
UCHWAŁA NR XLIX/ 237/ 2014
RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gacki na lata 2014 - 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594,poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz § 10 ust 2, pkt. 2a Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. 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 (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 501, z 2014 r. poz. 665) Rada Gminy Szydłów 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Gacki na lata 2014 - 2021 przyjęty przez zebranie wiejskie 
mieszkańców miejscowości Gacki w dniu 16 czerwca 2014 r., stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po 14 dniach od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Janusz Juszczak
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Załącznik 

do Uchwały Nr XLIX/237/2014 

Rady Gminy Szydłów 

z dnia 18 czerwca 2014 r. 

 

 

 

Gmina Szydłów 
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Gacki, czerwiec 2014 r. 
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1. Charakterystyka miejscowości 

 

1.1. Położenie administracyjno-geograficzne 

 

Miejscowość Gacki administracyjnie należy do Gminy Szydłów w Powiecie 

Staszowskim. Centrum miejscowości znajduje się około 3 km na południowy-wschód od 

Szydłowa. 

 

   
Ryc. 1. Mapka miejscowości Gacki. Źródło: geoportal.gov.pl 

 

1.2. Historia miejscowości 

 

Miejscowość pojawia się w źródłach pisanych po raz pierwszy w r. 1439 jako wieś 

królewska. W drugiej połowie XVI w. żyło tu 10 kmieci i jeden zagrodnik. Był folwark 

królewski składający się z 3 pól. Lustracja z lat 1660-1664 wspomina, że na rzece Ciekącej 

był kiedyś młyn nazywany „Gostowski”, który „z dawna spustoszał i teraz go nie masz”. 

 W 1827 r. w Gackach mieszkało 286 osób w 41 domach. W 1921 r. miały 723 osoby 

(364 mężczyzn i 359 kobiet) i 109 numerów domów.  

  

1.3. Struktura przestrzenna miejscowości 

 

Miejscowość Gacki składa się z dwóch zasadniczych części tzw. Gacek Górnych i Gacek 

Dolnych. Obydwie charakteryzują się zabudową typu rzędowego – po jednej stronie 

głównych ulic. Gacki Dolne leżą bliżej Szydłowa, Górne – bardziej na południe. Przedziela je 

dolina rzeczna. W skład miejscowości Gacki zalicza się także tzw. Kuców leżący na 

południowy-zachód od Gacek Górnych, a także tzw. Pastwisko (południowy-wschód 

miejscowości) i Strzeleckie – zabudowania w sąsiedztwie miejscowości Mokre. 
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1.4. Demografia 

 

Współcześnie Gacki liczą 481 mieszkańców (471 stałych i 10 czasowych), co czyni je 

drugim, po Szydłowie, największym sołectwem gminy. Struktura mieszkańców wg płci: 

mężczyzn: 246, kobiet 235. 

 W ostatnich 4 latach widać tendencję wzrostową liczby mieszkańców, co przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tab.1. Liczba mieszkańców Gacek w latach 2000-2013 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Liczba 

mieszkańców 495 495 485 490 495 491 486 473 469 470 462 464 476 481 

 

2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości 

 

2.1. Zasoby przyrodnicze 

 

Miejscowość Gacki, podobnie jak cała Gmina Szydłów, leży w obrębie Chmielnicko-

Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jest to obszar o charakterze rolniczo-

leśnym. W jego szacie roślinnej dominują lasy występujące zwarcie na większym terenie w 

rejonie między Włoszczowicami a Piotrkowicami, na zachód od Chmielnika i na południe od 

Drugni. Pod względem siedliskowym przeważają tu bory sosnowe i bory mieszane, 

sporadycznie występują fragmenty borów trzcinnikowych, olsów i łęgów. W okolicach 

Drugni na rędzinach jurajskich wykształcił się bogaty subkontynentalny bór mieszany, 

przechodzący miejscami w grąd wysoki i świetlistą dąbrowę. W rezerwacie Radomice na 

siedliskach grądu wysokiego występuje ponad 1200 cisów. Ważnym elementem szaty 

roślinnej są zbiorowiska nieleśne: głównie torfowiska z udziałem takich rzadkich roślin jak: 

przygiełka biała, sesleria błotna, turzyca Davalla, storczyki: kruszczyk błotny, storczyk 

szerokolistny. Na wychodniach skał węglanowych porastają murawy kserotermiczne znacznie 

jednak uboższe niż nad dolną Nidą. 

