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Wstęp 
 

Kluczowym zadaniem stojącym przed Polską, jak i całą Unią Europejską jest 

wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, tak aby mogły sprostać wyzwaniom XXI wieku  

– zarówno tym gospodarczym i społecznym, jak i w zakresie ochrony środowiska. Biorąc pod 

uwagę fakt, iż obszary wiejskie stanowią 93,2% powierzchni naszego kraju, ich znaczenie  

z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego jak  i środowiskowego jest ogromne. 

Dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich niezbędne jest 

zapewnienie wielofunkcyjności rolnictwa i wsi, zwiększenie funkcji gospodarczych 

i społecznych wsi, ochrony środowiska na obszarach wiejskich, ograniczenie bezrobocia oraz 

poprawa warunków życia ludności wiejskiej.  

Warunkiem niezbędnym do aktywnego włączenia się miejscowości wiejskich  

w realizację przedsięwzięć na rzecz rozwoju i promocji lokalnych walorów kulturowych  

i przyrodniczych jest integracja społeczności lokalnej wokół budowy wspólnego planu 

działania, zwanego Planem Odnowy. Jest to dokument o charakterze planowania 

strategicznego, przedstawiający szczegółową koncepcję i wizję rozwoju danej miejscowości. 

Zawiera plan inwestycji mających poprawić komfort życia lokalnym społecznościom. 

Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy: 

1. racjonalne zarządzanie zasobami takimi, jak środowisko, ludzie, infrastruktura  

i środki finansowe, 

2. zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. 

Aktywny udział wszystkich zainteresowanych osób pozwala na opracowanie strategii,  

z którą będzie identyfikowała się cała społeczność lokalna, 

3. realistyczna ocena mocnych i słabych stron miejscowości, co pozwoli zidentyfikować 

szanse oraz potencjalne zagrożenia, mogące pojawić się  w przyszłości, a poprzez to 

zaplanować rodzaj i kolejność działań, 

4. kontrola postępów i prostowanie błędów. 

Obowiązek opracowania i uchwalenia takiego dokumentu jest podstawą do 

aplikowania o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-

2013” oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Ponadto Plan Odnowy Miejscowości 

będzie stanowić wytyczne dla władz Gminy Pogorzela przy opracowaniu kierunków rozwoju 

miejscowości Kromolice. 
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Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości Kromolice, ewidencję 

jej zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT, czyli mocne  

i słabe strony miejscowości, strategię działań na lata 2009-2015, kierunki rozwoju oraz 

planowane inwestycje. 

Zapisy Planu Odnowy Miejscowości Kromolice są zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego w sprawie szczegółowych warunków  

i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dodatkowymi 

dokumentami, na podstawie których sporządzono niniejszy Plan Odnowy Miejscowości, były 

ankieta informacyjna oraz ankieta „Opinia na temat obecnej sytuacji wsi i perspektyw jej 

rozwoju”, wypełnionymi przez uprawnione osoby. 

Ów plan jest dokumentem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji  

w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być 

dopisywane nowe zadania, a także to, że może zmienić się kolejność ich realizacji  

w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE. 
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 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 

 

1.  Położenie geograficzne oraz struktura przestrzenna 

 

         Kromolice to wieś położona we wschodniej części Gminy Pogorzela w powiecie 

gostyńskim. Pod względem administracyjnym miejscowość i Gmina Pogorzela leży  

w południowej części województwa wielkopolskiego, we wschodniej części powiatu 

gostyńskiego. Gmina graniczy z gminami: Piaski, Borek Wlkp., Koźmin Wlkp., Krotoszyn, 

Kobylin i Pępowo. Powierzchnia gminy wynosi 96,4 km2 , z czego 75,9 % stanowią użytki 

rolne a 17,4 lasy. Na ogólną powierzchnię 7371 ha użytków rolnych, 5956 ha tj. 81,3 % 

należy do gospodarstw indywidualnych. Podstawową funkcją gminy jest gospodarka rolna. 

Natomiast powierzchnia Kromolic to 10,96 km², co stanowi 11,36% powierzchni Gminy.  

Na poniższych mapach zaprezentowano położenie miejscowości względem gminy i powiatu.  

 

Mapa 1 Kromolice na tle Gminy Pogorzela 

 

 
Źródło: SRG Pogorzela 
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Mapa 2 Umiejscowienie Kromolic na mapie powiatu gostyńskiego 

 
Źródło: UM Pogorzela 

2. Historia  

            Kromolice położone są w południowo – wschodniej części gminy Pogorzela, są 

miejscowością najdalej wysuniętą w kierunku Krotoszyna. Jej początki sięgają XIV wieku. W 

źródłach historycznych Kromolice pojawiają się w XV wieku jako własność rodziny 

Kromolickich z Wielkopolski. Właściciele wsi zmieniali się kilkakrotnie, aż do połowy XVIII 

wieku kiedy Kromolice nabyli Modlibowscy herbu Drya. W ręku rodziny Modlibowskich 

Kromolice pozostawały do II wojny światowej. W XIX wieku właścicielem był Stanisław 

Modlibowski, który zaprowadził gruntowne zmiany w zabudowie. To on zbudował pałac w 

Kromolicach, wspaniały klasycystyczny dwór wybudowany w 1860 roku. Okazały 

czterokolumnowy portyk poprzedza wejście, a neorenesansowe dekoracje fasad dodają 

reprezentatyjności. Dwór jest piętrowy, nakryty dachem dwuspadowym. Dziś popadający w 

ruinę, jeszcze w poprzednim wieku mieściła się tam Poczta Polska i kilka mieszkań. Obecnie 

właścicielem pałacu wraz z parkiem jest Mariusz Matysiak z Wziąchowa Wielkiego. Za 

sprawą rodziny Modlibowskich wybudowano w XIX wieku murowane budynki folwarczne, 

obecnie wykorzystywane przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną. Z wielu stawów 

zachował się jeden duży (ok.1,8 ha) leżący w centrum wsi odnowiony w dużej mierze czynem 

społecznym przez mieszkańców Kromolic na początku lat 90-tych XX wieku.
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3. Walory przyrodnicze i krajobrazowe 

 

Budowa geologiczna i rzeźba terenu 

Gmina Pogorzela, a co za tym idzie miejscowość Kromolice leży w podprowincji Nizin 

Środkowopolskich, w makroregionie Niziny Południowo - wielkopolskiej, mezoregionie 

Wysoczyzny Kaliskiej. 

