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Uchwała Nr XI/74/11 
Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 9 września 2011r. 
 
 

w sprawie: zmiany uchwały LV/386/10 z dnia 10 listopada 2010r. dotyczącej 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Różanki na lata 2010-2018 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) i art. 5 ust. 1 
pkt.20 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 64 poz. 
427) i Rozporządzeni Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 
(Dz.U. nr 38 poz. 220)  uchwala się co następuje:  
 
§ 1. Zatwierdza się zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Różanki na lata 2010-2018 
polegające na: 
          a. wprowadzeniu uzupełnień do punktu 7 Harmonogram prac o następujące elementy: 

nazwa inwestycji, cel, przeznaczenie, harmonogram realizacji, przewidziany koszt i 
źródła finansowania (załącznik nr 1 do uchwały); 

         b. wprowadza się zmiany w spisie treści (załącznik nr 2 do uchwały) 
 
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 
 
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 
 Andrzej Legan 

 
UZASADNIENIE 
 
W nowym okresie programowania na lata 2007-2013 plan odnowy miejscowości jest 

niezbędnym załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. W związku z wprowadzeniem 1 kwietnia 2010r. rozporządzenia zmieniającego 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013, Plan Odnowy Miejscowości Różanki na lata 2010-2018  przyjęty uchwałą zebrania 
wiejskiego w Różankach w dniu 15 lutego 2010r. oraz uchwałą Rady Gminy z 10 listopada 
2010r, zawiera braki. Opis każdej inwestycji bądź przedsięwzięcia aktywizującego 
społeczność lokalną musi zawierać: nazwę, cel, przeznaczenie, harmonogram realizacji, 
kwotę końcową i wskazanie źródła je pozyskania.                                                               



 Załącznik nr 2 do Uchwały  
 Rady Gminy Kłodawa 
 nr XI/74/11 
 z dnia 9 września 2011 r 
 
 
 

PLAN  ODNOWY MIEJSCOWO ŚCI RÓŻANKI 
Lata 2010  -  2018 

 
 
Spis treści: 
 
 
1 . Charakterystyka miejscowości  Różanki…………………………………………….str. nr 3 
 
2 . Inwentaryzacja zasobów służących Odnowie miejscowości……………………….. str. nr 4 
 
3 . Ocena mocnych i słabych stron  miejscowości……………………………………...str. nr 5 
 
4 . Wizja rozwoju na lata 2010 – 2013………………………………………………….str. nr 6 
 
5 . Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb  

    mieszkańców ……………………………………………………………………….. str. nr 6  

6. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących  

    społeczność wsi  Różanek…………………………………………………………...str.  nr 6 

      

7 . Harmonogram prac………………………………………………………………….str. .nr 7 
 

 
 



 Załącznik  nr 1 do Uchwały  
                                                                                                          Rady Gminy Kłodawa 
                                                                                                          nr XI/74/11 

                                                                                                    z dnia 9 września 2011 r.  
 

 
 

