Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI-113/12
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 30 maja 2012 r.

VI. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia
planu w kolejności wynikającej w przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości oraz szacunkowe koszty ich realizacji:
WIZJA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI GRONOWICE:
Wieś rolnicza z zabudową ceglaną, pachnąca lasem z zielonym boiskiem, tradycjami i życzliwymi ludźmi
Zadania
PRIORY
HARMONOGRAM
SZACUNKOTET
WY KOSZT
ROZPOC ZAKOŃCZ
ZĘCIE
ENIE
Nazwa: Budowa Centrum Sportowego w Gronowicach
Cel: Podniesienie standardu świadczonych usług rekreacyjno
– sportowych na obszarach wiejskich poprzez modernizację
istniejącego boiska oraz budowę nowego wielofunkcyjnego
boiska co wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i
inwestycyjnej obszarów wiejskich
Nazwa: Budowa parkingu w Gronowicach
Cel: Poprawa infrastruktury technicznej w miejscowości
Gronowice poprzez budowę parkingu.
Nazwa: Wykonanie oświetlenia istniejącego boiska na dz. nr
10/1 km oraz wykonanie oświetlenia rojektowanego
boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 10/2 km. 2
Cel: Poprawa infrastruktury technicznej
Nazwa: Organizacja imprez okolicznościowych
Spotkanie seniorów, Mikołajki, Dzień Matki
Cel: Podniesienie jakości życia na wsi, poprzez integrację
mieszkańców
Nazwa: Zorganizowanie Festynu dożynkowego
Cel: Kultywowanie tradycji dzięki wspólnej organizacji imprez
na rzecz społeczności wiejskiej
Nazwa: Wyposażenie Sali spotkań w sprzęt multimedialny
Cel: Podniesienie jakości życia na wsi
Nazwa: Wiedza furtką do sukcesu
Zorganizowanie szkoleń dla mieszkańców wsi;
Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród
mieszkańców

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

I

10.2009r.

11.2010r.

ok. 550.000 zł

- 75% - Europejski Fundusz Rolny na
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFROW)
- 25% - Gmina Lasowice Wielkie

II

01.2012

08.2012

Ok. 100.000

- 75% - Europejski Fundusz Rolny na
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFROW)
- 25% - Gmina Lasowice Wielkie
- Gmina Lasowice Wielkie

III

02.2013 r.

06.2013r.

ok. 20.000 zł.

IV

Spotkania cykliczne w
miesiącach listopad/
grudzień

1.500 zł.

Impreza cykliczna

5.000 – 7.000
zł.

V
VI

2013r.

2013r.

20.000 zł.

VII

2012 r.

2013 r.

50.000 zł.

1

- Środki Rady Sołeckiej/
Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju wsi
Gronowice/ DFK
- Gmina Lasowice Wielkie .
- środki własne zebrane
- Środki własne Stowarzyszenia
- Środki zewnętrzne
-Środki własne Stowarzyszenia,
- Europejski Fundusz Społeczny

Nazwa: Wielkie grzybobranie
Cel: Integracja mieszkańców Gronowic i nie tylko

Nazwa: Założenie kroniki wsi Gronowice
Cel: Kultywowania tradycji
Nazwa: Organizacja przeglądu orkiestr. Obchody patronki
muzyków Św. Cecylii
Cel: Kultywowanie tradycji
Nazwa : Zorganizowanie zawodów strażackich w
Gronowicach
Cel: Kultywowania tradycji
Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice
Cel: Polepszenie infrastruktury technicznej

IX

w zależności od
zainteresowania impreza
będzie powtarzana
cyklicznie
do 2013r.

ok. 1.000 zł.

- środki własne Stowarzyszenia

X

Cyklicznie

ok. 500 zł.

- środki własne Stowarzyszenia

XI

Impreza organizowana raz
na 8 lat, kolejno przez
poszczególne OSP
2014r.
2015r.

ok. 10.000 zł.

- Gmina Lasowice Wielkie
- środki zebrane od sponsorów

VIII

XII

600 zł.

ok. 2500.000 zł.

- środki własne Stowarzyszenia/ Rady
Sołeckiej

- Gmina Lasowice Wielkie/ środki z
zewnątrz

Opis miejsc związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających
nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne
Dla rozwoju miejscowości Gronowice ważne znaczenie ma rozwój infrastruktury technicznej i społecznej. Znajduje to swoje
odzwierciedlenie w Planie Odnowy Miejscowości. Realizacja planu będzie wymagać koncentracji środków na rozbudowę i modernizację tej
infrastruktury. Bardzo ważne jest również stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym i społecznym.
Najbardziej istotnym zadaniem, wpływającym na życie mieszkańców, ważnym ze względów: funkcjonalno – przestrzennych jest
„Budowa parkingu w Gronowicach”. Parking zlokalizowany w centralnej części wsi. Znajduje się pomiędzy obiektami o charakterze
publicznym: Kościołem, a Świetlicą wykorzystywaną przez mieszkańców do organizowania różnego rodzaju spotkań integracyjnych, szkoleń.
Należy podkreślić, iż w związku z takim usytuowaniem parkingu miejsce to pełni funkcję szczególną dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
Taka lokalizacja parkingu sprzyja również nawiązywaniu kontaktów społecznych. W związku z tym, iż obecnie miejsce to jest tylko w większej
części utwardzone, realizacja projektu wpłynie dodatkowo na poprawę estetyki miejscowości, jak również na szeroko rozumiany rozwój
obszarów wiejskich.
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