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Wstęp 

Niniejsze opracowanie jest jednym z rezultatów projektu systemowego o nazwie: „STRATEGICZNA 

MAPA REGIONU – badania regionu łódzkiego z opracowaniem scenariuszy rozwojowych” 

realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przygotowanie scenariuszy rozwojowych 

Departament Polityki Regionalnej zlecił firmie PAG Uniconsult. Scenariusze rozwojowe zostały 

opracowane dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa 

łódzkiego. Proces tworzenia scenariuszy miał charakter partycypacyjny, brali w nim udział lokalni 

liderzy i eksperci. 

Scenariusze rozwoju są stosowanym w planowaniu strategicznym sposobem prezentacji możliwej 

przyszłości służącej wyborowi wariantu polityki rozwojowej – jej celów i priorytetów. Przygotowane 

w ramach projektu scenariusze uwzględniają optymistyczne, neutralne oraz pesymistyczne wersje 

zdarzeń wraz z ich konsekwencjami dla przewidywanych wyników. Istotą scenariuszy rozwojowych 

jest pokazanie, na podstawie analizy trendów i ustalenia pozycji rozwojowej, jaki może być obraz 

gminy/powiatu w perspektywie do roku 2020. Scenariusze rozwojowe mogą stanowić dla 

jednostek samorządu terytorialnego użyteczny materiał do tworzenia szczegółowych strategii i 

planów rozwoju gmin/powiatów lub do weryfikacji już posiadanych. 

Dysponowanie scenariuszami (wariantowymi opisami możliwej przyszłej sytuacji gminy/powiatu) 

ułatwi gminom i powiatom planowanie potrzebnych działań i projektów, a równocześnie 

dostarczy argumentów za wyborem określonych projektów, co ma bezpośrednie znaczenie przy 

ubieganiu się o ich dofinansowanie z funduszy unijnych. Przygotowanie scenariuszy rozwojowych 

ma więc zarówno wymiar strategiczny – dotyczący określania celów i kierunków rozwoju, jak i 

wymiar pragmatyczny – dotyczący zarządzania i finansowania rozwoju gminy/powiatu. 
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1. Metodologia badania 

Metodologia opracowywania scenariuszy rozwojowych oparta została na założeniu, że 

prognozowana przyszłość to nie tylko ekstrapolacja trendów historycznych. Aby prognozowana 

przyszłość stała się faktem, w proces tworzenia wizji przyszłości musi być zaangażowane szerokie 

grono osób – lokalnych liderów, mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji 

pozarządowych oraz świata nauki.  

Proces opracowywania scenariusza zbudowany został z myślą, aby na każdym z jego etapów 

włączać w proces tworzenia scenariuszy rozwojowych możliwie szerokie grono osób, których 

prognozowana przyszłość dotyczy – mieszkańców i lokalnych ekspertów.  

Proces partycypacyjnego tworzenia scenariusza rozwojowego gminy podzielony został na 

następujące etapy: 

Etap I Analiza kluczowych wskaźników charakteryzujących sytuację społeczno-

gospodarczą gminy na podstawie dostępnych danych statystycznych GUS 

(wskaźniki demograficzne, budżetowe, gospodarcze, infrastrukturalne) oraz 

prognozy trendów do roku 2020. Pracę tę wykonał zespół ekspertów PAG 

Uniconsult. 

Etap II Warsztat strategiczny, którego celem było przeprowadzenie analizy SWOT gminy. 

W gminie powołana została Grupa ds. Scenariuszy Rozwojowych (GSR), czyli 

niesformalizowana grupa robocza składająca się z przedstawicieli władz gminy 

oraz reprezentantów biznesu, mediów, organizacji pozarządowych. Głównym 

zadaniem było przeprowadzenie analizy SWOT dotyczącej czynników 

rozwojowych gminy, w toku warsztatu strategicznego z udziałem eksperta PAG 

Uniconsult – facylitatora. W efekcie powstała analiza SWOT pozwalająca na 

dokonanie pozycjonowania gminy. 

Etap III Wyniki analizy mocnych i słabych stron gminy przeprowadzonej przez lokalnych 

liderów przedstawione zostały mieszkańcom województwa łódzkiego do 

konsultacji społecznych. Mieszkańcy za pośrednictwem ankiet papierowych 

dystrybuowanych w urzędach gmin oraz za pośrednictwem strony internetowej 

projektu www.strategicznamaparegionu.pl mieli możliwość wypowiedzenia się na 

temat przeprowadzonej analizy SWOT. 

Etap IV Na podstawie analizy trendów oraz ustalenia pozycji rozwojowej gminy dokonano 

modelowania trendów oraz opracowano projekt scenariusza rozwojowego gminy 

do roku 2020.  

Etap V Projekt scenariusza rozwojowego gminy został następnie przedstawiony i poddany 

konsultacji na spotkaniu podsumowującym prace Grupy ds. Scenariuszy 

Rozwojowych (GSR).  

Etap VI Po przeprowadzonych konsultacjach z przedstawicielami lokalnych środowisk 

opracowany został ostateczny scenariusz rozwoju gminy (niniejszy dokument). 

Diagnoza 
sytuacji 
społeczno-
gospodarczej 

Analiza SWOT 
przez GSR 
(pozycjonowanie)

Konsultacje 
społeczne

Modelowanie 
trendów na 
podstawie 
wyników 
pozycjonowania

Konsultacja 
opracowanych 
scenariuszy (GSR)
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2. Ogólna charakterystyka gminy1 

Gmina miejsko-wiejska Krośniewice położona jest w powiecie kutnowskim, ma obszar 95 km², w 

tym: użytki rolne zajmują 89%, a użytki leśne 3%. W 2008 była zamieszkana przez ok. 9,1 tys. ludzi. 

Gmina Krośniewice ma charakter typowo rolniczy, występują tu gospodarstwa rolne o 

przeciętnym areale od 5 do 10 ha. Na terenach dawnych majątków ziemskich i byłych PGR-ów 

(Błonie, Głogowa, Głaznów, Skłóty) utworzono nowe gospodarstwa rolne w formie dzierżaw i 

spółek. Do największych producentów maszyn rolniczych, nie tylko w regionie kutnowskim, należy 

spółka EXPOM. Od wielu lat prowadzi działalność Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w 

Krośniewicach. W ostatnich latach powołano kilka przedsiębiorstw prowadzących obrót 

produktami rolnymi, budowlanymi, maszynami rolniczymi, nawozami i środkami ochrony roślin. 

Krośniewice leżą w odległości kilkunastu kilometrów od zjazdów prowadzących do budowanej 

autostrady A1 oraz są miejscem skrzyżowania dróg krajowych nr 1 i nr 2. 

