275 droga przez wieś Ługi Radły  1,400  1,400 

7 08-278 Wrzosy-Wilcza Góra-Kuleje  6,300  1,200 

8 08-280 Piła-Kamińsko  3,400  0 

9 08-281 Kluczno-Kamińsko 4,000   4,00 

10 08-656 Sieraków-Ponoszów-Niwki-Ługi Radły  1,600  1,600 

11 08-673 Kamińsko-Łebki-Tanina-Lisów  2,160  0 

12 08-665 Ciasna-Zborowskie-Kluczno  0,600  0 

 

 

 

 

Drogi gminne 

 
 

Wyszczególnienie 
 

 

km 

Drogi gminne ogółem: 84 

w tym: bitumicznych 15 

            utwardzonych tłuczniem 22 

            gruntowych 47 

 

 

 

 

 

Z ogólnej sieci dróg gminnych jedynie15 km t.j. 20 % posiada nawierzchnię bitumiczną. 
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L.p. Przebieg drogi Długość      w tym o nawierzchni 

    drogi /km/ asfalt tłucz. grunt. 

1 
Przystajń ul.Rynek - ul. Kolejowa - Kuźnica Stara do granicy gminy 

(Pacanów) 2,600 2,600 0,000 0,000 

2 Kuźnica Stara /Rynek/ - w kier. Kostrzyny 1,900 0,400 0,100 1,400 

3 Kuźnica Stara /Rynek/ - Mrówczak/ do DP/ 3,200 0,000 1,850 1,350 

4 Kuźnica Stara /Rynek/- Kuźnica Stara w kier. Cyganki 0,750 0,500 0,000 0,250 

5 Mrówczak I /od DP/ - Michalinów  - Podłęże Szl. /do DW 494/ 3,100 1,100 0,250 1,750 

6 Michalinów - w kier. Kostrzyny 2,600 0,000 0,000 2,600 

7 Droga po wsi Mrówczak II 2,300 0,000 1,300 1,000 

8 Przystajń /od DW 494/ - w kier. Michalinowa 0,700 0,500 0,200 0,000 

9 Przystajń /od DW 494/ -  ul.Boczna 1,100 0,000 0,600 0,500 

10 Przystajń /od DW 494/ - ul. Widawa - Bagna 1,250 0,550 0,500 0,200 

11 Przystajń /od DP 08-274/ - Bagna 1,750 0,000 0,000 1,750 

12 Przystajń /od DW 494/ - cmentarz - Bagna skrzyż. 1,700 0,000 1,700 0,000 

12a Widawa - Bagna- do granicy gminy /Jaciska/ 0,500 0,000 0,500 0,000 

13 Przystajń ul.Polna 0,790 0,000 0,270 0,520 

14 Przystajń ul.Krótka 0,130 0,130 0,000 0,000 

15 Przystajń ul.Leśna 0,190 0,000 0,150 0,040 

16 Przystajń ul.Sojczyńskiego 0,110 0,110 0,000 0,000 

17 Przystajń ul.Ogrodowa 0,300 0,300 0,000 0,000 

18 Przystajń ul.40-lecia 0,110 0,110 0,000 0,000 

19 Przystajń ul. Słoneczna 0,600 0,500 0,100 0,000 

20 Przystajń-Kuźnica Nowa 3,800 3,800 0,000 0,000 

21 Stany /od DP/-Galińskie-Przystajń  3,250 0,500 0,500 2,250 

22 Stany-Radły-Ługi Radły/do ul.Łąkowej/ 2,600 0,000 0,000 2,600 

23 Ługi Radły ul.Łąkowa 1,500 1,180 0,320 0,000 

24 Ługi Radły ul.Jelenia - do ul. Kościelnej 2,150 0,000 1,400 0,750 

25 Ługi Radły ul.Kościelna 0,750 0,000 0,750 0,000 

26 Ługi Radły ul.Leśna 0,450 0,000 0,200 0,250 

27 Bór Zajaciński /od DP/ - w kier. Radły 1,300 0,000 0,000 1,300 

28 Węzina /od DP/- w kier. Radły 1,100 0,000 0,200 0,900 

29 Wrzosy /od DP/ - Górki /do DP/ 2,300 0,000 0,650 1,650 

30 Brzeziny I /od DP/ - Wrzosy /do DP/ 1,500 1,200 0,300 0,000 

31 Brzeziny II /od DP/ - Wrzosy /do DP/ 1,200 1,200 0,000 0,000 

32 Brzeziny III /od DP/ - Sachalin - do DP Przystajń-Ługi Radły 1,600 0,000 0,700 0,900 

33 Bór Zajaciński I przez wieś /od DP do DP/ 2,900 2,250 0,650 0,000 

34 Siekierowizna przez wieś 1,700 0,000 1,700 0,000 

35 Bór Zajaciński II /od DP/ - w kier. Wilczej Góry /zagon/ 2,700 0,500 0,200 2,000 

36 Dąbrowa-Bór Zajaciński II /szkoła/ 1,050 0,000 1,050 0,000 

37 Wilcza Góra /od DP/ - do granicy gminy /Jaciska/ 0,500 0,000 0,200 0,300 

38 Ługi Radły /od DP/-Dąbrowa Górna-Dąbrowa Dolna /do DP/ 6,600 0,000 3,900 2,700 

