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1. WSTĘP 
Raport o stanie gminy Kruszyna opracowano w związku z art. 28aa ust 1 i 2 ustawy o samorządzie 
gminnym. Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku 
2021. 
Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną 
gminy Kruszyna w roku 2021. Zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania gminy 
według stanu na dzień 31.12.2021 r .  
Raport ukazuje również trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny 
możliwości dalszego rozwoju gminy. 
Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy 

1. Zarządzanie Gminą 
2. Demografia 
3. Lokalny rynek pracy 
4. Finanse gminy Kruszyna 
5. Promocja Gminy 
6. Oświata i wychowanie 
7. Pomoc społeczna  
8. Pomoc publiczna 
9. Mieszkalnictwo 
10. Ład przestrzenny 
11. Inwestycje 
12. Infrastruktura drogowa, komunikacja, oświetlenia 
13. Środowisko 
14. Gospodarka nieruchomościami 
15. Fundusz sołecki 
16. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
17. Biblioteka 
18. Sport 
19. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 

Gmina KRUSZYNA  w obecnych granicach powstała w 1972 r Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej – 
Akt powołania gminy Kruszyna Dz. Urz. WRN Łódź, 1972 nr 14 poz. 185. 
Gmina Kruszyna położona jest w północnej części województwa śląskiego, graniczy z gminami: Radomsko, 
Nowa Brzeźnica, Ładzice, Mykanów, Kłomnice, Gidle. 
Struktura użytkowania gruntów w Gminie Kruszyna przedstawia się następująco: 
 Tereny budowlane 137 ha 
 Grunty orne 3578 ha 
 Łąki i pastwiska 1357 ha 
 Lasy 3724 ha 
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 Drogi 306 ha 
 Wody 102 ha 
 Inne 114 ha 

Gmina ma charakter leśno-rolniczy. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 9319,75 ha. Na terenie gminy 
przeważają użytki rolne, stanowiące 53 % obszaru Gminy oraz lasy zajmujące 40% powierzchni Gminy. 
Pod względem ukształtowania terenu gmina Kruszyna należy do terenów równinnych. Przez jej teren 
przepływa rzeka Warta. 
Siedzibą gminy jest miejscowość Kruszyna. 

Tereny budowlane
1,4%

Grunty orne
38,4%

Łąki i pastwiska
14,6%

Lasy
40,0%

Drogi
3,3%Wody

1,1%

Inne
1,2%

Struktura gruntów na obszarze gminy Kruszyna w hektarach
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W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Baby, Bogusławice, Jacków, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg – 
Kijów, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek, Wikłów. 

Powierzchnia poszczególnych sołectw kształtuje się następująco: 

Sołectwo Powierzchnia w ha Udział w % 

Baby 500,3629 5,37 

Bogusławice 1050,7049 11,27 

Jacków 751,6370 8,07 

Kijów-Łęg 1864,9336 20,01 

Kruszyna 1950,9495 20,93 

Lgota Mała 810,7803 8,70 
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Sołectwo Powierzchnia w ha Udział w % 

Pieńki Szczepockie 161,0758 1,73 

Teklinów 244,5763 2,62 

Widzów 668,0280 7,17 

Widzówek 645,9552 6,93 

Wikłów 670,7548 7,20 

RAZEM: 9319,7583 100,00 

Liczba ludności w poszczególnych sołectwach wynosi : 

Sołectwo Liczba mieszkańców 

Baby 318 

Bogusławice 494 

Jacków 548 

Łęg-Kijów 108 

Kruszyna 963 

Lgota Mała 565 

Pieńki Szczepockie 75 

Teklinów 351 

Widzów 992 

Widzówek 163 

Wikłów 151 
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2. ZARZADZANIE GMINĄ 
Podstawowym celem działalności Urzędu Gminy jest zapewnienie klientom profesjonalnej i przyjaznej 
obsługi. Urząd realizuje zadania własne i zlecone przez administracje rządową. Do zadań własnych należą: 
dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę, infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska. 
Natomiast  zadania zlecone dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów i obronności.  
Kierownikiem Urzędu jest wójt. W skład struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Kruszyna wchodzą 
3 referaty:  
 Finansowy 
 Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 
 Organizacyjny i Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego 

W Urzędzie Gminy zatrudnionych jest: 23 osoby na stanowiskach urzędniczych. 
Jednostką organizacyjną jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  
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Zestawienie dokumentów programowych gminy Kruszyna uchwalonych w 2021 r i obowiązujących w 
2021 

L.p. Nazwa strategii, programu, planu Nazwa aktu wprowadzającego Czas obowiązywania 

1. Strategia Rozwoju Gminy Kruszyna Uchwała nr XXIX/209/2021 2021-2027 

2 Program Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi Uchwala nr XXVIII/198/2021 2022 

3. 
Program Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii 

Uchwała nr XXX/223/2021 2022 

4. Program Usuwania Azbestu i 
Wyrobów Zawierających Azbest Uchwała nr XXXIX/244/2014 2014-2032 

5. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej   Uchwala nr II/10/2018 2016-2022 

6. Program Opieki nad Zwierzętami i 
Zapobiegania Bezdomności Uchwała nr XXIII/169/2021 2021 

7. Regulamin Utrzymania Porządku i 
Czystości Uchwała nr XV/117/2020 2020 do nadal 

8. 
Zasady gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi 
własność gminy Kruszyna  

Uchwała XIV/90/08 Od 2008 do nadal 

9. 
Regulamin dostarczania wody i 
odprowadzanie ścieków na terenie 
gminy Kruszyna  

Uchwała nr XXVIII/196/2021 2021 do nadal 

10. Wieloletni program osłonowy w 
zakresie dożywiania Uchwała VI/39/2019 2019-2023 

11. Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych gminy Kruszyna Uchwała nr XXIX/210/2021 2021-2027 

12. 
Gminny Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie 

Uchwała nr XXIV/177/2021 2021-2025 

13. Gminny Program wspierania Rodziny Uchwała nr XVI/130/2020 2020 -2022 

14. 
Program Ochrony Środowiska dla 
Gminy Kruszyna na lata 2020-2023 z 
perspektywą do roku 2025  

Uchwała XIV/106/2020 2020-2025 
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Organem uchwałodawczym jest Rada Gminy Kruszyna, składająca się z 15 radnych. 
W roku 2021 na 8 sesjach podjęła łącznie 60 uchwał 
Wszystkie uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kruszyna. 
W  Urzędzie sprawnie działa Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta oraz punkt potwierdzania profilu 
zaufanego. 
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta umożliwia klientom Urzędu Gminy Kruszyna złożenie wniosków 
i pism bez odwiedzania urzędu.  
Można również złożyć w urzędzie dowolny inny wniosek korzystając z formularza „Pismo ogólne do 
urzędu”. 
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta umożliwia śledzenie na jakim etapie realizacji znajduje się nasza 
sprawa, złożona zarówno elektronicznie jaki i w tradycyjny sposób. 
Kolejnym udogodnieniem jakie oferuje EBOI jest możliwość przekazywania do urzędu gminy informacji 
o ilości zużytej wody, a na tej podstawie, samodzielnego wygenerowania faktury. 
Taką fakturę możemy za pomocą EBOI opłacić - to kolejna funkcjonalność Elektronicznego Biura Obsługi 
Interesanta.  
Za pomocą płatności w EBOI uregulujemy również zobowiązania związane z podatkami i opłatami 
lokalnymi, w tym: podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym, gospodarką odpadami komunalnymi, 
wspomnianą wcześniej opłatą za zużytą wodę i odprowadzone ścieki czy opłatami związanymi 
z koncesjami alkoholowymi. 
Składając wnioski w formie elektronicznej, również musimy je podpisać. Służy do tego profil zaufany. 
Możemy założyć go na portalu pz.gov.pl a potwierdzić w Urzędzie Gminy Kruszyna. 
Dzięki funkcjonowaniu w Urzędzie Gminy Kruszyna Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych, gdzie w ciągu 
kilku minut potwierdzimy swój profil zaufany, a tym samym możemy skorzystać z szeregu usług 
elektronicznych świadczonych przez coraz większą grupę podmiotów, np. poprzez portal obywatel.gov.pl 
czy empatia.mpips.gov.pl w zakresie opieki społecznej. 
Dostęp do elektronicznych usług Urzędu Gminy Kruszyna możliwy jest z dowolnego urządzenia 
połączonego z Internetem. 

3. DEMOGRAFIA 
Zgodnie z danymi z ewidencji ludności na dzień 31 grudnia 2021 r w gminie Kruszyna jest 4705 
mieszkańców z czego 51% stanowią kobiety, a 49% mężczyźni. 
W 2021 r. urodziło się 47 dzieci i zanotowano 71 zgonów. Gmina Kruszyna ma ujemny przyrost naturalny.  
W 2021 roku zarejestrowano 131 zameldowań oraz 139 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji jest 
ujemne. 
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Statystyka mieszkańców wg wieku i płci 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-2 79 63 140 

3 26 18 45 

4-5 44 40 92 

6 26 24 35 

7 23 25 49 

8-12 123 123 253 

13-15 63 59 126 

16-17 48 44 77 

18 25 19 48 

Powyżej 19 1893 1994 3840 

ogółem 2350 2409 4705 

 W wieku produkcyjnym jest 2970 osób, a w wieku poprodukcyjnym 870 

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

Powierzchnia gospodarstwa Liczba gospodarstw 

1-5 ha 2046 

5-10 ha 116 

10-50 ha 54 

50-100 ha 5 

Powyżej 100 ha 2 

Według danych z 2021 r zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki na terenie gminy Kruszyna 
zarejestrowanych jest 161 podmiotów gospodarczych. 
W 2021 roku powstało 11 nowych podmiotów, a zlikwidowano 4. 
Liczba bezrobotnych w grudniu 2021 roku wynosiła 104 osoby zrejestrowane w Powiatowym Urzędzie 
Pracy (w tym 49 kobiet). Działania na rzecz ograniczenia bezrobocia i łagodzenia jego skutków pozostają 
przede wszystkim w gestii Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. W działania te włącza się gmina 
Kruszyna poprzez organizowanie prac publicznych, staży.  
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Liczba osób objętych aktywizacja zawodową na terenie gminy Kruszyna w roku 2020 

Rok Roboty publiczne Prace 
interwencyjne 

Prace społecznie 
użyteczne staż 

2020 6 0 3 0 

5. FINANSE GMINY 
Podstawą gospodarki finansowej Gminy na 2021r. był budżet uchwalony przez organ stanowiący uchwałą 
nr XXII/164/2020 Rady Gminy Kruszyna z dnia 16 grudnia 2020r. 
W trakcie roku budżet zmieniany był 8 uchwałami Rady Gminy i 20 zarządzeniami Wójta Gminy. 