Renomy gminie dodają osoby: generała Władysława Andersa oraz hrabiego Rajmunda 

Rembielińskiego – budowniczego przemysłowej Łodzi. Z osobą generała Andersa wiąże się przede 

wszystkim jego miejsce urodzenia – dworek zwany „Andersówką” na osiedlu Błonie, należącym do 

Krośniewic, oraz imprezy: święto „Krośniewickie Maki” (rocznica bitwy pod Monte Cassino oraz 

śmierci generała), rocznica urodzin generała, Gwiaździsty Rajd im. Gen. Władysława Andersa. 

Ciekawym zabytkiem jest Krośniewicka Kolej Dojazdowa. To system kolei wąskotorowej 

(pozostałość Kolei Kujawskiej), będący największym na świecie przykładem kolejnictwa o innym 

systemie toru niż powszechny w państwie, a co za tym idzie – unikalny zabytek techniki. W centrum 

Krośniewic znajduje się stacja KKD, w której skład wchodzi również 157 km torów przebiegających 

przez 16 gmin, na terenie 3 województw. W chwili obecnej stanowi ona własność PKP, choć trwają 

działania nad zmianą właściciela oraz zmianą sposobu zarządzania w/w koleją. Zamiarem jest, 

aby zarząd majątkiem nieruchomym sprawowany był przez gminy, na terenie których położone są 

nieruchomości kolejowe, natomiast eksploatacją linii zajmie się podmiot powołany przez gminy. 

Kolejnym obiektem stanowiącym element promocji jest muzeum, które powstało dzięki osobie 

Jerzego Dunin-Borkowskiego, zwanego „Hetmanem Kolekcjonerów Polskich”, nazwane obecnie 

jego imieniem. Muzeum posiada w swych zbiorach m.in. obrazy i grafiki takich artystów jak: M. 

Bacciarelli, S. Wyspiański, A. Grottger, L. Wyczółkowski, O. Boznańska.  

Ciekawym obiektem jest zespół pałacowo-parkowy w Krośniewicach: sam park rozpościera się na 

przestrzeni 19,9 ha otoczonych murem. W parku mieści się zabytkowy pałac z II połowy XIX w. w 

stylu neorenesansowym, francuskim, projektu Marconiego. Jest to budynek piętrowy, zwieńczony 

był mansardowym dachem. W parku mieści się także posąg poświęcony pamięci księcia Józefa 

Poniatowskiego, postawiony w 1814 r. (najstarszy jego pomnik w Polsce). Według miejscowych 

przekazów, stanął on w miejscu altany, gdzie w cieniu otaczających ją lip miał odpoczywać 

książę Józef, odwiedzając w Krośniewicach swojego przyjaciela Rajmunda Rembielińskiego, który 

mu ten pomnik wystawił. 

Najbardziej istotne z punktu widzenia rozwoju gminy jest poszerzenie granic miasta o ponad 120 ha 

oraz przygotowanie tych gruntów dla potencjalnych inwestorów - część gruntów ma zostać 

włączona do strefy ekonomicznej. Planuje się m.in. zmodernizowanie systemu produkcji i 

dystrybucji wody dla mieszkańców miasta i gminy, zagospodarowanie terenów po Krośniewickiej 

Kolei Dojazdowej, częściowo jako atrakcję turystyczną, samodzielnie lub z udziałem innych 

samorządów.  

                                                      

1 Źródło: www.wikipednia.org oraz informacje przesłane przez gminę. 

http://www.wikipednia.org/
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3. Obserwowane trendy 

Punktem wyjścia dla opracowania scenariusza rozwojowego była analiza kierunku i tempa zmian 

podstawowych wskaźników rozwoju gminy. Źródłem danych historycznych na temat gminy była 

statystyka publiczna, w tym głównie Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu 

Statystycznego, za którym podane zostały informacje w poniższej tabeli. 

Kluczowe znaczenie przy interpretacji wybranych wskaźników dostępnych dla gminy miał 

charakter (rosnący/malejący) oraz dynamika zmian analizowanych wskaźników.  

Poziom wyjściowy i poziom docelowy przy interpretacji danych miał znaczenie uzupełniające. 

Oznacza to, że jeżeli w gminie X w roku bazowym było 50 podmiotów na 1000 mieszkańców, a w 

ostatnim roku już 70, wówczas zjawisko to interpretowane było jako pozytywne, niezależnie od 

faktu, że średnia krajowa w tym względzie wynosi 98. Poziom docelowy był, za każdym razem, 

kiedy było to potrzebne, odpowiednio komentowany. Jeżeli w powiecie Y odsetek wydatków 

inwestycyjnych w całości budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku bazowym wynosił 

40% i spadł do 30%, w ostatnim roku dla którego prowadzona jest analiza, wówczas spadek ten 

zinterpretowany został negatywnie, ale dodawany był komentarz, że nawet po okresie spadków 

poziom inwestycyjności budżetu jest wysoki. 

Zgodnie z przyjętą metodologią, analizie poddano dziewięć czynników za lata 2000-2008. 

Podstawowe dane prezentuje tabela: 

Wskaźnik 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Stan ludności 9 551 9 496 9 479 9 353 9 316 9 258 9 198 9 111 9 058 

Stan ludności w wieku  

6-15 (okres szkolny) 
1 380 1 322 1 316 1 228 1 161 1 117 1 089 988 922 

Wskaźnik bezrobocia  

w gminie jako % wskaźnika dla 

województwa łódzkiego 

b.d. b.d. b.d. 170% 171% 168% 181% 188% 205% 

Relacja dochodów budżetowych 

gminy na jednego mieszkańca  

w stosunku do średniej 

wojewódzkiej 

b.d. b.d. 88% 91% 99% 100% 112% 96% 89% 

Udział majątkowych wydatków 

inwestycyjnych w wydatkach 

ogółem 

13,2% 18,8% 5,4% 2,2% 5,9% 1,7% 9,6% 25,2% 7,9% 

Udział dochodów własnych w 

dochodach ogółem 
44,6% 46,1% 39,0% 39,0% 46,0% 45,4% 48,4% 42,4% 38,7% 

Liczba zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych na 1 

000 mieszkańców; 

44,7 48,1 51,0 55,1 52,5 53,8 55,7 56,5 57,8 

Odsetek mieszkańców 

korzystających z sieci 

wodociągowej 

b.d. b.d. 89,7% 89,8% 89,7% 89,5% 89,9% 90,1% 90,1% 

Odsetek mieszkańców 

korzystających z sieci 

kanalizacyjnej 

b.d. b.d. 39,4% 39,2% 39,4% 39,1% 39,3% 39,5% 39,6% 

 