39 Kluczno /od DP/ - Parkitna - do granicy LP 1,900 0,000 1,750 0,150 

40 Droga po wsi Kamińsko 2,850 0,000 0,150 2,700 
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 Razem: 69,380 17,430 22,140 29,810 

Wodociągi  

Gmina Przystajń zwodociągowana jest w 90 %. 

długość sieci budynki mieszkalne i zbiorowego                  woda /tys.m3/ 

rozdzielczej zamieszkania przyłączone do sieci pobrana dostarczona 

/w km/ budynki  mieszkania z ujęć odbiorcom 

82,5 1438 1510 185,3 145,9 

 

Wydajność studni: Przystajń: 94,5 m
3
/godz.,  Bór Zajaciński:  36,0 m

3
/godz. 

 

Kanalizacja sanitarna, oczyszczanie ścieków 

Na terenie gminy brak jest całkowicie kanalizacji sanitarnej. Funkcjonują jedynie 2 przydomo-

we oczyszczalnie ścieków. Nieczystości odprowadzane są do kanalizacji bezodpływowej 

/szamba/, obsługiwanej przez wozy asenizacyjne. Można założyć, że 100 % gospodarstw do-

mowych z terenu gminy odprowadza ścieki do szamb bez wywożenia do oczyszczalni. Główną 

przyczyną tego zjawiska jest bardzo wysoki koszt transportu tych ścieków. Najbliższe oczysz-

czalnie znajdują się w Krzepicach i Wręczycy Wlk. 

Gmina Przystajń w porozumieniu z gminą Panki podjęła decyzję o wspólnej budowie oczysz-

czalni ścieków, która będzie zlokalizowana na terenie gminy Panki. 

Gospodarka odpadami stałymi 

Na terenie gminy brak jest wysypiska śmieci. Problem gospodarki odpadami stałymi został 

częściowo rozwiązany poprzez świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu tych odpadów 

przez firmę „Lobbe”. Odpady te składowane są na wysypisku śmieci w Młynku-Sobuczynie. Z 

usług tej firmy korzysta ok. 50 % gospodarstw domowych. Należałoby w związku z tym podjąć 

bardziej zdecydowane działania mające na celu zwiększenie liczby gospodarstw domowych 

korzystających z usług odbiorców odpadów. 

Sieć energetyczna i gazowa 

Obszar gminy jest w pełni zelektryfikowany. Z powodu znacznych odległości niektórych od-

biorców energii od stacji trafo, parametry przesyłanej energii w niektórych przypadkach nie 

odpowiadają wymaganym standardom. 

Telefonizacja 

W związku z zakończeniem w ubiegłym roku telefonizacji gminy Przystajń w systemie Alcatel 

9800 liczba abonentów telefonicznych wzrosła 6-krotnie. 

Liczba abonentów telefonicznych  

ogółem na 1000 mieszk. 

800 130 

  

Średnia dla powiatu kłobuckiego wynosi 153 telefony/1000 mieszkańców (1999 rok). 
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Nadal jednak ok. 400 osób złożyło wniosek o zainstalowanie stacji telefonicznej. 

Gmina w powyższej sprawie złożyła stosowny wniosek do Telekomunikacji Polskiej S.A. 

W najbliższym czasie planowana jest także budowa masztu telefonii komórkowej poprzez ope-

ratora sieci ERA GSM. Poprawi to na pewno w znacznym stopniu łączność użytkowników sie-

ci. 

Budownictwo mieszkaniowe 

L.p. Wyszczególnienie 1988 r. 1998 r. 