 

Plan i wykonanie budżetu Gminy Kruszyna przedstawia poniższa tabela. 
 

L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wykonanie planu 

1 Dochody ogółem, w tym: 30 200 326,13 28 715 445,08 95,08% 

1.1 Dochody bieżące 26 154 085,19 26 055 657,65 99,62% 

1.2 Dochody majątkowe 4 046 240,94 2 659 787,43 65,73% 

2 Wydatki ogółem,  w tym: 33 080 655,80 30 940 703,75 93,53% 

2.1 Wydatki bieżące 24 384 035,80 22 845 367,24 93,69% 

2.2 Wydatki majątkowe 8 696 620,00 8 095 336,51 93,09% 

3 Wynik budżetu (deficyt) -2 880 329,67 -2 225 258,67  

4 Przychody budżetu 4 017 853,67 6 958 357,40 173,19% 

5 Rozchody budżetu 1 137 524,00 755 536,00 66,42% 
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Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych 

Tytuł projektu/  Źródło finansowania Wysokość 
dofinansowania 

„Umiem pływać” Fundusz Zajęć Sportowych dla uczniów 8 000,00 

Montaż lamp solarnych w Widzowie Urząd Marszałkowski/Konkurs Przedsięwzięć 
Inicjatyw lokalnych 

59 999,40 

Budowa Sali gimnastycznej w 
Widzowie 

Ministerstwo Sportu i Turystyki – Program 
Sportowa Polska 

950 000,00 

Modernizacja drogi dojazdowej do pól 
w m. Widzówek  

Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego(dawny FOGR) 

67 500,00 

Modernizacja strażnicy OSP Widzów  Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 300 000,00 

Program „Czyste powietrze” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w 
Katowicach 

13 525,00 

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy 
Kruszyna 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w 
Katowicach 

26 153,65 

 

Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy – 6 073,48 zł 

Udziały w PIT  na 1 mieszkańca gminy -  739,53 zł 

 

Udziały PIT i CIT
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12%

Opłaty za 
zagospodarowanie 

odpadów
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35%

Dotacje z budżetu 
Państwa

26%

Dotacje z innych 
źródeł

5%

Sprzedaż mienia
1% Pozostałe dochody

10%

Źródła dochodów w 2021 r.
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Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wyniósł 26,16% 

Wydatki ogółem na 1 mieszkańca gminy – 4 831,93 zł. 

Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca gminy – 1 712,21 zł. 

 

Zadłużenie 

W 2021 roku Gmina nie zaciągała nowych zobowiązań dłużnych. Spłaciła natomiast raty kredytów i 
pożyczek wcześniej zaciągniętych w  kwocie 733 060,00 zł 

Tym samym zadłużenie Gminy Kruszyna na koniec 2021 z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zmniejszyło 
się i wyniosło 10 629 252,00zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje kwotę 2 248,15 zł. 

6. PROMOCJA GMINY 
W roku 2021 ze względu na występującą epidemię COVID-19 i nałożone restrykcje sanitarne zupełnie 
ograniczone zostały wszelkiego rodzaju imprezy kulturalne czy sportowe  . Zakaz zgromadzeń i obawa 
przed zakażeniem zatrzymały ludzi w domach. Najlepsza promocja jest poprzez osobiste spotkania i 
wspólną zabawę, a tego w 2021 roku zdecydowanie zabrakło.  
Rok 2021 obfitował we wszelkiego rodzaju działania promujące szczepienia przeciwko COVID-19. 

Rolnictwo i łowiectwo
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Administracja 
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publicznego

1%

Oświata i wychowanie
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społeczna

25%
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komunalna i ochrona 

środowiska
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Wydatki Gminy w 2021r.
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W ramach tego zadania w lipcu zorganizowany został rajd rowerowy, w którym udział wzięło ok 80 osób. 
Uczestnicy rajdu mogli skorzystać możliwości zaszczepienia się w uruchomionym punkcie szczepień 
w Urzędzie Gminy oraz spisać się w mobilnym punkcie spisowym Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań. Spis ludności trwał od kwietnia do września. 
Gmina Kruszyna jest członkiem: 
 Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, 
 Związku Gmin Wiejskich RP, 
 Stowarzyszenia Razem na Wyżyny (zrzeszenie 5 gmin powiatu częstochowskiego), 
 Stowarzyszenie Subregionu Północnego ( wszystkie gminy powiatu częstochowskiego, 

myszkowskiego i kłobuckiego). 
W ramach działalności Urzędu Gminy wydawany jest kwartalny biuletyn informacyjny Głos Gminy.  Gazeta 
zawiera 16 stron kolorowych. Ukazuje się nakładem ośmiuset bezpłatnych egzemplarzy, które 
w sołectwach rozprowadzają sołtysi. W biuletynie zawarte są wszystkie ważne informacje o działalności 
gminy. 

7. OŚWIATA I WYCHOWANIE 
Edukacja rozumiana  jako wychowanie i kształcenie jest jednym z najważniejszych elementów 
wpływających na rozwój człowieka. Jak najwcześniej rozpoczęta i odpowiednio prowadzona jest 
sposobem na podniesienie jakości zasobów ludzkich, a tym samym poziomu rozwoju gospodarczego 
i stopy życia społeczeństwa. 
Sieć szkół i przedszkoli na terenie Gminy Kruszyna w roku szkolnym 2021/2022  
Szkoły 
 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie  
 Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie   
 Szkoła Podstawowa im. Henryka Drzazgi w Lgocie Małej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym 

w Lgocie Małej  
 Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Jackowie (  prowadzona przez Fundację Elementarz) 

Przedszkola  
 Gminne Przedszkole w Kruszynie 
 Gminne Przedszkole w Widzowie 
 Gminne Przedszkole  W Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Lgocie Małej   
 Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Fundacji Elementarz w Jackowie  

W roku szkolnym 2021/2022  do szkół/przedszkoli na terenie Gminy Kruszyna uczęszczało 510 uczniów 
t.j.: szkoły podstawowe – 360 uczniów w tym  12 uczniów nauczanie domowe oraz przedszkola – 150 
wychowanków.  
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Liczba uczniów i oddziałów w szkole/ przedszkolu  

Nazwa jednostki  Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Gminne Przedszkole w Kruszynie  48 2 

Gminne Przedszkole w Widzowie  49 2 

Gminne Przedszkole  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lgocie Małej  42 2 

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Fundacji Elementarz w Jackowie  11 1 

Szkoła Podstawowa w Kruszynie   143 8 

Szkoła Podstawowa w Widzowie 96 7 

Szkoła Podstawowa w Lgocie Małej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lgocie 
Małej  70 8 

Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Jackowie z nauczaniem domowym 
(12 uczniów) 51 7 

Razem  510 37 

 
Kadra pedagogiczna i administracja  
W placówkach oświatowych zatrudnieni są nauczyciele posiadający wysokie kwalifikacje. Najwięcej 
nauczycieli o najwyższym stopniu awansu zawodowego stanowią nauczyciele dyplomowani bo aż 46 osób, 
mianowani – 3, kontraktowi – 5. Znaczna część nauczycieli legitymuje się dwiema, bądź trzema 
i więcej specjalnościami. Nauczyciele korzystają z różnych form dokształcania  i doskonalenia, co przekłada 
się na nowoczesne metody pracy i formy prowadzenia zajęć. 
 
Zatrudnienie w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021 nauczycieli i pracownicy obsługi  

Nazwa jednostki 

Zatrudnienie 
ogółem 

w tym 

nauczyciele pozostali 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

Szkoła Podstawowa w Kruszynie 22,19 29 17,69 24 4,5 5 

Szkoła Podstawowa w Widzowie 18,92 22 15,67 18 3,25 4 

Szkoła Podstawowa w Lgocie Małej  12,68    18 10,68 15 2,0 3 

Gminne Przedszkole w Kruszynie  6,21 10 3,21 7 3,0 3 



RAPORT O STANIE GMINY KRUSZYNA 

16 | S t r o n a  
 

Nazwa jednostki 

Zatrudnienie 
ogółem 

w tym 

nauczyciele pozostali 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

Gminne Przedszkole w Widzowie  6,67 10 3,17 6 3,5 4 

Gminne Przedszkole w Lgocie Małej 4,45 7 3,45 5 1,0 2 

 
Wydatki szkół/przedszkoli za 2021 r. 

Nazwa jednostki Wydatki 
ogółem 2020r. 