 
7 . Harmonogram prac 
1 . Remont świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury technicznej i 
zagospodarowaniem terenu 
Cel: Stworzenie bezpiecznego, ogólnie dostępnego również dla osób niepełnosprawnych, 
miejsca spotkań będącego jednocześnie wizytówką Różanek 
Przeznaczenie: miejsce spotkań, organizacji wspólnych zabaw, imprez okolicznościowych, 
zajęć kulturalnych czy też zebrań mieszkańców miejscowości Różanki 
Harmonogram realizacji:  2011-2013 
Przewidywany koszt i źródła finansowania:  1 069 989,47zł netto(budżet Gminy Kłodawa, 
EFROW) 
Wykonanie naprzeciw świetlicy wiejskiej parkingu samochodowego, który w okresie 
zimowym będzie również wykorzystywany jako lodowisko dla mieszkańców  
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i stworzenie miejsca zabaw i spotkań dla mieszkańców  
Przeznaczenie: parking samochodowy dla użytkowników świetlicy oraz miejsce zabaw i 
spotkań dzieci, młodzieży oraz pozostałych mieszkańców miejscowości   
Harmonogram realizacji:  2010-2012 
Przewidywany koszt i źródła finansowania: 30 000,00zł netto (budżet Gminy Kłodawa, środki 
zewnętrzne) 
Zadanie ujęte zostało w punkcie nr 1 - Remont świetlicy wiejskiej wraz z budową 
infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu 
2. Budowa drogi dojazdowej do bloków osiedla z parkingami na samochody oraz 
budowa pętli autobusowej  
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej 
Przeznaczenie: wykonanie drogi dojazdowej do osiedla przy szklarni wraz z parkingiem oraz 
budowa pętli autobusowej, co ułatwi komunikację mieszkańcom 
Harmonogram realizacji:  2011-2013 
Przewidywany koszt i źródła finansowania:  300 000,00zł netto (budżet Gminy Kłodawa, 
środki zewnętrzne) 
3 . Zagospodarowanie części boiska sportowego jako miejsca spotkań mieszkańców w 
ramach integracji społecznej poprzez wybudowanie wiaty widowiskowej wraz z 
siedziskami przy boisku sportowym  
Cel: podniesienie standardu obiektu sportowego oraz stworzenie miejsca spotkań 
społeczności lokalnej 
Przeznaczenie: stworzenie miejsca spotkań mieszkańców  
Harmonogram realizacji:  2010-2012 
Przewidywany koszt i źródła finansowania:  100 000,00zł netto (budżet Gminy Kłodawa, 
środki zewnętrzne) 
4. Wykonanie placu zabaw dla dzieci  
Cel: Stworzenie bezpiecznego, ogólnie dostępnego miejsca zabaw dla dzieci 
Przeznaczenie: plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców miejscowości, składający się z 
atestowanych urządzeń  
Harmonogram realizacji:  2010-2011 



Przewidywany koszt i źródła finansowania: 30 000,00zł netto (budżet Gminy Kłodawa, środki 
zewnętrzne) 
 
 
5 . Utwardzenie i ułożenie asfaltu w ul. Ogrodowej  
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej 
Przeznaczenie: droga użytkowana przez mieszkańców miejscowości 
Harmonogram realizacji:  2011 
Przewidywany koszt i źródła finansowania: 30 000,00zł netto (budżet Gminy Kłodawa, środki 
zewnętrzne) 
 
6. Wykonanie elewacji zewnętrznej Zabytkowego Kościoła 
Cel: Ochrona zabytków, poprawa estetyki miejscowości 
Przeznaczenie: remont elewacji zewnętrznej obiektu spełniającego funkcje kulturowo-
społeczne 
Harmonogram realizacji:  2011 
Przewidywany koszt i źródła finansowania: 120 000,00zł (środki Rady Parafialnej, środki 
zewnętrzne m.in. Fundacji Eclesja, funduszy europejskich) 

 
7 . Dokończenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
Cel: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z doprowadzanie wody i odprowadzeniem 
ścieków 
Przeznaczenie: dokończenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla gospodarstw domowych 
na ulicach jeszcze nie objętych budową wodociągi u sieci kanalizacyjnej 
Harmonogram realizacji:  2011-2015 
Przewidywany koszt i źródła finansowania: 400 000,00zł netto (budżet Gminy Kłodawa, 
środki zewnętrzne) 
 
8 . Dokończenie remontu i budowy dróg lokalnych oraz chodników 
Cel: Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu  
Przeznaczenie: budowa i remont lokalnych dróg gminnych wraz z pasem pieszym 
(chodnikami) 
Harmonogram realizacji:  2013-2018 
Przewidywany koszt i źródła finansowania: 250 000,00zł netto (budżet Gminy Kłodawa, 
środki zewnętrzne) 
 
 


