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RADA GMINY
Fredropol Uchwala Nr XL/318/2013

Rady Gminy w Fredropolu
z dnia S kwietnia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian Planu Odnowy Miejscowosci Klokowice na Lata 2009 - 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 llstawy z dnia 8 marca 1990 l: o samorzadzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z pózniejszymi zmianami

Rada Gminy
uchwala

§ 1

Zatwierdza sie zmiany Planu Odnowy Miejscowosci Klokowice na Lata 2009 - 20 I5 zatwierdzony uchwala
Rady Gminy Fredropol Nr XLI 11/295/2009 z dnia 22.12.2009 roku

§2

1. Zmianie ulega pkt.5.2 - Szczególowy opis wybranych zadan inwestycyjnych

2. Wprowadza sie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
1.04.20 lOr. §1O ust. 2 pkt.1. lit. E - opis i charakterystyka obszarów o szczególnym
znaczeniu dla mieszkanców

§ 3

Pozostala tresc Planu Odnowy Miejscowosci Klokowice na Lata 2009 - 2015 pozostaje bez zmian

§4

Wykonanie Uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
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Plan Odnowy Miejscowosci Klokowice na lata 2009 - 2015

VI. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU

DLA MIESZKANCÓW.

Miejscowosc Klokowice jest wsia polozona w sasiedztwie drogi powiatowej Przemysl

- Fredropol - Huwniki, na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

w odleglosci ok. 2,5 km od siedziby gminy.

Wies o liczbie 207 mieszkanców i powierzchni 248,00 ha jest jedna z najmniejszych w

gminie Fredropol.

W centrum miejscowosci w bardzo bliskim sasiedztwie usytuowane sa obiekty uzytecznosci

publicznej tj. swietlica wiejska, cerkiew obrzadku prawoslawnego z XIX wieku, sklep.

Budynek swietlicy wiejskiej zostal w roku 2010 wyremontowany tj wykonano izolacje

pozioma budynku, wymieniono stolarke okienna i drzwiowa, ocieplono i wykonano elewacje,

plyte odbojowa i schody zewnetrzne. Spowodowalo to znaczne ozywienie zycia kulturalnego

we wsi. Jest to miejsce spotkan dzieci, mlodziezy i doroslych mieszkanców. Wies nie

posiada szkoly, wiec swietlica wiejska stanowi centrum rekreacyjno-kulturowe miejscowosci.

Zycie mieszkanców tak malej spolecznosci skupia sie wokól centrum miejscowosci.

W budynku swietlicy, preznie dzialajace Kolo Gospodyn Wiejskich, organizuje liczne imprezy

artystyczne i okolicznosciowe zarówno dla starszych mieszkanców miejscowosci jak i dla

dzieci i mlodziezy.

W poblizu swietlicy, jako uzupelnienie istniejacego centrum kulturalnego, planowane jest

urzadzenie i wyposazenie bezpiecznego placu dla zabaw najmlodszych mieszkanców wsi

Klokowice.

Wies nie posiada szkoly ani przedszkola, wiec urzadzenie takiego miejsca jest jak

najbardziej wskazane.

Dazymy do poprawy warunków zycia mieszkanców poprzez budowe nowej i poprawe

istniejacej infrastruktury ( wybudowano kanalizacje, wyremontowano nawierzchnie dróg ).

Wszystko to powoduje integracje spolecznosci lokalnej, ozywienie zycia kulturalno

spolecznego, a szczególna dbalosc o rozwój wsi lezy w interesie gminy, jak i samych

mieszkanców.
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5.2 Szczególowy opis wybranych zadan inwestycyjnych

Karta projektu 1

ytul projektu

Budzet projektu

Urzadzenie placu zabaw dla dzieci przy swietlicy
wiejskiej w Klokowicach

124300,00 PLN /netto/
29 889,00 PLN /brutto/

Koszty kwalifikowane: 24 300,00 PLN

Kwota Procent Zródlo
IZródla finansowania
projektu
(kosztów kwalifikowanych)

20655,00

3 645,00

85%

15%

PO LGR
2007 - 2013

Srodki wlasne

Szczególowy opis projektu

Realizacja projektu bedzie obejmowac urzadzenie i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci przy
budynku swietlicy wiejskiej w Klokowicach, która jest centrum zycia spolecznego
i kulturalnego mieszkanców tej miejscowosci.

ramach projektu zostanie ogrodzony i urzadzony, poprzez montaz urzadzen zabawowych
plac zabaw dla najmlodszych dzieci.

Szacunkowy kosztorys projektu w PLN

Wyszczególnienie Kwota brutto
11 832,60
2 029,50
984,00

4 551,00
4 735,50
356,70
479,70

4 920,00
29 889,00
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