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Cel strategiczny I  
 

ROZWÓJ I DOSKONALENIE 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

 
Uzasadnienie: Jednym z najważniejszych czynników sprzyjających rozwojowi gminy jest 
właściwie rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna. Szybkość przemieszczania się, oraz 
bezpieczeństwo jazdy to jeden z czynników decydujących o rozwoju gminy. Obecny stan dróg 
często nie przystosowany do poruszania się po nich ciężkich pojazdów, jest przeszkodą w 
dalszym rozwoju gminy. Nieutwardzone drogi gminne to wielkie utrudnienie dla mieszkańców. 
Brak poboczy i chodników oraz oświetlenia  stwarza wiele zagrożeń dla pieszych, rowerzystów, 
jak również dla kierowców. 
 Pełne zwodociągowanie i skanalizowanie gminy to potrzeba chwili przy rozwijającej się 
produkcji rolniczej i ochronie środowiska.  
 
Cele operacyjne: 
1. Poprawa jakości dróg 
2. Doskonalenie sanitacji gminy 
3. Poprawa telefonizacji 
4. Poprawa zasilania energią elektryczną 
 
 
Okres realizacji: 2003-2018 
 
Instytucja odpowiedzialna: Wójt Gminy we współpracy ze Starostwem Powiatu, i Samorządem 
Lokalnym. 
 
Plan realizacji celów operacyjnych i szczegółowych 
 
Cel operacyjny Nr 1 
 

POPRAWA JAKO ŚCI DRÓG 
 

Uzasadnienie: O konieczności modernizacji dróg i ulic na terenie gminy Belsk Duży 
zdecydowały następujące czynniki; 
• zagrożone bezpieczeństwo na drogach 
• zwiększony ruch samochodów 
• wąskie drogi 
• brak chodników 
• zła jakość dróg 
• brak oświetlenia  
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Oczekiwane efekty: 
� poprawa bezpieczeństwa na drogach 
� poprawa bezpieczeństwa dla pieszych 
 
Beneficjanci: mieszkańcy wsi oraz przejeżdżający przez gminę tranzytem 
 
Okres realizacji; 2003-2018 
 
Cele szczegółowe: 
1.1 BUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY  
1.1.1. Modernizacja dróg powiatowych: 
Nr 34 106 Dobryszew - Rożce - Trzylatków, Nr 34 110 Sadków Szlachecki - Lewiczyn, Nr 
34 113 Rożce - Rębowola, 34 138 Kepina -Goszczyn - Przybyszew, 34 142 Goszczyn Stara 
Wieś, Nr 34 143 Zaborów - Bodzew, Nr 34 170 Bartodzieje - Warpęsy, Nr 34126 Wilczogóra – 
Skórów. 
 
1.1.2. Remont dróg powiatowych: 
Nr 34 104 Szczęsna - Rożce, Nr 34 111 Sadków - Dąbrówka, Nr 34 112 Rożce - Ciechlin, Nr 34 
118 Błędów - Stara Wieś, Nr 34 125 Łęczeszyce - Rębowola, Nr 34 127 Łęczeszyce - Błędów, 
Nr 34 144 Grotów - Boruty, Nr 34 145 Julianów - Wola Lewiczyńska, Nr 34 168 Widów - 
Turowice, Nr 34 169 Zaborówek – Gośniewice. 
 
1.1.3. Budowa dróg gminnych 
Lewiczyn - Maciejówka, Aleksandrówka - Sadków Szlachecki, Wola Łęczeszycka - Wólka 
Łęczeszycka, Sadków Szlachecki - granica gminy, Oczesały - granica gminy, Sadków Duchowny 
- Złota Góra, Mała Wieś -Skowronki, Skowronki- Wola Starowiejska, Mały Belsk - droga 728, 
Belsk - Odrzywołek - Wilczogóra, Wola Łęczeszycka - Koziel - granica gmony, Wilczy Targ - 
Zaborów, Wola Lewiczyńska - Władysławów, Odrzywołek - granica gminy, Lewiczyn - 
Władysławów, Rożce - granica gminy, Rębowola - Mała Wieś, droga przez Rosochów, droga 
przez Odrzywołek, granica gminy - Rębowola, granica gminy - Łęczeszyce cegielnia, granica 
gminy - Łęczeszyce, Łęczeszyce - Skowronki, droga prze Łeczeszyce, Łeczeszyce - Skowronki, 
droga przez Starą Wieś, droga przez Boruty, Boruty - Lewiczyn, Oczesały - Widów, Grotów - 
Oczesały, droga przez Widów, Bartodzieje - Wilczy Targ, droga przez Koziel. 
 
1.1.4. Modernizacja dróg gminnych 
Odrzywołek - granica gminy, Zaborów - granica gminy, Łeczeszyce - granica gminy, Boruty - 
Tartaczek, Wola Łęczeszycka - Wólka Łeczeszycka, Łęczeszyce - Skowronki, Wola 
Starowiejska - Bodzew, Tartaczek - Lewiczyn, Zaborów - Bartodzieje, Widów - Lewiczyn, droga 
przez Zaborówek, Łeczeszyce - Koziel, Tartaczek - Wola Lewiczyńska. 
 
1.1.5. Remont dróg gminnych 
Zaborów - Wilczy Targ, Anielin - Jarochy, droga przez Małą Wieś, droga prze Mały Belsk, droga 
przez Złotą Górę, granica gminy - Mała Wieś. 
 
1.1.6. Modernizacja skrzyżowania w centrum belska 
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1.2.BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW 
Zadania: 
1.2.1.Budowa chodników wzdłuż tras wojewódzkich Nr728 i Nr 725 
1.2.2.Modernizacja i remont chodników w centrum Belska 
1.2.3.Budowa chodników wzdłuż tras powiatowych 
 
1.3.BUDOWA I MODERNIZACJA O ŚWIETLENIA 
Zadania: 
1.3.1.Modernizacja oświetlenia centrum Belska 
1.3.2.Budowa i modernizacja oświetlenia we wszystkich wsiach 
 
Plan finansowania: 
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących): według kosztorysów 
Wysokość środków własnych ( % lub zł ): 10 % 
Wysokość środków spoza gminy ( % lub zł): 90% 
 

Okres realizacji:2003-2015 
Niezbędne zasoby: 
a) posiadane w gminie: część środków finansowych, zasoby pracy 
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe 
Odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy we współpracy z Starostwem Powiatu i Urzędem 
Marszałkowskim 
 
Cel operacyjny Nr 2 
 

DOSKONALENIE SANITACJI GMINY 
 
Pełne zwodociągowanie i skanalizowanie gminy to potrzeby chwili. Bez wykonania tych 
inwestycji dalszy rozwój będzie bardzo utrudniony.  
 