Spośród danych historycznych zwracają uwagę trzy czynniki, wskazujące generalnie na 

niekorzystną pozycję gminy na tle województwa. Można do nich z całą pewnością zaliczyć: 

- wyraźny wzrost wskaźnika osób bezrobotnych (bezrobotni do ogółu osób w wieku 

produkcyjnym) w stosunku do średniej wojewódzkiej, obserwowany od 2006 roku. W 2008 r. 

przekroczył on poziom 200%, co oznacza, że wskaźnik ten jest w gminie dwukrotnie wyższy niż 

w całym regionie. Poglądowych informacji dostarcza rysunek nr 1. Od 2003 r. wskaźnik się 

zwiększył o 35 p.p. i z obserwacji trendu wynika, że gmina w tym aspekcie w najbliższym czasie 

nie ma szans zbliżyć się do średniej wojewódzkiej. Należy pamiętać, że spadek bezrobocia jest 

zjawiskiem ogólnogospodarczym. Ważne jest, aby tempo zmiany poziomu bezrobocia w 

gminie było podobne lub lepsze niż średnio dla kraju czy województwa.  

Z obserwacji danych wynika, że w gminie Krośniewice ma miejsce przeciwne zjawisko. 
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Rys. nr 1. 

Relacja wielkości wskaźnika bezrobocia w 

Gminie w stosunku do średniej wojewódzkiej
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poziom dochodów budżetu gminy na jednego mieszkańca w relacji do średniej wojewódzkiej jest 

poniżej 100%. Analiza rysunku nr 2 wskazuje, iż w okresie do 2006 r. gmina dysponowała coraz 

większym dochodem relatywnym. W latach 2004-2005, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, był 

on w tej samej wysokości co w województwie łódzkim, rok później przewyższał go już o 12% i był to 

bardzo dobry rezultat, wskazujący na wysokie dochody budżetowe gminy. Jednak od roku 2007 

obserwowana jest tendencja spadkowa wskaźnika, w 2008 r. wyniósł on tylko 89%. Należy 

podkreślić, że spadek tego wskaźnika nie oznacza automatycznego zmniejszenia się dochodów 

gminy, jednak pokazuje na zmniejszenie jej zamożności w odniesieniu do całego województwa. 

Rys. nr 2. 

Relacja wartości wskaźnika dochodów 

budżetowych Gminy na jednego mieszkańca 

w stosunku do średniej wojewódzkiej
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- ogólny spadek liczby mieszkańców, którego tempo nie jest jednak duże (5%) i nie skłania do 

szczególnego niepokoju. Znacznie groźniejsze konsekwencje może mieć natomiast bardzo 

szybki spadek liczby dzieci w wieku szkolnym – z 1 380 w roku 2000 do 922 w roku 2008. Tak 

wyraźny spadek (o 1/3) może mieć kluczowe znaczenie dla gospodarki lokalnej. Tempo 

spadku liczby dzieci w wieku 6-15 lat, obserwowanego w latach ubiegłych, obrazuje rysunek 

nr 3. 
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Rys. nr 3. 

Liczba mieszkańców w wieku 6-15 lat
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Dane historyczne zostały przedstawione na posiedzeniu Grupy ds. Scenariuszy Rozwojowych i stały 

się punktem wyjścia do pozycjonowania gminy w oparciu o analizę SWOT. Zwraca uwagę 

generalnie pozytywna ocena czynników w analizie SWOT, podczas gdy w analizie historycznej 

trudno jest znaleźć czynniki pozytywne. 
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4. Pozycjonowanie gminy w oparciu o analizę SWOT 

Na spotkaniu Grupy ds. Scenariuszy Rozwojowych (GSR) w Urzędzie Gminy Krośniewice w dniu 17 

marca 2010 opracowano analizę SWOT dla gminy. Przedstawiciele społeczności lokalnej, wraz z 

facylitatorem z ramienia PAG Uniconsult, w oparciu o przygotowane wcześniej zestawy 

uniwersalnych mocnych i słabych stron gminy oraz szans i zagrożeń dla jego funkcjonowania i 

rozwoju, dokonali podstawowej charakterystyki gminy. Każdą z cech ocenili w skali otwartej jako 

atut lub czynnik negatywny. 

Przy interpretacji wskazanych przez lokalne środowiska cech wewnętrznych i zewnętrznych gminy 

należy mieć na uwadze, iż różne cechy mogą mieć w różnych miejscach odmienny wydźwięk. 

Coś co jest silną stroną jednej gminy, może być słabą stroną innej. Dla przykładu, tereny chronione 

w gminie nastawionej na turystykę, położonej z dala od aglomeracji będą uznawane za atut. 

Takie same tereny chronione w gminie otaczającej aglomerację miejską mogą być istotną 

barierą rozwoju funkcji mieszkalnych. Mało tego, ta sama cecha w tej samej gminie może być 

rozpatrywana jako silna i słaba strona. Dotyczy to np. poziomu bezrobocia, które jest poważnym 

problemem społecznym, a jednocześnie, przy odpowiedniej strukturze, może być silną stroną w 

oczach potencjalnych inwestorów. Uwaga ta dotyczy także szans i zagrożeń. Tu szczególnie duże 

znaczenie mają działania o charakterze administracyjnym. Przykładem może być kwestia wzrostu 

znaczenia jakości i gospodarki opartej na wiedzy. Jest to niewątpliwa szansa dla gmin, w których 

występuje znaczny odsetek osób dobrze wykształconych, innowacyjnych firm i prężnych ośrodków 

naukowo-dydaktycznych. Dla gminy bazującej na przemysłach tradycyjnych może to jednak być 

pewnym zagrożeniem. Wskazania w scenariuszu są efektem indywidualnej analizy każdej cechy 

dokonanej przez przedstawicieli środowisk lokalnych. 

W zakresie czynników wewnętrznych zgodzono się, iż zdecydowaną przewagę mają silne strony 

(wynik +30). Poniżej przedstawiono najważniejsze silne i słabe strony gminy: 

Silne strony (łącznie 48 punktów): 

 Odległość od szlaków komunikacyjnych oraz ważnych ośrodków miejskich 

 Warunki naturalne (terenowe, układ przestrzenny gminy itd.) 

 Istnienie na terenie gminy obszarów chronionych 

 Wolne tereny inwestycyjne w kontekście planu zagospodarowania przestrzennego 

 Niewystępowanie na terenie gminy uciążliwego przemysłu 

 Położenie w zurbanizowanym obszarze gospodarczym 

 Sieci: drogowa, wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, teleinformatyczna 

 Zaplecze edukacyjne i kulturalne 

 Organizacja administracji lokalnej 

 System wspierania inicjatyw mieszkańców 

 Instytucje otoczenia biznesu 

 Specjalne inicjatywy rozwojowe 

 Inicjatywy kulturalne i gospodarcze 

 Struktura wiekowa społeczności lokalnej 

 Struktura wykształcenia społeczności lokalnej 

 Grunty rolne 

 Grunty inwestycyjne 

 Szczególne zasoby naturalne (złoża, wody geotermalne, drewno itd.) 