Obszar gminy położony jest na Monoklinie Przedsudeckiej, którą na tym terenie budują 

utwory karbońskie i permskie oraz mezozoiczne prawie w całości przykryte utworami 

trzeciorzędowymi: oligoceńskimi, mioceńskimi i plioceńskimi. Utwory oligoceńskie to piaski 

drobnoziarniste oraz iły i mułki. Miocen tworzą głównie iły, mułki z wkładkami węgla 

brunatnego oraz piasków i piaskowców.  Osady pliocenu występują w postaci iłów 

poznańskich oraz piasków i w mniejszym stopniu piasków kwarcowych (drobnoziarnistych i 

pylastych) oraz mułków. Miąższość osadów plioceńskich waha się od 20 do 125 m. 

Sporadycznie występują one na powierzchni, między Gumienicami a Pogorzelą oraz na 

wschód od Gumienic. Na osadach trzeciorzędowych zalegają czwartorzędowe utwory 

plejstoceńskie zlodowacenia  środkowopolskiego i  holoceńskie. Miąższość czwartorzędu 

wynosi ca 60 – 70 m. 

      Na terenie gminy jedynym udokumentowanym surowcem jest złoże kruszywa 

naturalnego  „Międzyborze” o powierzchni 15,120 m². Surowiec stanowią piaski, przeważnie 

drobnoziarniste, rzadziej średnioziarniste pochodzenia wodnolodowcowego. W 2004 r. 

eksploatacja  została zaniechana. Do tej pory prowadzono prace poszukiwawcze surowców 

ilastych, w większości z wynikiem negatywnym. Jedyne eksploatowane w przeszłości złoże 

znajdowało się w rejonie Wziąchowa. W północno - zachodniej części gminy prowadzono 

prace geologiczno – poszukiwawcze węgla brunatnego (Zalesie  –  Pępowo). Stwierdzono 

występowanie wkładek węgla na dużej głębokości nie mających znaczenia przemysłowego. 

Prac poszukiwawczych dla znalezienia  kruszywa naturalnego nie prowadzono. Eksploatacja 

żwiru z domieszką piasku na niewielką skalę ma miejsce w Bułakowie.  

Klimat 

        Kromolice leżą w obrębie regionu śląsko-wielkopolskiego, reprezentującego obszar 

przewagi wpływów oceanicznych. Amplitudy temperatur są mniejsze niż w Polsce, wiosna 

wczesna i ciepła, długie lato, zima łagodna i krótka z nietrwałą pokrywą śnieżną (ca 58 dni). 

Długość okresu wegetacyjnego wynosi 220 dni. 
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Średnia miesięczna temperatura powietrza wynosi od 8,0 - 8,2 º C,  średnia najcieplejszego 

miesiąca (lipca) od 17 - 18,1º C, a średnia temperatura stycznia od (–3) do (-2,8) ºC.  

Wilgotność względna powietrza kształtuje się podobnie jak na obszarze całego kraju; wartości 

najwyższe notuje się w okresie od października do stycznia (84-88%), minimum przypada na 

czerwiec i lipiec (72-74%). Jeśli chodzi o zachmurzenie, to najwyższe wartości notuje się 

również w okresie jesienno – zimowym, a najniższe we wrześniu i czerwcu. Opady kształtują 

się  nieco poniżej średniej krajowej. Maksimum przypada w  maju i w sierpniu, a najniższe 

sumy przypadają na miesiące zimowe (styczeń). Roczna suma opadów wynosi ca 550 mm. 

Podobnie jak na  terenie całego kraju, przeważają wiatry zachodnie. Udział  wiatru z sektora 

zachodniego (NW-SW) wynosi około 50 %. Najrzadziej występują wiatry północne 

i północno – wschodnie (poniżej 15%). Prędkości wiatrów są zróżnicowane, największe 

charakteryzują wiatry zachodnie, najmniejsze wiatry południowo – wschodnie i wschodnie. 

Obszary wyniesione charakteryzują się wyrównanymi warunkami termicznymi, 

równomiernym nasłonecznieniem, małą wilgotnością i korzystną  wymianą powietrza. Są one 

korzystne zarówno z punktu widzenia rolnictwa, jak i dla osadnictwa. Ciągi dolinne są 

miejscami gromadzenia i przemieszczania się mas chłodnego powietrza, charakteryzują się 

większą wilgotnością powietrza, niższymi temperaturami minimalnymi, skłonnością do mgieł 

i inwersji temperatur. Tereny zalesione charakteryzują się dobrymi warunkami termicznymi                              

i wilgotnościowymi o zmniejszonych dobowych wahaniach, nieco gorszymi warunkami 

solarnymi z  uwagi na zacienienie.  Są to jednak tereny o powietrzu wzbogaconym w  tlen, 

ozon, olejki eteryczne podnoszące komfort bioklimatyczny. 

Wody powierzchniowe i podziemne  

          Sieć hydrograficzna gminy Pogorzela należy do systemu wodnego Odry. Przez gminę 

przebiega dział wodny oddzielający zlewnie: Obry i Baryczy. Północna część gminy 

odwadniana jest poprzez Pogonę do Kościańskiego Kanału Obry, natomiast pozostała część 

poprzez Radęcę i Ochlę i dalej Orlę do Baryczy. Dopływy występujące na terenie gminy to: 

1) Pogona jest lewobrzeżnym dopływem Kościańskiego Kanału Obry. Swój początek 

bierze na terenie Pogorzeli. Początkowy odcinek Pogony płynie przez grunty rolne, a dalsza 

jego część przez gminne tereny leśne. Jej całkowita długość wynosi 22,3 km, z czego odcinek 

na terenie gminy około 4 km. Powierzchnia zlewni wynosi 134 km².   
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 2) Radęca to prawobrzeżny dopływ Orli wypływający z  terenu gminy Koźmin. 

Całkowita  jej długość wynosi około 30 km, z czego w obrębie gminy znajduje się odcinek 

liczący blisko 12 km. Na cieku tym istnieje projekt budowy zbiornika  retencyjnego 

Kromolice. Czasza zbiornika ma rozciągać się od miejscowości Kromolice na terenie gminy 

Pogorzela, do Targoszyc na terenie gminy Kobylin. Funkcje zbiornika to: magazynowanie 

wody dla nawodnień rolniczych, spłaszczenie fali powodziowej, ponadto pełni on funkcje 

rekreacyjną, a także hodowlaną (rybactwo).  