Subwencja 
/dotacja 

Dopłata 
z budżetu 

Gminy 

Wydatki na 
ucznia 

miesięcznie 

Wydatki 
na ucznia 

roczne 

Gminne Przedszkole 
w Kruszynie  618 095,84 173 144,43 -444 951,41 1 073,08 12 876,99 

Gminne Przedszkole 
w Widzowie  629 102,46 119 711,23 -509 391,23 1 069,90 12 838,82 

Gminne Przedszkole 
w Lgocie Małej  516 458,07 141 165,28 -375 292,79 1 024,71 12 296,62 

Oddział przedszkolny 
w Szkole Podstawowej 
w Jackowie  

90 742,22 45 260,88 -45 481,34 687,44 8 249,29 

Szkoła Podstawowa 
w Kruszynie  2 211 500,12 1 746 708,69 -464 791,50 1 288,75 15 465,03 

Szkoła Podstawowa 
w Widzowie  1 712 786,22 1 134 292,12 -578 494,00 1 486,79 17 841,52 

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

1 211 827,46 820 341.19 -391 486,30 1 442,65 17 311,82 

Szkoła Podstawowa 
Fundacji Elementarz w 
Jackowie  

1 020 425,00 731 281,83 -289 143,20 1 667,36 20 008,33 
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Nazwa jednostki Wydatki 
ogółem 2020r. 

Subwencja 
/dotacja 

Dopłata 
z budżetu 

Gminy 

Wydatki na 
ucznia 

miesięcznie 

Wydatki 
na ucznia 

roczne 

Razem  8 010 937,39 

Subwencja 
4 747 154,00 

Dotacja 
164 752,00 

Razem 
4 911 906,00 

-3 099 031,77 Średnie 
1 308,97 

Średnie 
15 707,72 

 
Wyniki nauczania   
W 2020r. do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 32 uczniów. Wyniki egzaminu  uczniów ze szkół w gminie 
Kruszyna nie odbiegały od średnich wyników uczniów w szkołach powiatu częstochowskiego. Najwyższą 
średnią uczniowie uzyskali z języka polskiego a najniższą z matematyki. Szczegółowe wyniki przedstawia 
poniższa tabela. 

Tabela Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 r. w % 

Nazwa jednostki Liczba uczniów 
Język 

polski 
Matematyka 

Język angielski 

podstawowy 

Szkoła Kruszyna 11 66,27 53,09 72,54 

Szkoła Widzów 10 57,60 50,80 52,20 

Szkoła Lgota Mała 6 55.00 46,00 51,16 

Gmina Kruszyna średnia 
32 (w tym 

uczniowie ze SP 
z Jackowa) 

61,00 51,00 53,00 

Powiat Częstochowski 
średnia  67,00 51.00 71,00 
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8. POMOC SPOŁECZNA 
Polityka społeczna gminy Kruszyna ma na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, 
wyrównywanie szans oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców. W ramach pomocy społecznej 
udzielane są następujące świadczenia: 

 świadczenia pieniężne: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, 
 świadczenia w naturze: np.: zakup opału, posiłków, artykułów żywnościowych, itp. 
 usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, 
 poradnictwo i interwencje w rodzinach, w których występują dysfunkcje, 
 działania na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin  w ich środowisku zamieszkania. 

Zadania realizowane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej w 2021 roku: 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba osób Wypłacona 
kwota 

Liczba 

świadczeń 

1. Zasiłki stałe 17 83 180 176 

2. Zasiłki okresowe ogółem: 12 14 945 54 

3. Zasiłki celowe i w naturze ogółem; 45 30 059 68 

4. Usługi opiekuńcze 11 115 548 2956 godzin 

5. 

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

             - posiłek dla dzieci w szkołach 

             - zasiłek celowy - żywność    
 

   38 osób 

2 uczniów 

35 osób 

24 804 

      234 

23 940 

101 

         26 

72 

6. Odpłatność gminy za pobyt w DPS 5 155 553 52 m-ce 

7. Schronienie dla osób bezdomnych 3      39 813 24 m-ce 

 
GOPS Kruszyna realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym. W 2021 roku wydano 7 ton artykułów żywnościowych. Pomoc otrzymało 161 
osób. 
Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie realizuje wypłatę: świadczeń rodzinnych wraz 
z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rządowy program „Rodzina 500+ 
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Zadania z zakresu wspierania rodziny 

Lp. Rodzaj świadczenia    Liczba 
osób/rodzin 

Wypłacona 
kwota 

Liczba 
wypłaconych 

świadczeń 

1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 117 rodzin 426 840 zł 3 149 

2. Zasiłki rodzinne „złotówka za złotówkę” 15 rodzin 31 210 zł 659 

3. Zasiłki pielęgnacyjne 98 osób 262 246 zł 1 215 

4. Świadczenia pielęgnacyjne 41 osób 881 324 zł 454 

5. Specjalny zasiłek opiekuńczy 2 osoby 12 400 zł 20 

6. Świadczenie rodzicielskie 7 osób 46 834 zł 52 

  
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
Świadczenia alimentacyjne otrzymało 19 osób, 238 świadczeń, na kwotę 79 453 zł.  
Zadania z zakresu Rządowego program „Rodzina 500+” 
Świadczenie wychowawcze wypłacono dla 840 dzieci na łączna kwotę 4 688 102 zł.  
Stypendia dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 
 Stypendium szkolne otrzymało 9 uczniów z  4 rodzin na kwotę 16 590 zł.      
Zadania określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawie prawo energetyczne – dodatki 
energetyczne.    
Dodatki mieszkaniowe otrzymały 2 rodziny na łączną kwotę 1 436 zł.  
Dodatki energetyczne otrzymały 2 rodziny na łączna kwotę 323 zł.   
Od 2012 r. realizowany jest resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
w ramach którego zatrudniony jest asystent rodziny, który wspiera rodziny przeżywające trudności 
opiekuńczo-wychowawcze. W 2021 r. pod opieką asystenta rodziny było 8 rodzin.  
 

Karta Dużej Rodziny 
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta 
wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci 
do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Dzieci legitymujące się 
orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu 18 lub 25 roku 
życia otrzymują kartę na okres ważności orzeczenia. W 2021 r.  wydano 37 kart dużej rodziny. 
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Działania dla seniorów 
Od 3 stycznia 2020 roku GOPS Kruszyna nadzoruje funkcjonowanie Klubu Seniora w Kruszynie, który 
w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej jest ośrodkiem wsparcia. Utworzony został w ramach 
wieloletniego Programu „Senior+” . W Klubie zrzeszonych jest 30 członków w wieku 60+ 

Klub Seniora w Kruszynie to świetny przykład ,że „jesień życia” wcale nie musi być smutna ,przepełniona 
troskami i dolegliwościami zdrowotnymi. Zajęcia odbywały się regularnie dwa razy w tygodniu tj. wtorek 
i czwartek, przy wysokiej frekwencji (zapisanych jest 30 osób). Wśród zajęć przeprowadzonych w 2021 r. 
należy wymienić organizowane warsztaty teatralne, muzyczne, plastyczne czy kulinarne. Podczas tych 
spotkań Klubowicze ćwiczyli swoje zdolności wokalne, dykcję oraz szlifowali zdolności manualne . 
Klubowicze obchodzi też w swoim gronie różne święta ,np. Boże Narodzenie lub  na wesoło „Tłusty 
Czwartek.” Odbyły się także różnego rodzaju zajęcia z elementami sportowymi  

Przeciwdziałanie patologiom społecznym 
Zadania z zakresu profilaktyki uzależnień realizowane są w oparciu o Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 
Celem głównym programu jest ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego wynikających 
z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zjawisk picia alkoholu, używania 
narkotyków i podejmowania innych ryzykownych zachowań przez dzieci i młodzież. 
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii 
nakłada na gminę obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów 
alkoholowych, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie 
sposobu spożycia tych napojów, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania 
alkoholu, oddziaływania na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielania pomocy ich rodzinom. 
Zadania przewidziane do realizacji, zapisane w programie są kontynuacją  działalności prowadzonej 
w latach ubiegłych. Doświadczenia zdobyte podczas dotychczasowej realizacji pozwalają na dokładniejsze 
poznanie środowiska lokalnego i jego potrzeb. 
Jednostką realizującą program jest Urząd Gminy Kruszyna w ścisłej współpracy z: 
 Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy Społecznej w Kruszynie, 
 Punktem konsultacyjnym działającym przy Urzędzie Gminy Kruszyna, 
 Policją, 
 Organizacjami, i stowarzyszeniami  pozarządowymi działającymi na terenie gminy Kruszyna, 
 Zespołem Interdyscyplinarnym, 
 Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . 
 Szkołami podstawowymi. 

Realizacja celów zawartych w programie następuje poprzez szereg przyjętych działań zawartych w celach 
szczegółowych programów do których miedzy innymi należą:  
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych 
uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. 
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Jest to głównie działalność punktu konsultacyjnego, który jest czynny raz w tygodniu 2 godziny. 
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień prowadzi warsztaty pracy nad bezsilnością, zajęcia dla 
osób uzależnionych , powracających z terapii oraz osób  kierowanych na leczenie w zakładach  
niestacjonarnych  
Wśród zgłaszających się  do punktu były osoby  kierowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, GOPS, Policję i Zespół Interdyscyplinarny oraz pacjenci zgłaszający się 
samorzutnie, czasem kierowani przez lekarza rodzinnego często psychiatrę bądź neurologa.  
 W roku 2021 udzielono 75 konsultacji indywidualnych dla: dla uzależnionych, współuzależnionych. 
 Punkt współpracował z Poradnią Leczenia Uzależnień na ul. Ogrodowej 66 w Częstochowie oraz Szpitalem 
Neuropsychiatrycznym w Lublińcu i Szpitalem na ul. PCK 1 w Częstochowie.  
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła w roku 2021 dwadzieścia jeden 
posiedzeń. Przeprowadzono rozmowy z 43 osobami uzależnionymi od alkoholu, z 17 członkami ich rodzin. 
W stosunku do 4 osób  GKRPA wystąpiła do Sądu o przeprowadzenie postępowania w zakresie 
zobowiązania do leczenia odwykowego. Praca GKRPA odbywała się głównie poprzez rozmowy 
telefoniczne z osobami uzależnionymi 
Profilaktykę uzależnień w szeroko rozumianym zakresie prowadzi się w placówkach oświatowych na 
terenie gminy Kruszyna poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych dających możliwość 
zagospodarowania czasu wolnego w  atrakcyjny sposób. Szkoły realizują także programy profilaktyczne 
w czasie zajęć lekcyjnych.  

