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VII.WIZJA I MISJA ROZWOJU WSI Klwatka

Wizja jest zapisem Woli mieszkańcóW iich deklaracją Wspólnego
urzeczywistniania nakreś|onych celóW, odwołuje się do przyszłości. Wizja W swej
istocie łączy Wszystkie środowiska, siły i osoby na rzecz jej realizacji, jednak bez
Wskazywania sposobóW i środkóW. Te zapewne będą Wypadkową aspiracji,
doświadczeń i pomysłowoścj mieszkańcóW i ośrodków decyzyjnych Wcielających
ją W życie.

Wizja stanu docelowego sołectwa KlWatka
Dlaczego chcemy odnowy wsi?
- nasza Wieś ma Wszelkie szanse rozwojowe - posiadamy infrastrukturę' która

będzie doskonałym zapleczem dla rozwoju życia kulturalnego W sołectwie- chcemy żyć W pięknym estetycznym otoczeniu
- chcemy się lepiej poznać izintegrować
' chcemy popraWić Warunki codziennego życia, WyróWnać nasze szanse z

miastem i jnnymi ośrodkami 7 ipoza gminy
- chcemy zapewnić dobre Warunki d|a mieszkańców
- chcemy skorzystać Z okazji sfinansowania nasŻych potŻeb

Jakie ma być nasze sołectwo?

co ma ją Wyróżniać?

_ estetyka i nieskażone ś.odowisko ńaturalne
- dobrze rozwinięte rolnictwo
- zachowanie istnlejących wańości środowiska kulturowego W

połaczeniu z ochroną i kształtowaniem środowiska Drzvrodniczeoo

Jakie ma pe}njć
funkcje?

Usługowe, handIoWe, edukaryjne, kulturalne, rolnicze
agroturysiyczne
ma być lokalnym centrum administracyjnym z pfężnie
działającymi jed nostkami społeczno - kulturalnymi
aozwinięta sfera qospodarcŻa

]acy mają być
mieszkańcy?

pełnj identyflkująry sięalĆywni, zintegrowani, zaangażowani,
ze wsią dbający o wjeś;
oodnoszacv swoie kwalifikacie

co ma dać utrzymanle? Usł']gi, małe i średnie prŻedsiębioEtwa
rolnictwo i rozwój aoroturvstvki

W jaki sposób ma być
Żorganizowana wieś i
mieszkańry?

- Większa integracja Wewnętrzna
- zaangażowanie iWspółpraca mieszkańcóW W prace i działalność

na rzecz wsi
' Wieś atrakcyjna dla mjeszkańców i prŻyjezdnych' dbałość o j€j

wiŻerunek
na]eży Wykorzystywać 1stniejące organjzacje. wspierać l'e aby
działały prężnie oraz twożYć nowe stowaŹvszenia

W jaki sposób rnają
być rozwiąŻyWane
problemy?

autentyczna współpfaca pomiędzy plężnie dŻiałającymi
organizacjamj pozarządowymi a samorządem gminnym
spotkania i Żebranja wiejskje
współpraca z sasiednimi mie]scowościami

Jak ma Wyglądać nasza
_ zadbaąa, bezpieczna dla mieszkańców, duŹo zjeleni
' zmodernizowane budynki usług publicznych iteren Wokoł nich

rozwinięta mała architektura imiejsca do czynnego Uprawianja
spoiau

Jakie obyczaje i

tradycje maia być u
nas pielęgnowane i

rozwiiane?

zachowane i kultywowane tradycje ludowe
promowanie impreŻ folklorystycznych, sportowych i kulturalnych
(imprezy okolicznościowe, konkursy rozgryWki spońowe, etc')

Jak maja WVqladać zadbane. uDorzadkowane z funkcionuiaca zielenia
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mieszkan]a iobejścia? budownictwo tradycyjne' j€dnorodzinne. charakterystycŻne dla
miejscoWości
miesŻkania maja poosiadać kanaliŻację, instalację gaŻową dostęp
do nowoclesnei inf rastrulĆUrv lnrormarvcznei

Jaki ma być stan
otocŻenia j środowiska?

objęcie ochroną praWną najcenniejszych obszarów, obiektóW i

zespołow zabytkowych
- poprawa stanu czystości wód, wzrost lesistości' odbudowa

naturalnej retencjł
selektywna zbiórka odpadóW - cŻVszczenie lasóW

Jakie ma być
rolniĆtwo?

