Uchwała Nr XLvIl226lI0
Rady Gminy Że|azkÓw
z dnia 27 maja 2010 r.
Małe ,,.
w sprawie: zatwierdzenia ,oPlanu odnowy Miejscowości Złotni|t<l
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym(tekstjednolityDz.U.z200| r.Nr |42,poz. 1591 zezmiartami)wzwiązkuz $ 10
ust.2 pkt2lit.b RozporządzeniaMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie szczegÓłowych warunkÓw i trybu ptzyznawar|ia pomocy finansowej w ramach
działania,,odnowai rozwÓj wsi'' objętegoProgramemRozwoju obszarÓw Wiejskich
nalata2007-20|3, (Dz.U. Nr 38, poz.220 z pÓźniejszymizmianami )

Rada Gminy ZelazkÓw uchwala, co następuje:

$1
Zatwierdzasię
,,PlanodnowyMiejscowosci ZłotnikiMałe,,,
w brzmieniu Stanowiącymzałącznikdo niniejszej uchwaty.

$2
Wykonanie uchwĄ powietza się WÓjtowi Gminy.

$3
Uchwaławchodziw Ęcte z dniempodjęcia.
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Pląn odnowy Miejscowości Złotniki Małe

Załączniknr.1
do UchwałyNr xLv|l226fi0
Rady Gminy felazk1w
z dnia27 maja 2O1O
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Gmina Że|azkow
Że|azkow 138
62.817 Że|azkow
Powiat kaliski
WojewÓdztwoWie|kopo|skie

ę

Złoforiki Małe 2010

Plan odnowy Miejscowości Złotniki Mąte

sPIs TREŚG|
lA'GTED
lltl,

l

Ęl

o o o o r o r o . . . . . . . l.a. a. .a. a. .a.a. a
. .a. a. .a.a. .a.a. a. .a. a. .a.a. a. .at a. .a.a. a. .a. a. .a.a. ao a. .a. a. .a.a. a. .a. a. oa .a.aoa. a. .a. a. .a.a. a. .a. a. .a.a. . . a. .a. a. .a.a. a. .a. o. .a.a. a
. .a. a. .a.a. .a.a. a. .a. a. .a.a. a. .a. a. .a.a. a. .a. a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 3

DlAGNozA STANu IsTNlEJĄcEGo.......t...............................................................o..
PoŁoŻENIE

D E M OG

RAF

GEoGRAFIczNE...........o.......o......o................................o..............O....o.............
lA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . .o . .oo o . . o .or . .o . .r o . . .o . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . .

5

RYNEK PR4CY.........o...................r.............................................r...........o....................................
ROLNICTWO..............................o.....o........r....o.........r..................................................................

oŚwlłTA..................o.............o.................................................................................
2DROW1E....................o.........o.o.o..r..o..o.............o..o..r......o.....................................................o44aa...aa.a...6

ORGAN1ZACJE..........o..........r.............r......r...................................r.........r..................r.....................6

SPORTT TURYSTYKA I REKREACJA................................................................................
ZABYT

Kl

........................oo.o...................a.....aaaaa...aaaa.....a.o.......aa.a..a.....aaaaaaaaaaaaaa...aaa.a.a......aa.aaaaaaa44aaa.aa7

INFRASTRUKTURA
TECHN1C2NA.........oo.....o...o......o........o..o..............o....................o................
KOMUN1KACJA..............o......r..ro.r..o.......................................................................o.....o..............

WoDoc|ĄGl, KANALlzAcJA I oczYszczALN|A Śclexow.t..............................o...o....
E L E KTRO E N E RG ETYKA .....................,...........................o......................................oo......o

TELEKOMUN1KACJA..........o..o........................o......ro.....o..r..r........o..o..o.............................o..............9

c lE PŁOWN lcTWo ................t....o........o..............t......................................................
ŚnoooWlsKo
NATURALNE..o............................t...t.................................t..................

ANALIZAUWARUNKoWAŃRozWoJU MlEJscowoŚcl zŁoTN|K|MAŁE.................l0

PLAN Dz|AŁAŃ ....................................................................................................oo...o....ooo.....
1l
oPls zADAŃ
Do REALlzAcJl
11
.....................t...o...o..to.t...o..o..o.........t......to...t....................o.....