1 Ilość mieszkań 1525 1737 

2 Ilość izb 5823 6860 

3 Pow. użytkowa mieszkań w m2 1115127 137836 

4 Przeciętna liczba izb w mieszkaniu 3,8 4,0 

5 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie 3,8 3,6 

6 Przeciętna liczba osób na 1 izbę 1,0 0,9 

7 Przeciętna pow. użytkowa w m2 na 1 osobę 20,0 22,2 

8 Przeciętna pow. użytkowa w m2 na 1 mieszkanie 75,5 79,4 

9 Przeciętna liczba gospodarstw domowych na mieszkanie 1,24 1,15 

10 Odsetek gospod. rolnych z ogółu gospodarstw domowych /w %/ 4,1 3,8 

11 Odsetek mieszkań wyposażonych w:                             /w %/     

   - wodociąg 6,7 78,5 

   - kanalizację  -  - 

   - gaz sieciowy  -   -  

12 Odsetek mieszkań w budynkach o materiale niepalnym /w %/ 82,2 92,0 
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Liczba lokali mieszkalnych w komunalnym zasobie mieszkaniowym gminy wynosi: 40, w tym: 

Przystajń – 27, Podłęże Szlacheckie – 4, Bór Zajaciński – 4, Ługi Radły – 3, Górki – 1, Kuźni-

ca Nowa – 1. 

Brak jest w zasobie mieszkaniowym lokali socjalnych. 

Po likwidacja szkół podstawowych część pomieszczeń będzie można adaptować na lokale 

mieszkalne. 
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W gminie funkcjonuje 1 wspólnota mieszkaniowa /8 lokatorów/. 

6. USŁUGI PUBLICZNE 
 

 

Ochrona zdrowia 

Podstawową opiekę zdrowotną na terenie gminy zapewnia Publiczny Zakład Opieki Zdrowot-

nej w Kłobucku poprzez: 

- Ośrodek Zdrowia w Przystajni. 

- Ośrodek Zdrowia w Ługach Radłach 

Pozostałe świadczenia zdrowotne realizowane są  przez ZOZ w Kłobucku. 

Na terenie gminy funkcjonuje także kilka prywatnych gabinetów lekarskich. 

 

Opieka społeczna 

Opiekę społeczną na terenie Gminy zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przy-

stajni. W roku 1999 na opiekę społeczną wydatkowano kwotę 489 tys. .zł.  

Opieką społeczną objęto w roku 1999 251 rodzin o łącznej liczbie osób w rodzinach 881, w 

tym 423 kobiety. W rodzinach tych przyznano świadczenia dla 341 osób. 

Pracą socjalną zostało objętych 67 rodzin, w tym: 31 osób objęto pracą socjalną bez świadczeń 

finansowych.  

Powodami do przyznania pomocy były: 

 ubóstwo – 7  

 bezdomność – 3 

 ochrona macierzyństwa – 27 

 bezrobocie – 86 

 niepełnosprawność – 64 

 długotrwała choroba – 26 

 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 76, w tym: 

-rodzin niepełnych - 20 

-rodzin wielodzietnych – 36 

-alkoholizm – 2 

-trudności po opuszczeniu zakładu karnego - 3 

W większości osób i rodzin występowało po kilka grup dyspanseryjnych /powodów/ jednocze-

śnie. 

Struktura świadczeń przedstawia się następująco: 

 Rodzaj świadczenia Liczba  Liczba 

  osób świadczeń 

Zasiłki stałe dla osób wych. dzieci niepełnosprawne 8 81 

Zasiłki stałe wyrównawcze 3 18 

Renty socjalne 23 270 

Zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa 24 95 

Zasiłki okresowe 91 445 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 3   

Zasiłki celowe i w naturze 100   

Posiłki w szkołach 148   
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Dodatki mieszkaniowe wypłacono w wysokości 11500 zł.  Objęto tym świadczeniem 12 rodzin. 

Oświata i wychowanie 

Przedszkola 

Nauczanie i wychowanie przedszkolne na terenie gminy zapewnione jest przez: 

1/ Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni z oddziałami: w Przystajni, w Podłężu Szlach. 

oraz w Górkach. 

2/ Gminne Przedszkole Publiczne w Kuźnicy Starej z oddziałami: w Kuźnicy Starej, Kuźnicy 

Nowej oraz w Kostrzynie. 

3/ Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim /Bór Zajaciński i 

Ługi Radły/. 

W w/w przedszkolach zatrudnionych jest 17 nauczycieli. Przedszkola dysponują 250 miejscami 

dla dzieci.  Baza przedszkolna jest wystarczająca dla zapewnienia usług w zakresie wychowa-

nia przedszkolnego. 

 

Szkoły podstawowe i gimnazja 

Na terenie gminy funkcjonują: 

1/ Zespół Szkół  w Przystajni, w skład którego wchodzą: Gimnazjum i Szkoła Podstawowa, 

2/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim. 

 

Liczba uczniów w roku szkolnym 1999/2000 
Szkoła Podstawowa 

w Przystajni 

Szkoła Podstawowa 

w Borze Zajacińskim 

Gimnazjum  w Przystajni Ogółem 

 

462 

 

179 

 

89 

 

730 

 

W szkołach podstawowych zatrudnionych jest 53 nauczycieli, natomiast w gimnazjum – 9. 

