
:

J
'I

Jacy jesteśmY?

)

)

co ją wyróznia?

zwarta, tradycyjna zabudowa wjejska
]okalna integlacja' or9anizowa.1ie Wspólnych przedsięwzięć
dobrŻe utrzymane Walory krajobrazu
środowisko naturalne nie jest zan jeczysŻczone

h uciąż]iwYch dla środowiska

.]akie pełnifunkcje?
przede wsŻystkjm funkcje miesŻkaniowe
Wieś gminna, będąca ŻaplecŻem rolniczym, usługowym,
handlowym i p.odUkcyjnym dia okolicŻnych gosóodjrstw
wieiskich

Kim są mieszkańcy?

sołectwo Gózd liczy ok. 13oo rnieszkańców
właściciele indywidualnyĆh 9ospodarstw rolnych
pracownicy zakładów placy na terenie miejscowości
poŻa nią
osoby prowadzące dŻiałalność handlową i usługową
dzieci i młodzieŹ
emeryci. renclści i bezrobotnj

olaŻ qminy i

Co daje utrzymanie?

praca We Własnym indywidualnym 9ospodarstwie rolnym?
(sołectwo Gózd liczy 246 indywjduaJnych gospodarstw roinych)
placa zarobkowa na terenje mjejscowoścj' na terenie gminy i
poza terenem gminy
praca zarobkowa naucŻycjeli i pracowników administracyjnych
śwladclenia socjaine wpu: renty, emerytury, Żaslki ola
ł]ezrobotnych
praca na własny rcchunek w usługach lub handlu
praca zarobkowa poza terytorium kraju
szaTa strefa

Jak zorganizowani są
mieszkańcy?

aktywne organizacjel
Koła Gospodyń Wiejskich
ochotnicza straż Pożarna
Rada sołecka

W jEki sposób
rozwjązują probIe.ny?

podstBwowe problemy wsi roŻWiązywane są przeŻ organjzońŹnie
zebrań Wiejskich' współpraca z UrŻędem Gminy

Jaki Wygląd ma nasŻa

zabudowa dość zwartat im dalej od centrum/ tyń zabudowania

blak małej architekturv i mi do czynneqo uDrawiania soońL

coraz bardŻiej rozprosŻone
obejścia zadbane WzdJuż dro9i krajowej
oświetlenie występUje rylko W cŻęśc'centralnej Ws'
można zauWażyć niezadaWalający stan części dróg oraz
chodników (W Wielu miejscach ich całkowity brak)

Jakie obyczaje i tradycje
są u nas pielęgnowane i

rozwijane?

kultywowanie tradycji religijnych (Boże ciało, droga krzy{owa,
odpusty, etc.)
dożynki parafialne i uroczystości kościelne
p-ielęgjowana 

'jest tradycyjna kultura ludowa (dŻiałają zespoły
Koła Gospodyń Wiejskjch,,Klub Pogodnego życia,,)

fJJ:til* fo.my pieięgnacji różnorodnych tradycji i

Jak wygłądają
miesŻkanja i obejścia?

występuje zróżnicowanie sta.ej i nowej zabudowy
obejścja są Żadbane; wokoł domów są starannie utrzynane
ogródki l mielsca służące rek reacji
.jest też sporo miejsc Żaniedbanych (Żdewastowane budynki,

zabudowa jednorodzinna

teren Wokoł nich nieuDo.zadkowa
Jaki jest stan otoczenia i
środoWiska?

środowisko naturalńe nie
inf rastruktury technicznej

skażone, ale należy zadbać o poprawę
zmierŻającej do wyeliminowania
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Ża9rożeń dla środowiska natu16lnego
miejscowość W całości jest zwodociągowand,
z]okalizowana jest stacja uŻdatnjania Wody,
Wieś posiada także sieć kanaliŻacyjną ścieki
do oczyszczalnj ścjeków
wieś W całości jest stelefonizowana
dobrŻe rozwinięta sieć energetyczna

na terenle

odploWadzane są

Jakie jest rolnictwo?
większość stanoWią gospodarstwa średniotowarowe,
wielokierunkowe, niedofinansowan€
przewaqa oleb lekkich IV, V. VI klasv

Jakie są powiąŻania
komunikacyjne?

dobre połączen:e za pomocą drogl krajowej nr 12 7 Raoor'ie-
(zachod), LUblinem (wschód)
dogodna i]ość połącŻeń lokalną siecią aUtobusów Ż miastem
powiatowym Radom (l4PK, PKS)
własny transpoń

Co proponujemy
dzieciom i młodzieży?

jmprezy okolicznościowe' konkUrsy, Wystawy, imprezy sportóńó
oraŻ folmy Żajęć poza szkolnych organizowane prŻeŻ Kluby
spońowq, bibliotekę i świetlice środowiskowe

vll. wIzJA l MISJA RozwoJU soŁEcTWA GózD

Wizja jest zapisem Woli mieszkańcóW iich deklaracją Wspólnego
urzeczywistniania nakreślonych celóW| odwołuje się do przyszłosci. wiz5a'w sńe;
istocie łączy Wszystkie środowiska, siły i osoby na rzecz jej realizacji,;ódnak beź
Wskazywania sposobów i środkóW' .Te zapewne będą Wypadkową aspiracj,
dośWiadczeń ipomysłowości mieszkańcóW i ośrodków'dicyzy;nycn wtielającyóń
ją W życie.