 

9. POMOC PUBLICZNA 
 
Pomoc publiczna dla rolników. 
W roku 2021 udzielono pomocy publicznej w rolnictwie z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych posiadających 
gospodarstwa rolne na terenie Gmina Kruszyna. Łącznie 155 producentów rolnych złożyło 237 wniosków 
na podstawie których została wypłacona dotacja w kwocie 254 556,37 zł. 
Z pomocy w sektorze rolnictwa udzielonej na warunkach innych niż de minimis w formie ulgi inwestycyjnej 
(montaż paneli fotowoltaicznych) w podatku rolnym skorzystał jeden rolnik. Kwota ulgi wynosiła 6 900 zł 
Pomoc publiczna w rolnictwie jest przyznawana również w formie pomocy de minimis i udzielana jest na 
podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. W roku 
2021 udzielono ulgi z tytułu nabycia gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa 
rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha 
w łącznej kwocie 12 756,00 zł co  w przeliczeniu wynosi 2 808,95 Euro. Wnioski o udzielenie ulgi złożyło 
8 rolników. 
  

http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/pliki/14632166?version=1.0
http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/pliki/14632166?version=1.0
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Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników   
W 2021 r. na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe dofinansowano 
jednemu pracodawcy kształcenie młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego 
w wysokości 8 081.00 zł. 

10. MIESZKALNICTWO 
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy reguluje „Wieloletni program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Kruszyna na lata 2016-2021” -ostania aktualizacja w 2019 r. 
Stan mieszkaniowego zasobu gminy to 8 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 381,43 m2 

Stan zasobu mieszkaniowego na 31.12.2021 

Lp. Miejscowość Rok budowy Liczba 
budynków 

Liczba 
lokali 

Powierzchnia 
użytkowa lokali w m2 

1 Kruszyna, ul. Huby 2 1950 1 1 46,69 

2 Kruszyna ul. Kmicica 10 1975 1 3 171,73 

3 Kruszyna, ul. Strażacka 58 1936 1 1 40,00 

4 Kruszyna, ul. Kościelna 74 1910 1 1 34,25 

5 Jacków, ul. Szkolna 3 1987 1 1 54,00 

6 Widzówek, ul. Piaskowa 8 1930 1 1 34,76 

 
Lokale mieszkalne w najmie na czas nieokreślony 

Lp. Miejscowość Rodzaj wyposażenia Ilość 
budynków 

Liczba 
lokali 

Powierzchnia 
użytkowa 

lokali w m2 

1 Kruszyna, ul. Huby 2 
Instalacja elektryczna, 
wodociągowa, kanalizacyjna, 
łazienka, c.o. etażowe 

1 1 46,69 

2 Kruszyna, ul. Kmicica 10 Instalacja elektryczna, 
kanalizacyjna, łazienka, c.o. 1 2 127,13 

3 Widzówek, ul. Piaskowa 8 Instalacja elektryczna, c.o. 
etażowe 1 1 34,76 
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Lp. Miejscowość Rodzaj wyposażenia Ilość 
budynków 

Liczba 
lokali 

Powierzchnia 
użytkowa 

lokali w m2 

4 Jacków, ul. Szkolna 3 
Instalacja elektryczna, 
wodociągowa, kanalizacyjna, 
łazienka, c.o.  

1 1 54,00 

Lokale mieszkalne w najmie na czas trwania stosunku pracy 
 

Lp. Miejscowość Rodzaj wyposażenia Ilość 
budynków 

Liczba 
lokali 

Powierzchnia 
użytkowa 

lokali w m2 

1 Kruszyna, ul. Kmicica 10 
Instalacja elektryczna, 
wodociągowa, kanalizacyjna, 
łazienka, c.o.  

1 1 44,60 

 
Umowy najmu socjalnego 
 

Lp. Miejscowość Rodzaj wyposażenia Liczba 
budynków 

Liczba 
lokali 

Powierzchnia 
użytkowa 

lokali w m2 

1 Kruszyna, ul. Kościelna 74 Instalacja elektryczna, 
wodociągowa, 1 1 34,25 

 

LOKALE UŻYTKOWE (w 2021r.) 

Lp. Nazwa lub nazwisko i imię oraz 
adres użytkownika 

Czas trwania 
umowy Lokalizacja 

Pow. 
bud./lok. 

użytk.  
[m2] 

Stawka 
czynszu 
[zł/m2] 

1 Orange Polska S.A. 
Warszawa al. Jerozolimskie 160 

Od 01.01.1997r. Na 
czas nieokreślony. 

Kruszyna 
ul. Strażacka 2 21,49 5,22 

2 Bank Spółdzielczy w Mykanowie Od 01.01.2018r. Do 
31.12.2023r. 

Kruszyna, 
ul. Kmicica 5 24,54 17,73 

3 Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej 

Od 07.08.2002r. Na 
czas nieoznaczony 

Kruszyna, 
ul. Kmicica 10 295,58 3,27 
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Lp. Nazwa lub nazwisko i imię oraz 
adres użytkownika 

Czas trwania 
umowy Lokalizacja 

Pow. 
bud./lok. 

użytk.  
[m2] 

Stawka 
czynszu 
[zł/m2] 

4 Apteka w Kruszynie Sikorski 
Jacek i Edyta  

Od 26.06.1996r. Na 
czas nieokreślony 

Kruszyna, 
ul. Kmicica 1 

(apteka) 
80,10 4,89 

5 Salon fryzjerski (osoba fizyczna) Od 16.01.2018r. Do 
15.01.2024r. 

Kruszyna, 
ul. Kmicica 1 

(zakł. fryzjerski) 
15,12 5,09 

6 Poczta Polska S.A.  Od 01.09.2019r. Do 
31.08.2022r. 

Kruszyna, 
ul. Kmicica 1 

(poczta) 
22,47 6,12 

 

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

L.p. Uchwała z dnia Nazwa miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 

1 34/XXX/97 1997-12-04 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy letniskowej w miejscowości Łęg 

2 35/XXX/97 1997-12-04 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Łęg 

3 36/XXX/97 1997-12-04 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów przeznaczonych do zalesienia w miejscowości 
Teklinów 

4 68/XXXIV/98 1998-05-14 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w 
miejscowości Widzów (ul. Łąkowa) 

5 74/XXXV/98 1998-06-18 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego trasy 
gazociągu wysokoprężnego Bobry - Częstochowa 

6 150/XXIII/2001 2001-12-03 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu terenu położonego we wsi Widzów  

7 XXI/124/2012 2012-11-29 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w Gminie Kruszyna w sołectwie 
Bogusławice 
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L.p. Uchwała z dnia Nazwa miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 

8 XXVI/148/13 2013-03-15 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszarów położonych w Gminie Kruszyna w sołectwie 
Kruszyna 

9 XXVI/149/13 2013-03-15 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszarów położonych w Gminie Kruszyna w sołectwie 
Wikłów 

10 XVI/106/2016 2016-06-08 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w miejscowości Kruszyna, przy ul. 
Sienkiewicza 

11 XXVI/181/2017 2017-08-02 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w 
Gminie Kruszyna w miejscowości Kijów 

12 XXVIII/187/2017 2017-10-04 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w 
Gminie Kruszyna w miejscowości Lgota Mała 

13 XXVIII/188/2017 2017-10-04 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w 
miejscowości Kruszyna w rejonie ul. Jana Sobieskiego 

14 XXIX/204/2021 2021-12-01 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszarów położonych w Kruszynie 

15 XXIX/205/2021 2021-12-01 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w sołectwie Lgota Mała 

 
 
W 2021 r. uchwalono dwa nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszarów 
położonych w Kruszynie i Lgocie Małej. 
Na terenie gminy Kruszyna obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego przyjęte Uchwałą nr 155/XXIV/2001 z dnia 29.12.2001 z późniejszymi zmianami 
Gmina Kruszyna nie posiada Gminnego Programu Rewitalizacji 
Dla terenów gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego lokalizacje inwestycji określa się na 
podstawie decyzji o warunkach zabudowy. W 2021 roku wydano 40 decyzji o warunkach zabudowy i 2 o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

12. INWESTYCJE 
W roku 2021 realizowano następujące przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym:  
 Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w  Lgocie 

Małej 
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Zakończono prowadzone od czerwca 2020 roku prace związane z termomodernizacją i modernizacją 
budynku przedszkola publicznego w  Lgocie Małej. Zadanie zrealizował Zakład Remontowo-Budowlany 
„ULBUD” Grzegorz Stolarski z siedzibą w Częstochowie. Łączny koszt inwestycji wyniósł 1 648 064.00 zł.  
W ramach zadania wykonano prace ogólnobudowlane oraz termomodernizacyjne. Zamontowano 
instalację fotowoltaiczną o mocy 12,16 kW oraz instalację elektryczną wraz z energooszczędnym 
oświetleniem. Zamontowano odnawialne źródło ciepła w postaci pompy ciepła o mocy 30,50 kW oraz 
wykonano instalację wodno-kanalizacyjną, c.o. i wentylacji. 
 