_ średniotowarowe gospodarstwa rodzjnne; preferowane rolnjctwo
ekologiczne_ roŻwijające się zakłady przetwórcze skupujące lokalńe produkty

- Wvposażone W urŻadzenia obsłUqi rolnictwa
Jakie mają być
poWiązanja
koraunikacvine?

Wjęcej połącŻeń komunikacją MPK, PKs z Radomiem
ńjekolizyjne dzięki modernizacji dróg j chodnikóW
preferowana budowa ścjeżek rowerowvch

Co zaproponujemy
dzieciorn i młodzieży?

_ nowe obiekty spońowe_ .óżne forńy zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży
place zabaw, ści€żkj rowerowe, imprezy spońowe i rekreacyjne
oraz kursy iszkolenia
imprezy okolicznościowe dla społeczności qminnej w centrum wsi

)

M isi a M iejscowośc i Kl w a tka
W procesie opracowywania ',Planu..., który będzie rea|izowany W Klwatce' po

uprzednim pęeprowadzeniu anallzy stanu aktualnego, Zdefiniowano misję
sołectwa - deklarację. l4a ona określać głóWny kierunek rozwoju. Misja rozwoju
jest fezultatem kompleksowej refleksji nad perspektywą rozwojul kierunkami
działalności, Wańościami i standardami zachowań mieszkańcóW KlWatk!

VIII. PLAN KRóTKoTERMINoWY na 2o1or.

Plan odnowy Miejscowości zaWiera układ Wyznaczonych przez społeczność
priorytetóW rozwojowych, celóW oraz konkretnych projektóW. PoszczegóIne
priorytety i projekty zgodne są z Wizją rozwoju Klwatki

1' PLANoWANE DZIAŁANIA NA RzEcz oDNowY wsl W 2o1o oRAz IcH
UZASADNIENIE.

wieś Klwatka

> zadbana i uporządkowana, pełniąca funkcie kulturalne,
ed u ka cyj n e i s p o rźowo- re krea cyj ne, a d m i n istra cyj n e

> bezpieczna z rozwiniętą infrastrukturą techniczną, dążąca
poprawy jakości źycia jej mieszkańców

> atrakcina turystYcznie i gospodarczo oraz kultywując
tradycje
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PrioMet 1
zwiększenie atrakcyjności wsi

Let 1

zagospodarowanie przeŚtrzeni publicznej przy Gminnym centrum
Informacji wizytówką sołectwa - ksztaltowanie centrum wsi

Proje kty I

1. Niwelowanie zagroźeń związanych z wypadkami samochodolvymi i
poprawa bezpi€czeństwa mieszkańcóW poprzez budowę i parkingu
i chodników w Klwatce przy Gminnym centrum Informacji

Pogram odnowy Wsi W efekcie przyczyni się do pozytywnych zmian W
sołectwie Klwatka' szczególnie istotne będzie podniesienie standardu życia
i popraWa estetyki Wsi, mająca na celU W dalszej perspektywie podniesienie
atrakcyjności turystycznej, popraW!enie jakości życia mieszkańców, a także
stworzenie możliWości niwelowania bariery rozwoju Wsi.

PowyższY projekt skierowany jest na kształtowanie centrum Wsi jako
obszaru przestfzeni publicznej. Mając na uwadze estetyczny Wygląd centrum
miejscowości, pobudzenie aktywności społecznej do podejmowania Wspólnych
przedsięWzięć na rzecz poprawy WarUnkóW ijakości życia W swojej miejscowości
oraz bezpieczeństwo mieszkańcóW planuje się Uporządkować i Zagospodarować
istniejący teren zieleni Wraz z Wykonaniem przebudowy chodnika, budową
parkingU Wraz z drogą dojazdoWą ośWietlenia, 09rodzenia'

Teren ten W ładnym otoczeniu będzie miłym miejscem Wypoczynku/ spotkań
i kameralnych imprez integrujących lokalną społeczność.