WiŻja stanu docelowego sołectwa Gózd
Dlaczego chcemy odnowY wsi?- nasza Wieś ma Wszelkie szanse rozwojowe - posiadamy lnfrastrukturę, która

będzie doskonałym zapleczem dla rozwoju życia kulturalnego w sołectwie- chcemy żyć W pięknym estetycznym otocŻeniu- chcemy się lepiej poznac izintegrowac- chcemy poprawić Wa]-unki codzjennego życia, wyrównać nasze szanse z
miastem i innymi ośrodkami z i spoza gminy

- chcemy zapewnić dobre Warunki dla mieszkańców- chcemy skorzystać z okazji sfinansowania naszych potrzeb

Jakie ma być nasze sołectwo?

co ma go wyróżniać?
- estetyka i nieskażone środowisko naturalne
- dobrze rozwinięte lolnictwo_ zachowanie istniejących wartości środowiska kulturowego w

połączeniu z ochroną i kształtowaniem środowiska orzviodniczeoo

Jakie ma pełnić
funkcje?

usługowe, handlowe' edukacyjne, kultu.alne, rolnicze
agroturystyczne
ma być lokalnym centrum administracyjnym z prężnie
działającymi jednostkam] społeczno - kulturalnymi
ToŻwinięta sfera qospodarcŻa

]acy mają być
anieszkańcy?

_ aktywni, Żintegrowańi' zaangażowani' w pełńi identyfikujący sję
Że wsią dbający o wieś;
podnoszący swoje kwalifikacje

co ma dać utŻymanie? usłUgi, małe i średnie przedsjębjorstwa
ro1nict]llo i rozwój agroturystyki

W jaki sDosób ma bvć _ większa inteqracja wewnętrzna
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W procesie opracowywania,,Planu..., który będzie realizowany W Goździe, po
uprZednim przeproWadzeniu analizy.stanu aktualnego, zdefiniowano misję
sołectwa _ deklarację. l4a ona określać głóWny kierunek rozwoju. l,lisja rozwojujest r€zultatem kompleksowej refleksji nad perspektywą rozwoju, kierunkańi
działalnoścj, Wartościami i standardami zachowań miesikańcóW Go;dU.

Żorganłzowana wieś i
mieszkańcV?

7aan9ażowa1ie ; wsDołpraca rnieszkańcóW W prace i dziJŁhosc
na rŻecz Wsi
w'eś atrakcyjna dla mleszkańcóW i Drzy]ezoĘVcn, dbałość o jej
wizerunek
na]eźy wykorzystywać istniejące organiŻacje, wspierać je aby
działały prężnie oraŻ twoTŻyć nowe stowarzvsŻenia

W jaki sposób mają
być rozWjązywane
problemy?

autentyczna Współpraca pomiędzy prężnie działającyńJ
organizacjami pozarządowymi a samorządem gminnym
spotkanla i zebrania wiejskie

z sasiednlmi miewspołpracą Ż sąsiednlmi miejscowościami

Jak mts wyglądać ńasza
Żadbana. bezpjeczna dla mieszkańców, dużo zieleni
zmodernłzowane budynki usług pUblicznych iteren wokoł nich
rozwinięta mała architektura i miejsca do czynneqo uprawianja

Jakie obyczaje i
tradycje rnają być u
nas pielęgnowane i

Żachowane i kultywowane trcdycje Iudowe
promowanie imprez foJkIorystycŻnych, sportowych i kulturalnych
(imprezy okolicznoścjowe, konkursy roŻgrywki spońowe, etc'i

Jak rnają Wyglądać
miesŻkania l obejścia?

Żadbańe, uporządkowane z funkcjonującą zielenią 

-

budownictwo tradycyjne - jednorodzinne. charalĆerystyczne dla

nies.,kania maja p_oosladać kanalizację, łnsEalację gaŻowł doslep
oo nowoczesnel tntrastrukturv informatvcznei

.]aki ma być stan
otoczenia i środowjska?

_ objęcje ochroną prawną najcenniejsŻych obszarów, obiektów j

zespołóW Żabytkowych
poprawa stanu czystoścj Wód, wzrost
naturalnej retencji

lesjstości, odbUdowa

selektywna zbiórka odpadóW - ie Jasów

Jakie ma być
rolnictwo?

_śledniotowarowegospodarstwarodŻinne;pref erowanero]nictwo-
ekolo9icŻne
.ozw]Jające się Żakłady przetwórcze skupujące lokalńe produkty

e W urŻądzenia obsłuoi roin;ctwa
Jakie mają być
powiązania
komunikacvine?