 Struktura podmiotów gospodarczych 

 Siła podmiotów gospodarczych 
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 Koncentracja na konkretnych branżach 

 Powiązanie gospodarki lokalnej z profilem regionu 

 Zaplecze dla rozwoju przedsiębiorczości (instytucje, banki itd.) 

Słabe strony (łącznie 18 punktów): 

- Odległość od rynków zbytu dla lokalnej gospodarki oraz od ośrodków administracyjnych  

i akademickich 

- Potencjał środowiska naturalnego w kontekście rozwoju turystyki 

- Popyt wewnętrzny (niska zasobność społeczeństwa) 

- Aktywność gospodarcza społeczeństwa lokalnego 

- Sieć gazowa 

- Stan gospodarki lokalowej 

- Inicjatywy społeczne 

- Struktura bezrobocia 

- Bilans gospodarki wodnej 

Podobnie pozytywnie oceniono czynniki zewnętrzne, które determinują rozwój gminy, mimo, że 

sama gmina nie ma na nie większego wpływu. Tutaj łączna ocena wyniosła +22, co wskazuje na 

wyraźną przewagę szans nad zagrożeniami. Szczegółowe zestawienie głównych szans i zagrożeń 

przedstawiono poniżej: 

Szanse (łącznie 31 punktów): 

 Wprowadzenie reformy służby zdrowia 

 Zmiany przepisów dotyczących gospodarki gruntami 

 Wzrost zamożności mieszkańców 

 Spadek obciążeń podatkowych 

 Zmiany dotyczące ubezpieczeń i opodatkowania rolników 

 Środki na inwestycje publiczne oraz prywatne z budżetu UE 

 Zmiany struktury gospodarki narodowej (np. wzrost znaczenia usług) 

 Społeczne programy wsparcia 

 Wzrost znaczenia postaw obywatelskich 

 Spadek przestępczości 

 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

 Rozwój gospodarki opartej na wiedzy 

 Zmiany technologiczne w firmach 

 Wzrost znaczenia jakości i technologii 

 Nowe technologie do wykorzystania w gospodarce komunalnej 

Zagrożenia (łącznie 9 punktów): 

- Wprowadzenie reformy szkolnictwa 

- Zmiany w systemie finansowania samorządów oraz przepisów dotyczących 

zagospodarowania przestrzennego 

- Ogólnokrajowe czynniki demograficzne 

- Czynniki o charakterze globalnym oraz polaryzacja ekonomiczna społeczeństwa zostały 

uznane w równym stopniu jako źródło tak szans, jak i zagrożeń. 
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W efekcie, bilans szans i zagrożeń to +22, zaś bilans silnych i słabych stron to +30. Pozycja gminy 

Krośniewice kształtuje się zatem następująco: 
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5.  Scenariusze rozwojowe do 2020 roku 

Ostatnim etapem tworzenia scenariuszy rozwojowych było modelowanie trendów badanych 

cech w zależności od wyników analizy SWOT. Najprościej, przyjętą zasadę modelowania trendów 

można zamknąć w sformułowaniu: „Im lepszy wynik analizy SWOT tym bardziej optymistyczne 

założenia dla trendów”. Trend wykładniczy wynikający z danych historycznych został przyjęty jako 

wariant podstawowy2. Na etapie wzoru określającego relacje pomiędzy poszczególnymi latami 

prognozy było – w zależności od wyników analizy SWOT odejmowane lub dodawane było 5 lub 

10%.  

Trend wynikający z danych historycznych był zatem korygowany in plus lub in minus. Jeśli bowiem 

z analizy SWOT wynikało, że sytuacja gminy jest niekorzystna, to uzasadnione jest przewidywanie 

pogarszania się sytuacji w odniesieniu do badanych cech (np. jeszcze szybszy spadek liczby 

mieszkańców lub spadek dochodów subwencji itd.). Jeśli natomiast wynik analizy SWOT 

wskazywał na dobrą sytuację wewnętrzną (przewaga silnych stron) oraz szanse stwarzane przez 

czynniki zewnętrzne (przewaga szans), to uzasadnione jest przewidywanie odwrócenia 

negatywnych trendów lub pogłębienia trendów pozytywnych. 

Scenariusze rozwoju sytuacji w gminie oparte są o analizę statystyczną danych historycznych, 

zatem ekstrapolują one zjawiska zachodzące w przeszłości. W odniesieniu do większości cech jest 

to wysoce uzasadnione postępowanie. W kilku jednak przypadkach można mówić o 

przewidywanych zjawiskach zewnętrznych, które wpłyną na zmianę lub odwrócenie trendu. 

Przypadki takie były odpowiednio komentowane. 

Analizując przedstawione scenariusze należy mieć świadomość, iż nie jest to ani wskazanie celów, 

ani nawet precyzyjne zobrazowanie przyszłości. Scenariusze rozwojowe pokazują co może się 

wydarzyć w gminie, jeśli zostaną zachowane dotychczasowe trendy – tak pozytywne, jak i 

negatywne. 

Umiejscowienie gminy Krośniewice w analizie SWOT w pozycji maxi-maxi sprawiło, iż do dalszej 

analizy przyjęto warianty według następującego klucza: 

 Wariant optymistyczny – trend wynikający z danych historycznych plus 10% 

 Wariant neutralny – trend wynikający z danych historycznych plus 5% 

 Wariant pesymistyczny – trend wynikający z danych historycznych 

5.1. Zjawiska demograficzne 

Spadek liczby mieszkańców jest zjawiskiem powszechnym w większości jednostek samorządu 

terytorialnego w Polsce. W większości gmin, poza silnie ujemnym przyrostem naturalnym, 

notowane jest dodatkowo niekorzystne saldo migracji. Nie może zatem szczególnie dziwić, iż także 

w gminie Krośniewice prognozowany jest spadek liczby mieszkańców. Tempo tego spadku nie jest 

jednak tak duże, jak w wielu innych gminach w województwie łódzkim. Prognozy w tym zakresie 

prezentuje rysunek nr 4. 