Cele szczegółowe: 
 
2.2.BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ 
 
Zadania: 
2.2.1. Dokończenie zwodociagowania gminy 
2.2.2.Budowa stacji uzdatniania wody w Lewiczynie 
2.2.3.Budowa kanalizacji liniowej 
2.2.4.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
 
Okres realizacji: 2003-2018 
Niezbędne zasoby: 
a) posiadane w gminie; część środków finansowych, zasoby pracy 
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe UE 
Odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy we współpracy ze Starostwem Powiatu 
Plan finansowania: 
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Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących): zgodnie z kosztorysem 
Wysokość środków własnych ( % lub zł): 50 % 
Wysokość  środków spoza gminy ( %lub zł); 50 % 
 
 
Cel operacyjny Nr 3 

POPRAWA TELEFONIZACJI 
 
Swobodne komunikowanie się ludzi to wymóg chwili. Stąd ciągłe doskonalenie sieci 
telekomunikacji przyczyni się do rozwoju gminy i rozwoju intelektualnego mieszkańców poprzez 
Internet. 
 
Cele szczegółowe: 
3.1. MODERNIZACJA SIECI TELEFONICZNEJ 
 
Zadania: 
3.1.1. Wymiana i uzupełnianie sieci wg potrzeb 
 
Okres realizacji: 2003-2008 
Niezbędne zasoby: 

a) posiadane w gminie; część środków, zasoby pracy 
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe 
 

Odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy we współpracy z TP S.A. i operatorami telefonii 
komórkowej 
 
Plan finansowania: 
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących): zgodnie z kosztorysem 
Wysokość środków własnych ( % lub zł): 0 % 
Wysokość  środków spoza gminy ( %lub zł); 100 % 
 
 
Cel operacyjny Nr 4 
 

POPRAWA ZASILANIA ENERGI Ą ELEKTRYCZN Ą 
 
Zasilanie energią elektryczną o odpowiednim napięciu i bez przerw w dostawach to podstawowy 
wymóg rozwoju gminy. Ciągłe doskonalenie sieci elektrycznych i stacji TAFO przyczyni się do 
lepszego planowania i zachęci inwestorów do lokowania na terenie gminy swoich przedsięwzięć. 
 
Cele szczegółowe: 
4.1. MODERNIZACJA SIECI ELEKTRYCZNEJ 
 
Zadania: 
4.1.1. Wymiana trakcji elektrycznych 
4.1.2. Wymiana stacji TRAFO 
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Okres realizacji: 2003-2018 
Niezbędne zasoby: 

a) posiadane w gminie; część środków, zasoby pracy 
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe 
 

 
Odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy we współpracy z Zakładem Energetycznym 
 
Plan finansowania: 
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących): zgodnie z kosztorysem 
Wysokość środków własnych ( % lub zł): 0 % 
Wysokość środków spoza gminy ( %lub zł); 100 % 
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Cel strategiczny Nr II 
 

MODERNIZACJA I RESTRUKTURYZACJA 
ROLNICTWA 

 
Uzasadnienie: Aktywność gospodarcza w sferze rolniczej, samoorganizowanie producentów są 
niezbędne w gospodarce rynkowej. Rozwój rolnictwa zależeć będzie od samych rolników, ale 
także od samorządu Gminy, Samorządu Rolników ( Izb Rolniczych ), oraz szeroko pojęta 
edukacja. Niezbędna będzie tu także pomoc organizacyjna w zakresie samoorganizacji grup 
producenckich, marketingowych, stowarzyszeń, jak również ich promocja. 
 
Cele operacyjne: 
1. Rozwój przedsiębiorczości rolniczej 
2. Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego 
3. Modernizacja gospodarstw rolnych 
4. Racjonalna gospodarka gruntami 
 
Oczekiwane efekty: 
wzrost dochodów gospodarstw 
zagospodarowanie produktów rolnych 
zorganizowanie się rolników 
poprawa struktury agrarnej 
 
Beneficjanci: rolnicy 
 
Okres realizacji; 2003-2018 
 
Plan realizacji celów operacyjnych i szczegółowych 
 
Cel operacyjny 1 
 

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZO ŚCI ROLNICZEJ 
 
Cele szczegółowe: 
1.1. Unowocześnienie produkcji sadowniczej 
Zadania: 
1.1.1. Utworzenie zakładów rzemieślniczych produkujących opakowania na owoce 
1.1.2. Utworzenie zakładów naprawy sprzętu rolniczego 
1.1.3. Organizacja centrum zbytu owoców 
1.1.4. Budowa systemu ostrzegania przed zagrożeniami meteorologicznymi i szkodnikami w 

produkcji sadowniczej 
 
Okres realizacji: 2003-2018 
 
 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY  „BELSK DUŻY”  Str. 50 

Niezbędne zasoby: 
a) posiadane w gminie: producenci rolni 
b) potrzebna spoza gminy: środki pomocowe 
Odpowiedzialni za realizację: zainteresowani rolnicy we współpracy z RCDRRiOW i Izbami 
Rolniczymi 
Plan finansowania: 
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących ): zgodnie z kosztorysami 
Wysokość środków własnych ( % lub zł ): 50 % 
 
Cel operacyjny 2 
 

ROZWÓJ PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO 
 
Cele szczegółowe: 
2.1.BUDOWA PRZETWÓRNI I CHŁODNI 
Zadania: 
2.1.1. Utworzenie przetwórni owoców 
2.1.2. Budowa wspólnych chłodni i przechowalni 
2.1.3. Organizacja sortowni i pakowalni owoców 
2.1.4. Organizacja zbytu owoców dla przemysłu 
 
Okres realizacji: 2003-2018 
 
Niezbędne zasoby: 
a) posiadane w gminie:  tereny pod budowę zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego 
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe, specjalistyczne doradztwo 
Odpowiedzialny za realizację: przedsiębiorcy lokalni i spoza gminy we współpracy z Wójtem 
Gminy. 
 