Więcej połączeń komunikacją MPK, PKs z Radomiem
niekolizyjne dŻięki modernizacji dróq i chodnjków
referowana budowa ścieźek rowerowvch

co Żaproponujemy
dzieciom i młodzieży?

okolicznościo\.le dla społeczności qmlnnej w centrum WŚi

różne formy zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży
place zabaw, ścieżki rowerowe| imprezy sportowe i rekreacyjne
oraŻ kursy i szkolenia

nowe obiekty spońowe

Misja M iejscowości Gózd
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Miejscowość Gózd
za d b a n a -i u po rząd kowa n a, peł n i ąca f u n kcj e a d m i n ist ra cyj n e,
ed u ka cyi n e, k u lt u ra l n e i s portowo- rekreaćyj n e,
bezpieczna z rozwinięą infrastrukturą tecńniczną dążąca dapoprawy jakości życia iej mieszkańców
atrakcrina gospodarczo i turystycznie oraz kuttywująca
tradycje

vtlr'I. PLAN KRóTKoTERB.IINoWY na 2oo9 r.

Plan odnowy Miejscowości zawiera układ wyznaczonych przez
priorytetóW rozwojowych, celów oraz konkretnych pioietiów'
priorytety i projekty zgodne są z Wizją rozwoju Gozdu. -

1. PLANoWANE DZIAŁANIA NA RzEcz oDNowY wst W 2oo9
ORAZ ICH UZASADNIENiE

społeczność
Po5zczególne

ROKU

Let 1
zagos'podarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Gminy będącegowizytówką sołectwa - kształtowanie centium wsi '
Projekty:
!. Poprawa wizelunku wsi poprzez przebudowę i zagospodarowanie

placu przy Urzędzie Grminy' ul. Radomska 7

Program odnowy Wsi W efekcie przyczyni się do pozytywnych zmian Wsołectwie Gózd. szczególnie istotne będzje podnlesienie standardu życiaipoprawa €stetyki Wsi, mająca na celu w dalszej perspektywie podniesienie
atrakcyjności turystycznej, popraWienie jakości ż'cia miesz'kańców, a także
stworzenie możljWości niwelowania bariery rozwoju Wsi.

PowyŻszy projekt skjerowany jest na ksztaftowanie centrum Wsi jako
obszaru przestrzeni publicznej. Mając na uwadze estetyczny wygląd centium
miejscowości, pobudzenie aKyWnoścj społecznej do poóe1mowania_wspólnych
przedsięWzięć n€ rzecz popraWy WarunkóW i jakości zyćia W-5Wojej miejscowości
oraz bezpieczeństwo mieszkańcóW p|anuje się uporządkować i źagospóoarować
istniejący teren zieleni Wraz z Wykonaniem przebudowy chodńika, budowąparkingu Z drogą dojazdową.

TeTen ten W ładnym otoczeniu będzie miłym miejscem wypoczynku, spotkań
i kameralnych impreZ integrujących lokalną społecznolc.

W ramach tego projektu planuje się:_ Wyrownanl€ terenu
- wyznaczenie miejsc parkingowych i drogi dojazdowej z kostki brukowej- Wyznaczenie chodnika i ułożenie kostki brukowej i granitowej
- wyłożenie nawierzchni wokół budynku gminy z kosfki granitowej
- wykonanie odwodnienia terenu
_ Wykonanie ZabjegóW pielęgnacyjnych zieleni istniejącej

kszenie atrakcyinoś€i wsi
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Uzasadnienie;
Urząd Gminy Gózd położony jest W centrum miejscowości Gózd. Wokół

terenu i W najbLiższym jego otoczeniu znajduje się wieló obiektóW użytecznościpublicznej oraz najWażniejsze budynki, skIepy, PosteTunek Policji, k;ściół itp.
Jednocześnie jest to miejsce, które powinno być WizytóWką Wsi, ponieważ z usług
UrZędu Gminy w Gożdzie korzysta ludność z całej gminy. Jest tez widoczne dli
osó-b_ przejeżdżających przez gminę' ponieWaż połozóny ióst przy drodze krajowej
nr 12 Łódź- Radom - PułaWy- Lublin.

Do niedawna tj. sierpnia 2008 r. W budynku Urzędu Gminy znajdowała się
ochotnicza straż Pożafna. Jednostka ta została przenieśiona do nowo
wybudowanego obiektu przy ul. Radomskiej 34.

- obecnie plac przed budynkjem tJrzędu Gminy wymaga przebudowy.
Istniejąca nawierŻchnia W Wyniku nje remontowania oa- wlólu iat wymaga
modernizdcji polegającej na korekcie jej położenia, co do aktualnego stańu
użytkowania oraz zmianY nawierzchni, a także rewaloryzacji zieleni pózostaĘ.
Teren Wokoł budynku zajmuje powierzchnię 4ooom2.