                                                      

2 Wyjątek od tej zasady stanowią projekcje wskaźników demograficznych, które zostały oparte na prognozie 

demograficznej dla województwa łódzkiego przygotowanej przez GUS oraz wskaźnika przewidywanej wielkości 

części oświatowej subwencji ogólnej, który został obliczony metodą złożoną uwzględniającą prognozę wielkości 

subwencji na ucznia oraz liczby uczniów. 
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Rys. nr 4. 

Wariantowa prognoza liczby ludności
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Jak widać na rysunku, w wariancie pesymistycznym, wynikającym wprost z trendów historycznych 

oraz prognozy demograficznej dla województwa łódzkiego, przygotowanej przez GUS, w gminie  

w roku 2020 mieszkać będzie około 8 300 osób, wariant optymistyczny wskazuje jednak na wzrost  

i osiągnięcie poziomu nieco ponad 9 100 osób w roku 2020. Wariant neutralny, pośredni, wskazuje 

na około 8 700 mieszkańców. Pamiętając, iż liczba ludności w roku 2008 wynosiła nieco ponad 9 

000 osób, spadek przewidywany w wariancie neutralnym należy uznać za nieznaczny, a tylko  

w pesymistycznym – za duży. W takim przypadku należy przygotować się, że gminę dotkną 

negatywne zjawiska z tym związane, takie jak spadek dochodów liczonych od liczby 

mieszkańców, spadek zapotrzebowania na wybrane media (a więc dłuższy czas amortyzacji 

inwestycji) itd. Skutki te nie powinny jednak być wyraźnie większe niż przeciętnie dla gmin miejsko-

wiejskich w województwie. 

Zestaw możliwych reakcji na pogłębiające się wyludnianie gminy jest ograniczony. Tendencje 

migracyjne i spadek przyrostu naturalnego to zjawiska ogólnoeuropejskie. Gmina posiada jednak 

pewne, choć ograniczone, pole reakcji. 

 

Obecnie planowane i realizowane działania wpisują się w zaproponowane powyżej bloki 

przeciwdziałań 2 i 3. 

Wyraźnie gorzej wyglądają scenariusze rozwojowe w odniesieniu do liczby dzieci w wieku 

szkolnym. Do 2014 r. spadki są przewidywane we wszystkich wariantach, a skutki będą 

zdecydowanie bardziej niebezpieczne. Zgodnie z obserwowanymi cyklami dotyczącymi fal 

poziomu dzietności, od roku 2014 można przewidywać zatrzymanie spadku liczby dzieci, a w 

wariancie optymistycznym oraz neutralnym – nawet niewielki jej wzrost. W roku 2020 można 

spodziewać się liczby dzieci od 790 (w wariancie pesymistycznym), poprzez 820 (w wariancie 

Potencjalne kierunki działań w obliczu wyludniania się gminy Krośniewice 

Dostosowania: 

Ograniczenie 

wydatków  

i dostosowanie 

gospodarki gminy do 

spadku liczby 

mieszkańców, 

ograniczenie inwestycji  

i przygotowanie do 

nieuchronnego spadku 

wartości budżetu 

Przeciwdziałania 1: 

Reorientacja 

charakteru gminy z 

obecnie rolniczego na 

rekreacyjno-mieszkalny 

 

Przeciwdziałania 2: 

Intensyfikacja 

inwestycji 

infrastrukturalnych 

połączona z planem 

rozwoju 

przedsiębiorczości, w 

celu poprawy 

warunków mieszkania i 

stworzenia lepszego 

rynku pracy 

 

Przeciwdziałania 3: 

Wykorzystanie 

lokalizacji gminy w 

centralnej Polsce, 

blisko dróg krajowych i 

autostrad,  

w celu budowy 

centrów logistycznych i 

stworzenia szans 

rozwojowych dla 

pracowników 

(ludności) 
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neutralnym), aż po przeszło 860 (w wariancie optymistycznym). Oznacza to, że nawet w wariancie 

optymistycznym, względem roku 2008, w roku 2014 należy się liczyć ze spadkiem liczby dzieci w 

wieku szkolnym o ponad 90, a w 2020 – o blisko 60. W wariancie pesymistycznym spadek może 

wynieść nawet 130 dzieci. Należy podkreślić, że ewentualne zwiększenie się liczby dzieci po 2014 r. 

nie pozwoli na zrekompensowanie wcześniejszych spadków. Spadek liczby uczniów pociągnie za 

sobą bardzo ważne zmiany w gospodarce gminnej – koszt utrzymania zaplecza edukacyjnego 

będzie finansowany ze zdecydowanie mniejszej subwencji oświatowej. Dodatkowo, konieczne 

będzie pilne wdrożenie planu restrukturyzacji zatrudnienia i podjęcie decyzji o długofalowej 

polityce wobec rzeczowych składników majątku edukacyjnego (obiekty szkolne, poszczególne 

sale itd.). Jest to o tyle kluczowa kwestia, że spadek liczby dzieci wpływa wprost na spadek 

dochodów gminy, zaś nie przekłada się na podobny spadek kosztów edukacji. Szczegółowe 

scenariusze rozwojowe prezentuje rysunek nr 5. 

Rys. nr 5. 

Wariantowa prognoza liczby ludności 
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Należy podkreślić, że zjawiska demograficzne są najbardziej podatne na utrzymanie trendu. 

Trudno jest sobie wyobrazić czynniki zewnętrzne, które mogłyby trend odwrócić w perspektywie 

najbliższych 10 lat. Nawet np. znacząca inwestycja przemysłowa w gminie niekoniecznie 

wpłynęłaby na zahamowanie spadku liczby mieszkańców, a w szczególności nie warunkowałaby 

odwrócenia tendencji spadkowej liczby dzieci w wieku szkolnym. 

Reakcja na spadek liczby dzieci w wieku szkolnym jest niezbędna, bez przystosowania systemu do 

zmniejszonej liczby dzieci, gminie grozi poważny kryzys finansów publicznych. Warto zaznaczyć, że 

już teraz część oświatowa subwencji ogólnej wystarcza na pokrycie zaledwie 56% wydatków na 

edukację w gminie. Zdefiniowano następujące możliwe scenariusze reakcji: 

 

 

Potencjalne kierunki działań w obliczu silnego spadku liczby uczniów 

Dostosowania 1: 

Likwidacja placówek, 

klas i redukcja 

zatrudnienia  

w systemie szkolnym. 

