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1. Wstęp  
 
W latach 2007-2013 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego został 
zastąpiony Regionalnymi Programami Operacyjnymi (RPO) dla poszczególnych województw, 
które będą realizowały Strategię Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) oraz Narodową Strategię 
Spójności 2007-2013 (NSS) przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2006 roku. Prócz 
RPO dla województw postały ogólnokrajowe Programy Operacyjne: PO Infrastruktura                          
i Środowisko, PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej 
(nie dotyczy Województwa Mazowieckiego) i PO Pomoc Techniczna oraz programy dla 
poszczególnych dziedzin czy środowisk, np. odpowiedzialny za politykę wsi – Plan Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (PROW). Za realizację działań w ramach PROW odpowiedzialne jest 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Działania osi 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 
1.1. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie; 
1.2. Ułatwienie startu młodym rolnikom; 
1.3. Renty strukturalne; 
1.4. Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów;  
1.5. Modernizacja gospodarstw rolnych;  
1.6. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej;  
1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem  rolnictwa               

i leśnictwa;  
1.8. Uczestnictwo rolników w systemie jakości żywności;  
1.9. Działania informacyjne i promocyjne;  
1.10. Grupy producentów rolnych;  
Działania osi 2. Poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich 
2.1. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich niekorzystnych i innych obszarach  
        o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW); 
2.2. Program rolnośrodowiskowy;  
2.3. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne; 
2.4. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz 
        wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych; 
Działania osi 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej 
3.1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; 
3.2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;  
3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;  
3.4. Odnowa i rozwój wsi;  
Działania osi 4. LEADER. 
4.1. Lokalne strategie rozwoju;  
4.2. Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa;  
4.3. Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania; 
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Działania w ramach PROW przeznaczone są dla rolników indywidualnych, grup producenckich              
i inny podmiotów związanych w rolnictwem, ale i dla samorządów lokalnych czy Lokalnych 
Grup Działania.   
Samorządy lokalne mogą skorzystać z Działania 3.4. „Odnowa i rozwój wsi”. Działanie to 
będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb 
społecznych i kulturalnych mieszkańców i promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi to rozwój 
tożsamości, zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszaru oraz wpłynie na wzrost 
atrakcyjności turystycznej i inwestycji na obszarach wiejskich. Działanie przewiduje wsparcie dla 
gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich (z wyłączeniem miast) i związane jest z obowiązkiem 
opracowania „Planu Odnowy Miejscowości”. 
Wsparcie inwestycyjne przyznawane będzie dla samorządów na realizację na obszarach 
wiejskich projektów w zakresie: 

1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów: 
 pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,  
 służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu 

dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,  
2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej, 
3) budowy przebudowy, remontu infrastruktury związanej z rozwojem funkcji 

turystycznych, spodkowych lub społeczno-kulturalnych, 
4) zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie,                          

w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne, 
5) odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, 

budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci; 
6) kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.  

Pomoc w ramach tego działania ma formę zwrotu części (75%) kosztów kwalifikowalnych. 
Maksymalna wysokość pomocy (wkład Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich) na realizację projektu w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł w okresie 
realizacji Programu.  
 

2. Zarys historii Miejscowości Stary Gózd   
 
Miejscowość należy do gminy Stara Błotnica, w latach 1975-1998 należała do województwa 
radomskiego, obecnie do województwa mazowieckiego.  
W czasach starożytnych na tym terenie istniał zespół grodów czołowych państwa wiślan, złożone 
z co najmniej czterech osad i grodów (w tym rejonie to: Stary Gózd, Kiełbów Stary, Stara 
Błotnica i Radzanów) z prawdopodobnym systemem umocnień pomiędzy nimi.    
W Starym Goździe znajduje się tzw. „kopiec”, według podań przed wiekami dziedzic miał  tu 
swoją posiadłość. W centralnym jego miejscu można zaobserwować pozostałości po 
fundamentach, miejsce to otoczone jest fosą.  
We wsi znajduje się parafia pod wezwaniem św. Józefa, Publiczna Szkoła Podstawowa oraz 
Publiczne Gimnazjum. 
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3. Analiza zasobów Miejscowości Stary Gózd       

3.1. Informacje ogólne  
 
Stary Gózd jest miejscowością sołecką gminy wiejskiej Stara Błotnica. Gmina Stara Błotnica 
znajduje się w południowej części województwa mazowieckiego i należy do subregionu 
radomskiego. Od 1 stycznia 1999 roku Gmina Stara Błotnica należy do powiatu białobrzeskiego. 
Sąsiaduje z gminami:  

 od północy: Białobrzegi,  
 od północnego wschodu: Stromiec,  
 od południowego wschodu: Jedlińsk, 
 od zachodu: Radzanów,  
 od południa: Przytyk i Zakrzew. 

Miejscowość Stary Gózd jest jednym z 23 sołectw gminy, położona jest w centralnej części 
gminy przy drodze krajowej nr 7. W Starym Góździe droga nr 7 krzyżuje się z drogą 
wojewódzką nr 732.  
W roku 2010 miejscowość Stary Gózd zamieszkiwało ogółem 382 osób, w tym 185 mężczyzn 
i 197 kobiet.  
Na terenie miejscowości mają swoje siedziby placówki użyteczności publicznej:  

 Zespół Szkół Gminnych w Starym Goździe (Publiczne Gimnazjum w Starym Goździe, 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Goździe), 

 Filia Gminnej Biblioteki Publicznej. 
 

3.2. Środowisko przyrodnicze  
 
Położenie i rzeźba terenu  
Gmina Stara Błotnica położona jest w obrębie dwóch jednostek fizjograficznych. Na wschodzie 
jest to Równina Kozienicka (część makroregionu Nizin Środkowo – Mazowieckich) zajmująca ¾ 
powierzchni gminy. Wysoczyzna pochylona jest ku Radomce w kierunku południowym 
(wysokość 135 – 150 m n.p.m.), rozcięta jest doliną rzeki Tymianki, jej licznymi dopływami oraz 
rowami melioracyjnymi. Równina Radomska w części zachodniej gminy stanowi ¼ obszaru 
gminy i jej rzeźba jest bardziej urozmaicona. Przeważające nachylenia w granicach w 2-5%, 
głęboko przecięte doliną rzeki Pierzchnianki (wysokość względna 10 do 25 metrów), płynąca               
w kierunku północno – wschodnim.  
 