Dlatego Władze gminy wraz z mieszkańcami sołectwa pIanują
zagospodarować plac Wokół budynku Urzędu Gminy jako mie1sce, którego cele'ń
będzie podwyższenie atrakcyjności i popraWa wizeruńku tegoierenu, spizyjające
naWiązywaniU kontaktóW społecznych ze Względu na położenie oraz cechV
funkcjonalno-przestrzenne.

' ' !śr{a dŻiałań prŻewidziane jest Wykonanie now€go chodnika prowadzącego
do budynku urŻędu z kostki granitowej, Wykonanie pariingu z arog{ oo;.azaowąi

' Dzjałania te, łącznie z Wypielęgnowaną zielenią piacu poźwotą osiągnąć
komp]eksową poprawę estetyki przestrzeni publicznej, co 'też z p"*njs"ii
zmobilizuje mieszkańców oraz instytucje do zadbania o śwoje obiekty iprzyległe
tereny.

Rezultatyt
Zrea!:tzowany projekt inwestycyjny w formie uporzadkowania i

zagospodarowania placu przy ul. Radomskiej 7 (teren Urzędu Gminy) przyczyni
się do ożywienia życia kulturalnego na Wsi, uczyni centrum bardziej atiakcgnyin,
sprawi, że będzie to miejsce integrujące społeczność lokalna.

P|anuje się przeprowadzenie działań w zakresie zapewńiającym podniesienie
jego estetyki oraz polepszenie warunków Użytkowych w.az z przyitosowaniem go
do nowej roli.
Efekty realizacji zadania:
> uporządkowanie układu p.zestrzennego i poprawa estetyki
> podniesienie atrakcyjności terenu
> ożywienie życia kulturalnego W sołectwie
> tworzenie WarUnkóW do Wypoczynku, spotkań i kameralnych imprcz> podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej poprzez zmianę

wizerunku wsi
> Poprawa stanu terenu

W dalszej perspektywie (tj. po 2009 roku) planuje się zagospodarowanie terenu za
budynkjem Urzędu Gminy na Wybudowanie muszli konc;ńowej oraz stworzenie
zaplecza technicznego do organizowania różnego rodzaju przedsięWzięć o
charakterze społeczno-kulturalnym, integracyjnym i edukacvinvm.
W celu przystosowania tego terenu planuje się;

uporządkowanie i za9ospodarowanie terenu pod obiekt_ Wykonanie podwyższenia scenicznego (zadaszonego)
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doprowadzenie plzyłączy energii elektrycznej
Zagospodarowanie pomieszczeń po ochotniczej Straży Pożarnej na
pomieszczenia socjalne (dla potrzeb ańystóW, WykonaWcóW)

Ix. PLAN KR'óTKoTERMINoWY na 2o1o r'

Plan odnowy Miejscowości zaWiera układ Wyznaczonych przez społeczność
priorytetóW rozwojowych/ celóW oraz konkretnych projekiów. Poszczególne
prion/tety i projekty zgodne są z Wizją rozwoju Gozdu'

1. PLANoWANE DzIAŁAltllA NA RzEcz oDNoWY wsl w 2oro RoKU
ORAZ ICH UZASADNIENIE

LCI .L

zagospodarowanie przestrzeni publicznej prry Kościele Parafialnym
będą€ego wizytówką sołectwa - kształtowanie centrum wsi

Projekty:
l. Niwelowanie zagtożeń związanych z wypadkami samochodowymi i

poprawa bezpieczeństwa mi€szkań€ów poprzez budowę parkiń9u i
chodników prry ul. Kościelnej w Goździe

Program odnowy Wsi W efekcie przyczyni się do pozytywnych zmian W
sołectwie Gózd. szczególnie istotne będzie podniesienie standardu życia
l poprawa €stetyki Wsi, mająca na celu W dalszej perspektywie podniesienie
atrakcyjności turystycznej, poprawienie jakości życia mieszkańców, a także
stwofzenie możliWości niwelowania bariery rozwoju Wsi.

PowYższy projekt skierowany jest na kształtowanie centrum Wsi jako
obszaru przestrzeni pUblicznej. Mając na uwadze estetyczny wygląd centium
miejscowości, pobudzenie aktywności społecznej do pooe'1mowania 'Wspólnych
przeds|ęWzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia w swojej miejscowości
oraz bezpieczeństwo mieszkańców planuje się uporządkować i żagospódarować
istniejący teren ziel€ni Wraz z Wykonaniem parkingu ichodnika.