Szczególnie ważna jest 

w tym scenariuszu 

redukcja kosztów 

osobowych 

 Dostosowania 2:  

Daleko idąca 

restrukturyzacja 

systemu edukacyjnego 

w gminie, oparcie go o 

małe społeczne 

placówki – powierzenie 

edukacji społeczności 

lokalnej (np. w zakresie 

klas 1-3 SP) 

 

Dostosowania 3: 

Zapewnienie 

alternatywnych źródeł 

finansowania systemu 

edukacyjnego w 

obecnym kształcie, co 

może być bardzo 

trudne w perspektywie 

zagrożenia spadkiem 

dochodów 

 

Przeciwdziałania: 

Działania na rzecz 

pozyskania większej 

liczby dzieci do 

systemu 

edukacyjnego, 

poprzez ogólną zmianę 

struktury ludności gminy 

(patrz: 

przeciwdziałanie 

wyludnieniu) 
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5.2. Zjawiska gospodarcze 

W perspektywie średniookresowej należy spodziewać się niejednoznacznych zjawisk 

gospodarczych. Wynikają one jednak głównie z tendencji makroekonomicznych, a tylko 

nieznacznie zależą od uwarunkowań lokalnych. 

Pierwszym zjawiskiem, którego należy się spodziewać, będzie dalszy wzrost wskaźnika bezrobocia 

w gminie w stosunku do średniej wojewódzkiej, aż do poziomu 270-300% (w zależności od 

wariantu). Taka sytuacja nie musi oznaczać automatycznie wzrostu poziomu bezrobocia w gminie 

Krośniewice. Pamiętajmy, że analizowany wskaźnik odnosi się do średniej wojewódzkiej. Należy 

jednak podkreślić, iż przewidywane trendy nie są korzystne i biorąc pod uwagę ich natężenie, 

można się spodziewać w gminie wzrostu liczby osób bez pracy. Tempo wzrostu oraz różnice 

pomiędzy scenariuszami prezentuje rysunek nr 6. 

Rys. nr 6. 

Wariantowa prognoza relacji wskaźnika 
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Poziom bezrobocia w gminie nie zmieni się znacząco nawet przy założeniu powstania nowych 

nowoczesnych zakładów pracy. Jest to związane z niskim poziomem wykształcenia osób 

bezrobotnych w gminie oraz wyraźnym oporem osób z najniższym wykształceniem do 

podnoszenia swoich kwalifikacji. 

Drugim, tym razem pozytywnym, zjawiskiem, jakiego należy spodziewać się w gminie, a które jest 

ściśle powiązane ze spadkiem bezrobocia, jest wzrost liczby przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1 000 

mieszkańców. Wzrost ten będzie spowodowany zarówno wzrostem bezwzględniej liczby 

przedsiębiorstw, jak też spadkiem liczby mieszkańców (spadek mianownika powoduje wzrost 

wskaźnika). Nawet jednak te dwa czynniki nie pozwolą do roku 2020 na osiągnięcie obecnej 

średniej krajowej (98). W wariancie optymistycznym, gmina może w perspektywie najbliższych 10 

lat osiągnąć wskaźnik na poziomie obecnej średniej dla gmin miejsko-wiejskich województwa 

łódzkiego (89 podmiotów w 2008 r.). Pamiętać jednak należy, iż średnie wojewódzkie i krajowe 

także będą rosły w skali kraju. Przewidywane zmiany w aktywności gospodarczej społeczności 

lokalnej są zatem znaczące, jednak trudno spodziewać się, aby stały się one motorem trwałej 

poprawy sytuacji ekonomicznej mieszkańców. Pozytywne trendy są faktem, ale ich skala nie 

pozwala na przesadny optymizm. Szczegółowe przewidywania w zakresie liczby podmiotów na 1 

000 mieszkańców prezentuje rysunek nr 7. 
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Rys. nr 7. 

Wariantowa prognoza liczby zarejestrowanych 
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Reasumując, w zakresie gospodarki przed gminą Krośniewice stają ważne wyzwania. 

Podstawowym będzie wpływanie na zahamowanie rosnącego poziomu wskaźnika bezrobocia w 

relacji do średniej wojewódzkiej. Można spodziewać się ożywienia aktywności gospodarczej 

społeczności lokalnej, jednak jego wpływ na rozwiązanie problemu może nie być wielki. Aby 

stymulować pozytywne zjawiska gospodarcze i zwiększać ich tempo, gmina może podjąć 

aktywne działania prorozwojowe. 

 

W chwili obecnej gmina stara się o poszerzenie granic miasta Krośniewice do linii obwodnicy,  

w celu utworzenia nowych, atrakcyjnie zlokalizowanych i uzbrojonych terenów inwestycyjnych. 

5.3. Budżet i gospodarka komunalna 

Zadaniem dużo trudniejszym jest prognozowanie zjawisk w zakresie gospodarki jednostki 

samorządu terytorialnego. Może wystąpić bardzo wiele czynników niezależnych i wymykających 

się analizie trendu. Pierwszym z takich czynników jest wdrażana właśnie nowelizacja ustawy o 

finansach publicznych oraz zmiany w systemie finansowania gmin. Nie zmienia to jednak faktu, iż 

pewne procesy mogą zachodzić dalej w skali zbliżonej do dotychczasowej. Bardzo ciekawych 

wniosków dostarcza analiza trendów w zakresie udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach 

ogółem. Można przewidywać, iż – podobnie jak miało to miejsce w latach ubiegłych – trend w 

tym zakresie nie będzie miał charakteru liniowego. Okresy większej aktywności inwestycyjnej, takiej 

jak w 2007 r., będą przeplatały się z okresami braku inwestycji (lata 2003 i 2005). Jest to zjawisko 

Potencjalne kierunki działań stymulujących rozwój gospodarczy w gminie Krośniewice 

Działanie 1: 

 Tworzenie lokalnej 

infrastruktury 

wspierania 

przedsiębiorczości, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

wspierania lokalnych 

firm i gospodarstw 

rolnych  

w pozyskiwaniu 

środków pomocowych 

Działanie 2: 

 Tworzenie warunków 

obszarowych i 

infrastrukturalnych do 

powstawania 

znaczących obiektów 

gospodarczych 

wykorzystujących 

dogodne położenie 

gminy Krośniewice w 

kontekście systemu 

komunikacyjnego (np. 

zbrojenie terenów) 

 

Działanie 3: 

 Aktywne działania 

władz lokalnych w 

kierunku 

wypromowania gminy, 

jako miejsca 

przyjaznego do 

inwestycji 

gospodarczych w 

wybranej dziedzinie 

(np. logistyce) 

 

Działanie 4: 

Tworzenie przez władze 

lokalne sprzyjającego 

klimatu wobec 

lokalnych 

przedsiębiorców, 

redukcja poziomu 

podatków lokalnych ( 

jest to niebezpieczne w 

obliczu 

przewidywanego 

deficytu finansowania 

edukacji) 
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naturalne. Każdy wysiłek inwestycyjny musi być poprzedzony akumulacją środków, zaś po nim 

przeważnie następuje okres spłaty powstałych w jego wyniku zobowiązań.  