UzAsADNIENlE REALtzAcJI ZADAŃ ................................................o.......................
......,.!2

ODBIORCY PROJEKTOW.........o.................................................................................o........
...!2
OCZEKIWAN E REZU LTATY........................o..o........................................................o.....o...
..........12
KoszT REAL|zAcJ I zADAŃ ...........t............................o..oo.o............tt...............oo.............
13
HARMONOGRAM
REALIZACJI PROJEKTOW NA LAT A2oll - 2017............o...oo............13
PODSUMOWAN1E...........o.......r....r..r..........................................................................o.....o.
14
KoNsULTAGJE
sPoŁEczNE...............o.........o..oo.....o..oo..o..o.......o..t.....o.....................fr....

v

Złobriki Małe 2010

Plan odnowy Miejscowości Złotttiki Małe

WsTĘP
Podstawąrozwojumiejscowości
ZłotnikiMałejest dokument,,Planodnowy MiejscowoŚci
ZłotnlkiMałe'',ktoryokreślamisję,cele i kierunkidziałaniawraz z zadaniamiinwestycyjnymi
na
lata 2010- 2017.
jest jednym z najwazniejszych
Plan odnowy Miejscowości
elementowodnowy wsi, jej
rozwojuoraz poprawywarunkÓWpracy i Życiamieszka cow. Spoządzenie i uchwa|enietakiego
dokumentustanowiniezbędnywarunekprzyaplikowaniu
o środki
finansoweW ramach,,Programu
RozwojuobszarÓw Wiejskich2007-2013,,
działanie,,odnowai rozwÓjWsi''.
Lata 2007-2013to okres nowej perspektywyfinansowejw Unii Europejskiej.Zgodniez
załoŻeniami
reformypolitykiwobecobszarowwiejskichod roku 2007,wsparcierozwojuobszarÓw
wiejskichjest finansowanew ramach EuropejskiegoFunduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
obszarÓw Wiejskich (EFRROW)' utworzonegona mocy Rozpoządzenia Rady Wspolnoty
Europejskiej
129ol2o05W sprawiefinansowania
wspÓ|nejpo|ityki
ro|nej.
1 sierpnia2006 rokuRada MinistrÓwpzyjęłaprojekt
PROW 2oo7-2o13.11 sierpniaPROW
2007-2013zostałpzekazany do KomisjiEuropejskiej,celem rozpoczęciaprocesuuzgodnie , w
szczegÓlności
zapisow dotyczącychdziała PRoW 2007.2013.W dniu 24 |ipca 2007 roku na
posiedzeniuKomitetuRozwojuobszarÓw WiejskichUnii EuropejskiejPROW 2007-2013został
zaakceptowany.Łączna kwotaŚrodkow na PRow 2007.2013to około17,2 mld euro, Z czego
ponad 13,2m|deuro będziepochodziÓz budzetuUE (EFRROW)' a około4 m|dstanowićbędą
krajoweśrodkipub|iczne.lnstrumenty
PRoW 2007.2013podzielonona osie, ktÓrychrea|izacjama
przyczynicsię do osiągnięcianastępujących
ce|Ów:
poprawakonkurencyjności
przez wspieranierestrukturyzacj!,
ro|nictwai leśnictwa
rozwoju i
innowacji;
poprawa środowiskanaturalnegoi terenÓw wiejskich przez wspieranie gospodarowania
gruntami;
. poprawa jakościŻycia na obszarach wiejskich oraz popieraniarożnicowaniadziała|ności
gospodarczei.
Jednym z działanW ramach ,,ProgramuRozwoju obszarÓw Wiejskich 2007.2013''jest
działanie,,odnowal rozwÓjwsi''.Działanie
na poprawęjakościŻyciana obszarach
będziewpływać
wiejskich p,rzez zaspokojenie potzeb społecznychi ku|turalnychmieszkancÓw wsi oraz
promowanieobszarÓw wiejskich.Pzyczyni się do rozwojutożsamoŚcispołeczności
wiejskiej,a
takŻedo zachowaniadziedzictwaku|turowego
i specyfikiobszarÓw wiejskich oraz wpłyniena
wzrostich atrakcyjności
turystycznej
i inwestycyjnej.
Złot,ikiMałe 2010
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Plan odnouly Miejscowości Złotniki Małe
Wsparciejest udzie|anepodmiotomz Mułu podejmowaniainwestycjiw zakresie:
funkcjepubliczne,społecznc
remontu'pzebudowy iwyposażeniaobiektÓwpełniących