 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Widzówek nr 694501S 
Prace zrealizowało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix” Sp. z o.o. za kwotę 162.797,95 zł brutto. 
W ramach zadania wykonano na długości 450 m nową nawierzchnię mineralno-bitumiczną wraz 
z obustronnymi poboczami.  

 
 Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy 

Szkole Podstawowej w Widzowie 
Trwają prace przy budowie Sali gimnastycznej w Widzowie. Roboty realizuje od września 2020 r. firma 
Kromar Import Export Sp. z o.o. z siedzibą w Starokrzepicach. Koszt robót budowlanych po zmianie zakresu 
robót wynosi brutto: 5 151 972,72 zł. Termin zakończenia zadania przewidziano na sierpień 2022 r.  

 
 Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w miejscowości Teklinów - etap I 
W dniu 27 lipca 2020 r. podpisano umowę z firmą HYDROMEX PLUS Sp. z o.o. S.K. na realizację zadania w 
zakres którego wchodzi wykonanie sieci sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Długiej, część ul. Nowej 
z dojściem do przepompowni ścieków zlokalizowanej w ul. Kolejowej. Ponadto będzie wykonana 
przepompownia ścieków, kanał sanitarny tłoczny oraz odcinek sieci wodociągowej długości 34 m. Termin 
zakończenia zadania przewidziano na czerwiec 2022 r. Koszty robót wykonanych i rozliczonych według 
stanu na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 1.709.700,00 zł. 

 
 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Teklinów - etap II 
Etap II budowy kanalizacji sanitarnej w Teklinowie zrealizowała firma HYDROMEX PLUS Sp. z o.o. S.K. 
z siedzibą w Częstochowie. Łączny koszt robót budowlanych obejmujący ulicę Szkolną oraz część ulicy 
Nowej wyniósł 962.973,14 zł brutto zgodnie z kosztorysem powykonawczym. W ramach zadania 
wykonano kanał grawitacyjny z rur PCV (fi 200 mm) na długości 863,29 m, przyłącza z rur PCV (fi 200 mm) 
na długości 12,20 m, przyłącza z rur PCV (fi 160 mm PCV) na długości 307,18 m, w tym 25 szt. przyłączy 
zakończonych studnią PP DN 425 mm oraz 17 szt. zakończonych korkiem. 
 
 Etap IV budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszyna 
Kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Kruszynie dobiegł końca. Za kwotę 1.952.107,03 zł brutto 
firma HYDROMEX PLUS Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Częstochowie wykonała następujący zakres: kanał 
grawitacyjny (fi 200 mm kamionka) 1.472,33 m, przyłącza (fi 200 mm kamionka) 6,75 m, przyłącza (fi 150 
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mm kamionka) 637,83 m w tym 73 szt. przyłączy zakończonych studnią oraz 11 szt. przykanalików 
zakończonych korkiem. 
 
 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogusławice – Etap I 
W dniu 27 lipca 2021 r. podpisano umowę z firmą  ZTHU Stanisław Krupiński z siedzibą w miejscowości 
Wrzosowa, na realizację I etapu budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Bogusławice. 
Koszt robót budowlanych zgodnie z umową nie powinien przekroczyć 1.827.940,44 zł brutto. W ramach 
zadania wykonana zostanie sieć grawitacyjna na długości 1473 m oraz przyłącza o długości 737 m. Termin 
zakończenia robót budowlanych przewidziano na lipiec 2022 r. 

 
 Zakup i montaż lamp solarnych ulicznych w miejscowości Widzów 
W ramach zadania dostarczono i zamontowano latarnie oświetleniowe w ilości 10 szt. z lampami LED 
o mocy 40 W zasilane panelem solarnym. Wykonawcą prac była firma SOLUMEN Sp. z o.o., Zajączkowo 
35 A, 83-111 Miłobądź. Łączny koszt prac 74.999,25 zł brutto. 
 

13. INFRASTRUKTURA DROGOWA, KOMUNIKACJA, OŚWIETLENIE 
Przez teren gminy Kruszyna w kierunku północno-południowym przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: 
 droga krajowa Nr 1, która aktualnie jest przebudowywana  na autostradę    A-1.  Odcinek na terenie 

gminy ma długość 10,40 km, 
 droga krajowa nr 91 relacji Brzoza –Toruń – Radomsko – Częstochowa, która na terenie gminy 

przebiega na odcinku długości 1,75 km, 
 linia kolejowa Warszawa – Koluszki – Częstochowa, ze stacją kolejową Widzów-Teklinów 

i przystankiem w Jackowie. 
W lokalnych połączeniach komunikacyjnych najważniejszą funkcję pełnią drogi powiatowe, którymi 
zarządza Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, 
 
Wykaz dróg powiatowych 

Numer drogi Relacja Długość w km 

1000 S Cykarzew-Adamów-Jamno-do DK1 1,7 

1002 S DK1-Łęg-DK1 6,5 

1003 S DK1-Wikłów-Kruszyna 3,4 

1004 S DK1-Kruszyna (ul. Kościelna) 1,0 

1006 S Wikłów-Lgota Mała-Widzów 6,4 

1025 S Borowno-Kruszyna-Jacków-Widzów-DK 91 11,8 
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Numer drogi Relacja Długość w km 

1070 S Kłomnice - Zdrowa - Kruszyna 2,3 

1116 S Pieńki Szczepockie - Lgota Mała – Jacków - Zdrowa 7,3 

 
Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Kruszyna wynosi 40,4 km. 
Drogi powiatowe posiadają nawierzchnie bitumiczne.  Przy niektórych drogach wybudowano chodniki dla 
pieszych, tj. ulicy Denhoffa i części ulicy Kmicica w Kruszynie, ulicy Żwirki i Wigury w Widzowie, ul. Głównej 
i części ulicy Szkolnej w Lgocie Małej oraz przy Szkole Podstawowej w Jackowie. 
Sieć dróg lokalnych uzupełniają i zagęszczają drogi gminne zarządzane i utrzymywane przez samorząd 
Gminy Kruszyna, których całkowita długość wynosi 230, 7 km. 
Prawie 50 km dróg gminnych posiada nawierzchnię bitumiczną. Pozostałe drogi są utwardzone kruszywem 
drogowym bądź posiadają nawierzchnię gruntową i są to drogi w przysiółkach miejscowości bądź drogi 
obsługujące grunty rolne. W chodniki jest wyposażona ul. Kościuszki i część ulicy Pocztowej 
w miejscowości Kruszyna. 
W 2021 roku nie nastąpiły zmiany w drogowej i kolejowej sieci komunikacyjnej. 
Od 2021 roku trwają prace związane z przebudową drogi krajowej nr 1 na autostradę A1. Przyjęty przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad harmonogramem przewiduje się zakończenie zadania 
w czerwcu 2022 roku 
W 2021 roku kontynuowano przebudowę  dróg powiatowych, obejmującą pętlę Kłomnice – Zdrowa – 
Kruszyna – Borowno – Witkowice. Z tego zakresu na terenie gminy Kruszyna położony jest odcinek 
długości ponad 6 km. Zakończenie inwestycji zaplanowane na sierpień 2022 roku 
W sieci dróg gminnych wykonano dwie inwestycje ulepszające istniejące nawierzchnie. Nowy dywanik 
asfaltowy został ułożony na drogach w miejscowościach Widzówek tj. części ulicy Leśnej i części ulicy 
Strażackiej w Jackowie. 
Tak jak w latach ubiegłych wszystkie drogi o nawierzchniach bitumicznych objęto bieżącymi naprawami. 
Interwencyjne prace naprawcze wykonano także na najważniejszych dogach o nawierzchniach żużlowych 
i tłuczniowych. 
 
Oświetlenie dróg 
Wszystkie drogi gminne i powiatowe w terenach zamieszkałych, z  wyjątkiem rozproszonej zabudowy są  
oświetlone. Łącznie funkcjonuje 661 punktów świetlnych. Prawie wszystkie oprawy oświetleniowe 
posiadają sodowe źródło światła. W większości zamontowane są na konstrukcjach  wsporczych sieci 
rozdzielczych stanowiących własność operatorów systemów dystrybucyjnych, tj. TAURON Dystrybucja 
S.A. oraz PGE Dystrybucja S.A. Jedynie 6 opraw funkcjonuje na słupach nośnych będących majątkiem 
Gminy Kruszyna. Same oprawy wraz z wysięgnikami i osprzętem w  całości są własnością Gminy. 
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Zdecydowana większość urządzeń oświetleniowych eksploatowana jest już prawie 14 lat, jednak ich stan 
techniczny jest dobry   a wskaźnik awaryjności  niski. 
W 2021 roku zamontowanych zostało 10 lamp solarnych w Widzowie przy ul. Antoniowskiej 
Transport publiczny 
Publiczny przewóz  osób wykonywany jest w dwojaki sposób. Mieszkańcy wschodniej części gminy 
korzystają z transportu kolejowego. W kierunku Częstochowy i Radomska podróżują pociągami 
kursującymi na linii kolejowej relacji Koluszki-Częstochowa, która przed kilkoma latami została gruntownie 
przebudowana. Zakres inwestycji obejmował także przebudowę peronów na stacji kolejowej Widzów-
Teklinów i przystanku kolejowym Jacków. 
W zachodniej części Gminy funkcjonuje transport drogowy. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 
PKS Częstochowa wykonuje  przewozy osób na  linii  relacji Częstochowa – Bogusławice - Częstochowa 
oraz Częstochowa – Lgota Mała – Częstochowa, w ramach powiatowej linii komunikacyjnej 
 