W prognozie dla gminy Krośniewice niepokoi przede wszystkim niski poziom wydatków 

inwestycyjnych. Niezależnie od wariantu, analizując dane historyczne, należy się spodziewać ich 

na poziomie około 7%. Warto pamiętać, że w latach 2000-2008 w gminach miejsko-wiejskich 

województwa łódzkiego wskaźnik ten kształtował się na średnim poziomie 20%, a więc niemal 3-

krotnie wyższym. Sytuacja ta spowodowana jest faktem, że w przeciwieństwie do wielu innych 

gmin, gmina Krośniewice w latach 2004-2006 nie pozyskała środków poakcesyjnych ZPORR oraz w 

latach wcześniejszych środków przedakcesyjnych (np. SAPARD). Natomiast w tej chwili gmina 

Krośniewice jest na 5. miejscu wśród gmin wiejsko-miejskich województwa łódzkiego i 24. w kraju 

pod względem pozyskania środków unijnych w stosunku do liczby mieszkańców3. Spadek liczby 

mieszkańców oraz spadek liczby dzieci w szkołach to czynniki, które będą wpływały na 

zmniejszenie się dochodów. Koszty bieżące mają przeważnie charakter trudno redukowalny. 

Ewentualne cięcia wydatków dotkną więc w pierwszej kolejności inwestycji. 

Można zatem oczekiwać spadku wydatków na inwestycje. Nawet przy założeniu silnego 

dofinansowania, poziom budżetu inwestycyjnego nie wystarczy na pokrycie kosztów 

niekwalifikowanych oraz udziału własnego w bardzo ambitnym planie inwestycji. Przewidziany 

udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem do roku 2020 prezentuje rysunek nr 8. 

Należy podkreślić, iż krzywe trendu mają na rysunku mają charakter zbliżony do liniowego. W 

rzeczywistości takie nie będą, gdyż – jak powiedziano wcześniej – okresy wzmożonego wysiłku 

inwestycyjnego i relatywnej stagnacji w tym zakresie się przeplatają. Rysunek ma jednak 

uzmysłowić ogólny trend jakiego należy się spodziewać. 

Rys. nr 8. 
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Kluczowe znaczenie dla gospodarki budżetowej będą miały zmiany w wartości dochodów 

budżetowych. Na przestrzeni ostatnich 7 lat wartość budżetu wyraźnie rosła. Było to jednak 

zjawisko powszechne dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Analiza danych 

historycznych pokazuje, że pomimo wzrostów i spadków, relacja dochodów gminy Krośniewice na 

jednego mieszkańca do średnich dochodów wszystkich gmin na jednego mieszkańca w całym 

województwie pozostaje na ogół na poziomie około 90-100%. Wyjątkiem był rok 2006, kiedy to 

dochody były wyższe od średniej wojewódzkiej aż o 12%. Można się spodziewać, że wysoki poziom 

dochodów utrzyma się także w najbliższych latach. Różnice pomiędzy scenariuszem 

optymistycznym a pesymistycznym, dla roku 2020, zamykają się w przedziale 110-122%. Prognozy w 

tym zakresie obrazuje rysunek nr 9. 

                                                      

3 Ranking „Rzeczpospolitej”, 8.03.2010. 
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Rys. nr 9. 
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Niski poziom udziału wydatków inwestycyjnych może wiązać się ściśle z niskim udziałem 

dochodów własnych w całości dochodów gminy. W 2008 r. wyniósł on zaledwie 39%, podczas 

gdy w gminach miejsko-wiejskich województwa łódzkiego średnio aż 51%. W perspektywie roku 

2020 można oczekiwać równie niskiego poziomu dochodów własnych – około 41-44%. Szczegóły 

w tym zakresie prezentuje rysunek nr 10. 

Rys nr 10. 

Wariantowa prognoza udziału dochodów 

własnych w dochodach ogółem gminy
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Niski poziom dochodów własnych będzie powodował problemy z realizacją inwestycji. Dochody 

te są bez wątpienia źródłem najbardziej stabilnym, choć także podatnym na czynniki 

makroekonomiczne. W perspektywie możliwości włączenia dodatkowych obszarów do terenów 

miejskich i utworzenia podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, powyżej przedstawiony 

trend dotyczący dochodów własnych może ulec korzystnym zmianom. 

Obserwowane tendencje wskaźników budżetowych powinny skłaniać władze lokalne do 

podjęcia wysiłku na rzecz restrukturyzacji finansów. Najbliższe lata mogą przynieść niekorzystne 

zjawiska  

w tym zakresie. Dlatego szczególnie ważne jest przygotowanie gospodarki gminnej na spadek 

dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Gmina posiada pewne możliwości 

przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom. 
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Oddzielną kwestię stanowi zagadnienie rozwoju sieci medialnych w gminie. Relatywnie dobrze 

rozwinięta jest sieć wodociągowa. Biorąc pod uwagę dane historyczne, w zależności od 

scenariusza, gmina może w roku 2020 osiągnąć wskaźnik odsetka mieszkańców korzystających z 

wodociągów na poziomie zbliżonym do 100% (por. rys. nr 11). Wzrost taki może następować w 

ramach bieżącego wysiłku inwestycyjnego (np. na lata 2012-2014 zaplanowana jest modernizacja 

ujęć wody i spięcie sieci wodociągowych). Zupełnie inaczej wygląda kwestia kanalizacji: w ciągu 

ostatnich 7 lat liczba korzystających z tej sieci pozostaje niezmienna – jest to około 40% 

mieszkańców gminy. W tej dziedzinie niezbędny wzrost może nastąpić wyłącznie poprzez skokowy 

plan inwestycyjny. Kluczowe znaczenie ma pozyskanie środków zewnętrznych na budowę 

kanalizacji – środków budżetowych może ewentualnie wystarczyć na niezbędny udział własny, ale 

nie na pokrycie całego kosztu inwestycyjnego. Inwestycje rozpoczęte w 2007 r. (zakończenie 

planowane w roku 2011), dofinansowane w ramach RPO WŁ, obejmują modernizację istniejącej 

oczyszczalni i dobudowanie  

7,1 km sieci kanalizacyjnej i powinny pozwolić na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej około 1200 

osób. Wskaźnik skanalizowania może zwiększyć się więc o około 13%, do poziomu około 55-56% ( w 

wariancie neutralnym) w 2012 roku. Warto w tym miejscu podkreślić, iż na przestrzeni najbliższego 

dziesięciolecia kwestia rozwiązania w zakresie gospodarki ściekowej będzie miała kluczowe 

znaczenie nie tylko z cywilizacyjnego, ale także z ekonomicznego punktu widzenia. Gmina 

Krośniewice ma charakter rolniczy, a kanalizacja (lub wybrane formy alternatywne, np. 

oczyszczalnie przydomowe) jest warunkiem modernizacji gospodarstw – zwłaszcza podwyższania 

stopnia przetworzenia produkcji rolnej w gospodarstwie. Można przyjąć z ogromną dozą 

prawdopodobieństwa, iż rozwiązanie problemu gospodarki ściekami będzie jednym z głównych 

wyzwań dla władz lokalnych najbliższych dwóch kadencji (do roku 2014). 