2)

ku|tura|ne,
rekreacyjnei sportowe,Wtym obieKÓw zabytkowych;
promocjiobszarÓw wiejskich'w
remontu,pzebudowy iwyposażeniaobiektÓwsłużących

3)

tradycji,sztukilub kultury;
tym propagowaniui zachowaniudziedzictwakulturowego,
ksztaftowaniapŻestrzenipub|icznej;

4)

budowy|ubremontu,przebudowypub|icznejinfrastruKuryAriązanejz rozwojemfunkcji
turystycznych,sportowychi społeczno-ku|tura|nych;

5)

zakupu obiektÓw zabytkowych|ub charakterystycznychd|a tradycii budownictwaw
danymregionieoraz ich adaptacjęna ce|epub|iczne;

6)

odnawiania, eksponowania |ub konseruac|i |oka|nychpomnikÓw historii, obiektÓw
architekturysakra|neji miejscpamięci.
od
Niniejszyp|anjest p|anemotwartymstwazającym moż|iwość
aktua|izacjiw za|eżności

-

potrzeb społecznychi uwarunkowa finansowych.oznacza to, że mogą być dopisywanenowe
zadania,a takżeto, żlemożezmienićsię ko|ejność
ich rea|izacjiw za|eżności
od uruchomieniai
dostępudo funduszyUE.

DIAGNoZA STANU lsTN|EJĄcEGo
PoŁoŻE NIE G EoG RAF|czN E
Wieś złotniki Małe znajduje się w pÓłnocnej części Gminy fe|azkÓw', w wojewÓdztwie
Wie|kopo|skim,powiat ka|iski' Graniczy z Wsiami ZłotnikiWielkie, GaŻeW' GÓry Złotnickie'
J

Go|iszeworaz PiątkiemMałymi Ko|oniąZłotnikiMałe,ktÓre należądo Gminy Stawiszyn.Złotniki
pzebiega droga
Małe |eżą20 km' od Ka|isza oraz 5 km. od Stawiszyna Pzez miejscowość
powiatowa nr 4587, KrÓra łączy się z drogą krajową nr 25, ktÓra jest ważnym sz|akiem
gminy i powiatuka|iskiego.Mieszka cy na co dzie trudniąsię ro|nictwemoraz
komunikacyjnym
na terenieGminy ZelazkÓw.
usługami.
ZłotnikiMałesąjednąz 25 wsi sołeckichpołożonych
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DEMg','..gRAF|Ą
Gminę Że|azkowzamieszkujeobecnie9213mieszka cow- stan na |l2ffia.
Same ZłotnikiMałezamieszkujeobecnie177 mieszkancÓwz czego 90 Kobieti 87 MęŻczyzn.W
wiekuod 0.19 lat zamieszkujeobecnie33 osobyz Czego15 osob stanowiąkobiety,natomiast18
męŻczyżni.
W wiekuod 20.60 miejscowoŚćzamieszkuje111 osob z czego54 stanowiąkobiety,a
57 męŻczyżni.
Mieszka cÓw powyżej60 roku Życiajest 33, 21 osÓb to kobiety,natomiast12
stanowiąmęŻczyźni.