Gimnazjum mieści się w budynku Szkoły Podstawowej i nie dysponuje własną bazą lokalową 

Zmianowość w Zespole Szkół w Przystajni wynosi 1,5.  

W roku 1999 na oświatę i wychowanie wydatkowano z budżetu gminy kwotę: 3042000 zł. 

 

Na terenie gminy nie funkcjonują szkoły średnie.  Młodzież z terenu gminy, uczęszcza do szkół 

średnich w miejscowościach: Kłobuck, Krzepice, Częstochowa, Olesno. 
  

Kultura 

Czytelnictwo publiczne na terenie gminy zapewnia Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni. 

Wyszczególnienie  

Zbiory biblioteczne – książki 

w tym dla dzieci i młodzieży 

14000 

1740 

Liczba tytułów czasopism bieżących 2 

Pow. pomieszczeń bibliotecznych 65 m
2
 

Liczba miejsc dla czytelników 6 

Liczba czytelników zarejestrowanych 483 

Liczba wypożyczeń 5100 
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Działalność kulturalną na terenie gminy realizowana jest przez Gminny Ośrodek Kultury, Spor-

tu i Rekreacji. Ośrodek ten dysponuje jednak bardzo skromną bazę lokalową. 

Działalność kulturalna prowadzona jest także przez Koła Gospodyń Wiejskich.  
 

Kultura fizyczna, sport, turystyka. 

Bazę kultury fizycznej, sportu  i rekreacji na terenie gminy tworzą: 

1/ stadion sportowy przy ul. Bór w Przystajni, który posiada boiska do piłki nożnej oraz koszy-

kówki, 

2/ kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Targowej w Przystajni, w skład którego wchodzą: 

- boisko do tenisa ziemnego, 

- boisko do minikoszykówki, 

- boisko do siatkówki. 

Brak jest jednak obiektów  sportowych całorocznych /haki sportowej, pływalni/. 

Przez teren gminy nie przebiegają żadne szlaki turystyczne. Najbliższe szlaki przebiegają przez 

teren gminy Panki – Szlak Rezerwatów Przyrody oraz teren gminy Wręczyca. 

 

 

Bezpieczeństwo publiczne 
 

Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego realizowane są przez Powiat Kłobucki.  

 

Kategorie przestępstw popełnianych w Gminie Przystajń. 
 

Rozbój 
 

Włamania 
 

Kradzież 
Kradzież poj. 

mech. 

 

Bójki,pobicia 
 

Razem 

1 13 10 1 4 29 

 

 

 

Administracja publiczna 
 

W gminie funkcjonuje administracja samorządowa. Swoją siedzibę posiada także Zarząd Dróg 

Powiatowych w Kłobucku. 
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7. ROLNICTWO 
 

 

 

Struktura użytkowanie gruntów na terenie gminy 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

 

ha 

 

% 

 

Powierzchnia ogółem 

 

 

8885 

 

100,0 

 

Użytki rolne 

 

 grunty rolne 

 sady  

 łąki  

 pastwiska 

 

 

5614 

 

4223 

   30 

  962 

  399 

   

 63,2 

 

  47,5 

    0,3 

  10,8 

    4,5 

 

Lasy ogółem: 

 

 lasy państwowe 

 lasy gminne i prywatne 

 

 

2711 

 

2208 

  503 

   

30,5 

 

 

Tereny zainwestowane i inne 

 

  

 560 

 

  

   6,3 

 

 

 

 

 

 

47,5%

10,8%
4,5%

30,5%

6,3%

0,3%

grunty orne sady łąki pastwiska lasy pozostałe
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Zestawienie klas bonitacyjnych gruntów ornych 

Klasa Pow.  % 

bonitacji w ha  

I 0 0,00 

II 0 0,00 

IIIa,b 0 0,00 

IVa 94 2,30 

IVb 865 21,20 

V 2332 57,16 

VI 787 19,29 

VIz 2 0,05 

 

Razem: 

 

4080 

 

100,00 

 

 

Zestawienie klas bonitacyjnych użytków zielonych 

Klasa     Powierzchnia /ha/ % 

bonitacji łąki pastw. razem  

I 0 0 0 0,00 

II 0 0 0 0,00 

III 39 3 42 2,86 

IV 692 179 871 59,29 

V 237 241 478 32,54 

VI 6 62 68 4,63 

VIz 0 10 10 0,68 

 

Razem: 

 

974 

 

495 

 

1469 

 

100,00 

 

 

Powierzchnia użytków rolnych stanowi 63 % powierzchni wszystkich gruntów  na terenie  

gminy. Jest to dokładnie tyle samo co powierzchnia użytków rolnych Powiatu Kłobuckiego. 