Cel operacyjny 3 
 

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH 
Cele szczegółowe: 
 
3.1.INWESTOWANIE W GOSPODARSTWA ROLNE 
Zadania: 
3.1.1.Zwiększenie różnorodności produkcji gospodarstw rolnych 
3.1.2.Róznicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich 
3.1.3.Inwestycje w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
3.1.4.Inwestycje w ramach kredytów preferencyjnych ARiMR 
3.1.5.Ubezpieczenia od klęsk żywiołowych 
 
3.2.WSPARCIE WIELOFUNKCYJNE WSI 
Zadania: 
3.2.1.Programy rolno-środowiskowe 
3.2.2.Zalesianie gruntów 
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3.2.3.Wsparcie gospodarstw położonych na niekorzystnych warunkach gospodarowania 
3.2.4.Wsparcie gospodarstw niskotowarowych i rodzinnych 
3.2.5.Renty strukturalne 
 
 
 
3.3.TWORZENIE GRUP PRODUCENCKICH 
Zadania: 
3.3.1. Organizacja spółdzielni 
3.3.2. Organizacja grup producentów owoców 
3.3.3. Promocja owoców 
3.3.4. Budowa dojazdów do gospodarstw 
 
Okres realizacji: 2003-2018 
Niezbędne zasoby: 
a) posiadane w gminie: producenci rolni 
b) potrzebna spoza gminy: inwestorzy, kredyty preferencyjne, programy pomocowe 
Odpowiedzialni za realizację: potencjalni inwestorzy, zainteresowani rolnicy we współpracy z 
RCDRRiOW i Izbami Rolniczymi 
 
Cel operacyjny 4 
 

RACJONALNA GOSPODARKA GRUNTAMI 
 
Cele szczegółowe: 
4.1.Zagospodarowanie nieużytków 
Zadania: 
4.1.1.Konserwacja i doskonalenie melioracji gminy 
4.1.2. Rekultywacja 
4.1.3. Zalesianie 
 
4.2.Scalanie gruntów 
Zadania: 
4.1.1.Przygotowanie gruntów do scaleń 
 
Okres realizacji: 2003-2018 
 
Niezbędne zasoby: 
a) posiadane w gminie: producenci rolni 
b) potrzebna spoza gminy: inwestorzy, kredyty preferencyjne 
Odpowiedzialni za realizację: potencjalni inwestorzy, zainteresowani rolnicy we współpracy z 
RCDRRiOW i Izbami Rolniczymi 
Plan finansowania: 
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących ): wg kosztorysów 
Wysokość środków własnych ( % lub zł ): 50 % 
Wysokość środków spoza gminy ( % lub zł ): 50% 
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Cel strategiczny III  
 

ROZWÓJ OŚWIATY I KULTURY 
 
 
Uzasadnienie; Wprowadzona reforma edukacji w 1999 r zmusza do poprawy bazy istniejących 
szkół i dostosowania ich do wymogów i standardów określonych w ustawie. Powodzenie reformy 
edukacji w dużym stopniu uzależnione będzie od możliwości dostosowania istniejącej gminnej 
bazy oświatowej do potrzeb i zmian nakreślonych ustawą. Podniesienie poziomu nauczania, 
stworzenie odpowiednich warunków dydaktycznych to droga w kierunku wyrównywania szans 
społeczności wiejskich do mieszkańców miast. 
Tradycje ludowe, zwyczaje i obrzędy to wartości jakie każde społeczeństwo powinno 
kultywować. Aktywne uczestnictwo w imprezach kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych 
pozwoli na poznanie własnej kultury i tradycji. Ożywienie oraz poszerzenie działalności 
placówek kulturalno-oświatowych to rozszerzenie oferty spędzenia wolnego czasu skierowanej 
do mieszkańców gminy. 
 
 
Cele operacyjne: 
1. Doskonalenie bazy oświatowej 
2. Tworzenie bazy kulturalnej 
3. Ochrona dziedzictwa kulturowego 
 
Okres realizacji: 2003-2018 
 
Instytucja odpowiedzialna: Wójt Gminy we współpracy z dyrektorami szkół 
 

Plan realizacji celów operacyjnych i szczegółowych 
 

Cel operacyjny Nr 1  
 

DOSKONALENIE BAZY O ŚWIATOWEJ 
 
Uzasadnienie: Obecny stan obiektów szkolnych oraz ich wyposażenia nie zapewnia pełnej 
realizacji założeń reformy edukacji. Główne zastrzeżenia to: 
 
1. Zbyt szczupła baza lokalowa-brak specjalistycznych pracowni przedmiotowych 
2. Przestarzały sprzęt dydaktyczny 
3. Niedostateczne wyposażenie szkół w meble, pomoce naukowe 
4. Zły stan techniczny budynków szkolnych 
 
Oczekiwane efekty: 
Podniesienie poziomu nauczania 
Stworzenie nowoczesnej bazy kulturalnej i oświatowej w gminie 
Poprawa komfortu nauki oraz pracy dydaktycznej kadry nauczycielskiej 
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Poprawa stanu zdrowotnego i kondycji fizycznej dzieci i młodzieży 
 
Beneficjanci: społeczeństwo gminy, dzieci i młodzież szkolna oraz pedagodzy 
 
Okres realizacji:2003-2018 
 
Cele szczegółowe: 
 
1.1.MODERNIZACJA SZKÓŁ 
 
 Zadania: 
1.1.1. Ocieplenie budynków i wymiana okien w szkołach: Lewiczyn, Łęczeszyce, Zaborów 
1.1.2. Modernizacja kotłowni w Lewiczynie 
1.1.3. Budowa sali gimnastycznej w Lewiczynie 
 
Okres realizacji: 2003-2010 
 
Instytucja odpowiedzialna; Wójt Gminy wraz  z dyrektorami szkół 
 
Plan finansowania: 
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących): według kosztorysów 
Wysokość środków własnych ( % lub zł): 50  % 
Wysokość środków spoza gminy ( % lub zł ): 50  % 
 
1.2. DOPOSAŻENIE SZKÓŁ  
 
Zadania:  
1.2.1. Rozbudowa pracowni komputerowych 
1.2.2. Zakup sprzętu dydaktycznego, audiowizualnego i multimedialnego 
1.2.3.Zakup programów komputerowych 
1.2.4. Zakup sprzętu sportowego 
 
 
 
 Okres realizacji: 2003-2018 
 
Niezbędne zasoby: 
a) posiadane w gminie: baza oświatowa, część środków finansowych 
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe 
Odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy we współpracy z dyrektorami szkół 
Plan finansowania; 
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących): według kosztorysów 
Wysokość środków własnych ( % lub zł): 50  % 
Wysokość środków spoza gminy ( % lub zł ):50   % 
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Cel operacyjny Nr 2  
TWORZENIE BAZY KULTURALNEJ 

 
Uzasadnienie: Kultura stanowi ważny czynnik w rozwoju społeczno-gospodarczym. Brak 
otwartego miejsca spotkań mieszkańców, gdzie odbywały by się różne imprezy poważnie 
utrudnia rozwój kultury. 
 