RYNEK PRACY
Poniewai Gmina Że|azkowjest gmlna wiejską , ograniczato dostęp do mlejsc pracy. Brak
zatrudnienia,jest głowną przyczynątrudnościfinansowychrodzin zamieszkującychGminę
Że|azkow.Pocleszającymjest fakt, Że bezrobociew gminieco rokusystematycznie
spada.Takie
wpływna to ma bezpośrednia
zjawiskomożemyzaobserwowaÓw Złotnikach
Małych.Bezpośredni
bIiskość
miastaStawiszyna,i dobrepołączenie
z Kaliszem.Mozna zaobsenrowac
komunikacyjne
migracjęzarobkowąW tych dwÓch kierunkach.W sąsiedniejwsi w Złotnikach
Małychznajdujesię
P.H.U ADMAT producentlodÓw i mrożonek,ktÓre zatrudniaosobyz oko|icznychmiejscowości
a
takŻefirma ogÓlnobudow|ana
WłodzimiezChabierski,ktÓra rÓwnieżjest jednym z większych
pracodawcÓw.Ro|nicyz tej miejscowoŚcitrudniąsię głÓwniehodow|ąkrow mlecznychma na to
wpływznajdującasię w Go|iszewiefirmacEKo, producentserÓw , z ktÓrąro|nicymająpodpisane
Na terenie
umowy na dostawęm|eka.Firma ta rÓwnieŻzatrudniamieszka cow miejscowości.
miejscowoŚciznajdujesię 1 sklepspozywczy.
Mieszka cy tej wsi jak rÓwniezi Gminy Że|azkowcorazczęŚciejchcą zakładaćwłasnedziała|ności
gospodarczeudaje nam się takżepomagaćosobomdługotrwale
Gminnyośrodek
bezrobotnym.
pomocy Społecznejw Że|azkowierazem z powlatowymUzędem Pracy w Ka|iszu, organizuje
prace społecznie- uzyteczne,ktÓre są wykonywanena rzecz społeczności
loka|nejprzez osoby
zaĘestrowane w PUP, bez prawado zasiłku,kozystająceza świadcze pomocy społecznej.
Prace społecznie
uzytecznewykonywane
są na tereniegminym.ln.w Uzędzie Gmlny,Gminnym
ośrodkupomocySpołecznej,
w Bibliotece,W ZakładzieKomuna|nymorazszkołachdziałających
na terenie Gminy. osoby zainteresowaneotrzymujątakŻeniezbędneinformacjei pomoc pŻy
zakładaniu
własnychmałychfirm.
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Gmina Że|azkowjest gmina typowo rolnicząz wyrainie kształtująca
się funkcjąpzetwÓrstwa
rolno- spozywczego.Uzytkirolnecharakteryzulą
się dobrąjakościąi wysokąku|turąupraw.Te
same cechy posiadająZłotnikiMałe.Dominującymi
uprawamisą kukurydzana kiszonkęoraz
jako pasza dla bydłamlecznego
uprawa burakÓw cukrowychoraz zboŻ wykorzystywanych
Bezpośrednie
firmy cEKo i podpisanez nią umowypowodująciągłyrozwÓj tej gałęzi
b|iskośÓ
jak i hodowlikrÓwm|ecznych.
ro|nictwa

jest organemprowadzącym
Uz'ąd Gminyw Że|azkowie
d|a7 szkÓł,w tymtrzechZespołÓwSzkołi
5 SzkÓłPodstawowychorazjednegoPrzedszkola'
Na terenieGminy,dwa ZespołySzkÓt - to połączenie
szkołpodstawowych
i gimnazjÓw,natomiast
- jest Zespołszkolnopzedszko|ny.
w Że|azkowie
Zespoły SzkÓł działaiąW Dębe, Russowie i Że|azkowie,natomiast Szkoły Podstawowe W
Biernatach,Skarszewie,Kokaninieoraz Go|iszewie.Do tej ostatniejplacowkiuczęszcząądzleclz
opisywanejmiejscowoŚcioraz okolicUczącsię w klasach1-6,następniedoieŻdŻĄądogimnazjum
w Russowie.
Na terenieGminywŻe|azkowiedziałaGminnaBib|iotek
Publiczna,ktÓraposiadafiliew Kokaninie,
Russowie l Skarszewie. P|acowkite odwiedza rocznie około9000 tyśosÓb, W 2007 roku
zaĘestrowałosię 1690nowychczytelnikow.

ZDROWIE
opieka zdrowotnarealizowanajest przez Zakładopieki Zdrowotnejw Że|azkowie, obsługuje
rowniezwieśZłotniki
Małe.
Na terenlegminy nie ma problemÓwz dostępemdo podstawowych
usługzdrowotnych.
ograniczoneśrodkina pomocspołecznąpowodująze gmina nie jest w staniew pełnipomÓc
'
wszystkim potrzebującym. Bolączką są takŻe bariery architektoniczne d|a osÓb
niepełnosprawnych,
ktÓreuniemoŹliwiają
im dostępdo obiektÓwpublicznych.

ORGANIZACJE
Złofuriki Małe 2010
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KołoGospody Wiejskich,Rada Sołecka,osP. Mieszka cy tejwsi naleŻąrÓwnieŻdo zespołu
ludowokabaretowego,,
Niechcice".

SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA
jest piłkanożna.lstnieją4 Uczniowskie
U|ubionadyscyp|inasportumieszka cow gminyŻe|azkow
Kluby Sportowe,ktÓre powstałyprzy SzkołachPodstawowychw Dębe, Goliszewie,Kokaniniei
Że|azkowle.Druzyny pitkarskiez Ludowych zespołÓw sportowychuczestnicząw rozgryWkach
piłkarskichklasy ,,B''.Gmina możepochwalicsię tzema K|ubamiSportowymi,ktÓre dziaĘą w
miejscowościach
Russow,Skarszewi ŻelazkÓw.W Russowiedziałak|ubo nazwieSpartaRussÓw
jest to klasa B, grupa 2. Natomiastw Skarszewiedziałaklub VictoriaSkarszewjest to klasa B,
grupa1, W Że|azkowie
ŁucznikŻe|azkow
klasa B grupa1.Dzieciuczącesię w Szkole Podstawowej
W Go|iszewiegrają w miejscowymUKS.ie. Młodzieżgimnazjalnagra natomiastw klubie W
Russowie lub Że|azkowie.Na terenie gminy mieścisię łącznie5 parkÓw wpisanych do
Pa stwowego Rejestru Zabytkow (Dębe, RussÓw, Zborow) oraz Ewidencji WojewÓdzkiego
Konsenruatora
ZabytkÓw (Biernatki,BorkÓw Stary, Kolonia Kokanin, ZłotnikiMałe i Wielkie,
Że|azkow),
a takze parkio charakterzeparkÓwwiejskichwe wsiachJankÓw i Skarszew.Większe
kompleksy|eśnepzydatne dla turystykii rekreacjisą położoneW miejscowościach
Złotniki
Wielkie,Florentynai Skarszew.Dzieci ze ZłotnikMałychgrąą z powodzeniemW UKS.ie W
Natomiastmłodzież
Go|iszewle,poniewaŻdo tej placowkiuczęszczajądzleci z te! miejscowości.
gra W K|ubachSportowychw Russowiei Że|azkowie.
PoniewazwieśZłotnikiMałegraniczybezpośrednia
ze Złotnikami
Wielkimiw ktorychznajdujesię
kompleks leśny,mleszka cy często W ramach rekreacji chodzą tam na spacery, bądŹ
grzybobranie

ZABYTKI
ZłotnikiMałewymienionepo raz pienrszyw 1432r. Stanowiły
zapewnewłasnoŚćszlachecką.W
koncuXV| w. miałyczterechwłaŚcicie|i,
w całoścl
do rodzinyWalczewskich.
a|ew 1618r. naleŻały
W koncuXV|! w. nabyłje KajetanRadolitiskii włączył
w swojedobrą w ktÓrychpozostawałyprzez
następnestulecia.Do połovvy
i w 1827r. |iczyła17
XlX w. wieśstanowiła
częśćdÓbr goIiszewskich
domÓw i 178 mleszkancÓw.W 1873 r. folwark ZłotnlkiMałe odłączonood reszty majątku.
obejmowałon wÓwczas 495 morgziemi,składał
się z 5 budynkowmurowanych! 8 drewnianychi
liczył5 domowi 23 mieszkancÓw.NatomiastwieŚ z koloniąmiała
13 domowi 111 mieszkancÓw.
Złobriki Małe 2010
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W pierwszych|atachXX w. znajdowały
się one W posiadaniurodzinyKreczonowiczÓw.
pzede wszystkim:
SpośrÓddawnejzabudowyna uwagęzasługują
Dworzbudowanyna początkufi w., murowany,piętrowy,z umieszczonymW elewacjifrontowej
gankiemz balkonem.
czterokolumnowym
Park dworski załoŻonyna początkuXX w., o powiezchni 0,58 hektara,z nie|icznymistarymi
drzewami.Obecniemocnozaniedbany.
KapliczkaprzydroŻna
z gipsową,polichromowanąfigurą
MatkiBoskiej,zbudowanaokoło1945r.
Na tereniegminy mieŚci się 6 parkÓwwpisanychdo EwidencjiWojewÓdzkiegoKonserwatora
Zabytkow(Biernatki,BorkowStary,Ko|oniaKokanin,Złotniki
Małei Wielkie, Że|azkow.
W 2001 roku na podstawieUchwałyNr 271200312001
z 28 |utegopowstałGminny ośrodek
Kultury,Sportu i Rekreacjiw Że|azkowie
z sledzibąw Biernatach.PlacÓwka jest organizatorem
- sportowych, organizowanych
przez Urząd Gminy w Że|azkowle
wszystkichimprez kuttura|no
m.in. Dozynek,jubi|euszy,imprez okolicznościowych,
Wigi|i,Dnia Seniora. Podczas każdej
uroczystościzorganizowanejprzez GoKsiR występujebardzo dobze znany i ceniony przez
wszystkichmieszkancowGminy zespÓłi kabaret,,Niechcice''.
Na|eządo niego takżeosoby ze
gminy. KołoGospody Wiejskich z tej
ZłotnikMałychczynnieuczestniczącw życluku|turalnym
jak
miejscowości
uczestniczyi pomaga W Dozynkach ! innych imprezachokolicznościowych
rownieżRada Sołeckai oSP