 

Kompleksy glebowo-rolnicze 

 

Kompleksy gruntów ornych 

Kompleks 4 – żytni bardzo dobry /pszenno żytni/ 

- obejmuje gleby wytworzone z piasków gliniastych lekkich i mocnych całkowitych lub na 

zwięźlejszym podłożu. Gleby tego kompleksu wykorzystane są pod uprawę warzyw, psze-

nicy, a także żyta i ziemniaków. W klasyfikacji bonitacyjnej zaliczane są one do IV a klasy 

bonitacyjnej. Kompleks ten obejmuje powierzchnię 37 ha – 1,5 %. Występuje w dwóch 

kompleksach na terenie miejscowości Górki i Przystajń. 

Kompleks 5 – żytni dobry 

- obejmuje gleby wytworzone z piasków gliniastych lekkich i mocnych, całkowitych lub pod-

ścielonych gliną lub iłem. Gleby tego kompleksu są wrażliwe na susze i uważane za gleby 

typowo żytnio – ziemniaczane. W klasyfikacji bonitacyjnej gleby te zaliczane są do IVa i 

Ivb klasy bonitacyjnej. Kompleks zajmuje powierzchnię 182 ha – 7,2 %. Występują w są-

siedztwie kompleksu 4-go. 

Kompleks 8 – zbożowo pastewny mocny 



Diagnoza strategiczna Gminy Przystajń 

 31  

 

 

- obejmuje gleby wytworzone w materiale zwięzłym – iły. Cechą charakterystyczną tych gleb 

są wadliwe stosunki wodne. Na glebach tego kompleksu większy udział winny stanowić ro-

śliny pastewne. Zajmuje on powierzchnię 190 ha  - 7,6 %. Duży kompleks tych gleb wystę-

puje w miejscowości Kostrzyna, Górki, Przystajń. 

Pozostały obszar gruntów ornych gminy zaliczono do kompleksu 6-go żytniego /żytnio-

ziemniaczanego/ słabego, kompleksu 7-go żytniego /żytnio – ziemniaczanego/ najsłabszego 

oraz kompleksu 9-go zbożowo-pastewnego słabego o ogólnej powierzchni 2097 ha – 83,7 %. 

 

Kompleksy użytków zielonych 
Kompleks średni 2z – użytki zielone średnie 

- obejmuje gleby mułowo-torfowe, torfowe oraz mady. W klasyfikacji gleboznawczej gleby 

te zaliczone zostały do klasy IV. Kompleks zajmuje powierzchnię 358 ha – 58,9 %. 

Kompleks  3z – użytki zielone słabe i bardzo słabe 

- obejmuje gleby mineralne zbyt suche lub zbyt wilgotne oraz gleby organiczne przesuszone 

lub podtapiane. W klasyfikacji gleboznawczej gleby te zaliczane zostały do klasy bonita-

cyjnej V i VI-ej.  

Kompleksy użytków zielonych występują w dolinie rzeki Liswarty i Pankówki oraz w obniże-

niach terenu. 

 

 

Struktura gospodarstw rolnych 

 

Grupa 
Liczba 
gosp. % ogółu 

1 - 2 ha 281 24,5 

2 - 5 ha 474 41,3 

5 - 7 ha 188 16,4 

7 - 10 ha 112 9,8 

10 - 15 ha 58 5,1 

pow. 15 ha 35 3,0 

Razem 1148 100,0 
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Średnia wielkość indywidualnego gospodarstwa rolnego wynosi 5,78 ha /4,9 ha/ 
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W „Charakterystyce przestrzeni regionu śląskiego”  Gmina Przystajń nie została zaliczona do 

obszarów o największych predyspozycjach dla rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-

spożywczego. 

 

 

Struktura zasiewów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetwórstwo rolno-spożywcze 

 

 

Branża Liczba 

Mleczarnie - 

Piekarnie 2 

Ubojnie i masarnie 4 

Młyny i kaszarnie 2 

Mieszalnie pasz - 

Przetwórnie owoców i warzyw - 

Przetwórnie ryb - 

Ubojnie i przetwórnie drobiu 1 

Inne - 

Razem: 9 

 

 

 

Na terenie gminy funkcjonują poza tym 2 zlewnie mleka /OSM Krzepice/. 