 3) Ochla – prawobrzeżny dopływ Radęcy. Wypływa z terenu gminy Pogorzela i 

wpada do Radęcy na obszarze  Kobylina. Całkowita jej  długość wynosi 13,2 km, z czego na 

terenie gminy znajduje się odcinek długości 7 km. 

 

   Źródło: UM Pogorzela 

Poziom wód gruntowych na przeważającej części gminy zalega głębiej niż 2 m p.p.t., 

miejscami powyżej 5 m p.p.t. Płytszym zaleganiem wód gruntowych charakteryzują się 

doliny rzeczne (poniżej 1 m p.p.t.). Do eksploatacji ujmowany jest poziom międzyglinowy. 

Na terenie gminy znajdują się dwa ujęcia zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Są to: 

 Ujęcie Małgów  o zatwierdzonych zasobach w kat. „B” z utworów  czwartorzędowych        

w ilości 24,0 m³/h, składające się z dwóch studni o głębokości 33 m i nr 3 o 

głębokości 36 m.  Do eksploatacji ujęto warstwę wodonośną  zalegającą na 
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głębokościach: 24,8 – 33,0 i 26,0  – 34,0. Dla ujęcia wyznaczono  strefę ochrony 

bezpośredniej 100 m².   

 Ujęcie Wziąchów o zatwierdzonych zasobach w kat. „B” z utworów 

czwartorzędowych  w ilości 39,0 m³/h, składające się z dwóch studni o głębokościach  

69,5 i 71,5 m. Do eksploatacji ujęto warstwę wodonośną zalegającą na głębokości 

46,5 – 55,5 m. Ujęcie posiada strefę ochrony pośredniej 17 m x 22 m.   

 

Szata roślinna 

       Szata roślinna gminy Pogorzela jest mało urozmaicona. Lasy zajmują 17,3%, a użytki 

zielone tylko 4 %. Pozostałe elementy szaty roślinnej to parki wiejskie, zieleń cmentarna, 

wszelkiego rodzaju ciągi zadrzewień, sady, sezonowe uprawy polowe, chwasty. 

Na obszarze gminy występują zbiorowiska półnaturalne, głównie łąki kośne skupione  

w obniżeniach dolinnych. Łąki i pastwiska zajmują 4% powierzchni gminy.   

Osobną grupę stanowi zieleń urządzona, do której można zaliczyć: zieleń cmentarną, 

zadrzewienia przydrożne, śródpolne i wzdłuż cieków, a także parki w Pogorzeli, Bielawach 

Pogorzelskich, Bułakowie, Wziąchowie, Łukaszewie, Ochli i Kromolicach. 

Gleby 

       Użytki rolne na terenie gminy Pogorzela zajmują 75,3 % powierzchni, tj. 7 267 ha. 

Grunty orne obejmują 95,9 %, użytki zielone 4 %, a sady 0,1 %. Lasy zajmują 17,3 % ogólnej 

powierzchni gminy. 

Wśród gruntów ornych na terenie gminy Pogorzela zdecydowana większość to gleby 

wysokich klas bonitacyjnych. Przeważają gleby klasy IIIa  i IIIb (łącznie 81,3%). Niewielki 

areał (1,2 %) stanowią gleby klasy II, gleby klasy I nie występują. Gleby klasy IV (a, b) 

stanowią 12,6 %, natomiast pozostałe 4,9 % to gleby klasy V i VI. Wśród użytków zielonych 

przeważają klasy IV (55,9 %), niewiele mniej stanowią użytki zielone klasy III (39,3 %). 

pozostałe to: 1 % - użytki zielone klasy II i 3,8 % - klasy V. 
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4. Demografia 

 

Kromolice zamieszkuje 483 mieszkańców, natomiast na stałe zameldowanych jest 472 

osób. Liczba osób zamieszkujących miejscowość stanowi 9,1 % osób zameldowanych  

w Gminie (5299). Według stanu na koniec 2008 roku liczba mężczyzn w Kromolicach (238 

osób) była nieco niższa niż kobiet (245). W poniższej tabeli zaprezentowano mieszkańców 

miejscowości z podziałem na lata. 

 

Ludność miejscowości Kromolice wg wieku i płci 

Ogółem: Mężczyźni: Kobiety: 

0-4 29 13 16 

5-9 35 16 19 

10-14 39 21 18 

15-19 38 21 17 

20-24 39 23 16 

25-29 45 22 23 

30-34 37 17 20 

35-39 34 19 15 

40-44 26 12 14 

45-49 21 10 11 

50-54 30 16 14 

55-59 31 13 18 

60-64 25 12 13 

65-69 14 6 8 

70 + 40 17 23 

Źródło: UM Pogorzela 

 

Analiza przedziałów wiekowych ludności miejscowości Kromolice pozwala na 

stwierdzenie, iż najliczniej reprezentowaną grupę stanowią osoby w wieku 25-29 lat – 45 

osób. Następne w kolejności (wg liczebności przedziału wiekowego) są grupy wiekowe: 
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powyżej 70 lat (40 osób), 20-24 lat (39 osób) i 10-14 (39 osób). Takie rozłożenie liczebności 

grup wiekowych uznać należy za umiarkowanie pozytywne. Największą grupę pod względem 

wielkości stanowią osoby w wieku 25-29 lat, jest ich w miejscowości 45 osób. Liczne są 

również grupy wiekowe pomiędzy 20-24 lata o raz 10-14 lat po 39 osób. Drugą liczebnie 

sporą grupą wiekową są osoby powyżej 70-roku życia (40 osób). 

 

Ludność miejscowości Kromolice w ujęciu produkcyjnym 

WIEK OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

Przedprodukcyjny 103 50 53 

Produkcyjny 313 165 148 

Poprodukcyjny 67 23 44 

Źródło: UM Pogorzela 

 

Największy odsetek mieszkańców Kromolic – 64,8% stanowią osoby  

w wieku produkcyjnym, w przedziale od 15 do 59 lat. Kolejną grupę stanowią osoby w wieku 

przedprodukcyjnym, których jest 21,32%. Najmniej liczną grupę stanowią osoby w wieku 

poprodukcyjnym, których jest 13,87%. Poniżej zaprezentowano liczbę ludności wsi 

Kromolice w ujęciu produkcyjnym. 