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
KOMUN!KACJA

Przez miejscowoŚćbiegniedrogapowiatowanr 4587łączącaslę z drogąkĘową nr 25 oraz droga
powiatową4586. głownyszlak komunikacyjny
wsi. Droga gminna 4349P relacjiZłotnikiMałepokrytajest
PiątekMaływ GminieStawiszyno długości
1,380km. drogata na całejswej długości
mieszankabitumiczną.Kolejnato droga gminnaZłotnikiMałe- Gory Złotnickienr. 4711P o
długości
1,265km, drogaposiadanawierzchnie
wykonanametodąpodwÓjnegosprysku.ostatnią
drogąjest drogagminnanr 4710Po długości
1,565relacjiZłotniki
Małe- Go|iszew.Drogata na
odcinku500 metrowjest pokrytamieszankabitumiczną,
resztato drogagruntowa.
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jest w 100%zwodociągowania
Gmina Że|azkow
dotyczyto takżemiejscowoŚciZłotniklMałe.
pzyłączy627 sztuk o
Długość
sieci kanaIizacyjnej
w Gminiewynosi57,49 km, wybudowanych
długości
ok' 12 km' SieÓ kana|izacyjna
obejmujewsie Kokanin,KoloniaKokanln,NiedŹwlady,
Ko|oniaSkarszewek,Dębe, WojciechÓwka,BorkÓw Stary, Borkow Nowy (Koronka),Garzew,
Goliszeworaz Skarszew.

KaŻde gospodarstwoW ZłotnikiMałe ma dostęp do e|ektryczności.
Potrzeby energetyczne
gminysą W pełnizaspokojone.
mieszkancow

podłączenia
Podobnie jak całagmina tak i opisywana miejscowoŚćposiada dostęp i możliwość
te|efonuoraz lnternetułączemstałymz gniazdkatelefonicznego, bądźdroga radiową.

Na tereniesołectwaistniejąindywidualnekotłownie
centra|negoogrzewania,brak jest systemu
ciepłowniczego'
Do ogrzewaniawykozystujesię głowniemiałwęglowyi drewno,węgiel,koks i
czasamlo|ejopałowy.

SRODOWISKONATURALNE

W ZłotnikachMałych nie odnotowujesię większychżrodeł
emisjizanieczyszczendo atmosfery.
Głownywpływ na stan powietrzamają kotłowniewęglowe ogrzewającedomy mieszkalne,
WyposazoneW przestazałekotty i opatane pa|iwemo niskiej jakości,nie wyposażoneW
urządzeniaoczyszczające.Terenwsi ubogijest W surowceminera|ne.
Stan g|eb na|eŻyuznacza
dobry,nie odnotowuje
natomiastdrobnezanieczyszczenia
się zanieczyszcze meta|amic!ężkimi,
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Nie występują
ludzkiej,nie mają charakteruwie|koobszarowego.
powstałewskutekdziałalności
zagroŻeniazanieczyszczen wod podziemnych.Nie odnotowujeSię zagroŻen związanych z
hałasem'

zasobÓw
się na oceniewewnętrznych
opracowującana|izęd|awsi ZłotnikiMałeskoncentrowano
z definicjizewnętrzneograniczeniazwiązanez
wsi oraz Gminy,jej atutowi problemÓw,przyjmując
poziomemrozwoju
w Potscesystemem|egislacyjnym,
obowiązującym
połoieniemgeograficznym,
gospodarczego,
czy teŻstanemfinansowpublicznych.

a

RozwÓj sektora MSP

a

AtrakcyjnośÓpod względem inwestycyjnym

o

Dobra jakośćziem

a

RozwÓj branŻymleczarskieji hodowlanej

a

Połoie nie geog r aficzne miejscowości

o

Zwodociągowanie miejscowości

o

Stelefonizowanie miejscowoŚci
Dziedzictwo narodowe

"turystykii rekreacji

a

RozwÓi

o

Pozyskiwanie inwestorÓw

a

Stan 'oświetlenia

a

Słabewykorzystaniepołozeniegeograficznemiejscowości
Wyko rzystywanie a |ternatywnychżrodełe nergii odnawialnej