14. ŚRODOWISKO 
Gospodarka odpadami komunalnymi 
W Gminie Kruszyna wszystkie odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowym niezależnie 
od ilości są odbierane z nieruchomości zamieszkałych przez firmę wyłonioną w drodze przetargu. 
Z nieruchomości niezamieszkałych odpady komunalne odbierane są przez firmy które posiadają wpis do 
rejestru działalności regulowanej.  
Od początku funkcjonowania obecnego systemu gospodarowania odpadami Gmina zapewnia 
mieszkańcom: pojemniki na odpady zmieszane, pojemniki, worki na odpady segregowane. Raz w roku 
w ramach systemu odbierane są z nieruchomości zamieszkałych odpady wielkogabarytowe  oraz zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny.  
Gmina prowadzi również Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów, zlokalizowany na terenie Gminnej 
Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ulicy Kościelnej 3, gdzie mieszkańcy również mogą bezpłatnie 
oddać selektywnie zebrane odpady. Od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku usługi odbioru 
i przekazywania do zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których 
zamieszkują mieszkańcy świadczyła firma PAVER Sp. z o.o. z siedzibą w Włoszczowej ul. Sienkiewicza 58 a  
W roku 2021 na terenie gminy Kruszyna zebrano łącznie 687,19 Mg odpadów komunalnych w postaci 
zmieszanej z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (531, 34 Mg zamieszkałe, 155,85 Mg 
niezamieszkałe) oraz 873,09 Mg odpadów selektywnie zebranych. 
Łączna masa  odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Kruszyna oraz zebranych w punkcie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w 2021 r. wynosiła  1560,28 Mg. 
Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą oparty jest na zasadzie samo 
bilansowania. Oznacza to, że środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
uiszczanych przez właścicieli nieruchomości muszą w całości pokryć koszty związane z funkcjonowaniem 
systemu, wszystkie środki można  wydatkować na: 
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 odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 
 tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
 obsługi administracyjnej tego systemu, 
 edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postepowania z odpadami. 

 
Koszty poniesione w 2021 r. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w gminie 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z 
nieruchomości zamieszkałych 

 

1 500.561,61zł 

Obsługa systemu i koszty operacyjne 87 506,00zł 

RAZEM KOSZTY 1 588.067,61zł 

 

 
Zadłużenie z tytułu nieuiszczonych opłat przez właścicieli nieruchomości za rok 2021 stanowiło kwotę 
34 333,40 zł.  
Znaczny wzrost kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów, kosztów obsługi systemu, wymusił 
podwyższenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami od marca 2021 r. zwiększono stawkę opłaty 
ponoszoną przez właścicieli nieruchomości w zamian za odbieranie i gospodarowanie odpadami z 23,00 
zł na 26,00 zł. przy selektywnej zbiórce odpadów i z 46,00 zł na 52,00 zł w przypadku gdy odpady nie są 
zbierane selektywnie. Ustalono także zwolnienie  w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady  w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł miesięcznie od 
każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 
W gminie Kruszyna zameldowanych jest 4705 mieszkańców. W deklaracjach o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych przez właścicieli nieruchomości, ujętych zostało 
4226 osób (stan na 31.12.2021 r.). Różnica w podanych liczbach wynika m.in. z tego, że wielu uczniów 
i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja występuje 
wśród osób czynnych zawodowo, które ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza  terenem 
gminy. Na bieżąco prowadzone są czynności mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach 
i sprawdzanie ich ze stanem faktycznym. 
Poziom  recyklingu i przygotowania do ponownego użycia – 23 % (wymagany do osiągnięcia poziom za 
2021 r. wynosił co najmniej 20 %). 
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania -22 %. 
Ochrona zwierząt 
Zadaniem własnym gminy jest miedzy innymi zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. 



RAPORT O STANIE GMINY KRUSZYNA 

31 | S t r o n a  
 

W ramach realizacji tego zadania w 2020 r. Gmina Kruszyna zawarła umowę na wyłapywanie i zapewnianie 
opieki bezdomnym zwierzętom z Fundacją „ZWIERZYNIEC” z Wielunia. 
Ponadto w celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej gmina Kruszyna zawarła umowę 
z lekarzem weterynarii Tadeuszem Gawrońskim,  
W 2021 r. Gmina Kruszyna zapewniła opiekę 19 bezdomnym psom. 
Wszystkie psy przekazane do schroniska zostały objęte opieką weterynaryjną.  
Koszt realizacji całego zadania  29 430 zł . 
Gospodarka wodno-ściekowa 
Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej według stanu na 31.12.2021 (grawitacyjnej i tłocznej) wynosi 26,75 
km. Do istniejącej sieci przyłączone jest 658 budynków. Do oczyszczalni docierają ścieki dopływające siecią 
kanalizacyjną oraz dowożone pojazdami asenizacyjnymi. 
W chwili obecnej w Widzowie znajduje się mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych 
o przepustowości 600m3/dobę. Oczyszczalnia jest w stanie obsługiwać teren całej gminy. 
Dobowy dopływ ścieków w 2021 roku wynosił 257 m3/d. Roczny dopływ ścieków wynosił 94 000 m3. 
Wszystkie miejscowości w gminie zaopatruje wodociąg gminny. Zasilany jest on z ujęcia wody w Kruszynie 
i Lgocie Małej oraz ujęcia w Janowie Wolskim, gmina Ładzice (wsie Łęg i Kijów). 
Na terenie ujęcia wody w Kruszynie zabudowany jest m.in. budynek zestawu hydroforowego, 3 zbiorniki 
magazynowe o poj. 100 m3 każdy, 2 studnie głębinowe oraz budynek gospodarczy. 
Na terenie ujęcia wody w Lgocie Małej znajduje się studnia głębinowa wraz z podziemną komorą będącą 
obudową dla głowicy studni. 
W celu obniżenia zawartości azotanów w wodzie z ujęcia w Kruszynie do wartości odpowiadającej obecnie 
obowiązującym przepisom stosuje się mieszanie wody pochodzącej z obu ujęć w zbiornikach 
zlokalizowanych na terenie ujęcia wody w Kruszynie. 
W 2021 roku wystąpiło 15 awarii na sieci wodociągowej oraz przyłączach. Większość prac związanych 
z ich usuwaniem zostało wykonane we własnym zakresie.  
Na koniec roku 2021 na przyłączach wodociągowych zamontowanych było 1677 wodomierzy z czego 
ok. 50% posiadało ważną cechę legalizacyjną. 
W roku 2021 nie odnotowano awarii sieci kanalizacyjnej 
Działania przeprowadzone w 2021 r. mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie 
gminy Kruszyna: 
Począwszy od roku 2014  realizowane są zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych 
z terenu gminy.  
W 2021 r. udało się pozyskać na ten cel dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach  kwotę 26 153,65 zł. 
Zutylizowano łącznie 54,999 MG wyrobów zawierających azbest pochodzących z 29 gospodarstw 
zlokalizowanych na terenie gminy Kruszyna. 
Zgodnie z danymi zebranymi na potrzeby  Programu usuwania wyrobów azbestowych na trenie tut. gminy 
pozostało do utylizacji ok. 997 MG. 
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15. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
Mienie komunalne – zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym to własność gminy oraz inne prawa 
majątkowe należące do gminy.  
Zasób nieruchomości komunalnych tworzy się poprzez: nabycie na mocy decyzji Wojewody 
(komunalizacja), kupna, darowizny, przejęcia.  
Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami 
i kodeksie cywilnym. Nieruchomości te mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, 
oddania w użytkowanie wieczyste, użyczenie, trwały zarząd, dzierżawę lub najem. 
Stan mienia gminnego gminy Kruszyna na dzień 31.12.2021 wynosi 206,17 ha. 
Mienie komunalne stanowią grunty oraz budynki a także mienie ruchome np. pojazdy. 
Trwały zarząd to forma władania nieruchomością samorządową przez państwową lub samorządową 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. W przypadku gminy Kruszyna dotyczy to  
obiektów oświatowych. Powierzchnia gruntu będącego w zarządzie wynosi 2,54 ha, na którym 
zlokalizowane są budynki szkól, przedszkoli za wyjątkiem placówki w Jackowie. W przypadku szkoły 
w Jackowie zawarta została umowa przekazania gruntu wraz z budynkiem w celu prowadzenia szkoły. 
Użytkowanie wieczyste polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością 
gminy osobie fizycznej lub prawnej na czas określony jako 99 lat (wyjątkowo krócej, lecz nie mniej niż 40 
lat). W użytkowaniu wieczystym pozostaje 2,20 ha w tym: 17 działek rekreacyjnych położonych we wsi 
Łęg i Kijów o łącznej powierzchni 0,97 ha, 3 nieruchomości przeznaczone pod działalność gospodarczą 
i usługową w Kruszynie, Lgocie Małej, Bogusławicach oraz we wsi Baby. Budynki i budowle znajdujące się 
na przedmiotowych gruntach stanowią własność prywatną. 
W dzierżawie pozostaje 72,39 ha. W 100% są to grunty rolne, które dzierżawią rolnicy indywidualni w celu 
prowadzenie produkcji rolnej . 
Inną forma rozdysponowania mienia komunalnego jest oddawanie w najem. Przez umowę najmu 
wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, 
a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.  Gruntów będących w najmie jest 
1,26 ha. Opis lokali użytkowych  stanowiących mienie gminne znajduje w pkt 10 MIESZKALNICTWO.  
Użyczenie czyli „oddanie za darmo”. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić 
biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy 
(nieruchomości) W użyczenie oddane są obiekty ochotniczych straży pożarnych tj. remizy wraz 
z przynależnym gruntem. Powierzchnia gruntów użyczonych wynosi 7,7824 ha.  
Pozostała część mienia komunalnego nie została rozdysponowana.  
Mienie komunalne to także majątek ruchomy, np. samochody transportowe, przeznaczone głównie do 
obsługi urządzeń wodno-kanalizacyjnych, czy remontów bieżących.  
Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2021 roku nastąpiły poprzez sprzedaż działek: 
 9 działek będących użytkami rolnymi na łączną powierzchnię 2,98 ha 
 1 działki z przeznaczeniem pod zabudowę letniskową o łącznej powierzchni 0,11 ha 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d_terytorialny
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 Dodatkowo sprzedane została 1 nieruchomości będąca w użytkowaniu wieczystym (na rzecz 
użytkowników wieczystych) o łącznej powierzchni 0,08 ha 

Dochody Gminy Kruszyna za rok 2021 z tytułu wykonywania praw własności przedstawiają się 
następująco: 
 ze sprzedaży działek mienia gminnego – 169 910,00  zł 
 z tytułu stałych opłat  rocznych za użytkowanie wieczyste -  17 333,56 zł  
 z tytułu dzierżaw, najmu  - 112 579,99 zł   
 ze sprzedaży praw majątkowych – 40 979,09 zł. 