 

Procentowy udział ludności wsi Kromolice w ujęciu produkcyjnym 

 

Źródło: UM Pogorzela 

 

W miejscowości Kromolice obserwuje się niewielki wyż demograficzny. Na koniec 

2008 roku  urodziło się i zmarło tyle samo osób. Natomiast w 2007 roku przyrost wyniósł +7 
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osób. Ogólnie w latach 2005-2008 urodziło się w miejscowości 21, a zmarło 20. Poniżej 

przedstawiono stan urodzeń i zgonów w Kromolicach. 

 
Przyrost naturalny w miejscowości Kromolice w latach 2005-2008 

Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Urodzenia 21 11 10 

Zgony 20 11 9 

Przyrost naturalny 1 0 1 

Źródło: UM Pogorzela 

 

W analizowanym okresie, tj. latach 2005-2008 saldo migracji wyniosło -14 osób. W 

związku z tym przyrost rzeczywisty w miejscowości Kromolice, na który składają się 

przyrost naturalny oraz saldo migracji w odniesieniu do lat 2005-2008 roku był ujemny i 

wyniósł -13 osób. Duża liczba wymeldowań wiąże się z migracją młodych osób do dużych 

miast w poszukiwaniu pracy oraz wykształcenia. Fakt ten stanowi ogólnopolski trend i 

wpisuje się w ogólnopolską tendencję. Poniżej zaprezentowano migracje w miejscowości 

Kromolice. 

 

Migracje w miejscowości Kromolice w latach 2005-2008 

Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Zameldowania 19 3 7 

Wymeldowania 33 4 13 

Saldo migracyjne -14 -1 -6 

Źródło: UM Pogorzela 
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II. INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI 

1. Infrastruktura techniczna 

Sieć wodociągowa, kanalizacji i gazowa 

Na terenie miejscowości Kromolice sieć wodociągowa wynosi około 7,0 km., a do 

odbiorców indywidualnych poprowadzonych jest 83 przyłącza. Na terenie Gminy Pogorzela 

długość sieci wodociągowej wynosi 92,3 km, z liczbą przyłączy 953. W Kromolicach brak 

natomiast sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki są odprowadzane głównie do szamb i wywożone 

do oczyszczalni. Gmina nie planuje w najbliższym okresie budowy sieci w miejscowości. 

Sieć gazowa średniego cisnienia na terenie gminy dociera do wszystkich miejscowości 

sołeckich z wyjątkiem Bielaw Pogorzelskich. Liczy 55,217 km długości i jet przyłączonych 

do niej 442 użytkowników. Sieć gazowa w miejscowości Kromolice ma 5,064 km i korzysta z 

niej 35 użytkowników. 

 

Sieć energetyczna, telekomunikacyjna 

Gmina jest zaopatrywana w energię elektryczną systemem średniego napięcia 15 kV. 

Wszystkie miejscowości poprzez linie energetyczne i stacje transformatorowe zasilane są              

w energię elektryczną w stopniu zaspokajającym potrzeby. Na terenie Gminy stopniowo 

likwiduje się sieci napowietrzne i przechodzi na sieć kablową. 

Działalność telekomunikacyjna na terenie gminy prowadzona jest przez TP S.A.              

W gminie Pogorzela na blisko 5300 mieszkańców jest zainstalowanych 785 abonentów 

telefonicznych, co daje wskaźnik 14,8 na 100 mieszkańców. W Kromolicach z usług sieci 

stacjonarnej korzysta 58 osób. Brak jednak nowej centrali telefonicznej oraz sieci 

światłowodowej uniemożliwiają w Kromolicach korzystanie z szerokopasmowego internetu 

W pozostałych miejscowościach (oprócz Ochli) dobrą jakość połączeń gwarantują łącza 

światłowodowe, a każdy obywatel ma możliwość uzyskania łącza telefonicznego.   

W celu poprawy jakości połączeń telefonii komórkowej, gmina wydzierżawiła działki, na 

których pobudowano wieże przekaźnikowe następujących usługodawców: ERA, PLUS GSM 

oraz ORANGE.  

 

Gospodarka odpadami 

 Na terenie miejscowości Kromolice prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów z 

podziałem na stłuczkę szklaną (2 pojemniki), oraz plastik (2 pojemniki). Ponadto mieszkańcy 

całej Gminy mogą dostarczyć wysegregowane odpady (tj. szkło, plastik, papier, metal, zużyty 
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sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady niebezpieczne 

oraz gruz budowlany) bezpłatnie na gminny punkt do segregacji i przeładunku odpadów 

komunalnych.  

 

Komunikacja drogowa 

Przez obszar miejscowości Kromolice przebiegają drogi gminne i powiatowe. Stan 

infrastruktury drogowej w miejscowości nie jest wystarczający, w związku, z czym Gmina 

planuje modernizację odcinków gminnych oraz infrastruktury około komunikacyjnej. Poniżej 

przedstawiono zestawienie dróg przebiegających przez miejscowość. 

Drogi powiatowe: 

 4087P – Pogorzela - Kuklinów – 1,574 km, 

 5133P – Łagiewniki – Koźmin – 0,963 km, 

Drogi gminne: 

 747546P- Kromolice, od DP 4087 do DP 5133 –– 2,84 km, 

 747547P – Kromolice – Wielowieś, od DG 747546 do granicy gminy – 1,458 km, 

 747548P – Kromolice wieś od DP5133P do DP4087P – 0,929 km, 

 4961P – Kromolice – Nepomucenów, od DP4087P do granicy gminy – 2,512 km, 

Poniżej zaprezentowano sieć dróg biegnących przez miejscowość Kromolice oraz Gminę. 

 

Drogi biegnące przez miejscowość i Gminę Pogorzela 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie lp.gov.pl 
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2. Infrastruktura społeczna 

 

Oświata 

W miejscowości znajduje się Filialna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza oraz 

przedszkole. Do szkoły podstawowej uczęszcza w roku szkolnym 2009/2010 8 uczniów 

(jeden oddział), natomiast w przedszkolu uczy się 20 maluchów. Poniższa tabela prezentuje 

liczbę uczniów szkoły podstawowej oraz przedszkola w latach 2007-2009. 