W ramach tego projektu planuje się i

zerwanie nawierz chni
- WyróWnanie terenu
- wyznaczenie miejsc parkingowych idrogi dojazdowej

Wyznaczenie chodnika i ułożenie kostki brukowej
_ Wyłożenie nawierzchni Wokół budynku
' Wykonanie ogrodzenia oddziełającego budynek od pozostałej części terenu

Wykonanie nasadzeń krzewóW i drzew
- Wyposażenie terenu W ławeczki, kosze na śmieci,
- Wykonanle tablicy informacyjnej z mapą gminy oraz z opisem Ważnych miejsc

postawienie masztu na flagi
zamontowanie stojakóW na roWery

Uzasadnienie:

Gminne centrum informacji W Klwatce połoŹone jest W centTum
miejscowości. Budynek przylega do budynku Remizy ochotniczej strazy Pożarnej
W której mieści się śWietlica środowiskowa i Filia Biblioteki Publicznej' W
najbllższym jego otoczeniu znajduje się szkoła Podstawowa, sklepy, zakłady
produkcyjne. Jednocześnie jest to miejsce, które powinno być wizytóWką Wsi,

)
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ponieważ z usług GcI, jak i pozostałych instytucji publicznych korzysta ludność z
całej gminy, szczególnie dzieci i młodzież' Jest też Widoczne dla osób
przejeżdżających przez gminę, ponieważ położony jest przy drodze krajowej nr
12 Łódź-Radom-PułaWy-Lublin'

obecnie plac ten Wymaga przebudowy' Istniejąca nawierzchnid Wymaga
modernizacji polegającej na korekcie jej położenia' co do aktualnego stanu
użytkowania oraz zmiany nawierzchni, a także rewaloryzacji zieleni pozostałej'
Teren wokół budynku zajmuje powierzchnię 96oom'z. Wykonanie planowanej
inwestycji pTowadzone będzie na części działki od strony trasy T12

Dlatego Władze gminy Wraz z mieszkańcami sołectwa planują
zagospodarować plac Wokół budynku jako mi€jsce, którego celem będzie
podWyższenie atrakcyjności i popraWa WizerunkU te9o terenu, zaspokojenia
potrzeb mieszkańcóW oraz sprzyjające nawiązywaniu kontaktóW społecznych ze
Względu na położenie oraz cechy funkcjonaIno-przestrzenne.

Wśród działań przewidziane jest Wykonanie nowego chodnika prowadzącego
do budynku Gc] z kostki betonowej, Wykonanle parkingu z drogą dojazdową
Wykonanie ogrodzenia terenu. Istniejąca zieleń Wysoka Wyma9a zabiegóW
pielęgnacyjnych. cięć sanitarnych oraz ścięcia niektórych drzew. zieleń niska i

trawniki są zniszczone i Wymagają nowego urządzenia. ciągi spacerowe i p|acyki
Wymagają nowego Wyznaczenia miejsca odpoczynku i Wyposażenia W ławki,
kosze na śmieci o.az ośWietlenia stylowymi latarniami.

Działania te, 
'ącznie 

z Wypielęgnowaną Zielenią placu pozwolą osiągnąć
kompleksową poprawę estetyki przestrzeni pub|icznej, co też z pewnością
zmobilizuje mieszkańców oraz instytucje do Zadbania o swoje obiekty i przyległe
tereny.

Rezultaty:

zrea|jzowany projekt inwestycyjny W formie uporządkowania i

zagospodarowania placu przy budynku W których jest infocentrum, biblioteka
śWietlica, szkoła podstawowa, straż p.zyczyni się do ożywienia życia kultura{nego
na Wsi, uczyni c€ntrum bardziej atrakcyjnym, sprawi, że będzie to miejsce
integrujące społeczność lokalną.

