PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
GMINA SADOWNE

I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Plan Rozwoju Lokalnego gminy Sadowne będzie realizowany na całym obszarze
administracyjnym gminy w latach 2007-2013. Aktualizacja dotyczy rzeczowofinansowego programu inwestycyjnego gminy.
W aktualizowanym Planie Rozwoju Lokalnego skoncentrowano się na inwestycjach,
które ze względu na ich szczególny wpływ na rozwój gospodarczy gminy, będą
przedmiotem ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w latach
2007-2013.
W niniejszym opracowaniu będą określone kierunki racjonalnego inwestowania w
gminie, przedstawione najbardziej uzasadnione projekty inwestycyjne przewidziane
do realizacji na kolejny okres programowania Unii Europejskiej w latach 2007-2013.
Z uwagi na koszty realizacji tych zadań oraz ograniczone moŜliwości finansowe
gminy Sadowne została ułoŜona lista zadań przewidzianych do realizacji wg
kryterium waŜności wynikającego z wagi problemu dla rozwoju gminy i jej
mieszkańców oraz uwzględniająca okres ich realizacji.
Zadania realizowane w latach 2007-2013 będą opierać się na projektach
inwestycyjnych
współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 RPO WM oraz z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007-2013.
Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem, na podstawie, którego zostaną
zrealizowane zadania przygotowane w ramach Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego gminy w latach 2007-2013.
Wytyczne do Plan Rozwoju Lokalnego gminy na lata 2007-2013 opracowano przy
zaangaŜowaniu społeczności lokalnej. Problemy nurtujące na co dzień gminę i jej
mieszkańców oraz sposoby ich rozwiązywania były omawiane i dyskutowane na
posiedzeniach grupy zadaniowej i następnie przedstawiane Radzie Gminy.
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GMINY POWIATU WĘGROWSKIEGO
STAN 31.12.2006
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Tablica 1: Ludność ogółem w miejscowościach Gminy Sadowne
( lata 2004-2006)
L.p. Nazwa miejscowości

Liczba mieszkańców
2004
2005
2006

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Bojewo
219
213
204
Grabiny
172
171
156
Kolonia Złotki
120
112
110
KołodziąŜ Rybie
236
169
168
KołodziąŜ
171
232
232
Krupińskie
90
87
85
Morzyczyn Włościański
234
226
221
Morzyczyn Włóki
433
433
429
Ocięte
381
379
364
Orzełek
260
262
261
Płatkownica
273
267
257
RaŜny
93
94
95
Sadoleś
325
323
311
Sadowne
1 335
1 343
1 319
Sojkówek
218
213
202
Sokółka
467
464
443
Szynkarzyzna
356
355
354
Wilczogęby
137
132
133
Zalesie
198
206
206
Zarzetka
204
206
201
Zieleniec
357
361
359
Złotki
314
311
309
OGÓŁEM
6 593
6 559
6 419
Źródło: wg inf. Urzędu Gminy Sadowne –31.12.2006

Przyrost
(+ _)
2004/2006
-15
-16
-10
-68
+61
-5
-13
-4
-17
+1
-16
+2
-14
-16
-16
-24
-2
-4
+8
-3
+2
-5
-174

Wg informacji uzyskanej z ewidencji ludności Urzędu Gminy Sadowne liczba osób
zameldowanych na pobyt stały w 2006 roku wynosiła 6 419 mieszkańców, co
stanowi w stosunku do 2004 roku spadek o 174 osoby (ok. 2,6 % spadku).
Przyczyną spadku liczby mieszkańców gminy jest miedzy innymi migracja ludności
do miast w poszukiwaniu zatrudnienia i lepszych warunków Ŝycia oraz spadek liczby
urodzeń.

II. SYSTEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Główne kierunki rozwoju infrastruktury technicznej
W kształtowaniu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne duŜe
znaczenie odgrywa rozwój infrastruktury technicznej. Zaopatrzenie w urządzenia
infrastruktury technicznej terenów zabudowanych przyczynia się do podniesienia
jakości Ŝycia mieszkańców, a na terenach przeznaczonych pod inwestycje jest
czynnikiem wzrostu gospodarczego.
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2.1. SYSTEM KOMUNIKACJI - SIEĆ DROGOWA
Jako podstawę rozwiązań komunikacyjnych w gminie Sadowne przyjmuje się
istniejący układ drogowy, który zostanie poddany modernizacji i przebudowie.
Rozwój sieci dróg gminnych powinien być oparty o optymalne powiązania sieci dróg
wewnętrznych w gminie z drogami sąsiednich gmin oraz z drogami powiatowymi,
wojewódzkimi i krajowymi.
W zakresie przebudowy dróg gminnych uznaje się za konieczne:
• budowę i modernizację gminnych dróg w celu utworzenia sprawnego ciągu
komunikacyjnego z drogami, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi oraz
obszarami aktywizacji gospodarczej (zwłaszcza dla technicznej infrastruktury
drogowej).
• budowę chodników, parkingów i zagospodarowanie placów publicznych.
W Planie Rozwoju Lokalnego gminy Sadowne ujęto sukcesywnie, w miarę
posiadanych środków finansowych budowę sieci dróg gminnych i przebudowę
wszystkich dróg o nawierzchni gruntowej ( patrz tablica nr: 2 – wykaz dróg gminnych
na terenie gminy Sadowne ).
Podstawowym warunkiem dla rozwoju przestrzennego gminy jest wyposaŜenie dróg
powiatowych i gminnych w nawierzchnię twardą asfaltową o odpowiednich
parametrach technicznych wymaganych dla danej kategorii dróg.
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Tablica 2: Wykaz dróg gminnych na terenie gminy Sadowne
L.p.

Nr drogi

Relacja

1.

420601W Zarzetka - RaŜny
Nowe

2.