 

 Przedszkole Szkoła podstawowa 

Oddziałów 1 1 

Uczniowie w poszczególnych 

latach szkolnych 

 07-08 08-09 06-07 07-08 08-09 

Ogółem 19 18 16 13 12 

Chłopcy 11 9 6 4 6 

Dziewczynki 8 9 10 9 6 

Źródło: UM Pogorzela 

 

Kultura 

W Kromolicach nie ma biblioteki wiejskiej. Jedynym obiektem krzewienia szeroko pojętej 

kultury jest Wiejski Dom Kultury.  

 

 Źródło: UM Pogorzela 

 

Dom jest miejscem spotkań mieszkańców, Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckiej, 

młodzieży a także innych grup nieformalnych. 
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Wśród organizacji pozarządowych działających w miejscowości wymienić można Koło 

Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Straż Pożarną oraz Kółko Rolnicze. 

 

Opieka zdrowotna i społeczna 

W miejscowości nie są zlokalizowane żadne jednostki opieki zdrowotnej. Mieszkańcy wsi 

korzystają z pomocy zdrowotnej w placówkach opieki na terenie Gminy Pogorzela. 

Mieszkańcy miejscowości Kromolice, jak i całej Gminy korzystają z pomocy Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli. Pomoc udzielana jest głównie w formie 

zasiłków pieniężnych, pomocy rzeczowej, poradnictwa specjalistycznego oraz posiłków dla 

dzieci. Głównymi powodami przyznania pomocy społecznej są ubóstwo, bezrobocie, 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność. W 2008 roku łącznie  

z pomocy w Kromolicach skorzystało 104 osoby. Poniżej zaprezentowano rodzaje pomocy 

świadczonej przez MGOPS w latach 2006-2008. 

 

Opieka społeczna na terenie miejscowości Kromolice 

ROK ILOŚĆ ŚWIADCZENIA 

PIENIEŻNE 

W TYM 

ŚWIADCZENIA 

RODZINNIE 

W TYM DODATKI 

MIESZKANIOWE 

ŚWIADCZENIA 

NIEPIENIĘŻNE 

2006 35 22.045,02zł - 1.240,02zł 2.552,70 zł 

2007 103 131.133,41zł 104.969,40zł 4.305,57zł 11.272,82zł 

2008 104 155.958,53zł 104.210,00zł 1.944,99zł 22.943,88zł 

Źródło: MiGOPS Pogorzela 

 

W Kromolicach nie ma posterunku policji. Miejscowość posiada natomiast jednostkę 

Ochotniczej Straży Pożarnej. 
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3. Przedsiębiorczość i gospodarka 

 

Gmina Pogorzela, a co za tym idzie miejscowość Kromolice, podobnie jak wiele innych gmin 

wiejskich w województwie, cechuje się stosunkową niekorzystną strukturą gospodarki,  

z dominującą pozycją mało rozwiniętego sektora rolnego i słabo rozwiniętą działalnością 

pozarolniczą. Gmina Pogorzela ma typowo rolniczy charakter.  

Poniżej przedstawiono strukturę gruntów  w miejscowości Kromolice. 

 

Struktura gruntów w miejscowości Kromolice 

Użytki rolne w miejscowości w ha 

Ogółem 1.021,53 

Grunty orne 968,67 

Sady 1,71 

Łąki 40,52 

Pastwiska 10,63 

Lasy oraz inne nieużytki w miejscowości w ha 

Lasy 31,05 

Inne grunty i nieużytki 12,38 

Źródło: UM Pogorzela 

 

       Wśród użytków rolnych zdecydowanie przeważają grunty orne oraz łąki i pastwiska. 

Priorytetem jest hodowla bydła mlecznego oraz żywca wieprzowego, w uprawach przeważają  

zboża, kukurydza na kiszonkę oraz buraki cukrowe. Niewielką część obszaru Kromolic 

zajmują lasy. 

Na terenie miejscowości Kromolice działalność gospodarczą prowadzi 16 podmiotów 

gospodarczych. Są to przede wszystkim podmioty działające w sektorze prywatnym (15), 

wśród których przeważają osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą. 

Zarejestrowane są także 3 stowarzyszenia i organizacje społeczne. Dodatkowo we wsi 

działają 2 punkty handlowe – sklepy wielobranżowe oraz ajencja Poczty Polskiej. 

Według danych na koniec 2008 r. w miejscowości bez pracy pozostawało 15 osób. W 

przedziale lat 2006-2008 ilość osób bezrobotnych spadła o 13 z 28 do wspomnianych 15. W 

Kromolicach bez pracy pozostawało 4 mężczyzn i 11 kobiet. Na koniec 2008 roku stopa 

bezrobocia w Gminie wynosiła 11,1 procent.  
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4. Dziedzictwo kulturowe, sport i turystyka 

W Kromolicach  obiektem wpisanym do rejestru zabytków jest: 

 

1. Zespół pałacowo-parkowy, wł. Matysiak Mariusz zam. Wziąchowo Wielkie gm. Milicz 

a) pałac, w miejscu starego drewnianego, mur., ok. 1860 (właściciel prywatny)  

b) d. rządcówka, ob. dom nr 47, cegła, pocz.XX. 

c) m. spichlerz, mur., 1850, remont okien i pokrycie dachu, 

d) park dworski, 2 poł. XIX, 

e) ogrodzenie pałacu z bramą wjazdową, cegła-kam., pocz.XX, 

 

Źródło: Wikipedia (http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kromolice_pa%C5%82ac.jpg). 

 

Znajdują się również obiekty będące w ewidencji zabytków architektury i budownictwa. 

Są to: 

1. biuro, ob.magazyn, mur., 1 ćw. XIX.(właść. RSP) 

kolonia mieszkalna.: 

2. sześciorak ob. dom nr 52, cegła, XIX/XX nr 51, 

3. czworak, ob. dom nr 53, cegła, 1 ćw.XX, 

4. czworak, ob. dom nr 4, mur., k.XIX, cz. przeb.  

5.czworak, ob. dom nr 46, mur., k. XIX, cz. przebud. 