Planuje się przeprowadzenie działań W zakresie zapewniającym podniesienle
jego estetyki oraz polepszenie warunków użytkowych Wraz z przystosowaniem qo
do nowej roli.
Efekty realizacji zadania:
> uporządkowanie układu przestrzennego i poprawa estetyki
> podniesienie atrakcyjności terenu
> ożywienie życia kulturalnego W sołectwie
> tworzenie warunków do wypoczynku, spotkań i kameralnych imprez
> podnie5ienie atrakcyjności turystycznej i inWestycyjnej poprzez zmianę

wizeru nku wsi
> poprawa stanu terenu
W dalszej perspektywie planuje się zagospodarowanie teTenu za budynkiem na
wybudowaniu boiska sportowego z zapleczem socjalnym, oraz stworzenie
zaplecza technicznego do or9anizowania różnego rodzaju przedsięWZięć o
charakterze społeczno-kulturalnym, inte9racyjnym i edukacyjnym.
W celu przystosowania tego terenu planuje się:
' uporządkowanie i zagospodarowanie terenu pod oblekty

Wykonanie podWyższenia dla widoWni
doproWadzenie przyłączy energii elektrycznej
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2. KoszToRYs I HARMoNoGRAM PRzEDsIĘwzlĘcIA

Nazwa zadania
lednostka
realizująca Okres

realizacji
wańość
zadania

Srodki
WłEsne
budżetu

PROW
200? -2413
-Odnowa

i Rozwój Wsi"
\]iwelacja zagroźeń
.Wiązanych z wypadkami
iamochodowytBi i
]oprawa bezpaeczeństwa
r']ieszkańcóW poprzez
)udowę parkidg! i
:hodnika W miejscowości
<lwatka

UrŻąd Gminy
W Goździe 20LO 113.100,37 20.395,15 92.7O5,22

Harmonogram przedsięwzięcia
PlanoWany Iermin rozpoczęcia zadania - czerWiec 2010

Planowany termin zakończenia zadania - 5ierpień 201o

Planowany termin złożenia Wniosku o płatność - WrŻesień 2o1o

Ix. PLAN DŁUGoTERMrNowY na LATA 2011_20l7

Priorytet 2
Podniesienie kwalifika.ii i wykształcenia społeczności sołectwa

- walka z bezrobociem

cel 1. Rozwiązania instytucionalne i wdrażanie systemów umożliwiających
bezrobotnym zdobycie nowego zawodu, podnoszenie kwalifikacji
zawodowych

Projekty:
1. szkolenia W zak.esie Wykorzystywania zdolności i umiejętności mieszkańcóW

(chałupnictwo, .zemiosło itp.)
2' szkolenia W zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenie małej

gastronomii, itp.
3. sprzyjanie stwarzaniu nowych działalności dających dodatkowe dochody

gospodarstwom rolnym poprzez organizację kursóW pzedsiębiorczości,
agroturystyki, itp.

priorytet 3
Rozwój tqrystyki i wypoczynku oParty o zasoby pr.yrodnicze

i dziedzictwo kulturowe wsi Klwatka

cel 1. zagospodarowanie terenów wyznaczonych pod turystykę aktywną -
rekreację

Projekty:
1. Zorganizowanie i oznaczenie ścieŹek rowerowych, pieszych
2. Budowa tablic informacyjnych z mapką o szlaku turystycŻnyrn
3' Rozwój te.enóW zieleni Wiejskiej
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cel 2. Podjęcie dzialań dla kompleksowego rozwoju usług pod potrŹeby
turystyki

Projekty:

1, Szkolenia w zakresie gospodarstw agroturystycznych
2. Inwentaryzacja i standaryzacja kwater agroturystycznych

cel 3. skuteczna promo€ja 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"

cel 4. Rozwój tradycji a obyczajów dla podniesienia atrakcyjności
miejscowości

Projekty:
1. Wspieranie inicjatyw lealizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich
2. Zwiększenie zakresu edukacj! kulturalnej
3' orqanizacja dożynek, festynóW ludowych itp.

Priorytet 4
Poprawa i rozwói qsług publicznych na obszarze sołectwa

cel l. Rozwój baŻy kulturalno-oświatowej
Projekty:
1. Doposażenje śWietlicy środowiskowej W niezbędne urŻądzenia (inte.net'

komputery)
2. Poszerzenie ofeńy edukacyjnej (kursy językowe, szkolenia)
3. Doposażenie W spzęt spońowy obiektóW spońowych
cel 2' Budowa i modernizacja obiektów uźyteczności publicznej
Projekty:

1. Termomodernizacja budynku OSP
2. Modernizacja poŻostałych obiektóW publicznych Wymagających remontu

cel. 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Projekty:
1' Utworzenie Publicznego Punktu Dostępu do Internetu (Info-Punkt lUb Info_