Obszar Ch-SzOChK pełni ważne ekologiczne funkcje łącznikowe pomiędzy Zespołem 

Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Zespołem Parków Krajobrazowych Ponidzia. 

Jego pierszoplanową funkcją jest ochrona wód powierzchniowych głównie rzeki Czarnej 

Staszowskiej wraz ze zbiornikiem wodnym Chańcza. 

 

2.2. Dziedzictwo kulturowe 

 

Najstarszym budynkiem w Gackach (Dolnych) jest drewniany dom nr 49 zbudowany 

w 1900 r. Jest on wpisany do rejestru zabytków. Poza tym, nie ma w Gackach innych 

obiektów wpisanych do rejestru konserwatorskiego. 
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2.3. Obiekty i tereny 

 

W Gackach w pobliżu tzw. Kucowa znajdują się obiekty nieczynnej już cegielni: budynki 

suszarni, pieca i magazynów.  

 

 
Ryc. 2. Ruina cegielni. Fot. K. Bzówka 

 

W pobliżu znajduje się zbiornik wodny tzw. Gliniak, który powstał z pozyskiwania w tym 

miejscu gliny na potrzeby cegielni. Zbiornik jest zarybiony, wykorzystywany do celów 

wędkarstwa rekreacyjnego. 

Na tzw. Kucowie, na rzeczce Ciekącej znajduje się stary, murowany most. Przez most ten 

przebiegał historyczny szlak z Krakowa do Szydłowa. 

 

2.4. Infrastruktura społeczna 

 

Na terenie wsi Gacki (Dolne) znajduje się budynek po byłej szkole podstawowej. Został 

on oddany do użytku w 1961 r. Część pomieszczeń zaadaptowana została jako świetlica 

wiejska, pozostałe pomieszczenia służą jako mieszkania komunalne. 

Obiektem użyteczności publicznej jest remiza Ochotniczej Straży Pożarnej wybudowana 

w 1975 r., gdzie znajdują się pomieszczenia pełniące funkcje świetlicowe i kuchenne.  

 

2.5. Infrastruktura techniczna 

 

Wszystkie gospodarstwa na terenie sołectwa mają dostęp do energii elektrycznej. 

Miejscowość jest zwodociągowana – długość sieci wodociągowej wynosi 6,8 km. Odbiorem 

stałych odpadów komunalnych zajmuje się P.H.U. Zieliński w Rakowie. Ścieki gromadzone 

są w przydomowych szambach i wywożone przez wozy asenizacyjne do oczyszczalni 
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ścieków w Gackach. Miejscowość ma dostęp do usług telefonii komórkowej oraz dostęp do 

internetu w technologii radiowej i kablowej. 

 

2.6. Gospodarka i rolnictwo 

 

Gacki są miejscowością typowo rolniczą. W pobliżu nie ma dużych zakładów 

przemysłowych. W Urzędzie Gminy w Szydłowie zarejestrowanych jest osiem podmiotów 

gospodarczych świadczących sprzedaż artykułów spożywczo-przemysłowych, hurtową 

sprzedaż warzyw i owoców, usługi transportowe, sprzedaż i naprawę samochodów. 

W uprawach rolnych dominują sady śliwowe. 

 

2.7. Kapitał społeczny i ludzki 

 

W Gackach działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej o bardzo bogatych tradycjach. 

Powstała w 1924 r. i aktywnie działa do dziś zrzeszając wielu druhów ochotników. 

Na terenie miejscowości swoją siedzibę ma Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 

z Gacek i Mokrego, które powstało w 2012 r. i działa na rzecz aktywizacji kobiet 

i podtrzymywania miejscowych tradycji. 

Z Gacek pochodzi jeden z najbardziej uznanych współczesnych malarzy polskich prof. 

Marian Czapla, który zawodowo związany jest z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. 

3. Analiza SWOT miejscowości Gacki 

 

Analiza SWOT jest techniką polegającą na segregacji posiadanych informacji w jakiejś 

tematyce na cztery kategorie czynników strategicznych: S (Strengths) – mocne strony: 

wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu; W (Weaknesses) – 

słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu; O 

(Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę 

korzystnej zmiany; T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego 

obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 

 