2. KoszToRYs I }lARMoNoGRAM PRzEDsIĘwzlĘcIA

Nazwa Żadania
Jednostka
realiŻująca
zadanie

Okres
realiŻacji

Wartość
zadania

Srodki

budżetu

PROW
2087-2013
,,Odnowa

Poprawa wizerunku wsj
popŻez przebudowę i
zagospodarowanie placu
przy UrŻędzie Gminy' Ul'
Radomska 7

t]lz ąd Gminy
w GożdŻie 20a9 246 054,a9 94.791,A9 151.263.00

Prioryt€t 2
zvYiększenie atrakcyjności wsi
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W ramach lego projektu planuje się:
_ WyróWnanie terenu
- wyznaczenie miejsc parkingowych z kostki b.ukowej. Wyznaczenje chodnika i Ułożenie kostki brukowej

Uzasadnieniet

Kościół Parafialny położony jest W centrum miejscowości Gózd, W odległości
około 200m od drogi krajowej. obiekt sakralny stanowi wizytówi<ę GmiŃ. W
najbliższym jego otoczeniu znajduje się Wiele budynkóW mieizkalnych i
obiektóW użyteczności publicznej' zaróWno kościół jak i teren Wokół d-obrze
Widoczny dla osób prz ejeżdżających przez 9minę, ponieważ położony jest przy
drodze krajoWej nr 12 Łódź-Radom'PułaWy-Lublin.

Do kościoła biegnie !l. Kościelna przy której po obydwu stronach jest duży
teren stanowiący Własność gminy, Wykorzystywany jest przez miesztańćów Jatóparking dla samochodów osobowych. Istniejąca naWlerzchnia jest piaszczysta bez--) Wyznaczonych.b},i powych miejsc parkingowych ani ciągóW pieśzych. Powierzchnia
terenu JLluum'.

Dlatego Władze gminy wraz z mieszkańcami sołectwa planują
zagospodarować plac przy drodze do kościoła aby poprawić bezpieczeństńo
p]eszych, podwyższyć atrakcyjnośc i Wizerunek teoo terenU.
' Działania te, łącznie. Z .nasadzeniami zieieni placu pozwolą osiągnąć
kompleksową poprawę estetyki przestrŻeni publicznej, co też z 'pewnb1ciĘ
zmobilizuje mieszkańcóW oraz instytucje do zadbania o swoje obiekty iprzyległe
tereny.

Rezultaty!

zrealizowany projekt jnwestycyjny W formie uporządkowania i
zagospodarowania placu przy ul. Kościelnej przyczyni się do ożywienia życia
kulturalnego na Wsi, uczyni centrum bardziej atrakcyjnym, sprawi, że będzie to
miejsce integrujące społeczność lokalną.

Planuje się przeproWadzenie działań
jego estetyki oraz polepszenie warunków
do nowej roli.
Efekty realizacji zadania :

W zakresie zapewniającym podniesienie
użytkowych Wraz z przystosowaniem go

> uporządkowanie układu przestrzennego i poprawa estetyki
> podniesienie atrakcyjności terenu
> ożywienje życla kulturalnego W sołectwie
> poprawa bezpieczeństwa W ruchu drogowym i pieszym
> podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej poprzez zmianę

wizerunku wsi
> poprawa stanu terenu

W dalszej perspektywie planuje się Wykonać chodnik dla pieszych na dalszym
odcinku przy Ul Kościelnej.
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2. KoszToRYs I HARMoNoGRAM PR;ZEDSIĘWZIĘCIA

Harmonogram pŻedsięwzięcia
P'anowany tefmin rozpoczęcia zadania - czefwiec 201o
Planowany termin zakończenia zadania - sierpień 2010
Planowany termjn zbżenia wnjosku o płatność - wrzesień 201o

x. PLAN DŁUGoTERMINoI,{Y na LATA 2o11-2or7

priorytet 3
Podniesienie kwalifi ka€ji i wykształcenia społeczności sołectwa

- walka z bezrobocień

cel 1. Rozwiązania insq^ucjonalne i wdrażanie systemów umożliwiających
bezrobotnym zdobYci€ nowego zawodu' podnoszenie kwalifikacji
zawodowych

Projekty:
1. szko|enia W zakresle Wyko.zystywania zdolności i umiejętności mieszkańcóW

(chałupnictwo, rzemiosło itp.)
2' Szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenie małej: ) gastronomii, itp.
3. sprzyjanie stwarzaniu nowych działalności dających dodatkowe dochody

gospodarstwom folnym poprzez organizację kursóW przedsiębiofczości,
agroturystyki, itp,

Priorytet 4
Rozwój turystyki i wypoczynku oparty o zasoby przyrodnicze

i dziedzictwo kultqrowe wsi Gózd

cel 1. zagospodarowanie terenów Wyznaczonych pod turystykę aktywną -rekreację
Projekty:
1. Zorganizowanie i oznaczenie ścieżek rowerowych, pieszych
2. Budowa tablic informacyjnych z mapką o szlaku turystycznym
3. Rozwój terenóW zieIeni Wiejskiej