6. budynek inwentarski, cegła, pocz. XX, 
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7. stodoła, mur., 2 poł XIX, 

8. stodoła, mur., 2 poł. XIX, 

9. Szkoła Podstawowa, mur., pocz. XX. 

10. Zespół zagrody nr 56, wł. Jan Przyjemski: 

    a. dom, szach., 2 poł XIX, 

    b. spichlerz i bud. gospodarczy, cegła, k. XIX 

11. Dom nr 11, wł. Konrad Mocydlarz, mur., k. XIX. 

12. Dom nr12, wł. Witold Gulcz, mur., k. XIX. 

13. Dom nr 16, wł. Jarosław Szkudłapski, szach.-rygl., 2 poł XI. 

14. Dom nr 27, wł. Tomasz Grządka, mur., 1 ćw XX. 

15. Dom nr 36, wł Kazimiera Tuszyńska, mur., I. 30 XX. 

16. Dom nr 54, wł. Kazimierz Michalski, szach. 2 poł. XIX. 

 

 

 

Sport i rekreacja 

 We wsi nie funkcjonują jednostki obsługi ruchu turystycznego. Do dyspozycji 

przyjezdnych i mieszkańców pozostają natomiast atrakcyjne tereny wędkarskie – duży 

znajdujący się w centrum wsi staw rybny oraz przepływająca w pobliżu rzeka Radęca. Brak 

także obiektów sportowych. Mieszkańcy mogą korzystać z infrastruktury zlokalizowanej na 

terenie Gminy Pogorzela. 

Analiza zasobów miejscowości Kromolice przeprowadzona została na podstawie 

danych statystycznych oraz informacji zgromadzonych przez Urząd Miejski Pogorzela. 

Zasoby miejscowości to wszelkie elementy materialne i niematerialne znajdujące się  

w granicach danej miejscowości oraz otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane 

obecnie bądź w przyszłości przy budowaniu czy realizacji publicznych i prywatnych 

przedsięwzięć odnowy wsi. Przy analizie zasobów uwzględniono następujące kategorie: 

środowisko przyrodnicze, środowisko kulturowe, dziedzictwo religijne i historyczne, obiekty, 

tereny, infrastruktura, gospodarka i rolnictwo, sąsiedzi i przyjezdni, instytucje, ludzie, 

organizacje społeczne. 

Poniższe zestawienie ilustruje występowanie określonych zasobów  

w miejscowości Kromolice, które mogą być wykorzystane na rzecz rozwoju miejscowości. 
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Analiza zasobów miejscowości Kromolice. 

Rodzaj zasobu Brak Jest o 

znaczeniu 

małym 

Jest o 

znaczeniu 

średnim 

Jest o 

znaczeniu 

dużym 

Środowisko przyrodnicze     

- walory krajobrazu   X  

- walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie)   X  

- walory szaty roślinnej (np. runo leśne)   X  

- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty  X   

- świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)  X   

- osobliwości przyrodnicze  X   

- wody powierzchniowe (jeziora, rzeki, stawy)    X 

- podłoże, warunki hydrogeologiczne   X  

- gleby, kopaliny   X  

Środowisko kulturowe     

- walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe          X  

- walory zagospodarowania przestrzennego   X  

- zabytki    X 

- zespoły artystyczne X    

Dziedzictwo religijne i historyczne     

- miejsca, osoby i przedmioty kultu  X   

- święta, odpusty, pielgrzymki  X   

- tradycje, obrzędy, gwara  X   

- legendy, podania i fakty historyczne   X  

- ważne postacie historyczne  X   

- specyficzne nazwy X    

Obiekty i tereny     

- działki pod zabudowę mieszkaniową  X   

- działki pod domy letniskowe X    

- działki pod zakłady usługowe i przemysł   X  

- pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po 

przemysłowe 

  X  

- tradycyjne obiekty gospodarskie wsi  (kuźnie, młyny)   X  

- place i miejsca publicznych spotkań   X  

- miejsca sportu i rekreacji  X   

Gospodarka, rolnictwo     

- specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)   X  

- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe  X   

- możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne  X   



Plan Odnowy Miejscowości Kromolice 

 

 
22 

Sąsiedzi i przyjezdni     

- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria 

komunikacyjna, atrakcja turystyczna) 

  X  

- ruch tranzytowy   X  

- przyjezdni stali i sezonowi  X   

Instytucje     

- placówki opieki społecznej X    

- szkoły  X   

- Dom kultury   X  

Ludzie, organizacje społeczne     

- OSP   X  

- Koło Gospodyń Wiejskich  X   

- Stowarzyszenia  X   

Źródło: UM Pogorzela 
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III. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI 

 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
 

1. Czyste środowisko przyrodnicze 

2. Położenie w sąsiedztwie terenów 

leśnych i zielonych 

3. Wysoki stopień bonitacji gleb 

4. Potencjał osób w wieku 

produkcyjnym 

5. Dodatni przyrost rzeczywisty 

6. Szkoła podstawowa oraz 

przedszkole 

7. Ciekawe obiekty zabytkowe. 

8. Atrakcyjne położenie przy drodze 

powiatowej nad malowniczym 

stawem. 

 
1. Brak kanalizacji sanitarnej 

2. Starzenie się społeczności lokalnej 

3. Migracje ludności  

4. Niewystarczający stan techniczny 

połączeń komunikacyjnych 

5. Niewystarczająca promocja 

miejscowości 

6. Brak obiektów sportowych i 

rekreacyjnych 

7. Brak większych zakładów pracy 

8. Brak dostępu do szerokopasmowego 

internetu. 

9. Zła jakość połączeń telefonicznych. 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Możliwość wykorzystania środków 

unijnych 

2. Pozyskiwanie zewnętrznych 

inwestorów 

3. Rozwój turystyki i agroturystyki 

(remont pałacu) 

4. Wykorzystanie potencjału 

aktywności gospodarczej do 

tworzenia nowych podmiotów 

gospodarczych 

5. Rozwój przedsiębiorstw sektora 

rolno-spożywczego 

6. Promowanie walorów miejscowości 

7. Inwestowanie w kapitał ludzki i 

scalanie społeczności lokalnej 

1. Pogarszający się stan infrastruktury 

drogowej zniechęcający inwestorów, 

turystów do zainteresowania 

miejscowością 

2. Migracja młodych ludzi do miast 

3. Niż demograficzny i starzenie się 

społeczeństwa 

4. Brak stabilizacji opłacalności 

produkcji rolnej oraz możliwość 

występowania nieurodzajów 

5. Niewystarczające środki na zadania 

inwestycyjne 

6. Bierność mieszkańców 
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Jaka jest wieś Kromolice? 

Jak wygląda wieś? Domostwa z reguły są zadbane, brak 

sieci kanalizacji sanitarnej obniża 

standard życia mieszkańców 

Co ją wyróżnia? Walory krajobrazowe i rekreacyjne. 