Kiosk)
cel.4 Podniesieniestandarduobsługipetentów
Projekty:

1' Przystą)ienie do Wdrożenia systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą
PN-EN ISO 9001:2001
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Priorytet 5
Rozwói infrastrqktury technicznei

uwzględniającej Wańości środowiska pzYrodniczeqo

Cel 1. Remont i modernizacja systemu drogowego
Projekty;
1. Budowa i modernizacja dróg i ulic na terenle sołectwa
2. Budowa p.zejść bezkolizyjnych
3. Budowa chodnikóW
4. Budowa parkingów
5. Budowa tras rowerowych
cel 2. Poprawa oświet|enia mieiscowości
Projekty:
1. Budowa ośWietlenia dróg i ulic
2' lv]odernizacja ośWietlenia
cel 3. Modernizacja infrastruktury technicznej
Projektl:
L Budowa imodernizacja sieci kanalizacyjnej
2, Budowa sieci gazowej
3. Budowa systemU pŻydomowych oczyszczalni ściekóW W rozproszonej

zabudowie
4. Modernizacja systemóW grzewczych i elektroenergetycznych

Cel 4. Stworzenie sprawnego systemu gospodarowania odpadami na
obszarze sołe€twa

Projekty:
1. Wprowadzenie systemu segregacji odpadów
2. Inwentaryzacja i likwidacja ,,dzikich składowisk" oraz przeprowadzanie

rekultywacji tych terenóW
3. Właściwe lokaIizowanie konteneróW na odpady

Priorytet 6
odarczy w sołectwie

cel 1. Rozwój sektora rolnego
Projekty:
1. organizacja centrum skupu płodóW rolnych
2. Tworzenie rynkóW zbytu na lokalne produkty rolne
3. Wspieranie powstawania ekologicznych i specjalistycznych gospodarstw rolnych
2. Pomoc doradcza i informacyjna dla ro|nikóW
3. Marketing i p.omocja lokalnych produktóW
cel 2. Przekształcenie struktury agrarnei gospodarstw ro|ny€h
Projektl:
1. scalanie gruntóW o niższych klasach bonitacyjnych
2. Przemianow3nie gruntóW rolnych słabej jakoścl i nieużytkóW na cele

inwestycyjne i budownictwo
3. opracowanie procedur przyspieszających regulowanie kwestii Własnościowych W

gospoda.stwach rolnych' mających kilku właścicieIi (przy Wykonywaniu scaleń)
4. zalesianie gruntóW

cel 3. Rozwój przedsiębiorczościpozarolniczej
Projekty:

)
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1' Tworzenie nowych miejsc pracy plzy udziale dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej małej i średniej pftedsiębiorczości

2' Rozwój działalności W kierunku obsługi rolnikóW z terenu sołectwa i gminy
(popyt na ańykuły rolne i przemysłowe)

3. Rozwój działalności W branży turystycznej, rekreacyjnej' gastronomicznej'
nandlowej. kulturalnej i edukacyjnej

cel 4. spo.ządzenie kompleksowej oferty terenów i obiektów
przeznaczonych pod nowe inwestycje

Pro.jekty:
1' Wskazania obszaróW przeznaczonych i nadających 5ię pod nowe inwestycje j

działaIność go5podarczą
2. Upowszechnianie informacji - promocja i reklama

Prio.ytet 7
anie dobreqo stanu środowiska naturalneoo na obszarze sołectwa

') cel 1. Edukacja ekologiczna mieszkańców iestetyza€ja Wsi) Projekty:
]-. organizowanie konkursów na zadbane obejścia
2. o.ganizowanie konkursóW na najładniejszy ogród przydomowy
3. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenóW Wsi
3' Rozwijanie zagospodarowania śmieci drogą segregacji

cel 2. P.opagowanie ochrony środowiska
Prajekty:
1. Prowadzenie programóW edukacji eko|ogicznej
2. Zastąpienie ogrzewania węglowego ogrzewaniem ekoIogicznym
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ściekóW
4. Wytu/arzanie i WykorŻystywanie odnawialnych źródeł energii

oPIs PLANoWANYCH ZADAŃ rNwEswcYJNYcH I PRzEDsrĘwzIĘć
AKTYwIzUJĄcYcH sPoŁEczNość LoKALNĄ NA LATA 2011-2017