Złofr'ikiMałe 2010
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Wzrostpowierzchni
terenÓwinwesĘcyjnych
ModernizaĄa drÓg gminnych
ModernizaĄa oŚwletlenia
ulicznego
Budowasz|akÓwturystycznych
i rowerovvych
Wzrostilości
domÓwmieszka|nych
RozwÓj infrastruktury
rekreacyjno
sportowej

Rosnąca konkurencjasąsiednichmiejscowoŚcii gmin

v'
a

Zanie czy szczeni e środowis ka

a

Migracjaludności
do miasta

a

Wysokie koszty rozwojudziała|ności
turystycznej

a

Migracja wykwa|ifikowanychpracownikÓw

a

Spadający odsetek młodziezykształcącejsię na kierunkachrolniczych.

ZłotnikiMałe spełniająwarunek zgodnoŚci z
Zapisy zawarteW Planie odnowy Miejscowoścl
zapisamizawartymiw dokumentachdotyczącychrozwojugminytj. StrategiąRozwojuGminy oraz
planeminwestycyjnym
gminy.Zadaniaokreślone
w Planie odnowy MiejscowoŚcisą
wie|oletnim
skutkÓwdla osiągania
wewnętrznie
zgodnea ich osiąganiei rea|izaĄanie powodujenegatywnych
ce|owi rea|izaĄizada strategilwyższegozędu.

oPls ZADAŃ Do REALlzAcJl
lnwestycjęjaka planujemywykonaÓto wymianastolarkiokienneji drzwiowĄoraz modernizacja
wiejskiejw ZłotnikachMałych.Koszt realizacjito
kuchni i pomieszcze sanitarnychw świetlicy
tego roku.
60 837,78PLN lnwestycjechcemyzrea|izowaÓna pzełomielll/lv kwartału

Złofuriki Małe 2070
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3 anu.;emy
prace:
następujące
Jennontazistniejących
okienskrzynkowych
na okna rozwieranei uchylno- rozwierane,stałejedno
gwudzie|ne
z PcV, oraz wymianadrzwizewnętznychdrewnianych
na drzwiz PCV.

obsenruującCoraz większą aktywność
społecznąmieszka cow wsi ZłotnikiMałe,W zakresie
pomocy przy imprezachkulturalnych
przez GoKsiR oraz Gminę Że|azkÓw,a
organizowanych
takŻechęć organizacjispotkan,chcemyzapewnic im do tego miejscespełniającepodstawowe
standardy.obecnie okna i drzwisą W bardzozłymstanie.Poprzezlata ich ekspIoatacji
niektÓrez
nich nie mozna ich otwieraćponiewaŻgrozi to całkowitąich rozsypkaco może spowodowaÓ
zagroŻenied|a zdrowiaprzebywających
tam |udzi.W okresiezimowymw pomieszczeniachjest
zimno poniewazokna są nieszcze|ne.
Mieszkancychcąc ogrzaćpomieszczenieponosząstraty
związanez ich nieszczeInością.
W takichwarunkachorganizacjaspotkaniaimprezyku|tura|nej
czy
jakiegoś
kursusą praktycznie
niemoz|iwe.
Mieszkancyznlechęcają
się co możespowodować
brak
w pozniejszymczasiejakiejkolwiek
aktywności.
Dzwi wejśclowe
rownieżsą nieszczelne,stare i
sprochniałe.
Jedno mocniejszeuderzeniemoie spowodowaćich zniszczenie,niesieto za sobą
ryzykoi moz|iwośÓ
włamaniai zawłaszczenlarzeczY zna1du1ących
się w środku.lnwestycjanie
poprawibezpieczenstwoosÓb i mienia
tylkowpłyniemobi|izująco
na mieszkancÓwmiejscowości,
znajdującegosię W środku,a takŻe pzedłuŻyzywotnośćbudynku, pozwo|i zaoszczędzic na
poniewaŻznĄdujesię on W jej centrum'
ogrzewaniu.
Podniesieestetykębudynkui mlejscowości,
Zadanieto wpłyniepozytywniena promocjewsi oraz gminyŻe|azkow.