420602W Zarzetka - RaŜny
Stare
Wilczogęby –
420603W
dr.gminna nr
420602W (RaŜny
Stare)
Zarzetka
– dr.gminna
420604W
nr 420603W
(Wilczogęby)
420605W Wilczogębydr.powiatowa nr
4202W
Płatkownica420606W
Sojkówek
420607W Krupińskie-Zieleniecgr.Gminy Stoczek –
Mrozowa Wola
420608W KołodziąŜ – gr.gminy
Stoczek
420609W Dr. Powiatowa nr
4207W –SadowneRybie
420610W Waliszewa Stara- gr.
Gminy StoczekKołodziąŜ
420611W Dr.powiatowa nr
4207W- Ukazy-Złotki
gr.pow.węgrowskiego
- Kiełczew
420612W Dr.powiatowa nr
4206W-Morzyczyn
Kocielnik – gr.powiatu
węgrowskiegoProstyń
420613W Ukazy-Morzyczyn
Kocielnik
420614W Morzyczyn
WłościańskiMorzyczyn Włóki

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

Długość
drogi
/w km/

Rodzaj nawierzchni
twarda Ŝwirowa gruntowa

3,463

asfalto
wa
3,463

-

-

4,535

-

4,535

-

4,865

-

-

4,865

3,432

-

1,932

1,500

2,808

2,808

-

-

3,826

-

3,826

-

2,800

1,500

2,908

-

-

2,908

5,287

-

-

5,287

2,182

-

-

2,182

4,313

4,313

-

-

3,770

3,770

-

-

7,026

-

2,000

5,026

2,855

-

2,855

-

1,300
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Tablica 2: c.d. Wykaz dróg gminnych na terenie gminy Sadowne
2,346
2,346
15. 420615W Sojkówek - Sadoleś
16. 420616W Dr.wojewódz, nr 628
5,288
4,488
0,800
Sadowne –Ocięte GrabinySzynkarzyzna
17. 420617W Dr.wojewódz, nr
8,453
2,700
628- SadowneKrupińskieSzynkarzyzna
18. 420618W Dr.powiatowa nr
2,414
2,414
4213 W - Bojewo
19. 420619W Krupińskie - Ocięte
1,617
20. 420620W Orzełek-Kursak3,992
2,000
Złotki
21. 420621W Złotki- Majdan
3,260
1,260
Kosowski –gr,gminy
Kosów Lacki
22. 420622W Grabiny - Krupińskie
2,906
23. 420623W Morzyczyn Włóki1,615
1,615
Morzyczyn Kocielnik
24. 420624W Dr.gminna nr
4,268
2,268
420611W – Orzełek
– Dr.gminna nr
420613W
25. 420625W Zieleniec wieś
1,438
1,438
26. 420626W Sokółka – Stacja
1,718
1,718
Kolejowa Sadowne
RAZEM
93,385
27,527 26,522
Źródło: wg informacji Urzędu Gminy Sadowne, stan 31.12.2006

-

5,753

1,617
1,992
2,000

2,906
2,000

39,336

Wg materiałów Urzędu Gminy w Sadownem na terenie gminy znajduje się 26 dróg
gminnych o łącznej długości 93,385 km. Drogi o nawierzchni twardej asfaltowej
wynoszą 27,527 km, co stanowi 29,5% dróg ogółem. Drogi o nawierzchni Ŝwirowej
wynoszą 26,522 km, co stanowi 28,4%, natomiast drogi o nawierzchni gruntowej
wynoszą 39,336 km, co stanowi 42,1% ogółem dróg gminnych.
Planowana jest sukcesywna budowa i modernizacja dróg do 2013 roku.
Identyfikacja problemów





duŜy odsetek dróg o nawierzchni gruntowej,
niewystarczające środki finansowe niezbędne do realizacji inwestycji
drogowych,
potrzeba rozwoju infrastruktury komunikacyjnej,
potrzeba rozwoju ścieŜek drogowych,
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wspieranie inicjatyw gospodarczych w kierunku poprawy zaplecza
technicznego motoryzacji, dotyczy to budowy stacji paliw, stacji
diagnostyczno-remontowych, warsztatów naprawczych.

2.2. ZAOPATRZENIE W WODĘ - SIEĆ WODOCIĄGOWA I ŹRÓDŁA WODY
Na terenie gminy eksploatowane są dwie Stacje Uzdatniania Wody SUW, które na
dzień dzisiejszy są podstawowym źródłem zaopatrzenia mieszkańców gminy w
wodę:
• Stacja Uzdatniania Wody „ Sadowne” wraz z siecią wodociągową budowaną
w latach 2000-2007 o długości 118,34 km, 1204 przyłączy o długości 47,11
km, podłączonych do sieci jest 1204 budynków. SUW zaopatruje w wodę wieś
Krupińskie, Grabiny, Zarzetka, Ocięte, Zalesie, Płatkownica, Morzyczyn Włóki,
Morzyczyn Włościański, Sadoleś, RaŜny, Sojkówek, Zalesie, Wilczogęby,
Sadowne, Ocięte, Szynkarzyzna.
• Stacja Uzdatniania Wody „Lipki Stare” ( SUW wspólny z gminą Stoczek) wraz
z siecią wodociągową o długości 18,7 km, 352 przyłącza o długości 10,7 km.
Podłączonych do sieci wodociągowej są 352 budynki. SUW zaopatruje w
wodę wsie: Zieleniec, Bojewo, KołodziąŜ, KołodziąŜ Rybie, Sokółka.

W latach 2008-2009 planowana jest budowa sieci wodociągowej we wsiach:
1) Orzełek – sieć wodociągowa o długości 9 km i przyłącza o długości ok.6 km,
2) Złotki - sieć wodociągowa o długości 9 km i przyłącza o długości ok.6 km.
Planowany koszt inwestycji wyniesie 590 tys.zł, w tym gmina planuje zaciągnąć
poŜyczkę na kwotę 500 tys.zł.
Na dzień dzisiejszy sieć wodociągowa rozdzielcza ma 137,04 km i 1 556 przyłączy.
Przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
wynoszą 57,81 km. Do urządzeń wodociągowych podłączonych jest 1 556
budynków, co stanowi 90,1% budynków mieszkalnych ogółem (zamieszkałych).
Stopień uporządkowania gospodarki wodnej jest na dobrym poziomie a istniejąca
sieć wodociągowa zaspokaja potrzeby mieszkańców gminy Sadowne. Rozwój
systemów zaopatrzenia w wodę zapewnia wszystkim mieszkańcom dostawy wody o
wymaganej jakości przeznaczonej do picia na potrzeby gospodarcze i
przeciwpoŜarowe.
W celu realizacji tych celów gmina będzie:
• sukcesywnie rozbudowywać sieci wodociągowe i dostosowywać je do
potrzeb mieszkańców,
• utrzymywać w sołectwach gminy w dobrym stanie technicznym istniejące sieci
i urządzenia wodociągowe.