Malownicze położenie nad stawem w 

centrum wsi. Duży, ciekawy zabytek 

w postaci pałacu oraz parku. 

 

Z czego utrzymują się 

mieszkańcy? 

Praca w gospodarstwach rolnych, 

działalność gospodarcza, praca 

zarobkowa poza wsią. 

 

Jakie pełni funkcje? Mieszkaniowa i rolnicza 

W jaki sposób rozwiązują 

problemy? 

 Zebrania wiejskie, współpraca z 

Urzędem Miejskim. 

 

Jakie obyczaje i tradycje są 

pielęgnowane i rozwijane? 

Kultywowane są tradycje związane 

ze świętami kościelnymi, obyczajami 

lokalnymi, społecznością lokalną. 

 

Stan zabytków Zabytki w złym stanie technicznym, 

zwłaszcza pałac. 

 

Jakie jest rolnictwo? W większości gospodarstwa na 

dobrym poziomie zarówno 

indywidualne gospodarstwa rolne 

jak i RSP. Jakość gleb jest dobra 

 

Jakie są powiązania 

komunikacyjne? 

Przez miejscowość przebiega 

ruchliwa droga powiatowa Gostyń – 

Krotoszyn.  

Głównie drogi gminne oraz 

powiatowe, duża odległość do 

ośrodków miejskich 

Co proponuje dzieciom i 

młodzieży? 

Członkostwo w klubach sportowych, 

gry i zabawy na boisku, udział w 

kołach zainteresowań przy MGOK. 

Korzystanie z WDK – gry w tenisa 

stołowego, zabawy.  
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Wizja rozwoju miejscowości Kromolice. 

Jak ma wyglądać wieś? Zadbana, estetyczna, 

wyremontowane drogi i nowoczesna 

infrastruktura techniczna. 

 

Co ma  ją wyróżniać?  

Rozwój gospodarki, rozwój 

produkcji i usług oraz turystyki. 

 

Z czego mogliby utrzymywać się 

mieszkańcy? 

Rolnictwa w tym ekologicznego, 

przetwórstwa owoców i warzyw, z 

agroturystyki i pracy zarobkowej. 

 

Jakie ma pełnić funkcje? Mieszkaniowe,  usługowo – 

produkcyjne, turystyczne i rolnicze. 

 

Jakie ma być rolnictwo? Innowacyjne, ekologiczne, 

dochodowe, z rozwiniętym 

przetwórstwem rolno – spożywczym. 

 

Jakie powinny być powiązania 

komunikacyjne? 

Poprawa jakości połączeń już 

istniejących. 

 

Co powinno być proponowane 

dzieciom i młodzieży? 

Poszerzenie działalności M-GOK 

poprzez rozwijanie różnorodnych 

warsztatów zajęciowych, konkursów, 

wystaw i spotkań z ciekawymi 

ludźmi, organizacja większej liczby 

imprez sportowo-rekreacyjnych. 

Zajęcia na placach zabaw i boiskach 

oraz w WDK w Kromolicach. 
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IV. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 

 

 

1. Inwestycje wykonane w ostatnich latach 

W ostatnim okresie władze samorządowe dokonały w miejscowości następujących inwestycji. 

Nazwa projektu:  

 

Nazwa projektu: Kapitalny remont toalet, kuchni i sali 

Okres realizacji: 2005-2006 

Wartość inwestycji (w złotych): ….20.000 zł.  

 

Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej szutrowej /zapłocie/  - 1200 mb 

Okres realizacji: 2008 r. 

Wartość inwestycji (w złotych) …80.000  

 

Nazwa projektu: Wymiana okien w świetlicy 7 szt. 

Okres realizacji: 2008 r. 

Wartość inwestycji (w złotych): …13 000 zł. 

 

Nazwa projektu: Wymiana okien w świetlicy 7 szt oraz drzwi 

Okres realizacji: 2009 r. 

Wartość inwestycji (w złotych): …15.000 zł. 
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2. Plan inwestycji na lata 2009 - 2015 

 

Aby sprostać oczekiwaniom społecznym i poprawić jakość życia mieszkańców 

miejscowości przewiduje się realizację licznych zadań infrastrukturalnych. Planowane 

inwestycje na terenie miejscowości obejmują w latach 2009-2016 następujące 

przedsięwzięcia: 

 

 

 

 

 

Nazwa 
planowanego 

zadania 

Cel Zakres 
planowanego 

projektu 

Harmonogram 
realizacji 

Szacowany 
koszt 

realizacji 

Źródło 
finansowania 

Odnowa budynku 
Wiejskiego Domu 

Kultury w 
Kromolicach 

Remont 
budynku 

Położenie papy na 
dachu, wymiana 

stolarki okiennej i 
drzwiowej, 
naprawa i 

odświeżenie 
elewacji 

2010-2011 150 000,00 PROW 
Budżet gminy 

Budowa placu 
zabaw 

Zajęcia 
rekreacyjne dla 

dzieci 

Zakup i montaż 
placu zabaw 

2011-2013 30 000,00 Program LIDER 
Budżet gminy 

Budowa drogi o 
nawierzchni 
utwardzonej 
tłuczniowej o 

długości  1000 m. 

Poprawa 
infrastruktury 

drogowej 

Utwardzenie drogi 
gruntowej 
tłuczniem 

2012-2013 100 000,00 Budżet gminy 
Udział 

mieszkańców 
Urząd 

Marszałkowski 

Remont stawu w 
Kromolicach 

Odmulenie i 
umocnienie 
brzegów stawu 

Umocnienie 
brzegów stawu, 

odmulenie, 
modernizacja 

przepustu 

2010-2011 665 505,30 Urząd 
Marszałkowski 
Budżet gminy 

PROW 

Budowa boiska 

sportowego 

Możliwość 

uprawiania 

sportu 

Budowa boiska do 

gry w piłkę 

siatkową i nożną 

2012-2013 30.000 Program LIDER 

Budżet gminy 

Budowa 

chodników przy 

drodze 

powiatowej 

Bezpieczeństwo 

pieszych 

Budowa 

chodników 

2010-2016 120.000 Starostwo 

powiatowe 

Budżet gminy 
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Zarządzanie  

 

1. Wdrażanie 

 

 Stworzenie systemu zarządzania realizacją Planu ma decydujący wpływ  

na utrzymanie wysokiej dynamiki w całym procesie wdrażania. Stopniowe wygasanie 

entuzjazmu towarzyszącego procesowi tworzenia Planu wśród samorządu i mieszkańców bez 

odpowiedniego systemu mogłoby „doprowadzić Plan na półkę” z innymi, nieprzydatnymi 

dokumentami w dość krótkim czasie. System, o którym mowa to przede wszystkim: 

 doskonalenie istniejących i tworzenie nowych instrumentów realizacji,  

 monitorowanie realizacji celów i projektów, 

 zmiany i aktualizacja Planu. 