Lp. Nazwa Żadania Szacunkowy
koszt
inwestycji

Lata realizacjl

1. Szkolenia w zakresie wykorzystania
zdoIności i umiejętności
mieszkańcóW(chałupnictwo, rzemiosło itp)

50.000 zł 2077-2012

2. Szkolenia w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, tworŻenie małej
oaŚtronomi: . ito.

40.000 zł 20r!-2012

3. sprzyjanie stwarzaniu nowych działalności
dających dodatkowe dochody
gospodarstwom rolnYm PoPrzez
organizację kursóW przedsiębiorczości.
aqroturvsvki, itD,

30.000 zł 2012-2014

4. Zorganizowanie i oznaczenie ścieżek
rowerowYch i oieszvch

200.000 zł 2071-2017

Budowa tablic informacvinych Z mapką o 10.000 zł 201Ż
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sŻlaku turvstvcznvm
6. Rozwój terenów zieIeni Wieiskiei 100.ooo zł 2074-2077
7. Szkolenia w zakresie gospodarstw

aoroturvstvcznvch
10.000 Żł 2012-2014

8. Inwentaryzacja i standaryzacja kwater
aoroturyswcznvch

5'000 zł 2011-201.7

9. wvdanie kalendarza imDrez lokalnvch 1.000 zł 2011-2013
10. Wykonanie tablicy informacyjnej o histo.ii i

Żasobach wsi
4.0oo zł 2017-2016

tt. Promocja wsi- spotkania towaęysk:e Kół
gospodyń Wiejskich, festyny ludowe 'dożvnki' itD.

40'000 zł 20r7-2077

12. Doposażenie śWietlicy środoWiskowej W
niezbędne ufządzenia ( Internęt,
komDuter)

60.000 zł 2011-20r3

13. Poszerzenie oferty edukacyjnej ( kursy,
iezvkowe. szkolenia)

10.000 zł 2011-2016

74. Doposażenie obiektóW 5portowych W

sDrzet sDońoWV
60'000 zł 2017-2016

15. lYodernizacia oqrzewania w budynku GOPS 300.000 Żł 2017-2011
16. Termomodernlzacja budynku Urzędu

aminv i innvch obiektóW publicznych'
150.000 zł 2077-20rr

17. Budowa muszli koncertowej 300.000 zł 2014-2017
18. UtWorzenie publicznego punktu dostępu do

Internetu (info-Punkt)
Przystąpienie do Wdrożenia systemu lso W
Urzedzie.

30.000 zł 2011

19. Budowa i modernizacja dróg, ulic,
chodników' oarkińqóW , orzeiść

1oo.ooo zł 2411-2076

20. Budowa i modernizacja ośWietlenia
uliczneoo

60.000 Żł 2017-2016

21. Budowa i modernizacia sieci kanalizacvinei 1.000.000 Żł 201'-ŻÓL6
ŻŻ. Budowa siecl qazowei 1.000.000 zł 2015-2017

Budowa systemu przydomowych
oczy szcza|ni ściekóW W rozproszonej
zabudowie

50.o0o zł 2016

24. t4odernizacja systemóW grzewczych i

elektroeneroetvcznvch
60.000 zł 2075-2017

25. Wprowadzenie systemu odbioru i

segregacji odpadóW, zakup konteneróW na
odDadv

100.000 Żł 2471-2011

26. organizacja centrum skupu płodóW rolnych
Rolnicza działalność doradcza,
;ntormacyjna, marketingowa, promocja
ÓrodUktów lokalnVch

10'000 zł 201.4

27. Przekształcanie struktury agrarnej
9ospodarstw rolnych tj. scalanie gauntóW'
przemianowanie, zalesianie regulowanle
kwestii Własności

1.000 zł 2.077-2017

28. Tworzenie WarunkóW do rozwoju
działalności pozarolniczej min. W branży
agroturystycznej, gastronomicznej,
rekreacvinei.