2.3. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW – SIEĆ KANALIZACYJNA I
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OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
Gmina dysponuje kompleksowym planem rozwiązania kwestii kanalizacji pt.
”Koncepcja budowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w gminie Sadowne” –2002
rok.
Zgodnie z tą koncepcją budowa oczyszczalni ścieków w Sadownem będzie
realizowana w latach 2008-2009. Docelowa przepustowość oczyszczalni będzie
wynosiła 500-600 m³/d. W pierwszym etapie budowy przepustowość oczyszczalni
będzie wynosiła 250 m³/d, co jest wystarczające do budowy sieci kanalizacyjnej w
miejscowościach: Sadoleś, Morzyczyn Włościański, Morzyczyn Włóki, Płatkownica.
W latach 2009-2011 jest planowana budowa przepompowni w miejscowości
Sokółka. Sieć kanalizacyjna obejmie miejscowości: Sokółka, KołodziąŜ, KołodziąŜ
Rybie, Bojewo, Orzełek.
W latach 2011-2013 gmina planuje budowę przepompowni w miejscowości Grabiny.
Sieć kanalizacyjna obejmie miejscowości: Grabiny, Szynkarzyzna, Zalesie, Ocięte,
Sojkówek, Wilczogęby, Zieleniec, Krupińskie.
Wszystkie projekty inwestycyjne z zakresu kanalizacji sanitarnej będą ujęte w planie
finansowym na lata 2007-2013
do
współfinansowania
ze środków Unii
Europejskiej.
Na dzień dzisiejszy brak jest zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej. Na
terenach nie objętych siecią kanalizacyjną następuje odbiór ścieków do zbiorników
bezodpływowych, skąd wywoŜone są wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni
ścieków w Stoczku i Ostrowi Mazowieckiej.
Własną lokalną oczyszczalnię ścieków ma Zespół Szkół w Sadownem ( szkoła
podstawowa, gimnazjum i liceum) o przepustowości 30 m³/d.

2.4. GOSPODARKA ODPADAMI - USUWANIE ODPADÓW STAŁYCH
Gospodarka odpadami na terenie gminy Sadowne jest uporządkowana. Selektywna
zbiórka odpadów na terenie gminy jest realizowana od 2001 roku. Gmina jest
współudziałowcem składowiska zlokalizowanego na terenie gminy Stoczek. Termin
uŜytkowania składowiska jest określony do 2017 roku, obszar składowania wynosi
ok. 1 ha a otulina wynosi 2,5 ha.
Około 75 do 80% gospodarstw domowych ma podpisane umowy na odbiór odpadów
stałych. Firmą upowaŜnioną do odbioru posegregowanych odpadów jest Zakład
Gospodarki Komunalnej w Sadownem.

III. FINANSE SAMORZĄDOWE W LATACH 2004-2013
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Analizując wykonanie budŜetu gminy Sadowne w latach 2004-2006 oraz budŜet na
2007 rok obserwujemy postępujący rozwój gminy, pozytywne rozwiązania likwidacji
barier w obsłudze mieszkańców oraz wykorzystanie kompleksowych rozwiązań
inwestycyjnych. Prognozy budŜetu w latach 2008-2013 przedstawione w
załączonych tablicach „Przepływy finansowe - Projekcja budŜetu” umoŜliwiają
zbudowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2013 obejmuje budowę oczyszczalni
ścieków, przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę oczyszczalni
przydomowych. W zakresie transportu obejmuje budowę i modernizację dróg oraz
inwestycje z zakresu sportu i rekreacji jak równieŜ inwestycje związane z aktywizacją
społeczną i kulturalną wsi. Te projekty inwestycyjne będą współfinansowane z Unii
Europejskiej.
W projekcji budŜetowej na lata 2008-2013 w wierszu „inwestycje” podane są
coroczne kwoty łącznych wydatków inwestycyjnych współfinansowanych z Unii
Europejskiej. Kwoty dotacji UE będą pokrywane z tzw. kredytów pomostowych i nie
będą obciąŜały gminy w zakresie obsługi kredytów i zadłuŜenia. Pozostałe coroczne
kwoty po planowanych inwestycjach w wierszu” roczne przepływy gotówki netto”
będą wykorzystywane przez gminę do planowania corocznych niezbędnych
inwestycji.

Tablica 3: Wykonanie dochodów i wydatków budŜetowych w latach 20042006 oraz planowany budŜet na 2007 rok
L.p.

2004

2005

9 575

10 338

12 375

13 304

Dochody własne
2 599
2 474
Dotacje na zadania
720
1 293
zlecone
4. Subwencje i dotacje
6 256
6 571
własne
5. Wydatki ogółem
10 102
11 144
W tym:
6. Wydatki rzeczowe
2 397
2 565
własne
7. Wydatki rzeczowe
583
1 180
zlecone
8. Wydatki osobowe
4 425
4 662
własne
9. Wydatki osobowe
112
98
zlecone
10. Wydatki majątkowe
2 585
2 639
(inwestycje)
Źródło: Analiza Finansowa gminy Sadowne 2007 rok

2 527
2 339

2 837
2 616

7 509

7 851

11 962

15 579

2 727

3 170

2 227

2 468

4 844

5 493

105

147

2 059

4 301

2.
3.

Wyszczególnienie
Dochody ogółem
W tym:

W tys.zł
2006
2007

9
Aktualizacja rzeczowo-finansowa Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sadowne w latach

2007-2013

Gmina Sadowne w 2007 roku osiągnęła znaczny poziom dochodów budŜetowych w
stosunku do 2004 roku.
Dochody budŜetowe gminy w latach 2004-2007 wzrosły o 3.729 tys.zł, co stanowi
wzrost o 38,9%, w tym dochody własne wzrosły o 238 tys. zł, co stanowi wzrost o
9,1%.
DuŜą część dochodów gmina inwestowała, głównie w infrastrukturę
techniczną wodociągi, drogi oraz oświatę.
W latach 2004-2007 wydatki bieŜące wzrosły o 5.476 tys. zł, co stanowi wzrost o
54,2%.
Największy poziom wydatków bieŜących gmina ponosi na oświatę i w budŜecie na
2007 rok wynoszą 5.190 tys.zł, co stanowi 46,7% wydatków bieŜących ogółem.
Dochody gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły w 2004 roku –
1 452,57 zł, w 2005 roku – 1 576,21zł i w 2006 roku - 1 927,87 zł.