Klimat 
Gmina Stara Błotnica położona jest na styku trzech dzielnic klimatycznych: środkowej 
(wielkopolsko-mazowieckiej) radomskiej i łódzkiej. Warunki klimatyczne gminy przedstawiają 
się następująco: 
- średnia roczna temperatura wynosi +7,7 ºC,  
- średnia roczna ilość opadów w granicach 512 mm,  
- długość okresu wegetacyjnego około 210 dni, 
- wilgotność względna 80%. 
- dominacja wiatrów zachodnich, południowo-zachodnich i północno-wschodnich.  
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Zasoby wodne 
Teren gminy Stara Błotnica położony jest w dorzeczu rzeki Radomki i Pilicy. Największymi 
dopływami tych rzek na terenie gminy są Pierzchnianka i Tymianka. Dział wodny II rzędu 
przebiega na linii Wola Kaszewska – Siekluki – Bobrek i oddzielają dorzecze Radomki 
(Tymianka) od dorzecza Pilicy (Pierzchnianka). Około ¾ powierzchni gminy zajmuje dorzecze 
Radomki, rzeką odwadniającą jest Tymianka z bogatą siecią bezimiennych dopływów oraz 
licznymi rowami melioracyjnymi. Teren stanowiący dorzecze jest obszarem silnie zdrenowanym 
– zabagnione miejsca, bezodpływowe lub tylko częściowo włączone do sieci odpływowej. 
Niewielki teren – północno-zachodnia część – gminy zajmuje dorzecze rzeki Pierzchnianki.  
Na obszarze gminy znajdują się niewielkie zbiorniki retencyjne (12 zbiorników o powierzchni 
11,53 ha), wykorzystywane w celach gospodarczych lub hodowli ryb. Uzupełnieniem wód 
powierzchniowych jest 129 km rowów melioracyjnych. 
Wody podziemne, eksploatowane na terenie powiatu pochodzą z jurajskiego, kredowego, trzecio 
i czwartorzędowego piętra wodonośnego. 
 
Surowce naturalne 
Gmina Stara Błotnica należy do rejonów nie posiadających znacznych ilości złóż użytecznych 
surowców mineralnych. Na tym terenie sołectwa występują nieudokumentowane złoża w postaci 
piasków i żwirów, kruszywa naturalnego oraz gliny. 
 
Tereny leśne, chronione 
Teren sołectwa nie jest bogato zalesiony – zaledwie 4,78 ha (na terenie całej gminy lasy stanowią 
zaledwie 7,7% powierzchni). Na terenie Gminy Starej Błotnicy nie ma szczególnie 
wartościowych przyrodniczo obszarów, występuje Strefa krajobrazu chronionego „Dolina Pilicy i 
Drzewiczki” (strefa obejmuje zasięgiem wszystkie gminy powiatu białobrzeskiego). 

3.3. Sfera społeczna  
 
W układzie osadniczym gminy miejscowość Stary Gózd pełni rolę lokalnego ośrodka rozwoju 
funkcji obsługi ludności i rolnictwa obszaru swej gminy, cechującej się ciągłością 
funkcjonowania administracyjnego, spółdzielczego, oświaty, zdrowia.  
W roku 2010 miejscowość Stary Gózd zamieszkiwało ogółem 382 osób, w tym 185 mężczyzn 
i 197 kobiet.  
 
Liczba ludności miejscowości Stary Gózd w 2007 i 2008 roku: 

mężczyźni kobiety ogółem wiek 
20027 2008 2007 2008 2007 2008 

0-7 18 18 21 17 39 35 
8-12 11 10 11 14 22 24 
13-18 17 18 13 11 30 29 
19-60 97 98 87 87 184 185 
61-65 5 5 2 5 7 10 
powyżej 65 13 14 19 19 32 33 
Ogółem 161 163 156 153 314 316 
      *  wg danych Urzędu Gminy Stara Błotnica 
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Problemy społeczne  
Podstawowym źródłem utrzymania mieszkańców miejscowości Stary Gózd jest: praca 
zarobkowa w istniejących zakładach na terenie gminy oraz poza nią, własna działalność 
usługowo-handlowa oraz rolnictwo. Struktura bezrobocia na terenie miejscowości jest trudna do 
oszacowania, ale podobnie jak na terenie całej gminy przeważają osoby w wieku 25-34 lata oraz 
45-54 lata z wykształceniem zawodowym i niższym. Głównym źródłem utrzymania się osób 
bezrobotnych są prace dorywcze, sezonowe, nielegalne zatrudnienie, sprzedaż runa leśnego oraz 
owoców i warzyw z własnej uprawy, a także pomoc społeczna i pomoc rodziny.  
Pomoc społeczna obejmuje znaczną część mieszkańców gminy, jest przyznawana głównie na:  
pokrycie kosztów związanych z zakupem lekarstw i leczeniem, zakup żywności, odzieży, opału     
i opłacenie kosztów energii elektrycznej a także wyposażenie dzieci w podręczniki i przybory 
szkolne. Głównymi przyczynami ubiegania się o pomoc jest: wielodzietność, bezrobocie, 
długotrwała choroba, niepełnosprawność, alkoholizm.   
 
Mieszkalnictwo  
Liczba mieszkań i ich powierzchnia użytkowa w gminie Stara Błotnica: 

2005 2006 2007 
Liczba 

mieszkań 
Powierzchnia 

(m2) 
Liczba 

mieszkań 
Powierzchnia 

(m2) 
Liczba 

mieszkań 
Powierzchnia 

(m2) 
1 271 115 741 1 277 116 587 1 281 117 139 

*wg danych GUS w Warszawie 
 
Wg Rocznika Statystycznego wskaźniki dotyczące zasobów mieszkaniowych – porównanie 
gminy Stara Błotnica oraz subregionu radomskiego i województwa mazowieckiego -  kształtują  
się następująco: 

 
Przeciętna 

Gmina Stara 
Błotnica 

Powiat 
Białobrzeski 

Subregion 
Radomski 

Liczba izb w 1 mieszkaniu 3,80 3,6 3,55 
Osób w 1 mieszkaniu 4,10 3,09 3,18 
Osób na 1 izbę 1,08 0,86 0,89 
Powierzchnia użytkowa mieszkania (m2) 91,3 76,9 70,5 
Powierzchnia użytkowa na 1 osobę (m2) 22,3 24,9 22,2 