Nazwa Żadania
Jednostka
realizująca
zadaąie

Okres
realizacji

Wartość
zadania

Srodki

budżetu

PROW
2001-2013
,,Odnowa

i Rozwói Wsj"
NiweIoWanie zagrożeń
zwjązanych z wypadkami
samochodowymi i
poprawa bezpieczeństwa
mieszkańcóW poprŻez
budoWę parkjngu i

chodników w Goździe
prŻy Ul. Kościelnej

Urząd Gminy
w Goździe 2010 199.091,41 35.901,73 163.189,68
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cel 2. Podięcie działań dla kompleksowego rozwoju usług pod potrzeby
turystyki

Projekty:
1. Szkolenia w zakresie gospodarstw agroturystycznych
2. lnwentarr/zacja i standaryzacja kwate. agroturystycznych

cel 3. skuteczna promocja walorów rekreacyjno - wypoczynkowych wsi
Projekty:
1. szeroko rozumiana promocja Wsi i sołectwa
2, Wydawanie kalendarza imprez lokalnych
3. Wykonanie tablicy informacyjnej o historii i zasobach wsi' z mapką pokazująca

trasy turystyczne i spacerowe w okolicy wsi
4. Wyeksponowanie lokalnych miejsc charakterystycznych, atrakcyjnych w samej

Wsi oTaz w najbliższym otoczeniu
5, Wypromowanie wsi jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania iwypoczynku -

,,zielone zaplecze"

l cel 4. Rozwój tr.adycii i obyczajów dla podniesienia at.akcyjnoś€i'' mteJscowosct
Projekty:
1. Wspieranie lnicjatyw realizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich
2. ZWiększenie zakresu edukacji kulturalnej
3. organizacja dożynek, festynóW ludowych itp'

Priorytet 5
rawa i rozwój usłgg publicznych na obszarze sołectwa

cel 1' Rozwój bary kulturalno-oświatowej
Projekty:
1' Doposażenie śWietiicy środowiskowej W n:ezbędne urządzenia (internet,

komputery)
2. Poszerzenie oferty edukacyjnej (kursy językowe, szkolęnia)
3. Doposażenie w sprzęt spońowy obiektóW sportowych
cel 2' Budowa i moderFizacja obiektów użyteczności publicznei
Projekty:
1. Modernizacja ogrzewania W budynku GoPS W Goździe
2. Termomodernizacja budynku UrŻędu Gminy
3. Budowa Muszli koncertowej
4. lYodernizacjapozostałychobiektóWpublicznychWymagających remontu
cel. 3 Rozwój społ€czeństwa informacyjnego
Projekty:
1. UtWo.zenie Publicznego Punktu Dostępu do Internetu (Info-Punkt lub Info-

Kiosk)
cel.4 Podniesieniestandarduobsługipetentów
PAekry:

1. Przystą]ienie do wdrożenia systemu zarządzanla Jakością zgodny z normą
PN-EN ISO 9001:2001
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Priorytet 6
R.ozwój ififrastruktury technicznej
iaiąc€j wartości środowiska przyrodniczego

cel 1. Remont i moderniza€ia systemu drogowego
Projekty:
1. Budowa imodernizacja dróg iulic na terenie sołectwa
2. Budowa przejść bezkolizyjnych
3. Budowa chodników
4. Budowa parkingóW
5. Budowa tras rowerowych
cel 2' Poprawa oświetlenia miejscowoś€i
Projekty:
1. Budowa oświetlenia dróg iulic
2. lYodernizacjaośWietlenia
cel 3. Modernizacja infrastruktury technicŻnej
Projekty:
1. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej

I 2. Budowa sieci gazowei
Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ściekóW w rozproszonej
zabudowie

4. Modernizacjasystemówg.Żewczych i e|ektroenergetycznych

Cel 4. Stworzenie sprawnego systemu gospodarowania odpadami na
obszarze Śofuctwa

Projekty:
1. Wprowadzenie systemu segregacjl odpadóW
2' Inwentaryzacja i likwidacja ,,dzikich składowisk'' oraz przeprowadzanie

rekultywacji tych terenóW
3. Właściwe lokalizowanie kontenerólv na odpady

Priorytet 7
darczv w sołectwie

cel l. Rozwój sektora rolnego
Projekty:
1' organizacja centrum skupu płodóW rolnych
2' Two.zenie rynkóW zbytu na lokalne produkty rolne
3. Wspieranie powstawania ekologicznych ispecjalistycznych gospodarstw rolnych
2. Pomoc doradcza i informacyjna dla rolnikóW
3' Nłarketing ipromocja lokalnych produktóW
cel 2. Przekształcenie struktury agrarnei gospodarstw rolnych
Projekty:
1. scalanie gruntów o niższych klasach bonitacyjnych
2. Przemianowanie gruntóW rolnych słabej jakości i nieużytkóW na ce|e

inwestycyjne I budowniclwo
3. opracowanie procedur przyspieszających regulowanie kwestii Własnościowych W

gospodaIstwach rolnych, mających kilku Właściciel| (przy Wykonywanlu scaleń)
4. Zalesianie gruntów