 

 

 

 

Rodzaj uprawy pow./ha/ % 

Pszenica 111 3,1 

Żyto 1633 45,4 

Jęczmień 147 4,1 

Owies 187 5,2 

Pszenżyto 402 11,2 

Mieszanki zbożowe 610 17,0 

Razem zboża 3090 85,9 

Ziemniaki 397 11,0 

Okopowe pastewne 34 0,9 

Strączkowe pastewne 15 0,4 

Motylkowe pastewne 40 1,1 

Warzywa 22 0,6 

Ogółem zasiewy: 3598 100,0 
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8. STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
 

Obszar gminy Przystajń należy do stosunkowo czystych ekologicznie w powiecie kło-

buckim. Nie oznacza to wcale brak problemów związanych z ochroną środowiska. Wyróżnić 

można następujące obszary problemowe w zakresie ochrony środowiska w gminie Przystajń, 

tj.: 

1. Odprowadzanie i likwidacja ścieków 

2. Składowanie odpadów stałych 

3. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. 

1/ Coraz większym problemem staje zagospodarowanie ścieków komunalnych gdyż prak-

tycznie 100 %  ścieków nieoczyszczonych  tafia do wód lub gruntu  Problem ten urasta do celu 

strategicznego z uwagi na fakt, że istniejące ujęcia wód podziemnych w Przystajni zalegają na 

warstwach przepuszczalnych. Uwidacznia się to wzrostem związków azotanowych w wodzie 

pitnej z tego ujęcia.  

W celu budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Gmina Przystajń zawarła 

porozumienie komunalne z Gminą Panki.  Także gminy powiatu kłobuckiego/ w tym Przystajń/  

oraz lublinieckiego i oleskiego w ramach programu ochrony wód rzeki Liswarty,   wystąpiły 

wspólnie z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 

przyznanie dotacji z funduszu ISPA, na realizację oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej.  

2/ Odbiór odpadów stałych z terenu gminy realizowany jest przez firmę Lobbe i skła- do-

wane na wysypisku śmieci w Młynku-Sobuczynie/k Częstochowy. Rozbudowa tego wysypiska 

obsługującego m.in. gminy powiatu kłobuckiego, rozwiąże na dłuższy  okres problem składo-

wania odpadów stałych.  

3/ Próby ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie planuje się poprzez 

popieranie koncepcji wymiany systemów grzewczych, w tym w szczególności w obiektach 

oświatowych. Przewiduje się także w tych obiektach realizację inwestycji związanych z 

oszczędnością energii cieplnej. 

W celu przezwyciężenia zagrożeń związanych z powodzią, a także zaktywizowania turystki i 

rekreacji uzasadnione staje się podjęcie realizacji budowy zbiornika na rzece Liswarta /zgodnie 

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego/ jako zadania  o charakte- rze regio-

nalnym.  

Do najcenniejszych przyrodniczo obszarów należy południowa część gminy położona w strefie 

Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”.   
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9. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
  

Na terenie Gminy Przystajń funkcjonują następujące stowarzyszenia: 

1.  10 stowarzyszeń ochrony ppożarowej: 

- Przystajń 

- Kuźnica Stara 

- Kuźnica Nowa - Antonów 

- Brzeziny-Wrzosy 

- Wilcza Góra 

- Ługi Radły 

- Dąbrowa 

- Kamińsko 

- Górki – Stany 

- Podłęże Szlacheckie 

 

2.  Stowarzyszenie kultury fizycznej:  Klub Sportowy „Płomień” Przystajń. 

3.  Zarząd RejonowyGminny Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. 
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10.  GOSPODARKA BUDŻETOWA I FINANSE GMINY 
 

     Dochody budżetu gminy realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. 

 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 /Dz.U. z 1998 r. Nr 150 

poz. 983 z poźn. zm. / 

Obecnie trwają prace legislacyjne nad nową ustawą o dochodach jednostek samorządu teryto-

rialnego. Należy założyć jednak, że ustawa ta nie wpłynie jednak na jakiś radykalny wzrost 

dochodów budżetowych gminy. 

 

Poniżej przedstawiono dane dotyczące budżetu gminy /dochodów i wydatków budżetowych / w 

roku 1999 i ich analizę. 
 

DOCHODY 

 

Struktura dochodów budżetu gminy w roku 1999. 

          

41,48%

9,05%

49,47%

Dochody własne Dotacje celowe Subwencja ogólna z budżetu państwa

 
 

Największym źródłem dochodów jest subwencja z budżetu państwa /49,47 % oraz dochody 

własne 41,48 %/. 

Z powyższego wynika, że dochody budżetu gminy są w znacznej mierze /prawie 50 %/ uzależ-

nione od subwencjonowania z budżetu państwa. 
 

Struktura dochodów własnych w roku 1999 oraz plan 2000 r. 

L.p. 