20.ooo zł 2011-2017
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toulac_ioelońq'czna _ uool' dL' ,loi'ę
Za9osp;daroWanjeterenóWWsj, konkursy
ni'.ullun" obejścla, n a'i1q!.l1Ę19zy oqróą
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x. WDRAżANIE I MoNIToRoWANIE

1' PoWołanie przez Wo]ta G'n ny Gózd Gn]]nnego koordynatora odnowy Wsi

' 
-a*ia.a ie "ię /esDo'- ioe'o^ 9'Joy od'ow!

' 
,"'""T-.ri"al-.lę 'członków rad'y sołecrlej oraŻ Znanycr] W mlej5coWoścl

dzialaczy społecznych'
3 ó;r;;;[';" " cz]on|'oW Zespołu lideróW W Warsztatach szkoeniowych

)zaL-ęs'l p a1oWd' o W orocesie odroW} W5''

o' o,rygoro*aa e ; op_a.owal p o a'l odTow\ łsi'
s' p..i,ię"" uchwaiy na zebraniu Wlejskim podejmującej Plan adnawy

MleBcawaśCi KlWatka'
,'';|i7r];ii:;;;;;'ąuii'c'lnv W Goźdzje Uchwały Zatw]erdza)ąCej Plan odnowY

M te lscawosct l< lw a tl' a
7' Monitorowanie ocena oleząca real]zacji P]anu prZeZ Zespół ideróW

l ooroy.dtord' l'Lol. odoow'aoa 7Ó PgO 7reb ę9'
'ooi*o*any'pran ma charakter doiu'"ntu )żyvlego" ' datego przęWduje

"k,";il;_;;;;d 
l aktua]lzac]ę planowanycr działań araz projęktóW W ramach

Lonsultacii sPolecznYch"" ';;"i;"-'i oi"n'u_'"u izacj Panu pozwoJl na WerYfikac]ę iWprowadzanle

niezbędnVch zmian W 'uL'"''" 
_'"tó*' 

priorytetóW rozwojowych l dz ałań

"i.] "'ri;"., 
. 

^-""-.,'e. 
sy''-a'Ja '" 

oęo_" '''uu o/o c7 los_;eo\re ^ 
p"7voaolL

jednomyś nej akceptac]i ze strony sp-o]ecznośc W e']skie] Zm an' Itóre nie zostały

uWzg ędnione W dniu opracowywan1a ninle;szego ńIanu odnowy Ws] K]Watka' a

;';ikń ." zmienlającej sję rzeczywlstoścl'

XI. PODSUMOWANIE

opracowany P an odnowy 14iejscowości Klwatka m_a-charaktef poznaWczy i

słr]żV szerokjemu rozpoznan u ób"an"go stanu roZWoju, W-yodrębnienlu

";;l""k;;;;;;r'yjających 
rozwoloW ' bądż o9ran cza]ących ten rozwo]'

"'"" i"]u"".l" il"ii'ńiJ tuł." sńżyc lntegrac1 si-o ł",:'^i"^::]" :1: 
ne]] paprze7

podnleslenle atrakcyJnoScl l pooudzen u ulty*no" środoWi5|' oka nych oraz

stvmuloWanie W5pÓłpracy nu ""'' 'o'*oju 
promocji Wartosc zwląZanych z

-ie iscową specr IL q spo'eLl'lo ńL Il'o'l'/a'
" ą""l)"łl'' .io'"" wyr kających Z przedstaWloneg! pro9ramu

dłuootęrmlnoweqo Tozwo]u W5 xiwait<a przyczyni sę znacznie do poprawy

:.l:;i:;;l l""p_o'an'"',"n'j_''ndardu zyc]a 'l"'źtuń'ó*' 
Będzie_motywem do

podelmowanla dalszych oz ałari lóoL.'noś.i okaInej przy 
_p-omocy 

jnnych

i*ivi 
". 

j j" 
".,* " 

*' "' t ll ::,:'*.,]lilł :x1;ś#,.J# :,ff [J;ń'i,,i 
-lix::il: 

I :l
form a[tvwnoscl nP W zaPresle
r|! .';;;r.*'ic o" ń ęl-E intlglu'j] 'poł"''noścl' 

nie ty ko w obrębie Wsi

ale i oko LcznYch mielscowosc

000 Żł
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