S – mocne strony W – słabe strony 

 Położenie w pobliżu Szydłowa 

 Stale zwiększająca się liczba 

mieszkańców – proces odwrotny do 

spadkowej tendencji w Gminie 

Szydłów 

 Dogodne warunki do rozwoju 

sadownictwa 

 Budynek OSP 

 Budynek starej szkoły 

 Dobra sieć dróg 

 Duży potencjał społeczny 

 Brak infrastruktury sportowej 

 Brak miejsca zabaw dla dzieci 

 Słaba dostępność komunikacji 

autobusowej i busowej 

 Patologie społeczne – bezrobocie i 

alkoholizm 

 Stara szkoła wymagająca nakładów 

inwestycyjnych 

 Brak istotnych obiektów zabytkowych 
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(Ochotnicza Straż Pożarna, Koło 

Gospodyń) 

 Mały zbiornik wodny – Gliniak 

O – szanse  T – zagrożenia 

 Budowa boiska szansą na organizację 

czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych mieszkańców wsi 

 Budowa placu zabaw dla dzieci 

 Poprawa infrastruktury drogowej 

(nawierzchnie, chodniki, rowy) 

 Dalszy rozwój sadownictwa 

 Pozyskanie funduszy unijnych z 

okresu programowania 2014-2020 

 Większa aktywizacja społeczności 

lokalnej 

 Stworzenie miejsc pracy poprzez 

budowę przetwórni owoców 

 Bezrobocie 

 Pogorszenie stanu infrastruktury dróg 

 Zniechęcenie do pracy w rolnictwie ze 

względu na nieopłacalność produkcji 

 Brak rozwoju życia kulturowego i 

społecznego 

 Nuda, brak rozrywki, sposobu i miejsca 

na spędzanie wolnego czasu dla dzieci i 

młodzieży 

 Ograniczone środki finansowe budżetu 

Gminy 

 Emigracja zarobkowa i zmniejszenie 

liczby mieszkańców 

 

Z analizy SWOT wynika przewaga mocnych stron nad słabymi oraz przewaga szans nad 

zagrożeniami. Mieszkańcy widzą wiele możliwości w zakresie poprawy wizerunku wsi, nie 

zapominając o zagrożeniach – głównie warunkowanych czynnikami zewnętrznymi. Powyższa 

analiza stanowi źródło do zaplanowania określonych przedsięwzięć w miejscowości Gacki 

w perspektywie czasowej 7 najbliższych lat.  

 

4. Planowane zadania inwestycyjne 2014-2021 z podaniem szacunkowych kosztów ich 

realizacji 

 

Plan Odnowy Miejscowości Gacki zakłada realizację określonych przedsięwzięć i zadań 

inwestycyjnych. Wynikają one wprost z przeprowadzonej analizy i przyjętych priorytetów 

rozwoju miejscowości. 

 

Nazwa planowanego zadania 
Czas 

realizacji 

Nakłady 

brutto [PLN] 

1. Budowa boiska sportowego 2014 – 2015 180.000 

2. Budowa placu zabaw 2014 – 2015 80.000 

3. Remont remizy OSP 2016 – 2017  20.000 

4. Modernizacja budynku byłej szkoły 2017– 2018 150.000 

5. Kanalizacja miejscowości 2018 – 2020 200.000 

6. Gazyfikacja miejscowości 2020 150.000 

7. Melioracja miejscowości 2021 200.000 
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5. Opis i charakterystyka „obszarów o szczególnym znaczeniu” 

 

Obszarami o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców i 

sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz 

cechy funkcjonalne i przestrzenne w miejscowości Gacki są w szczególności: 

 Teren wokół budynku po szkole podstawowej, 

 Teren wokół remizy strażackiej. 

 

 
Ryc. 3. Obszary o szczególnym znaczeniu w Gackach. Oprac. własne.  

Źródło zdjęcia: geoportal.gov.pl 

 

Teren wokół budynku po szkole podstawowej leży w centralnej części Gacek Dolnych 

przy drodze powiatowej. Budynek szkoły podstawowej pełnił w latach 1961 – 2005 funkcje 

oświatowe. Kiedy szkoła została zlikwidowana, budynek zaadaptowano częściowo na 

mieszkania komunalne. Część pomieszczeń zaadaptowano na świetlicę wiejską. Za 

budynkiem znajduje się plac po dawnym boisku szkolnym. 

Remiza strażacka leży w zachodniej części Gacek Dolnym przy drodze powiatowej 

i w pobliżu drogi – łącznika z Gackami Górnymi. Plac przed remizą i po stronie zachodniej 

jest wyasfaltowany, reszta to plac trawiasty. Obok remizy pod trzema dużymi modrzewiami 

znajduje się pomnik – krzyż kamienny upamiętniający Juliannę Długosz oraz figurka Matki 

Boskiej na kamieniu granitowym. 
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