 
Rodzaj dochodów własnych 

 

1999 r. Plan 2000 r. 

zł. % zł. % 

1. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1028773 41,57 1068613 46,19 

2. wpływy z podatku rolnego 109511 4,43 107400 4,64 

3. wpływy z karty podatkowej 53501 2,16 45000 1,95 

4. wpływy z podatku leśnego 19417 0,78 24100 1,04 

5. wpływy z podatku od nieruchomości 360390 14,56 378000 16,34 

6. wpływy z podatku od spadków i darowizn 13661 0,55 11000 0,48 

7. wpływy z podatku od środków transportowych 58905 2,38 80000 3,46 

8. wpływy z opłaty skarbowej 99333 4,01 100000 4,32 

9. wpływy z opłat lokalnych 65 0,00     

10. wpływy z odsetek 11956 0,48 10000 0,43 

  Razem dochody o charakterze podatkowym 1755512 70,94 1824113 78,84 
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11. wpływy ze sprzedaży wody 154781 6,25 160000 6,92 

12. wpływy z usług przedszkoli i szkół 25555 1,03 27500 1,19 

13. wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 121739 4,92 130000 5,62 

14. wpływy ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoh. 44750 1,81 47000 2,03 

15. wpływy ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego 7363 0,30 100000 4,32 

16. wpływy z lokat terminowych 34378 1,39 20000 0,86 

17. wpłaty ludności na zadania inwestycyjne 183700 7,42     

18. środki na dofinansowanie własnych inwestycji ze źródeł pozabudż. 133628 5,40     

19. pozostałe dochody własne 13224 0,53 5000 0,22 

  Razem dochody o charakterze niepodatkowym 719118 29,06 489500 21,16 

  
 
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE 2474630 100,00 2313613 100,00 

 

 

Głównym źródłem dochodów własnych są należności podatkowe /71% w roku 1999 i prawie  

79 % wg planu na rok 2000/. Wśród należności podatkowych najważniejszą pozycję stanowi 

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /udział w podatku dochodowym od 

osób fizycznych; udział w podatku dochodowym od osób prawnych ma znaczenie symboliczne/ 

oraz podatek od nieruchomości.  

Stawki podatków od nieruchomości ustalane są przez gminę średnio na poziomie 75 % stawek 

maksymalnych określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. 

 

Dochody o charakterze niepodatkowym stanowiły w roku 1999 29 % dochodów własnych. 

Wśród nich najważniejszą pozycję stanowiły wpływy ze sprzedaży wody /6,25 %/. 
 

 

Struktura dotacji celowych w roku 1999 i plan na 2000 

L.p. 

 
Rodzaj dotacji celowych 

 

1999 r. Plan 2000 r. 

zł. % zł. % 

1. 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących  zakresu administracji rządowej zleconych gminie 481490 89,17 475823 64,59 

2. 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących gminy 33544 6,21 4000 0,54 

3. 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 
własnych  gmin   250000 33,93 

4. 
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na pod-
stawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 1,17 6600 0,90 

5. 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rzą-
dowej  13741 2,54 300 0,04 

6. 
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 
bieżących gminy  4887 0,91              

  
 
OGÓŁEM 539962 100,00 736723 100,00 

 

 

Największą pozycją wśród dotacji celowych są dotacje na zadanie bieżące zlecone gminie  

/głównie z zakresu opieki społecznej i administracji państwowej/. 

Porównując wydatki na zadania bieżące zlecone gminie wysokość dotacji celowych w tym za-

kresie jest niewystarczająca. Część środków na te zadania  jest wydatkowana z dochodów wła-

snych. 
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Struktura subwencji ogólnej w roku 1999 i plan na 2000 r. 

L.p. Rodzaj subwencji 

1999 r. Plan 2000 r. 

zł. % zł. % 

1. Część oświatowa 2051784 69,53 2179412 65,64 

2. Część rekompensująca 202675 6,87 213506 6,43 

3. Część podstawowa 696351 23,60 927181 27,93 

  OGÓŁEM 2950810 100,00 3320099 100,00 

 

 

Największą pozycję wśród dochodów z subwencji ogólnej jest subwencja oświatowa /69,53 %/. 

 

 

WYDATKI 

 

Struktura wydatków budżetu gminy wg. działów klasyfikacji budżetowej w latach 1999-2000 

 

Dział Wyszczególnienie 

2000 r. 1999 r. 

zł. % zł. % 

40 Rolnictwo 13600 0,21 26334 0,45 

50 Transport 233000 3,56 585026 10,01 

70 Gosp.komunalna 1255000 19,19 518263 8,87 

74 Gosp.mieszk.  272840 4,17 294662 5,04 

79 Oświata i wychowanie 3355100 51,29 3042018 52,04 

83 Kultura i sztuka 135200 2,07 124184 2,12 

85 Ochrona zdrowia 57000 0,87 64036 1,10 

86 Opieka społeczna 429940 6,57 488945 8,36 

87 Kultura fizyczna 20000 0,31 8185 0,14 

91 Administracja 738330 11,29 692815 11,85 

 97 Różne rozliczenia 30000 0,46 0 0,00 

99 Wybory 835 0,01 782 0,01 

  
 