*wg Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego 2007 
 
Warunki mieszkaniowe w gminie Stara Błotnica zaspokajają podstawowe potrzeby ludności, jeśli 
chodzi o dostępność infrastruktury technicznej, a wskaźniki dotyczące przestrzeni lokali są 
większe niż w subregionie i województwie. 
Miejscowość ma charakter wiejski, dlatego też dominuje tu zabudowa jednorodzinna przy 
istniejących ciągach komunikacyjnych oraz zabudowa zagrodowa – są to głównie domy 
jednorodzinne wolnostojące prywatne (stara i nowa zabudowa). Widoczne jest coraz większe 
zaangażowanie mieszkańców w poprawę estetyki domu i posesji. Mieszkania zaopatrzone są                   
w podstawową infrastrukturę techniczną: wodę, energię elektryczną, łącza telefoniczne. 
Ogrzewanie budynków bazuje na paliwach stałych. 
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Oświata  
W Starym Góździe funkcjonuje Zespół Szkół Gminnych mieszczący szkolę podstawową  
i gimnazjum.  
 
Bezpieczeństwo  
Gminę Stara Błotnica obsługuje Komisariat Policji w Radzanowie. 
 
Kultura  
Funkcję upowszechniania kultury pełni Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy wraz                 
z filią w Starym Goździe. Biblioteki posiadają łącznie 15.763 woluminów, z ich usług korzysta 
651 czytelników, w tym 491 uczniów.   
 
Dziedzictwo historyczne  
Na terenie sołectwa nie ma obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków oraz Gminnej Ewidencji 
Zabytków 
 
Sport  
Na terenie sołectwa brak jest odpowiedniej bazy rekreacyjno-sportowej.  
 

3.4. Infrastruktura techniczna  
 
Zaopatrzenie w wodę   
Gmina Stara Błotnica jest najlepiej zwodociągowaną gminą w powiecie białobrzeskim. Sieć 
wodociągowa na terenie całej gminy wynosi 116,6 km i ma 1120 przyłączy.  Na terenie 
miejscowości Stary Gózd nie ma sieci kanalizacyjnej. Ścieki gromadzone są                             
w przydomowych zbiornikach (szambach) i okresowo wywożone do oczyszczalni poza 
gminą.  
 
Gospodarka energetyczna 
Podstawowe źródła zasilania gminy Stara Błotnica w energię elektryczną stanowią:  
- linie energetyczne napowietrzne średniego napięcia 15 kV, zasilane z GPZ Białobrzegi oraz 

GPZ Jedlińsk, 
- stacje transformatorowe SN/nn znajdują się w większości miejscowości gminy, 
- linie niskiego napięcia doprowadzające energię do gospodarstw indywidualnych i wszelkich 

obiektów użyteczności publicznej. 
Nadzór sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych w gminie prowadzi Zakład Energetyczny                    
w Radomiu.  
 
Zaopatrzenie w gaz 
Mieszkańcy sołectwa nie mają dostępu do sieci gazociągowej. Dla celów bytowych gospodarstw 
indywidualnych najbardziej popularne jest korzystanie z butli gazowych (na terenie gminy 
funkcjonują punkty wymiany).  
Przez obszar gminy przechodzi główny układ przesyłowy gazociągu wysokoprężnego relacji 
Lubienia – Sękocin. Stara trasa gazociągu w korytarzu trasy ekspresowej nr 7 stanowi obecnie 
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gazociąg średnioprężny. Uzbrojenie w gaz przewodowy wynosi 8,3 km sieci bez przyłączenia do 
budynków. Planowane jest przeciągnięcie gazociągu poprzez odgałęzienie od linii głównej. 
 
Zaopatrzenie w ciepło 
Miejscowość Stary Gózd nie ma zbiorczych systemów grzewczych. Lokalne kotłownie 
funkcjonują w obiektach użyteczności publicznej. Mieszańcy gminy posiadają indywidualne 
źródła ciepła, są to najczęściej są to piece c.o. opalane węglem, olejem opałowym, gazem 
płynnym propan-butan oraz odpadami drzewnymi.  
 
Telekomunikacja  
W Starej Błotnicy funkcjonuje centrala telefoniczna, zlokalizowana przy stacji wodociągowej: 
nowoczesna, wykorzystująca światłowody, zapewniająca wysoki poziom techniczny oraz łatwość 
korzystania z Internetu. Sieć telefoniczna rozdzielcza i abonencka doprowadzona jest do każdego 
sołectwa. Ponadto na terenie gminy znajdują się dwie stacje bazowe telefonii komórkowej GSM 
w Starych Żdżarach i Gazdowskiej Woli. 
 
Gospodarka odpadami  
Na terenie gminy Stara Błotnica brak jest wysypiska odpadów komunalnych. Na jedynym 
składowisku w Starym Kadłubie zakończono już eksploatacje. Odpady komunalne wywozi się do 
Radomia (powiat radomski), na tamtejsze składowisko. W gminie Stara Błotnica selektywna 
zbiórka odpadów komunalnych jest prowadzona od września 2003 roku, (system 4-workowy: 
worki na odpady zmieszane (kolor czarny) i oraz worki na: szkło, plastik, papier (kolor żółty). 
Wywóz odpadów dokonywany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy.  
Na terenie gminy nie ma składowiska odpadów niebezpiecznych. W gminie decyzje zezwalające 
na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zostały wydane kilkunastu firmom.  
 
Komunikacja 
Sieć komunikacyjną sołectwa Stary Gózd tworzą:  

 droga krajowa nr 7 
 droga wojewódzka nr 732 (Stary Gózd – Stara Błotnica – Kaszów – Przytyk)  
 droga powiatowa nr 34412 Nowy Kadłubek – Stary Gózd 

oraz kilka odcinków dróg gminnych i lokalnych.  
 