Oczekiwane efekty: 
Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców 
Stworzenie podstawowej bazy kulturalnej i oświatowej w gminie 
Możliwość organizacji imprez kulturalnych 
Beneficjanci: społeczeństwo gminy, dzieci i młodzież szkolna oraz pedagodzy 
 
Okres realizacji: 2003-2018 
 
Cele szczegółowe: 
 
2.1.WYKORZYSTANIE REMIZ I SZKÓŁ NA PLACÓWKI KULTURA LNE  
 Zadania:  
2.1.1. Organizacja społeczności i wyposażenie obiektów 
 
2.2. ROZWÓJ DZIAŁALNO ŚCI KULTURALNEJ  
Zadania: 
2.2.1. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Belsku Dużym 
 
 
Okres realizacji: 2003-2018 
 
Instytucja odpowiedzialna; Wójt Gminy i Starostwo Powiatu 
 
Plan finansowania: 
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących): według kosztorysów 
Wysokość środków własnych ( % lub zł): 50  % 
Wysokość środków spoza gminy ( % lub zł ): 50  % 
 
 
Cel operacyjny 3.  
 

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
 
Uzasadnienie: Powrót do miejscowej tradycji, kultury, zwyczajów i obrzędów ludowych, są to te 
wartości jakie zatraciliśmy w ostatnim czasie. Brak spotkań, dyskusji i wymiany poglądów 
powoduje piętrzenie problemów i wzajemną niechęć. Zachowanie, a niejednokrotnie odtworzenie 
typowej wiejskiej architektury to warunek istnienia wsi polskiej. Tradycje wiejskiej kuchni i 
sposobu odżywiania to ważny element lokalnej tożsamości. Ocalenie bioróżnorodności pozwoli 
powrócić od pięknych wiejskich krajobrazów. 
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Oczekiwane efekty: 
Podniesienie kultury społeczeństwa gminy 
Kultywowanie miejscowej tradycji i kultury 
Ochrona miejscowych zabytków 
Możliwość organizacji imprez kulturalnych  
 
Beneficjanci: społeczeństwo gminy 
 
Okres realizacji: 2003-2018 
 
3.1. PODTRZYMANIE TRADYCJI KULTUROWYCH 
Zadania: 
3.1.1.Organizacja dożynek 
3.1.2.Organizacja festynów ludowych 
3.1.3.Organizacja zabaw i spotkań Andrzejkowych i Mikołajkowych 
3.1.4.Organizacja konkursów na najładniejsze gospodarstwo 
3.1.5.Organizacja konkursów na najładniejszy ogród przydomowy 
 
Okres realizacji: 2003-2018 
 
Niezbędne zasoby: 
a) posiadane w gminie: istniejące budynki, część środków finansowych 
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe 
 
Odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy we współpracy z samorządem lokalnym 
 
Plan finansowania; 
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących):  
Wysokość środków własnych ( % lub zł): 80  % 
Wysokość środków spoza gminy ( % lub zł ):20 % 
 
3.2. OCHRONA ZABYTKÓW, REZERWATU PRZYRODY, POMNIKÓW  PAMIĘCI 
NARODOWEJ  
 
Zadania:  
3.2.1. Bieżąca konserwacja zabytków i rezerwatu przyrody  
3.2.2. Bieżące utrzymanie pomników pamięci narodowej 
3.2.3. Zorganizowanie izby pamięci w gimnazjum 
3.2.4. Dbałość o izby pamięci 
 
Okres realizacji: 2003-2018 
 
Niezbędne zasoby: 
a) posiadane w gminie: budynek 
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe 
Odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy wraz dyrektorami szkół i Starostwem Powiatu  
Plan finansowania; 
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Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących): według kosztorysów 
Wysokość środków własnych ( % lub zł): 50  % 
Wysokość środków spoza gminy ( % lub zł ):50   % 
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Cel strategiczny IV  
 

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
 

Uzasadnienie: Stosunek człowieka do przyrody był od najdawniejszych czasów odbiciem 
świadomości społecznej i kształtujących się stosunków społeczno-ekonomicznych, które 
pozostawały w związku z panującymi sposobami produkcji. Cywilizacja ludzka zaczęła coraz 
bardziej naruszać równowagę  biosfery doprowadzając do degradacji środowiska naturalnego. 
Niezbędne stają się więc  inwestycje sprzyjające ochronie środowiska, dzięki którym nastąpi: 
poprawa warunków życia, stanu zdrowia mieszkańców, możliwa będzie produkcja zdrowej 
żywności, nastąpi poprawa czystości wód, powietrza i gleby. Wszystkie te działania będą mogły 
być w pełni wykonane nie tylko poprzez inwestycje proekologiczne, lecz także poprzez 
włączenie się całej społeczności gminy w działania zmierzające do ochrony środowiska 
naturalnego. Dlatego też niezmiernie ważne jest kształtowanie świadomości ekologicznej 
mieszkańców. Niezbędne jest także stałe monitorowanie czystości i porządku, jak też okresowe 
badania stanu środowiska naturalnego w gminie. 
 
 Cele operacyjne: 
1. Inwestycje proekologiczne 
2. Edukacja ekologiczna mieszkańców i estetyzacja wsi 
3. Ochrona powietrza 
 
 

Plan realizacji celów operacyjnych i szczegółowych 
 
Cel operacyjny Nr 1.  
 

INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE 
 
Uzasadnienie: Podstawowym źródłem zanieczyszczeń wód są ścieki pochodzące z przemysłu, 
jak również z naszych domów. Ścieki zazwyczaj są odprowadzane w taki sposób, że 
zanieczyszczają glebę, wody powierzchniowe, a następnie nasze rzeki, jeziora. Pamiętając o tym 
że zasoby wody pitnej są coraz mniejsze, tym bardziej musimy dbać o wodę jako podstawowy 
składnik naszego życia. Substancje zanieczyszczające atmosferę, ze względu na swój charakter i 
łatwość rozprzestrzeniania się, oddziaływają na wszystkie  elementy środowiska, na żywe zasoby 
przyrody, na zdrowie człowieka i wytwory jego działalności. Często się zdarza, że ogrzewając 
nasze domy „byle czym”, a zwłaszcza plastikiem, gumą , pozornie oszczędzamy, gdyż w 
niedalekiej przyszłości więcej wydamy na leczenie i przywrócenie równowagi w przyrodzie. 
 
Oczekiwane efekty: 
Czyste środowisko 
Poprawa stanu zdrowia mieszkańców 
 
Beneficjanci: Mieszkańcy gminy, turyści, inwestorzy 
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Okres realizacji: 2003-2018 
 
Cele szczegółowe: 
 
1.1.PROPAGOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA 
 
Zadania: 
1.1.1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
1.1.2. Stworzenie systemu zbiórki i utylizacji zużytych opakowań po ś.o.r 
 
Okres realizacji: 2003-2018 
a) posiadane zasoby: tereny pod budowę 
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe 
 
Odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy wraz z mieszkańcami 
 
Plan finansowania 
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących ) : zgodnie z kosztorysami 
Wysokość środków własnych ( % lub zł ) : 50 % 
Wysokość środków spoza gminy( % lub zł): 50 % 
 
 
1.2.PROPAGOWANIE WALORÓW  KRAJOBRAZOWYCH 
 
Zadania: 
1.2.1. Pielęgnacja rezerwatu „Modrzewina” 
1.2.2. Odbudowa stawów w Starej Wsi 
 
Okres realizacji: 2003-2018 

a) posiadane zasoby: rezerwat przyrody 
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe 
 

 
Odpowiedzialny za realizację: Nadleśnictwo, Wójt Gminy wraz z mieszkańcami 
 
Plan finansowania 
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących ) : zgodnie z kosztorysami 
Wysokość środków własnych ( % lub zł ) : 50 % 
Wysokość środków spoza gminy( % lub zł): 50 % 
 
 
1.3. SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW 
 
Zadania: 
1.3.1.Organizacja zbiórki odpadów wg programu gminnego 
1.3.2.Zagospodarowanie odpadów użytecznych 
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Okres realizacji: 2003- 2012 
a) posiadane zasoby: program działania 
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe 
 
Odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy wraz z mieszkańcami 
 
Plan finansowania 
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących ) : zgodnie z kosztorysami 
Wysokość środków własnych ( % lub zł ) : 50 % 
Wysokość środków spoza gminy( % lub zł): 50 % 
 
 
Cel operacyjny Nr 2 
 

EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKA ŃCÓW I ESTETYZACJA WSI 
 
Uzasadnienie: Czyste powietrze, nieskażone środowisko, piękno przyrody i zdrowie to 
największe nasze dobra. Postępowanie każdego z nas zgodnie z zasadą „oszczędzaj dobra 
przyrody, używaj wielokrotnie trwałych produktów, odzyskaj surowce wtórne” pozwoli 
rozwiązać problem odpadów komunalnych i będzie naszym wkładem w ochronę środowiska. 
Posiadając czyste środowisko naturalne, oraz zadbane estetyczne posesje, gmina stanie się 
terenem przyciągającym inwestorów i turystów. 
 
Oczekiwane efekty: 
Piękne zadbane wsie 
Wzrost inwestycji 
Wzmożenie ruchu turystycznego 
 
Cele szczegółowe 
2.1. OPRACOWANIE OFERTY I PROWADZENIE PROGRAMÓW EDU KACJI 
EKOLOGICZNEJ 
Zadania: 
2.1.1.Zajęcia z młodzieżą w szkołach 
2.1.2.Szkolenia dla osób dorosłych 
 
Okres realizacji: 2003-2018 
 
Niezbędne zasoby: 
a) posiadane zasoby: instytucje, osoby zdolne do przeprowadzenia takich programów 
b) potrzebne spoza gminy: informatory 
 
Odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy we współpracy ze szkołami i RCDRRiOW 
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2.2. DBAŁOŚĆ O ESTETYKĘ WSI 
 
Zadania: 
3.2.1. Organizowanie konkursów na zadbane obejścia 
3.2.2.Organizowanie konkursów na najładniejszy ogród przydomowy 
3.2.3. Rozwijanie zagospodarowania śmieci drogą segregacji 
 
Okres realizacji: 2003-2018 
 
Odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy we współpracy z mieszkańcami 
 
 
 
Cel operacyjny NR 3 
 

OCHRONA POWIETRZA 
 
Uzasadnienie: Spalanie odpadów, plastiku, gumy itp. staje się czymś w rodzaju bomby 
ekologicznej, zanieczyszczającej inne składniki środowiska, w tym wodę pitną, która z kolei 
może spowodować wzrost zachorowań. Skażeniu ulega cała produkcja rolna. Wykorzystanie do 
ogrzewania domów gazu, oleju opałowego i odnawialnych źródeł energii to działania jakie 
należy wprowadzić jak najszybciej. 
 
Oczekiwane efekty: 
Czyste powietrze i produkty rolnicze 
 
Beneficjanci: Mieszkańcy gminy 
 
Okres realizacji: 2003 – 2018 
 
3.1. POPRAWA CZYSTOŚCI POWIETRZA 
Cele szczegółowe: 
3.1.1. Zadrzewianie terenu i zalesianie nieużytków 
3.1.2. Zastąpienie ogrzewania węglowego, ogrzewaniem ekologicznym 
3.1.3. Rozwijanie wykorzystania alternatywnych źródeł energii i biopaliw 
 
Odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy we współpracy z mieszkańcami 
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Cel strategiczny V 
 

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZO ŚCI 
 
Uzasadnienie: Aktywność gospodarcza jest niezbędna w warunkach gospodarki rynkowej. 
Rozwój gospodarczy gminy zależeć będzie od jej mieszkańców, ale również od samorządu 
gminy, administracji i stworzenia warunków pozyskania inwestorów strategicznych, między 
innymi przez opracowanie ulg i zachęt dla mieszkańców podejmujących działalność na terenie 
gminy. Potrzebna będzie szeroko pojęta edukacja z zakresu podejmowania i prowadzenia 
działalności na własny rachunek. Rozwój przedsiębiorczości przyczyni się do stworzenia nowych 
miejsc pracy, zmniejszenia bezrobocia, zwiększenia budżetu gminy. 
 