Potencjalne kierunki działań w zakresie gospodarki budżetowej 

Agresywny:  

Zadłużenie gminy w 

celu realizacji istotnych 

zadań inwestycyjnych 

w obliczu potencjalnej 

dostępności środków 

pomocowych. Należy 

unikać zadłużania w 

celu pokrycia kosztów 

bieżących 

Aktywny: 

 Redukcja kosztów 

bieżących działalności 

gminy, co w przypadku 

gminy Krośniewice musi 

odnosić się do redukcji 

kosztów oświaty 

(przynajmniej do 

poziomu 

samofinansowania się 

oświaty z subwencji 

oświatowej) 

 

Umiarkowany:  

Pozostawienie obecnej 

struktury wydatków  

i korygowanie ich 

poziomu w miarę 

ewentualnego 

ograniczania 

dochodów  

z tytułu subwencji 

oświatowej i spadków 

dochodów własnych 

obliczanych na 

mieszkańca 

 

Pasywny:  

Podejmowanie działań 

naprawczych dopiero  

w momencie 

pojawienia się 

zagrożenia 

niezbilansowania 

budżetu i wyraźnych 

spadków dochodów 

(finansowanie 

działalności bieżącej w 

pewnym stopniu 

długiem) 
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Rys. nr 11. 
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Biorąc pod uwagę sytuację budżetową gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie liczby 

ludności i dochodów, można sformułować kilka wariantów działania w odniesieniu do kwestii 

infrastrukturalnych. 

Potencjalne kierunki działań w zakresie infrastruktury 

Agresywny:  

Zadłużenie gminy w 

celu realizacji istotnych 

zadań inwestycyjnych 

w obliczu potencjalnej 

dostępności środków 

pomocowych. Należy 

unikać zadłużania w 

celu pokrycia kosztów 

bieżących 

Aktywny:  

Przygotowanie 

wieloletniego planu 

inwestycyjnego dalszej 

rozbudowy kanalizacji  

w głównych 

skupiskach ludności 

oraz planu budowy 

oczyszczalni 

przyzagrodowych na 

terenach pozostałych 

 

Umiarkowany:  

Objęcie wybranych 

części gminy planem 

budowy lokalnych 

oczyszczalni (np. dla 

jednej wsi, kilku 

gospodarstw itd.)  

i współfinansowanie 

ich przez budżet gminy  

i mieszkańców 

 

Pasywny:  

Niepodejmowanie 

kolejnego wysiłku 

inwestycyjnego do roku 

2020, w związku  

z przewidywanymi 

niekorzystnymi zmianami 

w budżecie gminy oraz 

prognozowanym 

problemem w pokryciu 

kosztów edukacji. 
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6. Podsumowanie 

Reasumując, w gminie Krośniewice można spodziewać się następującego rozwoju sytuacji 

społeczno-gospodarczej: 

 1.  Spadać będzie liczba mieszkańców – będzie to spadek na poziomie zbliżonym do średniej 

dla województwa i gmin miejsko-wiejskich. Nie doprowadzi on do katastrofy 

demograficznej w ciągu najbliższych 10 lat, ale da się odczuć w gospodarce gminy. 

 2.  Do roku 2014 spadać będzie liczba uczniów w szkołach gminnych. Jednocześnie 

proporcjonalnie spadnie wartość subwencji oświatowej, a koszty funkcjonowania systemu 

oświatowego pozostaną na niemal niezmienionym poziomie, co będzie pogłębiało 

deficytowość edukacji w budżecie gminy lub zaowocuje trudną restrukturyzacją. Sytuacja  

w tym zakresie może poprawić się nieco po 2014 r., kiedy to przewidywane jest 

zahamowanie tempa spadku lub nawet niewielki wzrost liczby uczniów. Należy jednak 

zauważyć, iż ewentualny wzrost nie rozwiąże problemu finansowania oświaty. Nie można 

liczyć na skuteczność taktyki „przeczekania”, aż zwiększy się liczba uczniów, gdyż w roku 

2020 będzie ona mniejsza niż w chwili obecnej. 

 3.  Wzrastać będą dochody budżetowe, jednak udział dochodów własnych pozostanie na 

niemal niezmienionym niskim poziomie około 42%. Dochody zewnętrzne, w świetle 

prognozowanego spadku liczby uczniów, mogą zacząć spadać. Co istotne, dochody 

gminy na jednego mieszkańca ustabilizują się na poziomie powyżej 100% średniej dla 

województwa, co plasować będzie gminę (jako jednostkę samorządu terytorialnego) w 

grupie bogatszych (powyżej średniej). 

 4.  Kluczowe znaczenie, w perspektywie pogorszenia się stopnia samofinansowania edukacji 

(obecnie zaledwie 56%), ma uchronienie budżetu przed całkowitą rezygnacją z 

majątkowych wydatków inwestycyjnych. Dzisiaj ten poziom jest niewielki, chociaż były 

okresy, gdy wydatki inwestycyjne wynosiły nawet 20-25% budżetu. Pogorszenie się stopnia 

samofinansowania edukacji może stanowić istotne zagrożenie dla inwestycji.  

 5.  Należy oczekiwać wzrostu relatywnego wskaźnika bezrobocia do około 2020 roku. 

Przeciwdziałanie temu zjawisku powinno stać się jednym z głównych zadań dla lokalnych 

władz. 

 6.  Można oczekiwać pewnego ożywienia aktywności gospodarczej mieszkańców i wzrostu 

liczby podmiotów na 1 000 mieszkańców. Gmina Krośniewice pozostanie jednak gminą 

ściśle rolniczą i trudno oczekiwać, aby wskaźnik ten był wiele wyższy niż dla wszystkich gmin 

miejsko-wiejskich w kraju. Istnieje także ryzyko, że wzrost liczby firm nie spowoduje spadku 

bezrobocia, gdyż rejestrowanie własnej działalności gospodarczej może być formą 

ucieczki dotychczasowych pracowników przed grożącym im zwolnieniem. Nie można 

zatem oczekiwać skokowego wzrostu dochodów powiązanych z dochodami firm osób 

fizycznych. 