3.5. Sfera gospodarcza  
 
Gmina Stara Błotnica jest przykładem gminy typowo rolniczej. Przestrzeń produkcyjną tworzy 
8124 ha użytków rolnych, tzn. około 84,6% powierzchni całej gminy. 
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Struktura użytkowania gruntów w sołectwie wygląda następująco:  
 Powierzchnia w ha 

Ogólna powierzchnia ewidencyjna 376,38 
Użytki rolne  338,03 
Lasy oraz tereny zadrzewione 4,78 
Łąki  36,17 
Pastwiska  50,73 
Sady  14,33 
Grunty pod wodami 1,85 
Drogi  8,67 
Grunty zabudowane  17,92 
Nieużytki 1,49 

                        *  wg danych Urzędu Gminy Stara Błotnica 
 

W gminie występują głównie kompleksy gleb z czwartą klasą użytku (około 38% - 3100 ha) 
głównie w środkowych i północnych obszarach gminy. Na terenie Gminy Stara Błotnica 
dominują gleby brunatne, bielicowe, pseudo – bielicowe i rdzawe. W dolinach rzecznych 
występują głównie mady (wytworzone z piasków słabo gliniastych i luźnych, rzadziej piasków 
gliniastych czy glin). Gleby torfowe i murszowe występujące na obszarze gminy (teren 
torfowiska „Siekluki”) są zniszczone przeprowadzanymi zmianami melioracyjnymi. W sołectwie 
przeważają kompleksy zbożowo- pastewny mocny i słaby, na którym uprawi się głównie żyto, 
owies i ziemniaki. W sołectwie najwięcej jest gospodarstw od 7 do 15 ha oraz od 5 do 7 ha.  
Działalność gospodarcza: Shell - stacja benzynowa, bar przy stacji benzynowej, betoniarnia, dwa 
sklepy spożywczo - przemysłowe, dom weselny.  
 

4. Diagnoza aktualnej sytuacji Miejscowości Stary Gózd  
 
Analiza obecnych zasobów Miejscowości Stary Gózd – stan wyjściowy:  
 

Pytania do analizy Przedstawienie obecnej sytuacji 
 
 

Co wyróżnia? 

Stary Gózd charakteryzuje się: dogodnym położeniem  
i komunikacyjnym (przy trasie E7 w pobliżu dróg wojewódzkich i 
powiatowych).  

Jakie pełni funkcje? Stary Gózd spełnia lokalne funkcje: mieszkaniowe, handlowe, 
usługowe oraz oświatowe.  

 
 
 

Kim są mieszkańcy? 

W sołectwie Stary Gózd zamieszkuje 382 osoby, w tym 182 
mężczyzn i 197 kobiet. Liczba mieszkańców sołectwa Stary Gózd w 
ostatnich latach utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Wśród 
mieszkańców przeważają osoby o wykształceniu zawodowym, a 
następnie: ogólnokształcącym, policealnymi średnim zawodowym.  
Ok. 10% mieszkańców jest zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Białobrzegach. Przeważają osoby w wieku 25-34 
lata oraz 45-54 lata z wykształceniem zawodowym i niższym.  
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Co daje utrzymanie? 

Mieszkańcy sołectwa utrzymują się z: pracy najemnej na terenie 
gminy i poza nią, rolnictwa, działalności usługowo-handlowej, 
świadczeń emerytalno i rentowych, zasiłków wypłacanych przez  
GOPS oraz zasiłków dla bezrobotnych. 

Jak jest 
zorganizowana? 

Na terenie miejscowości działa Rada Sołecka. 

 
W jaki sposób 

rozwiązują problemy? 

W rozwiązywaniu problemów miejscowości Stary Gózd 
uczestniczą: 

 Rada Sołecka 
 Sołtys 
 Wójt Gminy  
 Rada Gminy  
 Mieszkańcy 

 
 

Jak wygląda 
miejscowość? 

Miejscowość charakteryzuje:  
- położenie przy drodze krajowej nr 7, 
- dominacja zabudowy zwartej – budownictwo jednorodzinne, 

zagrodowe,  
- zadbane posesje i częściowo obiekty użyteczności 

publicznej,  
- brak bazy sportowo-rekreacyjnej 

 
Jakie są mieszkania  

i obejścia? 

Na terenie miejscowości dominują domy wolnostojące prywatne, 
zabudowa zagrodowa lub ulicowa, powiązanie starej i nowej 
zabudowy. Mieszkania są wyposażone w infrastrukturę techniczną: 
wodociąg, elektryczność, sieć telefoniczną, instalacje grzewcze 
bazujące głównie na paliwach stałych. Mieszkańcy coraz bardziej 
dbają o estetykę posesji. 

 
Jakie obyczaje                          

i tradycje pielęgnuje          
i rozwija? 

W Starym Góździe organizowane są uroczystości religijne w parafii 
pw. Św. Józefa oraz organizowane są przez Urząd Gminy i 
placówki kulturalne i oświatowe imprezy o charterze ogólno 
gminnym, np.: festyny, turnieje tenisa stołowego o Puchar Wójta 
itp.  

 
Co proponujemy 

dzieciom i młodzieży? 

Oferta dla dzieci i młodzieży zasadniczo opiera się na bazie 
oświatowej  gdzie: działają koła zainteresowań i zespoły artystyczne 
i sportowe, organizowane są zabawy, imprezy z różnych okazji (np. 
walentynki, Dzień Dziecka i wiele innych), wycieczki, koncerty, 
obozy i różnego typu zajęcia sportowe.  Ponadto młodzież ma 
dostęp do filii biblioteki. 

Jaki jest stan otoczenia i 
środowiska? 

Miejscowość ma przyjazny mikroklimat, czyste powietrze, obszar 
nie wyróżnia się walorami przyrodniczo-krajobrazowymi,  

 
Jakie jest rolnictwo? 

Rolnictwo jest główną dziedziną gospodarki sołectwa Stary Gózd. 
Użytki rolne zajmują tu powierzchnię 525,50 ha, uprawia się 
głównie żyta, ziemniaki.  

 
Jaki jest stan 

infrastruktury 
technicznej? 

Infrastrukturę techniczną miejscowości stanowią:  
 sieć wodociągowa,  
 sieć elektroenergetyczna,  
 sieć telefoniczna, dostępność internetu,  



Plan Odnowy Miejscowości Stary Gózd gm. Stara Błotnica na lata 2011-2017 – Aktualizacja  
 

 12 

 korzystny układ sieci drogowej. 
 

Jakie są powiązania 
komunikacyjne?  

Sieć komunikacyjną sołectwa Stary Gózd tworzy droga 
wojewódzka i drogi powiatowe oraz kilka odcinków dróg gminnych 
i lokalnych.  Część dróg ze względu na stan techniczny wymaga 
modernizacji i remontów. 