Tablica 4: Procentowy udział wydatków inwestycyjnych oraz zadłuŜenia
gminy w latach 2004-2006 i budŜecie 2007 roku
Lp
1.

Wyszczególnienie
Inwestycje jako % dochodów
ogółem

2004

2005

2006

2007

26,99

25,53

16,64

32,33

20,51

33,65

17,21

23,08

8,80

8,58

21,58

36,42

Inwestycje jako % dochodów
29,19
29,17
własnych
3. Inwestycje jako % wydatków
25,58
23,68
ogółem
4. Obsługa kredytów do
9,48
6,86
dochodów ogółem – max.15%
5. Całkowite zadłuŜenie gminy –
31,80
34,22
max. - 60%
Źródło: Analiza Finansowa gminy Sadowne – 2007 rok
2.

Gmina nie jest nadmiernie zadłuŜona, o czym świadczy wskaźnik obsługi kredytów
do dochodów wynoszący w 2007 roku 8,58% przy dozwolonym maksymalnym
pułapie 15% oraz wskaźnik całkowitego zadłuŜenia gminy wynoszący 36,42% przy
dozwolonym pułapie 60%.

IV. ANALIZA SYTUACJI GMINY W OBSZARZE REALIZACJI ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z UWARUNKOWAŃ GOSPODARCZYCH i SPOŁECZNYCH
Szansą gminy jest rozwój gospodarczy osiągnięty w wyniku rozwoju infrastruktury
technicznej, modernizacji gospodarstw rolnych z tendencją wzrostu „upraw
ekologicznych” oraz rozwoju rekreacji i turystyki.

Cele strategiczne gminy
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W celu poprawy warunków Ŝycia mieszkańców ustalono następujące cele:
a) Cele gospodarcze:
 tworzenie warunków do rozwoju funkcji gospodarczych, przede
wszystkim usług, turystyki i drobnej przedsiębiorczości,
 ochrona atrakcyjności środowiska gminnego jako podstawy działalności
gospodarczej, w tym wykorzystanie zasobów naturalnych,
 tworzenie warunków do ściągnięcia inwestorów zagranicznych z Unii
Europejskiej oraz konkurencyjności rynku lokalnego,
 utrzymanie i rozbudowywanie istniejącej infrastruktury technicznej
(wodociągi, kanalizacja, komunikacja drogowa, telekomunikacja),
 tworzenie warunków do rozwoju budownictwa indywidualnego i rozwoju
gospodarstw rolnych.
b) Cele społeczne:
 zwiększenie podaŜy i róŜnorodności miejsc pracy i ich dekoncentracja,
zapobieganie bezrobociu,
 poprawa stanu bezpieczeństwa w gminie,
 utrzymanie podaŜy terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
 zapewnienie podstawowego standardu dostępu do usług, przede
wszystkim zdrowia, oświaty, kultury, sportu i rekreacji,
 szerokie włączenie organizacji pozarządowych do rozwiązywania
problemów społecznych w gminie.
c) Cele ochronne:
 ochrona unikatowych wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego,
 ograniczanie zanieczyszczeń powietrza, gleby i wód oraz uciąŜliwych
hałasów,
 utrzymanie i kształtowanie zróŜnicowanych terenów zielonych w
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, eksponowanie wartości
krajobrazowych środowiska.
d) Cele przestrzenne:
 kształtowanie gminnej struktury efektywnie i sprawnie funkcjonującej,
 kształtowanie gminnej struktury zharmonizowanej ze środowiskiem
przyrodniczym, kulturowym i krajobrazowym,
 kształtowanie ładu przestrzennego w zabudowie terenów,
 kształtowanie bezkolizyjnego systemu drogowego w gminie.
Kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego
Kierunki rozwoju gminy Sadowne ustalone zostały na podstawie analizy
uwarunkowań, a w szczególności:
• uwarunkowań wynikających ze stanu i walorów środowiska przyrodniczego,
kulturowego i krajobrazowego (umiejętne wykorzystanie potencjału
zwiazanego z atrakcyjnościa rekreacyjno-turystyczną gminy),
•

uwarunkowań wynikających z jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej
(restrukturyzacja rolnictwa, gospodarstwa ekologiczne),
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•

uwarunkowań wynikających z aktualnego zagospodarowania terenu i jakości
Ŝycia mieszkańców ( rozwój przedsiębiorczości).

V. ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W LATACH 2007-2013
WEDŁUG HIERARCHII WAśNOŚCI
W ramach przyjętych priorytetów gmina będzie realizować projekty, które mają
wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego
projektem oraz przyczynią się do wzrostu zatrudnienia.
Budowę systemu kanalizacji sanitarnej, dróg gminnych i ścieŜek rowerowych, oraz
inwestycji z zakresu sportu i rekreacji gmina planuje współfinansować z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013 gmina planuje
współfinansowanie projektów inwestycyjnych z działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Celem tego działania będzie poprawa jakości Ŝycia na obszarach wiejskich przez
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi. UmoŜliwi to
rozwój toŜsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i
specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i
inwestycyjnej.
Planowane w latach 2007-2013 inwestycje wyniosą łącznie 48.683 tys.zł, w tym
gmina planuje pozyskać 33.956 tys.zł środków z Unii Europejskiej.
Gmina jest w stanie zabezpieczyć 25% niezbędnych wydatków, jako wkład własny,
na inwestycje planowane do realizacji w latach 2007-2013 współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej.
5.1. PLAN FINANSOWY NA LATA 2007-2013
W tablicy 5 przedstawiono najwaŜniejsze
zadania inwestycyjne i plan
finansowy na lata 2007-2013. W 2007 roku są wyszczególnione środki finansowe w
zakresie przygotowania dokumentacji inwestycji, studium wykonalności i innych
materiałów niezbędnych do składania wniosków o dofinansowanie z Unii
Europejskiej.
Plan finansowy dla poszczególnych
finansowania:
• BudŜet JST,
• BudŜet państwa,
• PoŜyczki/kredyty,
• Środki UE,