16. FUNDUSZ SOŁECKI 
W ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 wydatkowano środki w wysokości 302 777,71 zł.  Poniżej zestawienie w 
podziale na poszczególne sołectwa. 

Dzięki tym środkom w 2021 roku udało się sfinansować w całości lub dofinansować w części takie przedsięwzięcia 
jak: 

  budowa garażu dla OSP w Jackowie 
 remonty i wyposażenie remiz OSP w Bogusławicach , Lgocie Małej i Łęgu 
 opracowanie dokumentacji modernizacji remizy w Widzowie 
 dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Kruszyna 
 remonty i zakup wyposażenia dla szkół i przedszkoli  w Lgocie Małej, Kruszynie, Widzowie 

i Jackowie 
 wymiana ogrodzenia przy przedszkolu w Kruszynie 
 zakup kosiarki-traktorka dla sołectwa Widzów 
 renowacja zbiornika wodnego w Bogusławicach 
 remont ul. Leśnej w Widzówku 
 remont  drogi gminnej w Pieńkach Szczepockich na pograniczu z Gminą Radomsko 
 opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg w Teklinowie 
 - remonty i utrzymanie świetlic wiejskich w Teklinowie i Wikłowie 
 - utrzymanie placów zabaw i boisk na terenie sołectw 
 - dofinansowanie działalności kulturalnej, społecznej i sportowej 

17. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się w roku 2021 w zakresie : 
 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 
 zadania w zakresie propagowania sportu wśród mieszkańców  
 zwiększenia dostępności mieszkańców do różnorodności form aktywności fizycznej 

W celu określenia działań w zakresie zadań publicznych oraz wysokości środków niezbędnych na ich 
realizację odbyły się trzy konkursy ofert.  
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1. Konkurs  na realizacje zadania w zakresie zwiększenia dostępności mieszkańców do różnorodności 
form aktywności fizycznej. Kwota przeznaczona na to zadanie wynosiła 15 000,00 zł. Zadanie 
realizowały kluby sportowe działające na terenie Gminy Kruszyna. 
A) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Kmicic” Kruszyna. Dotacja 3500.00 zł.  
B) Klub Sportowy „Płomień” Lgota Mała. Dotacja 4000.00 zł.   
C) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Polonia - Unia” Widzów.  Dotacja 3500.00 zł.  
D) Klub Sportowy OLEŃKA z Kruszyny. Dotacja 4000,00 zł  

2. Konkurs na realizacje zadania w zakresie propagowania sportu wśród mieszkańców. Wysokość 
środków publicznych przeznaczonych na to zadanie wynosiła  60000,00 zł. 

A) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Kmicic” Kruszyna. Dotacja 17500.00 zł.  
B) Klub Sportowy „Płomień” Lgota Mała. Dotacja 15000.0 zł.  
C) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Polonia - Unia” Widzów. Dotacja 18500.00 zł.   
3. Konkurs na realizacje zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

poprzez realizację zajęć profilaktycznych z zakresu edukacji i kultury, profilaktyki alkoholowej 
oraz innych uzależnień . Kwota przeznaczona na to zadanie wynosiła 10000,00 zł.  
A) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Polonia-Unia Widzów Dotacja 1600.00 zł  
B) ULKS „Kmicic „ Kruszyna Sekcja Łucznicza. Dotacja 2 000,00 zł  
C) ULKS „Kmicic” Sekcja tenisa stołowego. Dotacja 1300.00 zł  
D) Klub Sportowy „Płomień” Lgota Mała. Dotacja  1600.00 zł  
E) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Oleńka” w Kruszynie. Dotacja 3500.00 zł  

18. BIBLIOTEKA 
Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie oraz jej Filia w Widzowie jest samorządową instytucją kultury 
posiadającą swój statut i regulaminy. Nadzór merytoryczny nad placówką sprawuje i pomocy fachowej 
udziela Biblioteka Śląska w Katowicach i Biblioteka Publiczna w Częstochowie. 
Przedmiotem działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie  jest gromadzenie, opracowywanie, 
przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników głównie z ternu Gminy 
Kruszyna. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, 
upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury. 
 
KSIĘGOZBIÓR 2020r. 

 

Wyszczególnienie 

Ilość zakupionych 
woluminów 

w 2021 r. 

Kwota wydatkowana 

w 2021 r. 

Kruszyna Widzów Kruszyna Widzów 

Zakup nowości wydawniczych 

ze środków finansowych 

 

129 

 

33 

 

4 412,46 zł. 

 

971,54  zł. 
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Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego 

Zakup nowości wydawniczych 

w ramach wkładu własnego 

(dotacja j.s.t.) 

 

376 

 

97 

 

11 056,37 zł. 

 

2 508,50 zł. 

Łączny zakup 

nowości wydawniczych 
505 130 15 468,83 zł. 3 480,04 zł. 

 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Stan na 31 grudnia 2021r. 

 

Kruszyna Widzów 

Księgozbiory w woluminach 13 539 7 547 

Liczba wypożyczeń księgozbioru 

w woluminach 

 

5 308 

 

3 569 

Liczba czytelników 376 147 

 
Budżet biblioteki w roku 2021 wynosił ogółem 240 216,12 zł. 
Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie w związku z epidemią COVID-19 ograniczyła swoją działalność 
zgodnie z rozporządzeniami-wytycznymi i nie mogła zrealizować wszystkich zamierzonych 
i zaplanowanych działań. Biblioteka, oprócz czytelnictwa prowadzi również działalność kulturalną. 
We wrześniu biblioteka wspólnie z Urzędem Gminy w Kruszynie, Szkolą Podstawową w Widzowie oraz 
Klubem Seniora zorganizowała Narodowe Czytanie. 
Dla młodszych dzieci szkolnych zorganizowane zostało spotkanie autorskie z Panem Pawłem 
Pankiewiczem pt. „Kim chcesz zostać” 

W 2021r. biblioteka kontynuowała projekt „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Biblioteka była 
organizatorem wraz ze Szkołą Podstawową w Kruszynie nowatorskiego projektu dla dzieci i młodzieży pt. 
„Moja szansa”. Konkurs ma na celu wyłonienie talentów wokalno-muzycznych. Wpisany został jako 
działanie cykliczne 

Z inicjatywy GBP 11 listopada odbyły się uroczyste obchody 103 rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

W strukturze organizacyjnej Biblioteki działa Orkiestra Dęta oraz zespół Ale!Babki.  

19. SPORT 
Istniejącą infrastrukturę sportową można podzielić na dwie zasadnicze grupy, tj. zlokalizowaną 
w budynkach  szkolnych i w ich otoczeniu oraz  będącą w użytkowaniu lokalnych klubów  sportowych 
i poszczególnych sołectw. 
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W poszczególnych sołectwach istnieją następujące obiekty sportowe: 
 Bogusławice – niepełnowymiarowe trawiaste boisko do piłki nożnej wyposażone w piłkochwyty za 

bramkami oraz trawiaste. boisko do siatkówki. 
 Kruszyna – szkolna sala gimnastyczna o wymiarach wewnętrznych ok. 12 m x 24 m o  nawierzchni 

z drewnianego parkietu, posiadająca  boiska do koszykówki i siatkówki oraz niewielka galerię dla 
publiczności. Na placu szkolnym funkcjonuje ogrodzony i wyposażony w piłkochwyty i sztuczne 
oświetlenie,  kompleks boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniarskim, wybudowany w ramach 
programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Część sportową stanowi boisko piłkarskie ze sztucznej trawy 
oraz poliuretanowe wielofunkcyjne boisko do koszykówki, siatkówki i tenisa. 
Z pełnowymiarowego boiska trawiastego wyposażonego w piłkochwyty od strony wschodniej 
i południowej oraz częściowo sztuczne oświetlenie, korzysta Uczniowski Ludowy  Klub Sportowy 
Kmicic Kruszyna 

 Baby – brak obiektów sportowych. 
 Jacków – przyszkolne trawiaste mini boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki plażowej oraz 

asfaltowe boisko do koszykówki. 
 Widzów – przyszkolne niepełnowymiarowe poliuretanowe boisko do piłki nożnej, posiadające 

ogrodzenie pełniące także funkcję piłkochwytów, wyposażone w sztuczne oświetlenie oraz 
poliuretanowe boisko do siatkówki i tenisa. Pełnowymiarowe trawiaste boisko do piłki nożnej 
użytkuje Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Unia-Polonia Widzów. Jego wyposażenie stanowią 
piłkochwyty zlokalizowane za bramkami oraz kontenerowe zaplecze szatniarskie. 