Cele operacyjne: 
1. Tworzenie nowych miejsc pracy  
2. Tworzenie warunków do wielofunkcyjnego rozwoju społeczno-gospodarczego 
3. Promocja i reklama 
 
Okres realizacji: 2003-2018 
 
Instytucja odpowiedzialna: Wójt Gminy, Rada Gminy, mieszkańcy 
 
 

Plan realizacji celów operacyjnych i szczegółowych 
 
Cel operacyjny Nr 1.  
 

TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY 
 
Uzasadnienie: Gmina Belsk Duży położona jest w bliskiej odległości od dużych aglomeracji 
miejskich Warszawy, Łodzi i Radomia. Posiada bogatą tradycję i kulturę. Szansa rozwoju gminy 
to powstanie małych zakładów produkcyjnych o różnej specjalizacji. Zakłady mogą świadczyć 
usługi na miejscu, jak również na terenie aglomeracji miejskich. 
 
Oczekiwane efekty: 
rozwój usług 
zmniejszenie bezrobocia 
zagospodarowanie surowców i produktów własnych 
wzrost dochodów ludności 
 
Beneficjanci: mieszkańcy, Wójt Gminy 
 
Okres realizacji: 2003-2018 
 
Cele szczegółowe: 
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1.1. TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W PRZEDSI ĘBIORCZOŚCI 
POZAROLNICZEJ 

Zadania: 
1.1.1. Rozwój zakładów produkcyjnych 
1.1.2. Rozwój rzemiosła 
1.1.3.Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości 
1.1.4. Rozwój małej przedsiębiorczości 
 
1.2. Rozwój handlu 
Zadania: 
1.2.1. Poprawa warunków handlu artykułami rolnymi 
1.2.2. Rozwój placówek z artykułami przemysłowymi 
 
1.3. Rozwój zasobów ludzkich 
Zadania: 
1.3.1. Przekwalifikowanie siły roboczej 
1.3.2. Edukacja wsi 
1.3.3. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego administracji lokalnej i samorządowej 
 
Okres realizacji: 2003-2018 
 
Niezbędne zasoby: 
a) posiadane w gminie: pracownicy, budynki 
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe, specjalistyczne doradztwo 
Odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy we współpracy z przedsiębiorcami lokalnymi i 
spoza gminy 
 
Cel  operacyjny Nr 2 
 

TWORZENIE WARUNKÓW DO WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO 

 
Uzasadnienie: Różnorodność działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, to wyzwanie 
ostatnich czasów. Na całym świecie dochodowość z produkcji rolniczej zmniejsza się. 
Dodatkowo polskim producentom rolnym trudno jest stawić czoła producentom z krajów Unii 
Europejskiej ze względu na wysokie dotowanie tamtej produkcji. Stąd poszukiwanie 
dodatkowych źródeł dochodów dla mieszkańców wsi jest potrzebą chwili. 
 
Oczekiwane efekty: 
stworzenie dodatkowych źródeł dochodów 
stworzenie stałych miejsc pracy 
 
Beneficjanci: mieszkańcy wsi 
 
Okres realizacji: 2003-2018 
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Cele szczegółowe: 
2.1. RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ  
Zadania:  
2.1.1.Tworzenie miejsc pracy w  zakresie; produkcji, przetwórstwa, marketingu produktów rolno-
spożywczych, produktów drzewnych, innowacyjnych produktów roślinnych i zwierzęcych, roślin 
ozdobnych i innych surowców naturalnych. 
 
Okres realizacji: 2003-2018 
 
Niezbędne zasoby: 
a) posiadane w gminie: mieszkańcy wsi 
b) potrzebna spoza gminy: środki pomocowe 
Odpowiedzialni za realizację: zainteresowani rolnicy we współpracy z RCDRRiOW i Izbami 
Rolniczymi 
 
Plan finansowania: 
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących ): zgodnie z kosztorysami 
Wysokość środków własnych ( % lub zł ): 50 % 
 
 
2.2. STWORZENIE ŹRÓDEŁ DODATKOWEGO DOCHODU W GOSPODARSTWACH 

ROLNYCH  
Zadania:  
2.2.1. Tworzenie miejsc pracy w zakresie; wspólnego użytkowania maszyn, usług na rzecz 
środowiska naturalnego, działalności rzemieślniczej i rękodzielniczej, oraz usług dla ludności. 
 
Okres realizacji: 2003-2018 
 
Niezbędne zasoby: 
a) posiadane w gminie: mieszkańcy wsi 
b) potrzebna spoza gminy: środki pomocowe 
Odpowiedzialni za realizację: zainteresowani rolnicy we współpracy z RCDRRiOW i Izbami 
Rolniczymi 
 
Plan finansowania: 
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących ): zgodnie z kosztorysami 
Wysokość środków własnych ( % lub zł ): 50 % 
 
 
2.3. STWORZENIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO GMINY  
 
Zadania:  
2.3.1. Rozwój działalności w branży turystycznej, rekreacyjnej, gastronomicznej, handlowej, 

agroturystycznej, kulturalnej i edukacyjnej. 
 
Okres realizacji: 2003-2018 
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Niezbędne zasoby: 
a) posiadane w gminie: mieszkańcy wsi 
b) potrzebna spoza gminy: środki pomocowe 
Odpowiedzialni za realizację: zainteresowani rolnicy we współpracy z RCDRRiOW i Izbami 
Rolniczymi 
 
Plan finansowania: 
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących ): zgodnie z kosztorysami 
Wysokość środków własnych ( % lub zł ): 50 % 
 
 
Cel operacyjny Nr 3 
 

PROMOCJA I REKLAMA GMINY 
 
Uzasadnienie: Promocja i reklama  w obecnych czasach stanowi bardzo ważny czynnik rozwoju 
lokalnego. Właściwe eksponowanie zalet i walorów gminy stanowi o przyciągnięciu  
potencjalnych inwestorów, bądź turystów. 
 