,)
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cel 3. Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej
Projekty:
1. Tworzenie nowych miejsc pracy przy udziale dotacji na rozpoczęcie działalności

gospodarczej małej i średniej przedslębiorczości
2. Rozwój działalności W kierunku obsługi rolnikóW z terenu sołectwa i gminy

(popyt na ańykuły rolne i przemysłowe)
3. Rozwój działalności W branży turyslycznej/ rekreacyjnej, gastronomicznej,

handlowej, kulturalnej i edukacyjnej
cel 4. sporządzenie kompleksowej oferty terenów i obiektów

przeznacŻonych pod nowe inwestycje
Projekt/:
1' Wskazania obszarów przeznaczonych i nadających się pod nowe inwestycje i

działalność gospodarczą
2. Upowszechnianie informacji - promocja i reklama

Priorytet I
ie dobrego stanu środowiska naturalnego na obszarze sołectwa

-) cel 1. Edukacja ekologiczna mieszkańców i estetyzacja wsi
ProleKty:
1. organizowanie konkursóW na zadbane obejścia
2. organizowanie konkursów na najładniejszy o9ród przydomowy
3. Uporządkowanie i zagospodarowanieterenóW Wsi
3. Rozwijanie zagospodarowania śmieci drogą segregacji

cel 2. Propagowanie ochrony środowiska
Projekty:
1. Prowadzenie programóW edUkacji eko|ogicznej
2' zastą]ienie ogrzewania węglowego ogrzewaniem ekologicznym
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
4. Wytwarzanie i wykorzystywanle odnawialnych źródeł energii

oPIs PLANoWANYCI{ ZADAŃ t wEswcYJNYcH I PRzEDsIĘWzrĘć
AKTYu'lzUJĄcYc!{ sPoŁEczNość LoKALNĄ NA !-ATA zoLo-zoL7

Lp. Nazwa zadania Szacunkowy
koszt
inwestycji

Lata realizacji

1. Szkolenia w zakresie wykorzystania
zdolności i umiejętności
mieszkańców(chałupnictwo, rzemiosło itp)

50.o00 zł 20to-24L2

2. szkolenia w zakresie prowadzenia
działalności 9ospodarczej, tworzenie małej
qastronomii , ito.

40.ooo zł 2070-2072

3. sprzyjanie stwarzaniu nowych działalności
dających dodatkowe dochody
gospodarstwom rolnym PoPrzez
or9anizację kursóW prŻedsiębiorczości,
aaroturvstvki, ito.

30.000 zł 201.2-2074

Zorganizowanie i oznaczenie ścieżek
TOWeTOWVCh i DieSZVCh

200.000 zł 2010-2017
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5" Budowa tablic informacyjnych z mapką o
szlaku turystvcznvm

10.000 zł 2012

6. Rozwój terenów zie|eni Wiejskiei 100'000 Żł 2014-2017
7. Szkolenia w zakresie gospoda.stw

aoroturvstvcznvch
10.000 zł 2012-2014

L lnwentaryzacja i standaryzacja kwater
aoroturvstvcznvch

5.000 zł 2070-2017

9. Wvdanie kalendarza imorez loka'nvch 1.000 zł 2010-2073
10. Wykonanie tablicy informacyjnej o historii i

zasobach wsi
4.o0o zł 2010-2o76

11. Promocja Wsi- spotkania towarzyskie Kół
9ospodyń Wiejskich, festyny ludowe 

'dożVnki. ito.

40.000 zł 2070-2017

12. Doposażenie świetlicy środowiskowej W
niezbędne u.ządzenia ( Internet,
komDUter)

60.000 zł 2077-2013

13. Poszerzenie oferty edukacyjnej ( kursy,
ieŻVkowe' szkolenia)

10.000 zł 2011-2016

14. Doposażenie obiektóW sportowych W
5Drzet soońowy

60.000 zł 2010-2016

15. Modernizacia oorzewanla w budvnku GOPS 300.000 Żł 20to-207I
16. Termomode.nizacja budynku Urzędu

ominV i innvch obiektóW oublicznych.
150.000 Żł 2010-2017

1,7 . Budowa muszli konceńowei 300.0o0 zł 2014-2017
18. lJtworzenie publicznego punktu dostępu do

lnternetu (info-Punkt)
Przystą]ienie do Wdrożenia systemu Iso W
Urzedzie.