Jakie inwestycje były 
przeprowadzane na 

terenie miejscowości? 

rozbudowa Zespołu Szkół Gminnych w Starym Goździe, 
przebudowa drogi powiatowej w Starym Goździe 

 

5. Analiza SWOT  
 
Dla opisu aktualnej sytuacji społecznej w miejscowości Stary Gózd przeprowadzono następującą 
analizę: 
 
MOCNE STRONY  

1. Korzystne położenie geograficzne i administracyjne (przy trasie E-7, bliskość Radomia i 
Warszawy) 

2. Tradycje rolnicze i dobrze rozwinięta produkcja rolna  
3. Czyste środowisko naturalne 
4. Wysoki stopień zwodociągowania i telefonizacji  
5. Zespół Szkół i Biblioteka na terenie miejscowości 

 
SŁABE STRONY 

1. Zły stan techniczny dróg  
2. Brak sieci kanalizacyjnej i systemu oczyszczania ścieków  
3. Brak gazyfikacji. 
4. Brak  miejsc pracy (słaby sektor małej i średniej przedsiębiorczości). 
5. Rozdrobnienie gospodarstw rolnych i brak dobrze działającego zbytu płodów rolnych. 
6. Brak przemysłu. 
7. Niewystarczająca baza i wyposażenie placówek infrastruktury społecznej.  
8. Brak obiektów sportowych, ośrodków kultury i oferty kulturalnej.  

 
ZAGROŻENIA 

1. Niewystarczające środki finansowe i trudność w ich pozyskaniu na inwestycje i ochronę 
środowiska. 

2. Wzrastające bezrobocie, ubożenie społeczeństwa i brak perspektyw dla młodzieży. 
3. Zbyt duża konkurencja płodów rolnych i nieopłacalność produkcji. 
4. Stan opieki zdrowotnej. 

 
SZANSE 

1. Rozwój produkcji rolniczej i przetwórstwa metodami ekologicznymi. 
2. Stworzenie grup producenckich dla zabezpieczenia rynków zbytu produktów rolnych. 
3. Poprawa infrastruktury technicznej.  
4. Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej 
5. Pozyskanie inwestorów. 
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6. Racjonalne wykorzystanie zewnętrznych środków finansowych.  
7. Szeroka promocja miejscowości. 

 

6. Wizja rozwoju Miejscowości Stary Gózd  

6.1.Wizja stanu docelowego 
 
Wizja stanu docelowego Miejscowości Stary Gózd:  

Pytania do analizy  Przedstawienie stanu docelowego 

Co ma wyróżniać? 

Miejscowość Stary Gózd, dzięki przeprowadzonym inwestycjom, 
zyska „nowe oblicze”: zyska funkcjonalną infrastrukturę społeczną, 
rozbudowaną i zmodernizowaną infrastrukturę techniczną. Dzięki 
czemu miejscowość i gmina może liczyć na zainteresowanie 
inwestorów z zewnątrz, ale także i możliwość stałego wzbogacania 
oferty dla mieszkańców sołectwa.  

Jakie ma pełnić 
funkcje? 

Miejscowość Stary Gózd w pełni realizuje swoje dotychczasowe 
funkcje: mieszkaniowe, handlowe, usługowe, kulturalne, 
oświatowe. Ponadto rozwija się możliwości:  
- prowadzenia i organizacji działalności kulturalnej,  
- rozbudowy zaplecza usługowego,  
- rozwoju funkcji agroturystycznych i warunków roz7.woju 
turystyczno-wypoczynkowych,,  
- rozwoju ekologicznego rolnictwa,  
- rozwinięcia sektora drobnej przedsiębiorczości. 

Kim mają być 
mieszkańcy? 

Stary Gózd zamieszkany jest przez osoby zintegrowane                                      
i zaangażowane w życie wsi, chętnie podnoszące swoje kwalifikacje 
i poziom wykształcenia (dostosowanie do rosnących wymogów 
rynku pracy). Młodzież  uczestniczy w życiu kulturalnym i 
sportowym włączając się do prac szkolnych kół zainteresowań.  
Dorośli chętnie korzystają ze szkoleń i kursów, uczestniczą  
w dyskusji i imprezach kulturalnych. 

Co ma dać utrzymanie 
mieszkańcom? 

Utrzymanie mieszkańcom daje: praca najemna na terenie gminy i 
poza nią, rolnictwo, działalność usługowo-handlowa oraz 
gospodarcza (rozwój małych i średnich przedsiębiorstw).  Ponadto 
mieszkańcy są aktywni i poszukują nowych źródeł dochodów.  

W jaki sposób będzie 
zorganizowana? 

W Starym Góździe powstają nowe organizacje społeczne, które 
aktywnie włączają się w życie miejscowości, gminy, regionu.  
Wspólnie z władzami gminy i instytucjami kulturalnymi i 
oświatowymi organizuje się imprezy kulturalne i sportowe. 
Wzrasta zaangażowanie ludzi młodych w sprawy wsi i całej gminy 
– koła zainteresowań, stowarzyszenia. 
Miejscowości aktywnie korzysta z możliwości wsparcia 
finansowego oraz współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami 
spoza terenu gminy. 
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W jaki sposób mają być 
rozwiązywane 

problemy? 

Zaznacza się większa efektywność w rozwiązywaniu problemów 
poprzez: zwiększenie przepływu informacji, pobudzanie wspólnej 
inicjatywy, zwiększenie częstotliwości zebrań mieszkańców wsi  
z przedstawicielami władz lokalnych, współpraca z sąsiednimi 
miejscowościami. 

Jak ma wyglądać 
miejscowość? 

Zachowane zostały charakter i estetyka zabudowy, posesje będą  
zagospodarowane oraz utrzymane w czystości. Poprawił się stan 
techniczny wielu domów jednorodzinnych oraz  budynków sfery 
publicznej a także wygląd centrum miejscowości poprzez 
przeprowadzone inwestycje.  

Jak mają wyglądać 
mieszkania i obejścia? 

Mieszkańcy wsi dbają o czystość i porządek w obejściu. Właściwie 
gromadzą odpady, a także starają się jak najlepiej zagospodarować 
swoje podwórza – dużo zieleni i kwiatów. Poprawia się stan 
infrastruktury technicznej.   

Jakie obyczaje i 
tradycje chce 
pielęgnować? 

W miejscowości podtrzymuje się tradycje w obecnie obchodzonych 
uroczystościach i świętach. Mieszkańcy chętnie i licznie uczestniczą 
w imprezach kulturalnych i widowiskowych.   

Co miejscowość będzie 
miała do 

zaproponowania 
dzieciom i młodzieży? 