Oczekiwane efekty: 
� przyciągnięcie inwestorów 
� przyciągnięcie turystów 
 
Oczekiwane efekty: 
• tworzenie nowych miejsc pracy 
• inwestycje na terenie gminy 
• zwiedzanie gminy przez turystów 
 
Beneficjanci: mieszkańcy gminy 
 
Okres realizacji: 2003-2018 
 
 
Cele szczegółowe: 
 
3.1. GROMADZENIE I UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI NA TE MAT 

MOŻLIWO ŚCI RÓŻNICOWANIA DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ  
NA OBSZARACH WIEJSKICH POPRZEZ ORGANIZACJE ZAWODOWE , 
STOWARZYSZENIA ORAZ SAME GMINY. 

 
Zadania: 
3.1.1. Badania marketingowe 
3.1.2. Inwentaryzacja zasobów 
 
Okres realizacji: 2003-2018 
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Niezbędne zasoby: 
a) posiadane w gminie: zasoby gminy 
b) potrzebna spoza gminy: środki pomocowe 
Odpowiedzialni za realizację: Wójt Gminy 
 
Plan finansowania: 
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących ): zgodnie z kosztorysami 
Wysokość środków własnych ( % lub zł ): 50 % 
 
 
 
3.2. ROZWÓJ INICJATYW ZBIOROWYCH NA RZECZ MARKETINGU 

PRZEDSIĘWZI ĘĆ RÓŻNICOWANIA DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ NA 
OBSZARACH WIEJSKICH 

Zadania: 
3.2.1.Tworzenie organizacji rolniczych 
3.2.2.Zwiększenie wartości dodanej poprzez wstępne przetwórstwo i przygotowanie produktów 
do sprzedaży 
 
Okres realizacji: 2003-2018 
 
Niezbędne zasoby: 
a) posiadane w gminie: zasoby gminy 
b) potrzebna spoza gminy: środki pomocowe 
Odpowiedzialni za realizację: Wójt Gminy 
 
Plan finansowania: 
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących ): zgodnie z kosztorysami 
Wysokość środków własnych ( % lub zł ): 50 % 
 
3.3.ROZWÓJ MEDIÓW 
Zadania: 
3.3.1.Powstanie gazety lokalnej 
3.3.2.Promocja gminy w radiu i telewizji 
3.3.3.Aktualizacja strony internatowej gminy 
 
Okres realizacji: 2003-2018 
 
Niezbędne zasoby: 
a) posiadane w gminie: zasoby gminy 
b) potrzebna spoza gminy: środki pomocowe 
Odpowiedzialni za realizację: Wójt Gminy 
 
Plan finansowania: 
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących ): zgodnie z kosztorysami 
Wysokość środków własnych ( % lub zł ): 50 % 
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3.4.ORGANIZACJA IMPREZ PROMUJ ĄCYCH GMIN Ę 
Zadania: 
3.4.1.Organizacja imprez promujących miejscową tradycję i kulturę 
3.4.2.Organizacja imprez promujących rolnictwo i przedsiębiorczość w gminie 
3.4.3.Organizacja imprez charytatywnych 
3.4.4.Organizacha imprez rekreacyjno-sportowych 
 
Okres realizacji: 2003-2018 
 
Niezbędne zasoby: 

a) posiadane w gminie: zasoby gminy 
b) potrzebna spoza gminy: środki pomocowe 

Odpowiedzialni za realizację: Wójt Gminy 
 
Plan finansowania: 
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących ): zgodnie z kosztorysami 
Wysokość środków własnych ( % lub zł ): 50 % 
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Cel strategiczny VI  
 
 

ROZWÓJ OPIEKI SOCJALNEJ 
 

Uzasadnienie; Doskonalenie opieki medycznej w gminie, przyczyni się do lepszej 
dostępności specjalistycznych usług medycznych świadczonych mieszkańcom gminy. Z kolei 
rozszerzenie form działalności pomocy społecznej spowoduje w konsekwencji usamodzielnienie 
podopiecznych i zmniejszenie liczby osób korzystających z opieki i pomocy społecznej.  
Ludzie starsi będą otoczeni troską i wszelaką opieką. 
 
 
 
Cele operacyjne: 
1. Doskonalenie infrastruktury społecznej 
 
Okres realizacji: 2003-2018 
 
Instytucja odpowiedzialna: Wójt Gminy we współpracy z samorządem lokalnym 
 

Plan realizacji celów operacyjnych i szczegółowych 
 

Cel operacyjny Nr 1   
 

DOSKONALENIE INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ 
 
Uzasadnienie: Budowa i modernizacja podstawowej infrastruktury społecznej pozwoli 
społeczności lokalnej lepiej zająć się niepełnosprawnymi w wybudowanych i przystosowanych 
na ten cel budynkach. W  odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach znajdą pomoc i opiekę 
ludzie potrzebujący.  Doposażony ośrodek zdrowia będzie lepiej świadczyć swoje usługi.  
 
Oczekiwane efekty: 
Podniesienie świadczonych usług medycznych 
Poprawa komfortu obsługi medycznej 
Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców 
Utworzenie placówek opieki dla ludzi starszych 
 
Beneficjanci: społeczeństwo gminy 
 
Okres realizacji:2003-2018 
 
Cele szczegółowe: 
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1.1.ROZWÓJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 
 
 Zadania: 
 1.1.1.Przejęcie ośrodka zdrowia 
1.1.2.Rozszerzenie zakresu usług dla pacjentów 
1.1.3.Zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów 
1.1.4.Objęcie opieką i profilaktyką  młodzieży szkolnej 
 
Okres realizacji: 2003-2005 
 
Instytucja odpowiedzialna; Wójt Gminy wraz z ZOZ 
 
Plan finansowania: 
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących): według kosztorysów 
Wysokość środków własnych ( % lub zł): 50  % 
Wysokość środków spoza gminy ( % lub zł ): 50  % 
 
1.2.ROZWÓJ OPIEKI SOCJALNEJ  
 
Zadania:  
1.2.1. Tworzenie ośrodków i świetlic socjoterapeutycznych 
1.2.2. Utworzenie domu opieki społecznej 
1.2.3.Utworzenie domu dziennego pobytu dla ludzi starszych 
  
 Okres realizacji: 2003-2010 
 
Niezbędne zasoby: 

a) posiadane w gminie: budynki, część środków finansowych 
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe 
 

Odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy we współpracy z ZOZ i opieką społeczną 
Plan finansowania; 
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących): według kosztorysów 
Wysokość środków własnych ( % lub zł): 50  % 
Wysokość środków spoza gminy ( % lub zł ):50   % 
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Cel strategiczny VII 
 