inwestycji

zawiera następujące źródła

Gmina dysponuje ograniczonymi funduszami na realizację niezbędnych projektów.
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Prognozowane dochody i wydatki budŜetowe na lata 2007-2013 mogą ulec
zmianom, tym samym
plany inwestycyjne powinny być ściśle związane z
moŜliwościami inwestycyjnymi gminy. W tym celu będą dokonywane coroczne
aktualizacje prognoz przepływów finansowych gminy.
Przy wyborze zadań do objęcia planem na lata 2007-2013 zastosowano następujące
kryteria:
 Zgodność z obszarami działania PROW 2007-2013 oraz RPO WM 20072013,
 zgodność projektu z Planem Rozwoju Lokalnego,
 stopień przygotowania do realizacji ( dokumentacja techniczna, studium
wykonalności, wymagane pozwolenia i inne dokumenty wymagane prawem),
 wpływ realizacji zadania na poprawę jakości Ŝycia społeczności lokalnej,
 zapewnienie płynności finansowania zadania (środki w budŜecie) oraz
moŜliwości dofinansowania zadania z innych źródeł,
 wpływ na budŜet gminy ( zwiększenie wpływów, optymalizacja wydatków),
 wpływ na rozwój lokalny, w tym na tworzenie warunków do tworzenia nowych
miejsc pracy,
 poprawę warunków bytowania rolników indywidualnych,
 zwiększenie atrakcyjności gospodarczej, turystycznej i inwestycyjnej obszaru
objętego projektem.

5.2. KARTY ZADAŃ NA LATA 2007-2009
Na podstawie listy projektów opartej na załoŜeniach Planu Rozwoju Lokalnego
zostały wybrane zadania inwestycyjne. Rozwój infrastruktury technicznej w zakresie
inwestycji oczyszczania ścieków oraz inwestycji drogowych jest priorytetem w
hierarchii zadań strategicznych gminy. Dla kaŜdego z w/w projektów na lata
2007/2009 została opracowana matryca projektu, w której podano najwaŜniejsze
dane, tj. nazwę projektu, określenie kolejności realizacji, przewidziany okres
realizacji, oczekiwane wskaźniki produktu i rezultatu, podmioty uczestniczące we
wdraŜaniu oraz budŜet projektu z podziałem na źródła finansowania.
PoniŜsze karty zawierają charakterystykę projektów inwestycyjnych, na które została
opracowana dokumentacja techniczna i które będą realizowane w latach 20072009.

KARTA ZADANIA Nr 1
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Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Sadowne z siecią kanalizacyjną we
wsiach: Sadoleś, Morzyczyn Włościański, Morzyczyn Włóki, Płatkownica.

1.

Nazwa
zadania:

2.

Integracja projektu w Planie Rozwoju Lokalnego
Obszar strategiczny
Inwestycje w ochronę środowiska
Cel
Oczyszczanie ścieków; ochrona środowiska
strategiczny/operacyjny

3.

Beneficjent końcowy
(nazwa i adres):

4.

Instytucje i podmioty
Gmina Sadowne, ul. T. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne
uczestniczące we
wdraŜaniu (nazwa, adres)

5.

Lokalizacja zadania:

Gmina Sadowne, ul. T. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

6.

Charakterystyka zadania:

Przedmiotem projektu jest budowa oczyszczalni ścieków w gminie
w m. Sadowne. Sieć kanalizacyjna obejmuje wsie: Sadoleś,
Morzyczyn Włosciański, Morzyczyn Włóki, Płatkownica. Do
oczyszczalni ścieków zostanie podłączonych ok. ... budynków.
Długość
sieci
kanalizacyjnej
wyniesie
ok....km.
Długość
przykanalików wyniesie ... km.

7.

Zgodność z dokumentami Pełna zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
planistycznymi
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadowne i Planem
(studium/plan)
Zagospodarowania Przestrzennego.

8.

Planowany okres
realizacji

9.

Oczekiwane efekty realizacji zadania:
A. planowane produkty:
- Obiekt oczyszczalnia ścieków – 1 szt o wyd. 250 m³/d
- Długość sieci kanalizacyjnej – ... km

Gmina Sadowne, ul. T. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

Budowa oczyszczalni ścieków w latach 2007-2009
Od IV kw.2007 do IV kw.2009

B. planowane wskaźniki rezultatu:
- Liczba podłączonych budynków do sieci kanalizacyjnej - ......
- Liczba mieszkańców korzystających z dostępu do sieci kanalizacyjnej – ....
10.

Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2009 (w tys. zł) 6 675 tys.zł
Lata

Całkowity
koszt projektu
(w tys. zł)

W tym (w tys. zł)
BudŜet
gminy

BudŜet
państwa

Prywatne

Środki
UE

PoŜyczka/Kredyty

2007

175

44

-

-

131

-

2008

3 000

250

300

-

1 950

500

2009

3 500

375

350

-

2 275

500

RAZEM

6 675

669

650

-

4 356

1 000

KARTA ZADANIA NR 2
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Budowa oczyszczalni przydomowych

1.

Nazwa
zadania:

2.

Integracja projektu w Planie Rozwoju Lokalnego.
Obszar strategiczny
Inwestycje w ochronę środowiska
Cel
Oczyszczanie ścieków; ochrona środowiska
strategiczny/operacyjny

3.

Beneficjent końcowy
(nazwa i adres):

4.

Instytucje i podmioty
Gmina Sadowne, ul. T. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne
uczestniczące we
wdraŜaniu (nazwa, adres)

5.

Lokalizacja zadania:

Gmina Sadowne, ul. T. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

6.

Charakterystyka zadania:

Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowosciach:

7.

Zgodność z dokumentami Pełna zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
planistycznymi
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Liw i Planem Rozwoju
Lokalnego.

8.

Planowany okres
realizacji:

9.