Dzieci i młodzież mogą korzystać z bazy przy placówkach 
oświatowych . Na terenie sołectwa powstaje boisko, z którego będą 
korzystać dzieci i młodzież. Na tej bazie będzie możliwość 
organizowania  dodatkowych imprez dla wszystkich mieszkańców.  

Jaki ma być stan 
otoczenia i środowiska? 

Mieszkańcy miejscowości dbają o środowisko naturalne: czystość 
obejść, segregowanie odpadów, chętnie włączają się w akcje mające 
na celu poprawę stanu środowiska.  

Jakie ma być rolnictwo? W sołectwie rozwija się rolnictwo: gospodarstwa są większe, lepiej 
wyposażone w sprzęty rolnicze, prowadzi się uprawy ekologiczne.  

Jaki ma być stan 
infrastruktury 
technicznej ? 

Nastąpiła poprawa stanu infrastruktury technicznej poprzez 
rozbudowę oraz modernizację poszczególnych sieci. Mieszkania są 
lepiej wyposażone.  

Jakie będą połączenia 
komunikacyjne? 

Układ komunikacyjny miejscowości nie uległ zmianom. Drogi 
gminne i powiatowe zostały wyremontowane i spełniają wymogi 
techniczne.  
W miejscowości są chodniki, oświetlenie uliczne, miejsca 
parkingowe oraz inna infrastruktura drogowa poprawiająca 
bezpieczeństwo mieszkańców.  

Jakie inwestycje będę 
przeprowadzane w 

miejscowości? 

W miejscowości będę przeprowadzane inwestycje dotyczące 
poprawy standardu życia mieszkańców.  
Szczegóły zamierzeń inwestycyjnych na terenie miejscowości w 
rozdziale VIII.  
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6.2.Wizja rozwoju  
 
Na podstawie analizy zasobów miejscowości Stary Gózd, przeprowadzeniu Analizy SWOT, 
konsultacji społecznych oraz przeanalizowania opinii mieszkańców wizja rozwoju miejscowości 
została ma następujące brzmienie:  
 

 
Miejscowość Stary Gózd rozwija się dzięki  korzystnemu położeniu i wykorzystaniu lokalnych 

zasobów oraz potencjału mieszkańców.  
W sołectwie są sprzyjające warunki dla rozwoju nowoczesnego rolnictwa i przedsiębiorczości,                                             

a istniejąca infrastruktura społeczna i techniczna spełnia oczekiwania mieszkańców  
i inwestorów.  

 

6.3.Priorytety rozwoju Miejscowości Stary Gózd  
 
Zapewnienie mieszkańcom Miejscowości Stary Gózd odpowiedniego standardu życia 
uwarunkowane jest realizacją zadań wspierających ogólny rozwój sołectwa. Ze względu na swe 
położenie Miejscowość jest terenem atrakcyjnym gospodarczo. Dlatego też jej rozwój powinien 
się opierać na:  
- poprawie jakości i opłacalności rolnictwa, zwłaszcza specjalistycznego i ekologicznego,  
- promowaniu terenów inwestycyjnych (sąsiedztwo drogi krajowej) i przyciągnięciu 

inwestorów,    
- modernizacja i budowa infrastruktury technicznej: poprawa stanu technicznego dróg, 

modernizacja sieci wodociągowej, budowie systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków, 
inwestycje proekologiczne i wykorzystujące nowoczesne technologie,  

- poprawie warunków lokalowych i stanu wyposażenia obiektów służących mieszkańcom – 
ułatwienie dostępu do bazy sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej,  

- prowadzeniu skutecznej promocji Miejscowości. 
Wszelkie działania przyczyniające się do wzrostu gospodarczego oraz poprawy warunków 
bytowych w Miejscowości Stary Gózd przyniosą wzrost standardu życia jej mieszkańców.  

 
Na tej podstawie w „Planie Odnowy Miejscowości Stary Gózd” wyznaczono następujący cel 
główny:  
 

 
Zrównoważony rozwój miejscowości Stary Gózd w oparciu o położenie oraz lokalne zasoby 

i potencjał. Na terenie sołectwa są sprzyjające warunki dla rozwoju nowoczesnego 
rolnictwa i przedsiębiorczości. Infrastruktura techniczna i społeczna spełnia oczekiwania 

mieszkańców i inwestorów. 

 



Plan Odnowy Miejscowości Stary Gózd gm. Stara Błotnica na lata 2011-2017 – Aktualizacja  
 

 16 

7.Plan zadań na lata 2011-2017 
 

Opracowana na lata 2011-2017 aktualizacja „Planu Odnowy Miejscowości Stary Gózd” zakłada 
wielostronny rozwój Miejscowości, w szczególności poprzez realizację działań inwestycyjnych 
w sferze społeczno-kulturalnej oraz poprawy infrastruktury technicznej.  

 

7.1. Harmonogram wdrażania planu w latach 2011-2017 
  
Harmonogram działań do realizacji na terenie miejscowości Stary Gózd w latach 2011-2017:  

Działanie Termin realizacji 
Przebudowa drogi powiatowej Stary Gózd - Stary Kadłubek wraz z 
wykonaniem chodnika 

2011-2012 

Budowa Budynku Niepublicznego Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego wraz z oczyszczalnią ścieków. 

2011-2017 

Remont budynków będących własnością gminy. 
 

2011-2017 

Budowa chodników w Starym Góździe 2011-2017 
Usuwanie barier architektonicznych w budynkach użyteczności 
publicznej 

2011-2017 

Budowa ogólnodostępnego boiska  2011-2017 
Uzbrojenie działek inwestycyjnych (budowlanych i przeznaczonych na 
działalność gospodarczą) 

2011-2017 

Wspomaganie lokalnej przedsiębiorczości i zachęcanie inwestorów do 
inwestowanie na terenie miejscowości 

2011-2017 

Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci                  
i młodzieży 

2011-2017 

Prowadzenie szkoleń, kursów dla osób pragnących zakładać własną 
działalność gospodarczą, tworzyć pozarolnicze miejsca pracy, 
dokształcenie i przekwalifikowanie osób bezrobotnych 

2011-2017 

Promocja miejscowości (ulotki, foldery, strona internetowa) 2011-2017 
 

7.2. Kosztorys planu zadań  
  
Koszty i źródła środków na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w latach 2011-2017 
w miejscowości Stary Gózd:  

Działanie Harmono
gram 

realizacji 

Szacunkowe 
koszty 

Instytucje 
odpowiedzialne i 
współpracujące 

Przebudowa drogi powiatowej Stary 
Gózd - Stary Kadłubek wraz z 
wykonaniem chodników 

2011-
2012 

770.000 zł. Starostwo 
Gmina  

 
Budowa Budynku Niepublicznego 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  

2011-
2017 

 Firma ONV Sp. o.o. 
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wraz z oczyszczalnią ścieków. 
Remont budynków będących 
własnością gminy. 

