Plan Rozwoju Lokalnego
Gminy Polska Cerekiew na lata 2004 – 2006
w zarysie

Wejście Polski do Unii Europejskiej stworzyło Gminom wiele moŜliwości do
ubiegania się o środki pomocowe. Jednym z wymogów korzystania z funduszy jest
posiadanie przez Gminy dokumentów obrazujących moŜliwości rozwojowe Gminy. W
związku z powyŜszym Gmina Polska Cerekiew opracowała Plan Rozwoju Lokalnego
na lata 2004 – 2006, który został zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/ 115/2004 Rady
Gminy z dnia 30 czerwca 2004 roku.
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Polska Cerekiew obejmuje lata

2004-

2006 dokładnie wpisując się w treść strategii rozwoju gminy .
Przyjęcie takiego horyzontu czasowego związane jest z perspektywą realizacji
szeregu zadań w okresie 2004-2006 .
Jednocześnie zakłada się , Ŝe po zakończeniu realizacji planu
przygotowana zostanie jego druga edycja obejmująca lata 2007-2010, która
odpowiadać będzie II okresowi wdraŜania strategii gminnej.

Obszar realizacji

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Polska Cerekiew wdraŜany będzie w
ramach czterech obszarów rozwojowych:
- Infrastruktura ochrony środowiska ,
- Gospodarka i rynek pracy ,
- Infrastruktura komunikacyjna ,
- Sfera społeczna i bezpieczeństwo publiczne.
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Jednocześnie dla kaŜdego z obszarów wyznaczono szczegółowy zasięg
terytorialny interwencji planu, a takŜe określono

inne

uwarunkowania oraz

szczegółowe ograniczenia związane z realizacją konkretnych zadań.
Obok projektów objętych Planem Rozwoju Lokalnego na terenie gminy
Polska Cerekiew w latach 2004-2006 realizowane będą zadania komplementarne
wobec zadań planu , głównie w obrębie następujących obszarów :
-

oświata i wychowanie,

-

gospodarka i rynek pracy,

-

turystyka i kultura,

-

sfera społeczna i bezpieczeństwo.

Zadania objęte Planem Rozwoju Lokalnego

Spośród listy 32 zadań przewidzianych do realizacji na terenie gminy
Polska Cerekiew w okresie od 2004 do 2006 oraz w perspektywie do 2010 roku
planem rozwoju lokalnego objęto 13 projektów.
Przy wyborze zadań do objęcia planem zastosowano następujące kryteria:
- zgodność projektu z obszarami interwencji planu /kryteria demograficzne , wartość
zadania , rodzaj zadania/
- zgodność ze strategią rozwoju gminy
- stopień przygotowania do realizacji /dokumentacja techniczna , pozwolenia/
- skala rozwiązywania problemów
- wpływ realizacji zadania na poprawę jakości Ŝycia społeczności lokalnej
- zapewnienie płynności dofinansowania zadania ze środków pozabudŜetowych
- wpływ na budŜet gminy / optymalizacja wydatków , zwiększenie wpływów/
-

wpływ na rozwój gospodarczy , w tym na tworzenie nowych miejsc pracy na
terenie gminy
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Listę zadań objętych interwencją Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Polska Cerekiew, uporządkowaną według hierarchii waŜności zawiera
poniŜsza tabela:

Nr
zadania

Całkowity
koszt
projektu
(w tys. zł)

Nazwa zadania

Środki
własne
(w tys. zł)

Środki UE
(w tys. zł)

BudŜet
państwa
(w tys. zł)

1

Modernizacja kotłowni w szkole w
Polskiej Cerekwi

462,785

255,111

-

-

717,896

2

Modernizacja – zastosowanie
kolektorów słonecznych w szkole
we Wroninie

150,507

88,493

-

-

239,000

3

Remont kapitalny szkoły Polska
Cerekiew

782,787

-

-

742,213

1 530,000

4

Budowa kanalizacji sanitarnej
Zakrzów

1 184,975

3 554,924

-

-

4 739,900

5

Budowa Ośrodka Jeździeckiego
Zakrzów

2 000,000

30 000,000

-

8 000,000

40 000,000

Budowa kanalizacji w
Jaborowicach, CięŜkowicach,
Ligocie Małej oraz na ul.
Kościuszki w Polskiej Cerekwi

991,167

2 973,502

-

-

3 964,669

10

Modernizacja ulicy Konarskiego
Polska Cerekiew

242,633

197,367

-

-

440,000

11

Remont dróg gminnych w
Zakrzowie (ul. Parkowa, ul.
Topolowa, ul. Górska)

400,000

-

-

-

400,000

12

Przebudowa drogi „ Liszówka „

60,000

-

-

656,600

716,000

13

Remont i modernizacja budynku
urzędu gminy

150,00

-

-

-

-

6,7,8,9

Inne
(w tys. zł)

POZOSTAŁE ZADANIA PODZIELONO NA DWIE GRUPY:
- zadania komplementarne wobec zadań planu
- zadania planowane do objęcia planem

Zadania komplementarne to projekty , które nie wpisują się w obszar interwencji
planu z uwagi na nie spełnienie wymaganych kryteriów dostępu (demograficzny ,
określenie wartości zadania, niewłaściwy rozwój projektu).
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Zadania planowane do objęcia planem to projekty , które wpisują się w obszar
interwencji planu , jednak w niedostatecznym stopniu spełniają pozostałe kryteria
wyboru , w szczególności z uwagi na niski stopień przygotowania do realizacji oraz
ograniczone moŜliwości do finansowania w latach 2004-2006.

Zakłada się moŜliwość aktualizacji planu rozwoju lokalnego w trakcie jego
wdraŜania.
Główne kierunki zmian dotyczyć będą :
-

aktualizacji listy zadań , przede wszystkim w zakresie wprowadzania nowych

projektów
-

korekt w harmonogramie realizacji projektów

-

zmian w tabelach finansowych

System wdraŜania, sposoby monitorowania oraz oceny

Plan Rozwoju Lokalnego jest wdraŜany przez Wójta Gminy za pośrednictwem
samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy oraz przy współpracy Rady
Gminy

a

szczególnie

Komisji

BudŜetowo-Gospodarczej

Rady

Gminy

.

WdraŜanie obejmuje ujęcie zadania w budŜecie gminy , przygotowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej , złoŜenie niezbędnych wniosków , realizację inwestycji
zgodnie z określonymi wymogami oraz złoŜenie sprawozdania z realizacji .

Przedmiotem monitorowania będzie zgodność Planu Rozwoju Lokalnego z
zapisami w Strategii Rozwoju Gminy oraz z wieloletnim Planem Inwestycyjnym .
Oceny realizacji Planu dokonywać będzie co roku Rada Gminy w trakcie sesji , na
której ocenia się takŜe realizację Strategii Rozwoju Gminy .
Po zakończeniu kolejnych lat budŜetowych zostaną opracowane raporty z
realizacji

zadań,

a

po

zakończeniu

realizacji

podsumowujący.
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zostanie

wykonany

raport