Oczekiwane efekty realizacji zadania:
A.planowane wskaźniki produktu:
- liczba oczyszczalni przydomowych – .....,

Gmina Sadowne, ul. T. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

Realizacja inwestycji w latach 2007-2009
Od IV kw.2007 do IV kw.2009

B.planowane wskaźniki rezultatu:
- Liczba podłączonych budynków do oczyszczalni przydomowych - ......

10.
Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2008 (w tys. zł) 2 000
Lata

Całkowity
koszt
projektu (w
tys. zł)

BudŜet gminy

BudŜet
państwa

Prywatne

Środki UE

Inne/
WFOŚiG
W

2007

200

50

-

-

150

-

2008

1 200

20

120

-

900

160

2009

600

90

60

450

2 000

160

180

975

RAZEM

w tym (w tys. zł)

160

KARTA ZADANIA Nr 3
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Budowa obwodnicy drogi nr 50 Sadoleś, Sojkówek, Płatkownica

1.

Nazwa
zadania:

2.

Integracja projektu w Planie Rozwoju Lokalnego
Obszar strategiczny
Restrukturyzacja rozwoju lokalnego; regionalny system transportowy
Cel
strategiczny/operacyjny
Działanie

Poprawa standardu i jakości regionalnej sieci drogowej oraz
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Poprawa jakości dróg gminnych.

3.

Beneficjent końcowy
(nazwa i adres):

Gmina Sadowne, ul. T. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

4.

Instytucje i podmioty
Gmina Sadowne, ul. T. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne
uczestniczące we
wdraŜaniu (nazwa, adres)

5.

Lokalizacja zadania:

Gmina Sadowne, ul. T. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne,
miejscowości: Sadoleś, Sojkówek, Płatkownica.

6.

Charakterystyka zadania:

Przedmiotem projektu jest budowa obwodnicy drogi gminnej o
łącznej długości .... km. Pow.jezdni .... m², pow.chodnika ....m².
Droga będzie miała następujące parametry: szerokość jezdni ... m,
szerokość poboczy ... m z moŜliwością zmian w terenie. Klasa
techniczna L, kategoria ruchu KR-1. Warstwa ścieralna o grubości ..
cm, szer. .. m i warstwa wiąŜąca o grubości ...cm, szer.... wykonana
z betonu asfaltowego. Wjazdy indywidualne –. Oznakowanie
pionowe.

7.

Zgodność z dokumentami Pełna zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
planistycznymi
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Liw i Planem Rozwoju
(studium/plan)
Lokalnego.

8.

Planowany okres
realizacji:

9.

Oczekiwane efekty realizacji zadania:
A. planowane wskaźniki produktu:
- Długość wybudowanej drogi - ... m

-

Realizacja planowanej inwestycji w latach 2007-2008. Od IV
kw.2007 do IV kw.2008.

Liczba projektów z zakresu infrastruktury drogowej – 2

B. planowane wskaźniki rezultatu:
- Liczba mieszkańców korzystających z drogi - ..
- Długość nowej drogi – .... m
Całkowity
koszt projektu
(w tys.zł)

Lata

w tym (w tys. zł) 4 200

BudŜet
gminy

BudŜet
państwa

Prywatne

Środki
UE

Kredyty/PoŜyc
zki WFOŚiGW
-

2007

200

50

-

-

150

2008

4 000

200

400

-

3 000

400

RAZEM

4 200

400

-

3 150

400

250
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Budowa obwodnicy drogi Sadowne - Krupińskie - Zieleniec

1.

Nazwa
zadania:

2.

Integracja projektu w Planie Rozwoju Lokalnego
Obszar strategiczny
Restrukturyzacja rozwoju lokalnego; regionalny system transportowy
Cel
strategiczny/operacyjny
Działanie

Poprawa standardu i jakości regionalnej sieci drogowej oraz
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Poprawa jakości dróg gminnych.

3.

Beneficjent końcowy
(nazwa i adres):

Gmina Sadowne, ul. T. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

4.

Instytucje i podmioty
Gmina Sadowne, ul. T. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne
uczestniczące we
wdraŜaniu (nazwa, adres)

5.

Lokalizacja zadania:

Gmina Sadowne, ul. T. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne, miejscowości:
Sadowne, Krupińskie, Zieleniec

6.

Charakterystyka zadania:

Przedmiotem projektu jest budowa obwodnicy drogi gminnej o łącznej
długości ....km. Pow.jezdni ... m² Droga będzie miała następujące
parametry:
szerokość jezdni .. m, szerokość poboczy ... m z
moŜliwością zmian w terenie. Klasa techniczna L, kategoria ruchu KR1. Warstwa ścieralna o grubości ...cm, szer.,, m i warstwa wiąŜąca o
grubości ... cm, szer.... m wykonana z betonu asfaltowego. Wjazdy
indywidualne – pow..... m². Oznakowanie pionowe.

7.

Zgodność z dokumentami Pełna zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
planistycznymi
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Liw i Planem Rozwoju
(studium/plan)
Lokalnego.

8.

Planowany okres
realizacji:

9.

Oczekiwane efekty realizacji zadania:
A. planowane wskaźniki produktu:
- Długość wybudowanej drogi - ,,, m

-

Realizacja planowanej inwestycji w latach 2007-2008. Od IV kw.2007
do IV kw.2008.

Liczba projektów z zakresu infrastruktury drogowej – 2

B. planowane wskaźniki rezultatu:
- Liczba mieszkańców korzystających z drogi - 994

Lat

Całkowity
koszt projektu
(w tys.zł)

W tym (w tys. zł) 2 650

BudŜet
gminy

BudŜet
państwa

Prywatne

Środki
UE

Kredyty/PoŜyczki
WFOŚiGW

2007

150

38

-

-

112

-

2008

2 500

75

250

-

1 875

300

RAZEM

2 650

113

250

-

1 987

300

Uzasadnienie projektów w zakresie budowy gospodarki ściekowej (kanalizacja)
Budowa systemu kanalizacji w gminie w latach 2007-2009 spowoduje zwiększenie
atrakcyjności przyległych terenów dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych.
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Poprawią się warunki bytowe ludności wiejskiej. Nastąpi rozwój rolnictwa
ekologicznego. W miejscowościach mających warunki do rozwoju rekreacji i
agroturystyki planuje się sukcesywne zwiększenie liczby gospodarstw
agroturystycznych. Spowoduje to dywersyfikację struktury zatrudnienia w gminie.
Z kanalizacji będzie korzystać miejscowa ludność, obiekty uŜyteczności publicznej,
szkoły oraz lokalne firmy produkcyjne i usługowe. Poprawi się funkcjonowanie
podmiotów gospodarczych.
Oczyszczalnia ścieków Sadowne wraz z przepompowniami w miejscowości Sokółka
i Grabiny jest kompleksowym rozwiązaniem gospodarki ściekowej w Gminie
Sadowne.
Planowana inwestycja w znaczący sposób przyczyni się do zwiększenia
atrakcyjności terenów planowanych do zagospodarowania.