Razem 6540845 100,00 5845250 100,00 

 

 

 

Struktura wydatków budżetu gminy w roku 2000 wg. rozdziałów klasyfikacji budżetowej 

 

Dział Wyszczególnienie     Wydatki bieżące wydatki Razem 

    Rozdział Ogółem Osobowe rzeczowe inwestycyjne wydatki 

40 Rolnictwo  4403 2000 0 2000   2000 

   4494 600 0 600   600 

    4495 11000 0 11000   11000 

50  Drogi publiczne 5613 113000 0 113000 100000 213000 

    5614 0 0 0 20000 20000 

70  Gospodarka 7262 165000 0 165000   165000 

   komunalna 7395 210000 83650 126350 880000 1090000 

74 
Gospodarka mieszkanio-

wa  7421 107300 20150 87150   107300 

  i niematerialne usługi 7523 100540 4860 95680   100540 

  komunalne 7542 30000 0 30000   30000 

    7552 35000 0 35000   35000 

79  Oświata i wychowanie 7911 1601400 1278600 322800   1601400 

   7912 302100 237900 64200 80000 382100 
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   7913 96400 18500 77900   96400 

   7961 114700 84000 30700   114700 

   8211 742500 551700 190800   742500 

   8213 103900 81400 22500   103900 

    8232 314100 276200 37900   314100 

83 Kultura  8322 48060 31450 16610   48060 

   8332 69420 39710 29710 4000 73420 

   8333 3000 0 3000   3000 

   8421 8720 170 8550   8720 

    8431 2000 0 2000   2000 

85  Ochrona zdrowia 8536 47000 0 47000   47000 

    8595 10000 0 10000   10000 

86 Opieka społeczna  8613 234000 0 234000   234000 

   8615 152440 123800 28640   152440 

   8616 11000 0 11000   11000 

   8617 26000 0 26000   26000 

    8695 6500 0 6500   6500 

87 Kultura fizyczna  8721 6000   6000   6000 

    8795 4000   4000 10000 14000 

91 
Administracja państwo-

wa  9142 63800 57800 6000   63800 

  i samorządowa 9143 11830 10830 1000   11830 

   9144 41400 0 41400 4500 45900 

   9146 575800 431700 144100 8000 583800 

    9195 33000 0 33000   33000 

97 Różne rozliczenia  9718 30000   30000   30000 

99 Wybory 9911 835 680 155   835 

    RAZEM 5434345 3333100 2101245 1106500 6540845 

 

 

 

Struktura wydatków budżetu gminy w roku 2000 wg. działów  klasyfikacji budżetowej 
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Ocenie władz gminnych należy pozostawić odpowiedź na pytanie czy istnieje możliwość 

finansowania strategii poprzez zmniejszenie wydatków bieżących, w tym w szczególności wy-

datków na zadania oświatowe. Istnieje również konieczność corocznego analizowania budżetu 

gminy z myślą o możliwości finansowania wydatków zapisanych w strategii. 

Obok dochodów własnych potencjalnym źródłem finansowania zadań ujętych w strategii są 

środki zewnętrzne. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim środki pochodzące z funduszy 

celowych /Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz dotacje celowe na zadania 

własne gminy z budżetu państwa/. 
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11.   STRATEGIA ROZWOJU GMINY A STRATEGIA POWIATU  

   KŁOBUCKIEGO 

 

 
Przed przystąpieniem do sformułowania misji rozwoju Gminy Przystajń, celów strategicznych, 

programów i podporządkowanych im zadań uzasadniona wydaje się próba podjęcia analizy 

celów strategicznych powiatu kłobuckiego.  

Cele te określone zostały w dokumencie pod nazwą „Strategia Rozwoju Powiatu Kłobuckiego” uchwalonym przez 

Radę Powiatu Kłobuckiego na XIII Sesji. 

Celami strategicznymi dla Powiatu Kłobuckiego : 

1/ Rozwój potencjału gospodarczego powiatu kłobuckiego 

2/ Poprawa efektywności rolnej w powiecie kłobuckim 

3/ Poprawa jakości infrastruktury społecznej 

4/ Poprawa stanu środowiska naturalnego. 

5/ Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej. 

 

Każdy z powyższych celów strategicznych dotyczy Powiatu jako całości jak i poszczególnych 

gmin wchodzących w skład Powiatu, w tym także Gminy Przystajń. 

Wydaje się, że cele te będą harmonizowały z celami strategicznymi Gminy Przystajń oraz się 

wzajemnie uzupełniały.  

 

 

 