 

Instrumenty realizacji 

 

Najważniejszym narzędziem realizacji Planu jest budżet gminy. Stopniowe tworzenie 

budżetu zadaniowego powinno usprawnić zarządzanie środkami publicznymi oraz stworzyć 

czytelny obraz operacji finansowych przeprowadzanych przez Radę Gminy. Dynamika 

wdrażania Planu ma swoje odzwierciedlenie w kolejnych budżetach. Zadania wynikające  

z Planu realizowane ze środków budżetowych można stosunkowo łatwo zidentyfikować. 

Kolejnym instrumentem jest tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości, 

wyzwalanie lokalnych inicjatyw gospodarczych. Usatysfakcjonuje to mieszkańców pod 

względem rynkowym jak i ekonomicznym oraz przysporzy budżetowi kolejnych podatników. 

Ważne jest także stosowanie tak zwanego „montażu finansowego” przy dużych 

inwestycjach, to znaczy kumulacji środków pochodzących z różnych źródeł na realizację 

kolejnych zadań wynikających z planu. Stopniowe przechodzenie od konstruowania budżetu 

według dotychczasowych reguł do tworzenia budżetu zadaniowego. 

W końcu istotne jest stworzenie odpowiedniego systemu marketingu miejscowości  

i gminy jako całości, (osiągnięcia samorządu, lokalnych przedsiębiorców, organizacji 

społecznych, mieszkańców i zasobów). Ułatwi to prowadzenie promocji wewnętrznej - 

skierowanej do mieszkańców gminy oraz promocji zewnętrznej.  
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2. Monitorowanie 

 

Monitoring wspomaga proces zarządzania i dostarcza informacji o postępie realizacji  

i efektywności wdrażania zadań wynikających z Planu - począwszy od pojedynczego 

projektu, poprzez cel i priorytet, a skończywszy na osiąganych efektach. W zależności od 

charakteru dostarczanych danych, monitoring dzielimy na rzeczowy i finansowy.  

 

 

Monitoring rzeczowy 

Monitoring rzeczowy dostarcza danych obrazujących postęp we wdrażaniu Planu oraz 

umożliwiających ocenę jego wykonania w odniesieniu do celów w Planie. Dane 

skwantyfikowane, obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań zostały 

podzielone na trzy kategorie: 

 

Wskaźniki produktu 

Odnoszą się one do rzeczowych efektów działalności. Liczone są w jednostkach 

materialnych, np. długość nowo budowanych dróg; liczba budynków poddanych renowacji; 

ilość firm, które otrzymały pomoc, itp. 

 

Wskaźniki rezultatu 

Odpowiadają one bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym  

z wdrożenia Planu. Takie mierniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych 

(skrócenie czasu podróży, liczba mieszkańców objętych siecią kanalizacji, liczba wypadków 

drogowych, itp.) lub finansowych (zwiększenie sprzedaży eksportowej firm objętych danym 

działaniem, zmniejszenie nakładów na bieżące remonty obiektów zabytkowych itp.). 

 

Wskaźniki oddziaływania 

Obrazują one konsekwencje Planu wykraczające poza natychmiastowe efekty dla 

bezpośrednich beneficjentów. Oddziaływanie może odnosić się do efektów związanych 

bezpośrednio z podjętym działaniem, chociaż pojawiających się po pewnym czasie 

(oddziaływanie bezpośrednie), jak i do efektów długookresowych, oddziałujących na szerszą 

populację i pośrednio tylko wynikających ze zrealizowanego działania (oddziaływanie 

pośrednie). Przykładowe wskaźniki oddziaływania to liczba innowacji wprowadzonych przez 

wsparte firmy czy instytucje w czasie 18 miesięcy po zakończeniu projektu (oddziaływanie 
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bezpośrednie), czy wskaźnik zatrudnienia 24 miesiące od zakończenia realizacji projektu 

(oddziaływanie pośrednie). 

 

Monitoring finansowy 

Monitoring finansowy dostarcza danych dotyczących finansowych aspektów realizacji 

Planu, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego 

środków. Burmistrz prowadzi ciągły monitoring finansowy podjętych zadań, sporządza 

raporty, które prezentuje Radzie Gminy podczas kolejnych planowych Sesji Rady (wydatki 

poniesione w okresie objętym raportem, wydatki poniesione od początku realizacji zadania, 

stopień realizacji zadania w %). 

 

Sposoby oceny Planu odnowy Miejscowości  

Ocena planu prowadzona będzie na podstawie składanych raportów  

z prowadzonego, monitoringu rzeczowego i finansowego, opisu rozbieżności, jeśli takie 

powstaną pomiędzy planem a wdrożeniem zadania oraz analizą przyczyn  

i skutków rozbieżności. Dodatkowo raporty zawierać będą informacje nt. postępu realizacji 

planu finansowego w okresie sprawozdawczym oraz prognozę w tym zakresie na rok 

następny. Miernikami w prowadzonej ocenie będą wskaźniki np. nakład finansowy na 1km 

kanalizacji. Ocena dokonana będzie w sprawozdaniu rocznym, które Burmistrz składa Radzie 

Gminy podczas sesji, na której udzielane jest absolutorium za działania w roku poprzednim. 

Ocena szczegółowa zadań Wynikających z Planu nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu 

inwestycji.  

O Planie Odnowy Miejscowości Kromolice, jak również o rozpoczynanych zadaniach, 

ich przebiegu i zakończeniu wszyscy mieszkańcy będą szczegółowo informowani. Informacje 

będą upowszechniane za pośrednictwem prasy regionalnej i lokalnej oraz zwyczajowo na 

tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz bezpośrednio przez władze 

gminy na różnego typu zebraniach.  

  