30.000 zł 2017

19. Budowa i modernizacja dróg, ulic,
chodnikóW' DarkinqóW ' pfzeiść

100.000 Żł 2070-2016

20. Budowa i modernizacja ośWiet|enia
uliczneoo

60.000 zł 20ro-2016

2I, Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej 1.000'000 zł 2011-2016
2Ż. BudÓWŹ sieci oazowei 1.000.000 zt 20L5-20!7
23. Budowa systemu przydomowych

oczyszczalni ścjeków w rozproszonej
zabudowie

50-0oo Żł 2016

24. |V1odernizacja systemóW grz ewczych i

elektroenerqewcznvch
60.000 zł 20r5-20t7

Wprowadzenie systemu odbioru i

segregacji odpadóW, zakup kontenerów na
odoadv

100.000 zł Żo70-2011

26. organizacja centrum skupu płodóW rolnych
Rolnicza działalność doradcza,
informacyjna, marketingowa, promocja
DroduktóW lokalnych

10.000 zł 2074

2'? . Przekształcanie struktury agrarnej
gospodarstw rolnych tj. scalanie gruntóW,
przerrianowanie, zalesianie regulowanie
kwestii własności

1.oo0 zł 2077-2017

28, Tworzenie warunków do rozwoju
działalności pozaroIniczej min. w branży
aoroturvstvcznei . qastronomiczne'i.

20.000 zł 20rr-zo17

24



rekreacvinej.
?9. " ł""'"''". e olelt} Le]e_ow ob e'loł ]0 000 "

ńÓ.j noWP n łe.L /c]e o-oroa ia ' ' e. a Tld
?o1L-2417

30. Eoułu.'"i"óos;a Jpo'' ao' o ra e ' .O'O00 zr

zdgospodaro^d1;e Le'enół "\/'i, L or(-'"/
na'zadbaneobejścia,najładn]eJsŻy9g!9\ .'

2417-2471

xI. wDRAżANIE I MoNIToRoWANIE

1' Powołanie przez Wójta Gmjny GóZd Gminnego koordynatora odnowy Wsl

j zawiąZanie sję Zespołu lideróW grupy odnowy'
z z".poi'rł"o"- iię członków rady sołeckiej oraz znanych W rnlejscowości

o- a aczl spo!eC7lvCl_
:' uaau'i" a'""i" czionków zespołu ideróW W Warsztatach szko eniowych

z zakresu planowanla w procesie odnowy wsj'

Przygotowanie lopracowanie pianu odnowy wsl
priyię.ie ucr,wuiy na Zebran]u W]ejsklm podejrnu]ącej Plan odnawy

l,1iejscowości GóZd.
6' Przyjęcie przez Radę Grnlny W GoźdZle Uchwały zatwierdzająCej Plan adnawy

Miejscowości Gózd.
z' Mońitorowunie l ocena bieząca realiŻacji P anu przez zespół |:derów

] koordynatora' który odpowiada za jego przebie9'
opracowany P]an ma charakter clokurnentu ,,żywega", datego przewiduje

oL,"*i'ł;ceną j aktua]lzację panoWanych Ózialań araz projektóW W ramach

konsultacji społecznych'_ 
łnalLa i ocena reallzacj] Panu pozwoi na Weryfikację i Wprowadzanje

ni".oęjnycil Zrn]an W zakrósie ce1ów, priorytetóW rozwojowych i dzlałań

oLi"Eio"v.n W P an]e. Sytuacja ta będz e miała oLo icznosc j"dyl]9 * przypadku

]ednomyślne.j akceptacjl Że strony 5połecznosci W]e]sl ie] Żmjan, Ltóre nie Zostały
'uwzglęjnlonó W dniu opracoWyWania nlnlejsZe9O Planu odnoWy Wsi GóZd' a

*ynikł"." zm ienlające] się rzeczywistoścl'

XII. PODSUMOWANIE

opracowany Plan odnowy M]ejscowości Gózd ma charakter poz|awczy

SłuZy sŻęrokięn-]u fozpoznan]u obecne9o stanu rozwoju, Wyodrębnieniu

J/VdrJT/oWa1 "p zVJdjąc'L ''o1No'o^ oąo" og dri_-aJąc\Ch LeT _ol^oJ'

Real]zac]a Panu ma takze s]uzyc integracj społecznoscl .ola neJ/ popruez

podnleiiónie'atrakcyjnośc! i pobudZene aktywności środowisk Lokalnych oraZ

!ńuto*un'" wspołpracy na .zecZ rozWoju lprornocjl Wartoścl ZWiąZanych Z

mieiscoła 5oeL/li'ą5po eLlrą l l'L o/Vą'- 
Beallżacja zadan Wynlka]ących z przedstawlo'nego programu

dłuootermtnoweqo roz\,1o]u Wsi cóźd przyczynl sję znacznie do poprawy estetkj

*j""""oni"'i"ni-.tandardu zycia mieszkańców ] nie ty ko' BędZ]e 
'notywem 

do

o"a"l'*"*.ń" JaLzych aziaiań społeczności okalnej przy pomocy innych

instviucil oanstwowych pry'watnych na rzecz rozwolu wsl oraz rozwiiania nnych

i;;; "kiy;;.t. np w zalTese kutury, gospodark, turystykl w konsekwencil

-. t".ii pr:iyc.ynic do Wlększe] integracji społeczności, ne tylko W obrębe Wsl

ale ol ol cznych rnielscowosc

_)

_)

łaŻEWoiJl'jiaZĄ
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