 Widzówek – trawiaste mini boisko do piłki nożnej i boisko do siatkówki plażowej zlokalizowane 
wspólnie z placem zabaw dla dzieci. 

 Teklinów - trawiaste mini boisko do piłki nożnej. 
 Pieńki Szczepockie - brak obiektów sportowych, 
 Lgota Mała – przyszkolne mini boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Boisko jest 

wyposażone w ogrodzenie, będące równocześnie piłkochwytami. Oddzielne trawiaste 
pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej posiada Klub sportowy Płomień Lgota Mała. Boisko zostało 
wyposażone w piłkochwyty za bramkami  oraz kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniarskie. 

 Wikłów – na terenie dzierżawionym od Administracji Lasów Państwowych istnieje trawiaste mini 
boisko do piłki nożnej. 

 Łęg- Kijów – brak obiektów sportowych. 
W roku 2021 bez zmian pozostała ilość i jakość infrastruktury sportowej 

20. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Stan bezpieczeństwa jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na poziom życia 
mieszkańców gminy Kruszyna. Uprawnienia władz lokalnych w zakresie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w większości przypadków koncentrują się wokół przyjętych aktów prawa miejscowego. 
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Gmina wspiera działalność służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo publiczne – Komenda Miejska 
Policji w Częstochowie oraz bezpieczeństwo pożarowe – Ochotnicza Straż Pożarna. 
Policja 
Teren gminy Kruszyna w zakresie bezpieczeństwa i porządku podlega pod działalność Komisariatu Policji 
z siedzibą w Kłomnicach ul. Częstochowska 34.  
W przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie funkcjonariusze policji wypełniają służbowy dokument, 
jakim jest „Niebieska Karta”, a który służy dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej 
rodzinie, ocenie zagrożenia, dalszą przemocą, oraz jako dowód w sprawach sądowych. „Niebieska Karta” 
może zostać założona przez Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. W ramach Prewencji Kryminalnej jednostka w sposób stały i systematyczny 
utrzymuje współpracę z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, a także Para¬fiami, w ten sposób są 
przekazywane informacje jak nie stać się ofiarą przestępstwa lub wykroczenia. Nawiąza¬no również 
współpracę ze Strażą Leśną i funkcjonariuszami SOK, z którymi są podejmowane wspólne działania celem 
ograniczenia popełniania przestępstw, zarówno na terenach wsi, obszarach leśnych, jak i kolei. Ponadto, 
są prowadzone wspólne patrole z przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego w obrębie rzeki 
Warta.  
Z danych przekazanych przez Komisariat Policji w Kłomnicach sytuacja z zakresu bezpieczeństwa na 
terenie gminy Kruszyna za rok 2021 przedstawia się następująco: 
 W kategorii przestępstw kryminalnych odnotowano 5 przestępstw: (włamania – 3, uszkodzenie 

ciała – 2). 
 W zakresie ujawnionych wykroczeń odnotowano razem 207 w tym: (mandaty karne – 185, wnioski 

do Sądu Rejonowego – 22). 
 Ilość zgłoszonych interwencji – 255 (interwencja domowa – 38, interwencja publiczna – 166, 

pozostałe interwencje – 51). 
 W przypadku bezpieczeństwa w ruchu drogowym: kolizje – 73, wypadki – 5, nietrzeźwych 

kierujących – 14. 
Ochrona przeciwpożarowa 
W ramach ochrony mieszkańców Gmina Kruszyna dba o gotowość bojową jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Na terenie gminy działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Kruszyna, OSP 
Widzów, OSP Bogusławice, OSP Jacków, OSP Lgota Mała i OSP Łęg, które odpowiadają za bezpieczeństwo 
publiczne oraz bezpieczeństwo pożarowe. Dwie jednostki, tj. OSP w Kruszynie i OSP w Widzowie włączone 
są do Krajowego Systemu Ratowniczo¬-Gaśniczego. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to integralna 
część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, 
mienia i środowiska. Przynależność do tego systemu świadczy o wysokim stopniu wyszkolenia oraz 
przygotowania do akcji ratowniczych. 
Poza działaniami ratowniczo – gaśniczymi w czasie pożarów wyposażenie i wyszkolenie w OSP umożliwia 
prowadzenie następujących działań: 
 Ratownictwa technicznego i drogowego 
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 Ratownictwa powodziowego i nawodnego 
 Ratownictwa medycznego 
 Ratownictwa wysokościowego 
 Poszukiwawczo-ratowniczych. 

W roku 2021 ogólna ilość interwencji OSP wyniosła 200, z czego 56 zdarzeń to pożary, 138 to miejscowe 
zagrożenia typu wypadki komunikacyjne, wiatrołomy, zalania, czy też likwidacje gniazd szerszeni, a 6 to 
alarmy fałszywe (wykres nr 1). 

 

Wykres nr 1 – interwencje jednostek OSP 

 

Wykres nr 2 – Zestawienie wyjazdów jednostek OSP 
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Liczba członków ochotniczych straży pożarnych wynosi 90. Są to druhowie, którzy poosiadają aktualne 
badania lekarskie, przeszkolenie i ubezpieczenie.  
Każda jednostka wyposażona jest w podstawowy sprzęt gaśniczy i dysponuje pojazdem ratowniczo-
gaśniczym, a jednostki włączone do KSRG posiadają po dwa samochody specjalnego przeznaczenia. W 
trosce o zwiększenie bezpieczeństwa jednostki OSP są systematycznie doposażane w niezbędny sprzęt 
ratowniczy z udziałem środków gminy. W roku 2021 udzielono dotacji na zakup hydraulicznego sprzętu 
ratowniczego dla jednostki OSP Kruszyna, wentylatora oddymiającego i ubrań specjalnych dla OSP Lgota 
Mała oraz dofinansowano remont remizy OSP Łęg i budowę garażu dla jednostki OSP w Jackowie. Łącznie 
na ten cel wydatkowano kwotę 119 416,81 zł.  
Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i sprawy obronne 
Do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem obywateli powołany został Gminny Zespół Zarządzania 
Kryzysowego. Działania zespołu koncentrują się na przygotowaniu i doskonaleniu funkcjonowania Gminy 
w warunkach kryzysowych. Należą do nich zadania związane z monitorowaniem, planowaniem, 
reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń, a także obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwpowodziowej, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego na 
terenie Gminy Kruszyna. Są to zadania własne gminy i finansowane w ramach środków zabezpieczonych 
w budżecie. Zespół realizuje także zadania zlecone przez organy administracji państwowej.  
W celu szybkiego reagowania i przekazywania komunikatów dla ludności o zagrożeniach monitorowane 
są na bieżąco ostrzeżenia o niekorzystnych warunkach atmosferycznych. W celu ostrzegania i 
alarmowania wykorzystywane są syreny alarmowe na strażnicach OSP. Ich stan techniczny jest 
prawidłowy, remonty oraz modernizacje finansowane są z budżetu gminnego. W tej chwili na terenie 
gminy działa 6 systemów DSP,  tj. jedna syrena alarmowa elektroniczna, która znajduje się w OSP Kruszyna 
i po jednej syrenie alarmowej mechanicznej w pozostałych jednostkach OSP. Około 98 % ludności objęta 
jest Systemem Wczesnego Alarmowania, pozostałe osoby mieszkają na terenach poza zasięgiem syren 
OSP. 

21. PODSUMOWANIE 
Powyższy Raport o stanie Gminy Kruszyna za 2021 r. jest na przestrzeni lat już trzecim dokumentem 
podsumowującym działalność organu wykonawczego. Raport uzmysławia  zakres i skalę zmian, jakie zaszły 
w gminie. Pomimo ogłoszonej w I kwartale 2020 r. pandemii COVID-19, która utrudniła realizację 
podjętych inicjatyw na różnych płaszczyznach, Gmina Kruszyna prowadziła inwestycje ukierunkowane  na 
zaspokajania potrzeb społecznych, które to w dynamiczny sposób wpływają na rozwój gminy  wzmacniając 
jednocześnie jej potencjał społeczny i gospodarczy. 
W 2021 roku podjętych zostało wiele działań, które pozwoliły na systematyczne wdrażanie rozwiązań 
zmierzających do zwiększenia pozyskiwanych środków z różnych źródeł, w celu realizacji jak największej 
ilości zadań inwestycyjnych. Rozwój Gminy Kruszyna realizowany był i nadal jest zarówno dzięki udziałowi 
w programach krajowych jak i unijnych. 
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Największe i najdroższe zadanie to budowa sieci kanalizacyjnej. Dziś z dumą możemy raportować 
o imponującym tempie realizacji tej inwestycji. Stan dróg na terenie gminy Kruszyna tez należy uznać za 
zadawalający. Trwa budowa od dawna oczekiwanej sali gimnastycznej w Widzowie.  
W 2021 roku zakończone zostały prace scaleniowe na terenie sołectwa Widzów. Realizatorem scalenia 
było Starostwo Powiatowe w Częstochowie. W wyniku prac geodezyjnych poprawiona została struktura 
gospodarstw rolnych, szczególnie tych o dużej powierzchni, a także powstały drogi dojazdowe do pól. 
Analizując niniejszy Raport, mam nadzieję, że odnajdziecie Państwo w nim rzetelne informacje, 
szczególnie potrzebne do budowy wzajemnego zaufania i współpracy, że da możliwość wglądu 
w rzeczywisty stan Gminy Kruszyna. 
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