ODBIORCY PROJEKTOW
odbiorcamiprojektowsą mieszkancymiejscowości
ZłotnikiMałe,przyjezdnioraz rodziny
lokalnychprzedsiębiorcÓw
i inwestorÓw'

Rea|izacja zadan w ramach P|anu odnowy MiejscowościZłotnikiMałe przyczyni się do
polepszeniawizerunkumiejscowości
i podniesieniapoziomu ŻycialokalnejspołecznoŚci.
o

Poprawa integracjimieszka cÓw,

.

Poprawa warunkow Życiai pracy,

.

Poprawa estetyki miejscowości,

.

Poprawa moz|iwoŚcirozwojowychwsi,

.

Rozwoj tozsamościspołeczności
miejskiej.
ZłofuikiMałe 201'0
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Poprawa stanu bezpieczenstwa,
Poprawa warunkowŻycla,
Poprawa estetykimiejscowości,
Zaspokojeniepotrzebspołecznych,

KOSZT REALIZACJI ZADAN
tego
na puełomielll/lv kwartału
Koszt rea|izacji
chcemyzrea|izować
to 60 837,7BPLN |nwestycje
roku.

HARMONOGRAM REALIZACJIPROJEKTOW NA LAT A2O1O.2017
u|icznegona drodze gminnej 4349P inwestycja
2010 - 2011 modernizaĄaoświetlenia
poprawibezpieczenstwow ruchu komunikacyjnym,
uatrakcyjnimiejscowoŚÓ'Szacowane
nakłady
wyniosą110 000,00PLN.
rowÓw.
2012 Przebudowadrogi gminnej4349P W zakresie udroinieniei pogłębienia
|nwestycjaprzyczynisię do bezpieczenstwana drodze zwłaszczaW okresie zimowym
gdzie zamarzĄąca woda na drodze może byc przyczyna wypadkÓw bądż.stłuczek'
woda ktorateraz nie
lnwestycjaprzedłuŻy
Żywotność
drogigminnejponiewaŻzamaza1ąca
zawsze spływado rowÓWpowodujezniszczenianawiezchni i dziuryw niej. Szacowany
kosztto 1 150000,00PLN.
2013 modernizaĄadrogigminnej4710P na odcinkuw ktorymjest ona droga gruntową'
lnwestycjapo|epszydojazddo po! znajdującychsię przy niej. Skroci i ułatwidojazd do
jak rowniezfirmy ADMAT ktora się przy niej znajduje.odciązy ruch na
miejscowości
4986.Planowanykosztto 450 000 PLN.
drodzepowiatowej
2016Wykonanieoświetlenia
u|icznegoprzy drodzegminnej4710P.lnwestycjapodniesie
poziom bezpieczenstwauczestnikÓwruch samochodowego,rowerowegooraz pieszego
uatrakcyjni
miejscowość.
Kosztto około250 000,00PLN.
ZłotnikiMałe
2017 promocjaSołectwa organizaĄana terenie miejscowości
nowych
imprez promującychten region Gminy W ceIu pzyciągnięciapotencja|nych
2013

mieszkancow,inwestorÓw.P|anowanykoszttego zadaniato około50 000 PLN

Złobriki Małe 2010
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P'OOSUilOWANIE
go W Życieuchwałą
Y\lfiożeniePlanu odnowy Miejscowości
rozpoczniesię poprzezWprowadzenie
Rady Gminy Że|azkow.
|atrea|izacjękilku
opracowanyPlan odnowy MiejscowoŚcizakładaw przeciąguparunajb|izszych
a takżesformułował
oczekiwanykierunekw rozwojumiejscowości,
zadan.Plan ten sprecyzował
prioryteti cele do oslągnięcia,do ktorych na|eŻydąŻyc,aby poprawićkomfort Życia jej
mieszka cÓw.

KoNSULTAGJEsPoŁEczNE
W miejscowoŚci ZłotnikiMałe odbyły się konsu|tacjespołeczne z mieszka cami.
poprzezUchwałęzebrane
Mieszkancyuczestniczącyw zebraniu pozytywniepzyjęli i zatwierdzi|i
podczas konsu|tacjii opracowaneplany inwestycyjnedla miejscowości
ZłotnikiMałe.W swych
wypowiedziachdeklarowall sWą pomoc W rea|izacjipzyjętych zada w ramach PRoW 2007.
2013odnowa i rozwÓjwsi.
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