Uzasadnienie projektów w zakresie drogownictwa
W wyniku realizacji celów priorytetu poprawi się jakość oraz dostępność
regionalnego układu transportowego. Będzie to sprzyjać rozwojowi gospodarczemu i
społecznemu dzięki zwiększeniu spójności regionu, zredukowaniu czasu i kosztów
podróŜy i transportu oraz poprawie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zwiększy się atrakcyjność inwestycyjna i turystyczna gminy.
Poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego dla mieszkańców wsi. Modernizacja i
przebudowa dróg poprawi równieŜ bezpieczeństwo i komfort dowozu dzieci do szkół,
obiektów uŜyteczności publicznej (straŜ poŜarna) oraz wysokotowarowych
gospodarstw rolnych. Poprzez łączenie dróg gminnych z drogami powiatowymi
skróci się czas dojazdu mieszkańców.
Po wybudowaniu dróg asfaltowych nastąpi ułatwienie i skrócenie czasu dojazdu do
gospodarstw rolnych, jak równieŜ działających we wsiach małych przedsiębiorstw,
sklepów, i gospodarstw wysokotowaroych zajmujących się produkcją mleka. Część
gospodarstw planuje zajęcie się uprawami i ekologicznymi. Będą one miały
moŜliwość zwiększenia produkcji, poniewaŜ dostawy środków produkcji i zbyt płodów
rolnych będą się odbywać w bardziej dogodnych warunkach komunikacyjnych.
W zakresie infrastruktury drogowej wspierane będą inwestycje polegające na
budowie nowych połączeń drogowych oraz na przebudowie, rozbudowie i
modernizacji dróg gminnych.

Budowa obwodnicy drogi krajowej nr 50 Sadoleś – Sojkówek - Płatkownica
jest waŜną inwestycją drogową mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom gminy Sadowne. Na tej drodze dochodzi często do wypadków, często
śmiertelnych, powodujących kolizje TIR-ów z rowerzystami lub maszynami
rolniczymi. Obwodnica umoŜliwi objazd tego odcinka drogi krajowej, w przypadku
awaryjnej sytuacji.
Obwodnica, która będzie przechodziła przez miejscowości Sadoleś, Sojkówek,
Płatkownica łączy się:
- z drogą powiatową nr 4203W Sadowne – Wilczogęby,
- z drogą powiatową nr 4205W Płatkownica – Morzyczyn Włościański, która
bezpośrednio prowadzi do Sanktuarium Maryjnego w miejscowości Prostyń i
dalej do obozu koncentracyjnego Treblinka,
- z drogą powiatową nr 4204W Sadowne- Morzyczyn Włóściański.
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W miejscowościach, przez które będzie przebiegała obwodnica ( droga gminna) jest
14 wysokotowarowych gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka. W
Morzyczynie Włościańskim znajduje się szkoła, do której dowóz dzieci będzie
odbywał się po bezpiecznej obwodnicy. Zmniejszy to ryzyko zagroŜenia dzieci
niebezpiecznym przejazdem drogą nr 50.
Przy budowanej obwodnicy znajduje się Zakład produkcyjny „AGROLA” zajmujący
się produkcją opryskiwaczy dla roślin.
Budowa obwodnicy drogi Sadowne – Krupińskie – Zieleniec prowadzi przez
tereny atrakcyjnie turystyczne puszczę Kamieniecką. Jest to szlak rowerowy
związany z kompleksem ścieŜek rowerowych – Mazowieckiej Sieci Regionalnej.
Budowa tej obwodnicy zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom gminy jak równieŜ
turystom i wczasowiczom. W miejscowości Krupińskie jest świetlica i noclegownia
dla turystów. W miejscowości Zieleniec jest szkoła podstawowa, sklep i zakład
produkcji palet.
Droga Krupińskie, Zieleniec poprzez miejscowość Ocięte łączy się z drogą
powiatową nr 4202W Sadowne – Szynkarzyzna do Łochowa.

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIEĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
Celem nadrzędnym działań władz samorządowych gminy Sadowne jest
zrównowaŜony rozwój z poszanowaniem otaczającego go środowiska naturalnego i
z zachowaniem walorów przyrodniczych i kulturowych. Tylko taki rozwój przyniesie
poprawę warunków Ŝycia jej mieszkańców. Powinna być przy tym zachowana
spójność gospodarcza i komunikacyjna gminy z regionem.
Taki rozwój moŜe być osiągnięty przy właściwym zagospodarowaniu przestrzennym
oraz odpowiednim poziomie infrastruktury technicznej i społecznej. Gmina powinna
być atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, pracy i odpoczynku, tak aby ludzie
chcieli w niej mieszkać, pracować i inwestować. Tylko takie podejście moŜe odwrócić
niekorzystne trendy demograficzne, jakimi są zmniejszanie się ilości mieszkańców i
zjawisko „starzenia się gminy”.
Podstawowymi celami realizacji programu na terenie gminy Sadowne są:
• zmniejszenie marginalizacji ekonomicznej i społecznej,
• zmniejszenie stopy bezrobocia,
• tworzenie warunków do róŜnicowania działalności gospodarczej,
• wzrost mobilności zawodowej mieszkańców,
• tworzenie warunków do rozwoju gospodarki „ekologicznej”,
• tworzenie gospodarstw wysokotowarowych o znacznym areale powierzchni,
• poprawa warunków Ŝycia mieszkańców.
Osiągnięcie tych celów podstawowych będzie moŜliwe przez realizację celów
cząstkowych zawartych w projektach inwestycyjnych:
• zwiększenie dostępności komunikacyjnej do wszystkich sołectw gminy przez
modernizację i budowę nowych dróg gminnych,
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•
•
•
•

stopień skanalizowania i podłączenia gospodarstw domowych oraz liczba
mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej,
stopień zwodociągowania gminy, ilość podłączonych budynków oraz liczba
mieszkańców korzystających z wodociagów
zwiększenie stopnia zwodociągowania i skanalizowania gminy dla potrzeb
rolnictwa, rekreacji i rozwoju agroturystyki,
poprawę podstawowej infrastruktury społecznej ( budowa obiektów
sportowych) i zwiększenia dostępu do sportu przez społeczności lokalne.