ROZWÓJ TURYSTYKI SPORTU I REKREACJI 
 
Uzasadnienie; Rozwój i organizacja bazy sportowej w gminie jest podstawowym czynnikiem 
zdrowia społeczeństwa, a szczególnie dzieci i młodzieży. Ruch i aktywność fizyczna pozwala i 
ludziom starszym dotrwać sędziwych lat. Stąd budowa i organizacja  bazy sportowej  przyczyni 
się do zapobiegania wielu chorobom i podniesieniu zdrowia społeczeństwa. 
Oczekiwane efekty: 
Podniesienie poziomu kultury fizycznej społeczeństwa 
Stworzenie nowoczesnej bazy  rekreacyjno-sportowej 
Możliwość organizacji imprez sportowych 
Poprawa  stanu zdrowotnego i kondycji fizycznej dzieci i młodzieży 
 
Odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy, Rady Sołeckie, mieszkańcy 
 
Beneficjanci: społeczeństwo gminy, dzieci i młodzież szkolna  
 
Okres realizacji: 2003-2018 
Plan realizacji celów operacyjnych i szczegółowych 
 
Cel operacyjny Nr 1.  
 

TWORZENIE BAZY TURYSTYCZNEJ 
 
Cele szczegółowe: 
1.1. Wyznaczenie i zagospodarowanie ścieżek rowerowych i pieszych 
Zadania: 
1.1.1. Wyznaczenie tras rowerowych i pieszych 
1.1.2. Budowa tras pieszych i rowerowych 
1.1.3. Budowa ścieżek zdrowia 
1.1.4. Propagowanie zdrowego stylu życia 
 
Okres realizacji: 2003-2018 
Niezbędne zasoby: 
a) posiadane w gminie: tereny pod budowę, część środków finansowych 
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe 
Odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy we współpracy z samorządem lokalnym 
Plan finansowania; 
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących): według kosztorysów 
Wysokość środków własnych ( % lub zł): 50  % 
 
1.2. DOSKONALENIE BAZY REKREACYJNEJ  
Zadania: 
1.2.1. Zorganizowanie bazy rekreacyjnej przy zalewie w Belsku Dużym i Starej Wsi 
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1.2.2. Rozwój agroturystyki 
1.2.3. Zorganizowanie placów zabaw dla dzieci 
1.2.4. Wyposażenie placów zabaw w niezbędny sprzęt 
 
Okres realizacji: 2003-2018 
 
Niezbędne zasoby: 
a) posiadane w gminie: istniejąca obiekty i tereny 
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe 
Odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy we współpracy z samorządem lokalnym 
Plan finansowania; 
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących): według kosztorysów 
Wysokość środków własnych ( % lub zł): 50 %  
Wysokość środków spoza gminy ( % lub zł ):50 % 
 
Cel operacyjny Nr 2  
 

TWORZENIE BAZY SPORTOWEJ 
 
Cele szczegółowe: 
2.1.BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W BELSKU DU ŻYM 
 
Zadania: 
2.1.1. Przygotowanie dokumentacji 
2.1.2. Budowa hali 
2.1.3 Budowa boiska z bieżnią, skocznią, rzutnią kortów i innych obiektów 
 
Okres realizacji: 2003-2012 
 
Niezbędne zasoby: 
a) posiadane w gminie: tereny pod budowę 
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe 
Odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy we współpracy z samorządem lokalnym 
Plan finansowania; 
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących): według kosztorysów 
Wysokość środków własnych ( % lub zł): 50  % 
Wysokość środków spoza gminy ( % lub zł ):50    % 
 
2.2.BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH 
 
Zadania; 
2.2.1. Budowa Sali gimnastycznej w Lewiczynie 
2.2.2. Budowa zaplecza boiska sportowego Belsku Dużym 
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Okres realizacji:2003-2012 
 
Niezbędne zasoby: 
a) posiadane w gminie: tereny pod budowę   
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe 
Odpowiedzialny za realizacje: Wójt Gminy we współpracy z radami sołeckimi i Starostwem 
Powiatu 
 
Plan finansowania: 
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących): według kosztorysu 
Wysokość środków własnych (% lub zł): 50% 
Wysokość środków spoza gminy ( % lub zł): 50 % 
 
2.3.PROPAGOWANIE SPORTU JAKO ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 
 
Zadania; 
2.3.1. Aktywizowanie sportowe mieszkańców 
2.3.2. Reaktywowanie SKS-ów w szkołach 
2.3.3.Organizacja różnych imprez sportowych 
 
 
 
Okres realizacji:2003-2018 
 
Niezbędne zasoby: 
a) posiadane w gminie: istniejące obiekty  
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe 
Odpowiedzialny za realizacje: Wójt Gminy we współpracy z radami sołeckimi i Starostwem 
Powiatu 
Plan finansowania: 
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących): według kosztorysu 
Wysokość środków własnych (% lub zł): 50% 
Wysokość środków spoza gminy ( % lub zł): 50 % 
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Lista liderów społeczności lokalnej 
 
1. Franciszek Górzyński 
2. Kazimierz Górzyński 
3. Stanisław Adamski 
4. Władysław Szepietowski 
5. Józef Stokowski 
6. Józef Kowalczyk 
7. Bożena Furmańczyk 
8. Bogusław Sikorski 
9. Feliks Jakubiak 
10. Andrzej Mistewicz 
11. Tomasz Korczak 
12. Janusz Kot 
13. Tomasz Kabas 
14. Małgorzata Katona 
15. Bożena Korzenko 
16. Katarzyna Kwaśniewska-Skonecka 
17. Jacek Górzyński 
18. Zbigniew Byrski 
19. Mirosław Feliksiak 
20. Sławomir Kiliański 

21. Jan Kuchta 
22. Zdzisław Czerniszewski 
23. Piotr Biliniak 
24. Andrzej Markiewicz 
25. Andrzej Małachowski 
26. Tadeusz Gawryła 
27.Genowefa Dmochowska 
28. Wojciech Figurski 
29. Małgorzata Więckowska 
30. Jan Korczak 
31. Jacek Pruszkowski 
32. Adolf Maciak 
33. Zbigniew Biniszewski 
34. Zofia Skoniecka 
35. Jan Maciak 
36. Marek Jaworski 
37. Jan Kuchta 
38. Andrzej Adamczyk 
39. Kazimierz Biliniak 
 