2011-
2017 

10.000 zł. Gmina 
Urząd Marszałkowski 

Budowa sieci kanalizacyjnej 2011-
2017 

400.000 zł. Gmina  
Urząd Marszałkowski 

Budowa chodników i dróg  w Starym 
Góździe 

2011-
2017 

360.000 zł. Gmina 
Urząd Marszałkowski  

Usuwanie barier architektonicznych w 
budynkach użyteczności publicznej 

2011-
2017 

 Gmina  
PFRON 

Urząd Marszałkowski 
Budowa ogólnodostępnego boiska  2011-

2017 
470.000 zł. Gmina 

Urząd Marszałkowski 
Uzbrojenie działek inwestycyjnych 
(budowlanych i przeznaczonych na 
działalność gospodarczą) 

2011-
2017 

5000 zł. Gmina  
Urząd Marszałkowski 

Wspomaganie lokalnej 
przedsiębiorczości i zachęcanie 
inwestorów do inwestowanie na 
terenie miejscowości 

2011-
2017 

20.000 zł. Gmina 
 

Opracowanie i wdrożenie programu 
zajęć pozalekcyjnych dla dzieci                  
i młodzieży 

2011-
2017 

20.000 zł. Gmina Placówki 
Oświatowe i kulturalne 

w gminie 
Prowadzenie szkoleń, kursów dla 
osób pragnących zakładać własną 
działalność gospodarczą, tworzyć 
pozarolnicze miejsca pracy, 
dokształcenie i przekwalifikowanie 
osób bezrobotnych 

2011-
2017 

50.000 zł. Gmina Placówki 
Oświatowe i kulturalne 

w gminie, 
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Promocja miejscowości (ulotki, 
foldery, strona internetowa) 

2011-
2017 

5000 zł. Gmina  

 

7.3. Zadanie priorytetowe 
 
Zadanie priorytetowe realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, działanie 3.4. Odnowa i rozwój wsi składać się będzie z następujących zadań 
inwestycyjnych:  

1. Budowa boiska do piłki ręcznej i placu wielofunkcyjnego. 
2. Budowa drogi dojazdowej i miejsc postojowych. 

 
Opis zadań:  
Przedmiotem wniosku jest: 

− zagospodarowanie części działki 358 na boisko i urządzenia sportowe, ( boisko do piłki 
ręcznej, bieżnia, skocznia w dal, plac wielofunkcyjny, piłkochwyty, urządzenie terenu 
zieleni),  
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− zagospodarowanie części działki 357/3 poprzez utwardzenie  kostką, zamontowanie 
ławek i posadzenie zieleni, utwardzenie  drogi dojazdowej do boiska, asfaltem, 
ogrodzenie części boiska i placu  ogrodzeniem panelowym. 

 
1. Budowa boiska do piłki ręcznej i placu wielofunkcyjnego 

 
Na części działki nr 358, będącej własnością gminy Stara Błotnica, planuje się budowę boiska do 
piłki ręcznej, bieżni, skoczni w dal, placu wielofunkcyjnego oraz zagospodarowanie terenu 
(nasadzenie zieleni, ławki itp.). Boisko ma pełnić funkcje sportowego obiektu ogólnodostępnego, 
będzie też wykorzystywane do organizacji imprez plenerowych w sołectwie 
 
Dane ogólne inwestycji:  

  
Powierzchnia działki do zagospodarowania (m²) 2315,65 
Powierzchnia boiska (m²) 1035,0 
Powierzchnia placu wielofunkcyjnego (m³) 300,00 
 
 

2. Budowa drogi dojazdowej i parkingu 
 

Na części działki nr 357/3 planuje się budowę drogi dojazdowej do boiska (z miejscami do 
parkowania).   
 
Całość obiektu zostanie ogrodzona ogrodzeniem panelowym. 
 
Szacunkowy koszt zadania (według wstępnego kosztorysu) wyniesie brutto: 992.964,83 zł 
W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Gmina Stara Błotnica planuje zagospodarować teren 
przy szkole w Starym Goździe. Szkoła w Starym Goździe stała się obecnie ośrodkiem kulturalno-
oświatowym, gdzie odbywają się spotkania mieszkańców, imprezy kulturalne, zebrania wiejskie i  
turnieje. Wykonanie planowanej inwestycji przyczyni się do uatrakcyjnienia miejscowości. 
Miejscowość Stary Gózd położona jest w części wschodniej gminy Stara Błotnica przy trasie 
ekspresowej S 7.  Na działce nr 358 zaplanowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego z 
urządzeniami sportowymi. Plac pod budowę  boiska położony jest przy Zespole Szkół Gminnych 
w Starym Goździe. Szkoła w Starym Goździe została w ostatnich latach rozbudowana. W 
rozbudowanym budynku mieszczą się sale dydaktyczne i filia Gminnej Biblioteki Publicznej.  
Obecnie po wykonaniu przebudowy drogi krajowej S7 przy Zespole Szkół Gminnych powstał 
teren, który można zagospodarować na miejsca postojowe, zieleń i ławeczki.  Zagospodarowanie 
części działki nr 358 pod boisko gminne a części działki nr 357/3 pod rekreację i miejsca 
postojowe sprawi, że okoliczna społeczność będzie miała ułatwiony dostęp do korzystania z 
boiska, biblioteki i czytelni gminnej ( brak parkingu ).  
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8. Zgodność Planu Odnowy Miejscowości z dokumentami 
nadrzędnymi rozwoju Gminy 

 
Strategia Rozwoju Gminy 

 
Misja: Gmina Stara Błotnica jest gminą czystą ekologicznie ukierunkowaną na produkcję 
żywności metodami przyjaznymi dla środowiska.  W gminie rozwija się również mała i średnia 
przedsiębiorczość zapewniająca miejsca pracy poza rolnictwem. Infrastruktura społeczna                          
i techniczna w pełni zaspokaja potrzeby mieszkańców. Stara Błotnica jest gminą bezpieczną                   
i chętnie wita pielgrzymów odwiedzających Sanktuarium.  
 