Osiągnięcie realizacji wszystkich celów będzie
określał wzrost wskaźników
dotyczących rozwoju gminy i wzrostu gospodarczego, a mianowicie:
• wzrost ilości pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych i inwentarskich ,
• powstawanie i rozwój nowych podmiotów gospodarczych,
• zmniejszenie wskaźnika bezrobocia,
• wzrost dochodów mieszkańców,
• wzrost liczby mieszkańców gminy,
• wzrost długości dróg o asfaltowej nawierzchni - dostępność komunikacyjna do
wszystkich miejscowości gminy,
• podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów przez rozbudowę uzbrojenia
technicznego,
• poprawę warunków dostępności do usług rekreacji i sportu oraz ochrony
zdrowia.
W wyniku realizacji zadań objętych wieloletnim planem zostaną osiągnięte rezultaty,
które w dłuŜszym horyzoncie czasowym przekładać się będą na polepszenie ogólnej
sytuacji w gminie w poszczególnych obszarach.
VII. SPOSOBY OCENY PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
Istotnym zadaniem Planu Rozwoju Lokalnego jest prowadzenie stałych i
systematycznych obserwacji i dokonywania ocen przebiegu procesów
inwestycyjnych, szczególnie powinny być monitorowane procesy finansowe
wynikające z uchwalanych i realizowanych corocznie budŜetów gminy. W Planie
Rozwoju Lokalnego zawarte są planowane do realizacji projekty inwestycyjne oraz
ocena wdraŜania ich w Ŝycie.
Wzorcem dla oceny będą wskaźniki monitorowania realizowanych zadań. Wskaźniki
te dzielimy na dwie podgrupy:
•

Wskaźniki produktu - opisujące rozmiar podejmowanych przedsięwzięć
w ramach danego projektu ( np. liczba projektów z zakresu infrastruktury
drogowej, liczba wdroŜonych projektów dotyczących wsparcia zarządzania
ochroną środowiska, liczba zmodernizowanych/wyposaŜonych ośrodków
sportu i rekreacji i inne),

•

Wskaźniki rezultatu - związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi
efektami przedsięwzięcia (projektu). Informują one o zmianach, jakie nastąpiły
tuŜ po wdroŜeniu danego przedsięwzięcia. Efekty bezpośrednie mogą być
mierzone wartościowo i ilościowo (np. długość nowych dróg, długość
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zmodernizowanych dróg, liczba budynków przyłączonych do kanalizacji w
wyniku realizacji projektu, ilość ścieków odprowadzanych i oczyszczonych
hm³/miesiąc, liczba osób korzystających ze zmodernizowanych obiektów
infrastruktury ochrony zdrowia, sportu i inne),
Wskaźniki oceny projektowanych przedsięwzięć powinny być realne, trafnie dobrane
do realizowanego projektu inwestycyjnego, mierzalne - umoŜliwiające porównania,
wiarygodne i dostępne. Stworzenie w miarę pełnego indeksu wskaźników oceny
projektów moŜe stanowić podstawę do określenia monitorowania Planu Rozwoju
Lokalnego.
W kartach zadań określono poszczególne wskaźniki produktu oraz rezultatu na
podstawie których będą monitorowane poszczególne projekty inwestycyjne.
W celu monitoringu Planu Rozwoju Lokalnego i jego oceny przyjęto następujące
mierzalne wskaźniki:
 liczba zadań inwestycyjnych, na które uzyskano dofinansowanie,
 liczba zadań rozpoczętych i zakończonych w zaplanowanym terminie,
 stopień osiągniętych wskaźników planowanych produktów,
 stopień osiągniętych wskaźników planowanych rezultatów.
W przypadku nie osiągnięcia planowanych wskaźników produktu oraz rezultatu
będą dokonywane dokładne analizy sytuacji w celu zdiagnozowania przyczyn nie
osiągnięcia planowanych wskaźników oraz wprowadzenie postępowania
naprawczego i metodyki postępowania w następnych latach.
VIII. PUBLIC RELATIONS PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
Główne uwarunkowania społeczne Planu Rozwoju Lokalnego to dostęp do
informacji i trafność rozstrzygnięć spraw dotyczących lokalnego środowiska.
Działania promocyjne i konsultacyjne mają na celu przede wszystkim informowanie
potencjalnych i aktualnych beneficjentów o moŜliwościach korzystania ze wsparcia
na realizację projektów w ramach Planu Rozwoju Lokalnego, jak równieŜ
informowania społeczności lokalnej o zasięgu i rozmiarze wsparcia z funduszy
regionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Unii Europejskiej. Szczególnie
waŜną informacją dla społeczności lokalnej będą rezultaty wynikające z tych działań,
które będą poddawane merytorycznej ocenie.
Plan Rozwoju Lokalnego po uchwaleniu przez Radę Gminy będzie dokumentem
zatwierdzającym realizację inwestycji i przesłanym do realizacji przez władze gminy.
Szczególnie istotne informacje zostaną zaprezentowane w lokalnych mediach i na
zebraniach sołectw.

Głównymi kanałami informacyjnymi są:
•

informacje przekazywane przez wójta i osoby odpowiedzialne za realizację
projektów na sesjach Rady Gminy,
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•

billboardy i tablice informacyjne umieszczane w miejscu realizacji projektów
dofinansowywanych ze środków funduszy strukturalnych,

•

ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,

•

promocja na stronie internetowej gminy,

•

informacje prasowe w lokalnej prasie,

•

konsultacje w postaci zebrań wiejskich (sołectwa).

Działania informacyjne i promocyjne podlegają regularnej ocenie dokonywanej przez
Radę Gminy.
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