Cele strategiczne:  
I. Cel strategiczny: Gmina Stara Błotnica – rolnicza i ekologiczna 
II. Cel strategiczny: Poprawa poziomu życia w gminie Stara Błotnica 
III. Cel strategiczny: Wykorzystanie walorów gminy dla rozwoju przedsiębiorczości oraz 
turystyki 
Cele operacyjne:  
A. Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa 
B. Rozbudowa systemów infrastruktury technicznej 
C. Podniesienie walorów przyrodniczych gminy 
D. Gmina posiadająca silne zaplecze infrastruktury społecznej 
E. Rozwój gospodarczy gminy 
F. Bezpieczna gmina 
G. Rozwój turystyki 
H. Gmina atrakcyjna dla inwestorów  
I. Szeroka promocja gminy 

 
Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami 

 
Cele strategiczne: 
I. Stara Błotnica – gmina ekologiczna 

II. Rozwój gminy sprzyjający środowisku 
Cele operacyjne: 
- Budowa i modernizacja systemów infrastruktury technicznej 
- Podniesienie walorów przyrodniczych gminy 
- Racjonalne gospodarowanie odpadami 
- Popularyzacja ekologicznej energii 
- Wysoka świadomość społeczna 
- Poprawa funkcjonowania systemów komunikacyjnych 
- Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa  
- Wspieranie ekologicznych technologii  
- Współpraca samorządów lokalnych i organizacji społecznych 
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
 
Misja: Gmina Stara Błotnica ma sprawnie działający system polityki społecznej, który jest w 
stanie zaoferować pomoc wszystkim mieszkańcom gminy jej potrzebującej. Polityka społeczna 
gminy opiera się na założeniu umocnienia roli rodziny w społeczeństwie, promocji zdrowego 
stylu życia oraz działaniach prewencyjnych i profilaktycznych skierowanych przeciwko 
patologiom społecznym.  
 
I. Cel główny: „Wysoki standard życia lokalnej społeczności” 

1) Profesjonalna pomoc medyczna 
2) Edukacja i rozwój zasobów ludzkich 
3) Organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży 
4) Aktywizacja społeczeństwa 

II. Cel główny: „Integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka (prewencja, profilaktyka i 
profesjonalna pomoc społeczna) 

1) Realizacja zadań gminy w stosunku do osób potrzebujących wsparcia 
2) Przeciwdziałanie patologiom społecznym 
3) Współpraca międzygminna (regionalna) w zakresie rozwiązywania problemów 

społecznych  
4) Kompleksowa pomoc społeczna 

 

9. Przyjęcie Planu Odnowy Miejscowości  
 
W ramach prac nad Aktualizacją „Planu Odnowy Miejscowości Stary Gózd w gminie Stara 
Błotnica” przeprowadzono spotkania konsultacyjne z mieszkańcami miejscowości Stary Gózd, 
Radą Sołecką oraz z przedstawicielami władz gminy.  
 
Uchwałą zebrania wiejskiego  w  Starym Goździe z dnia 9 listopada 2010 r. roku przyjęto 
„Plan Odnowy Miejscowości Stary Gózd”. 
 
Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/252/2010 z dnia 10.11.2010 roku zatwierdzono „Plan 
Odnowy Miejscowości Stary Gózd” 
 
Uchwałą zebrania wiejskiego w  Starym Goździe z dnia 16 maja 2011 r. roku przyjęto 
„Plan Odnowy Miejscowości Stary Gózd w Gminie Stara Błotnica na lata 2011-2017 - 
Aktualizacja”. 
 
Uchwałą Nr VII/49/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 31 maja 2011 roku 
zatwierdzono „Plan Odnowy Miejscowości Stary Gózd w Gminie Stara Błotnica na lata 
2011-2017 - Aktualizacja”. 
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10. Zarządzanie i monitoring Planu Odnowy Miejscowości  
 
Osiągnięcie celów, wyznaczonych w „Planie Odnowy Miejscowości Stary Gózd” wymaga 
prowadzenia bieżącego monitoringu przebiegu jego realizacji. Stały monitoring umożliwia ocenę 
skuteczności podejmowanych działań oraz wprowadzanie – w razie wystąpienia takiej 
konieczności – odpowiednich korekt.  
 
Harmonogram działań monitorujących plan przedstawia schemat: 
Działanie  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Opracowanie Planu 
Odnowy Miejscowości 
_ Aktualizacji  

x       

Raporty z realizacji 
Planu 

x x x x x x x 

Aktualizacja Planu   x  x  x 
 
System monitoringu realizacji Planu Odnowy Miejscowości prowadzony wg następującego 
schematu: 

 Sołtys powołuje zespół roboczy złożony z mieszkańców Miejscowości – Rady Sołeckiej 
– których zadaniem jest przygotowanie realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. 
Zespół będzie odpowiedzialny za przygotowanie projektu, wniosku o środki zewnętrzne 
na jego realizację itp..  

 Zespół przygotowuje sprawozdania ze swoich działań, a na podstawie tych sprawozdań 
będzie sporządzany coroczny raport z realizacji planu. Raport będzie przedstawiany 
Mieszkańcom. 

 Raport będzie zatwierdzany przez Radę Sołecką. 
 Aktualizacja planu będzie przeprowadzana zgodnie z okresami planowania budżetu 

funduszy strukturalnych. W razie zaistnienia konieczności wcześniejszej nowelizacji 
planu Sołtys powoła Zespół ds. nowelizacji, który przygotuje i przedłoży Radzie 
Sołeckiej odpowiedni projekt wraz z uzasadnieniem. 

 
Za realizację działań zawartych w „Planie Odnowy Miejscowości Stary Gózd Gmina Stara 
Błotnica na lata 2011-2017 - Aktualizacja” odpowiedzialny jest Sołtys Miejscowości Stary Gózd 
działający wraz z Zespołem Mieszkańców – np. Radą Sołecką – oraz w porozumieniu z 
przedstawicielami Władz Gminy Stara Błotnica.    
 
Dla oceny realizacji programu konieczne jest ustalenie systemu wskaźników, określających 
skuteczność poszczególnych działań.  

 wskaźniki ekonomiczne – koszt jednostkowy osiągnięcia określonego efektu,  
 wskaźniki społeczne – zaangażowanie mieszkańców w działania, udział w realizacji 

zadań, uczestniczenie w procesach planowania, monitorowania.  
 


