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1. Horyzont czasowy obowiązywania Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miejscowości. 
 

Lokalny Program Rewitalizacji Miejscowości Kłoczew został zakreślony na lata 2013 -

2020. Pozwala to na szczegółowe określenie harmonogramu realizacji zadań ujętych w Programie 

oraz kosztów ich realizacji. Projekty ujęte w dokumencie mają charakter wieloletni, jego realizacja 

uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Dokument ten jest 

zgodny z innymi dokumentami strategicznymi. Przygotowanie i uchwalenie Planu Rewitalizacji 

Miejscowości jest koniecznym warunkiem przy ubieganiu się o środki finansowe w ramach 

„Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” działanie „Odnowa i rozwój wsi” jak 

również z innych Programów Operacyjnych wdrożonych w województwie lubelskim. (Program 

Operacyjny Ryby, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego). 

Celem działania „Planu Rewitalizacji” jest „wyprowadzenie zdegradowanego obszaru 

miejscowości Kłoczew oraz stworzenie warunków do dalszego rozwoju miejscowości”. Poprawa, 

jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych 

mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi ono rozwój tożsamości 

społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich. 

Podjęte działanie wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów 

wiejskich. Realizacja działania stworzy warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów 

wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację 

projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, 

odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi” dla Programu 

Operacyjnego Ryby wyróżnia się kilka celów dla poszczególnych sektorów (Publiczny – Gminy, 

Społeczny – Stowarzyszenia, osoby fizyczne, Gospodarczy – gospodarstwa rybackie, 

przedsiębiorcy). Celem głównym dla sektora publicznego jest: „Wzmocnienie konkurencyjności  i 

utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”. Cel ten umożliwia podjęcie działań 

związanych z inwestycjami dotyczącymi m.in.: rewitalizacji miejscowości polegającej  

w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów 

zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno – kulturalne. 

Zaproponowany zestaw zadań jest odpowiedzią na sygnalizowane potrzeby mieszkańców 

miejscowości Kłoczew. Wybór projektów odbywał się poprzez dogłębne analizy potrzeb obszaru 

rewitalizowanego. Program operuje w dziedzinach objętych kompetencjami samorządu wskazując 

równocześnie podstawowe projekty infrastrukturalne. Zgodnie z powyższymi założeniami 

Lokalny Program Rewitalizacji Miejscowości Kłoczew stanowi dokument komplementarny 

względem dokumentów będących obligatoryjnymi w procesie ubiegania się o środki z funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych. 



 
 

2. Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących 
rozwoju przestrzenno-gospodarczego wsi i regionu. 
 

2.1. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020. 
 

Misją Strategii Rozwoju Województwa lubelskiego jest uruchomienie wielokierunkowych 

procesów rozwojowych w regionie umożliwiających trwały i zrównoważony rozwój 

województwa, przyczyniających się do poprawy, jakości życia i wzrostu dobrobytu mieszkańców 

Lubelszczyzny.  

 Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji Miejscowości Kłoczew wpisują się w kierunki 

rozwoju zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020, której 

celem nadrzędnym jest osiąganie trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno – 

gospodarczego Lubelszczyzny poprzez zwiększenie konkurencyjności województwa oraz 

optymalne wykorzystanie jego wewnętrznych potencjałów rozwojowych. Strategia zakłada, że 

modernizacja struktury regionalnej gospodarki oraz zwiększenie jej konkurencyjności będzie 

stanowiło jedno z głównych wyzwań rozwojowych województwa w ciągu najbliższych kilkunastu 

lat. Od postępów w restrukturyzacji i unowocześnianiu regionalnej gospodarki w dużym stopniu 

będzie uzależniony trwały rozwój województwa oraz jego zdolność do zmniejszania zapóźnień 

rozwojowych. 

2.2. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego. 
 
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego przyjęty został 

uchwałą Nr XLV/597/02 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 lipca 2002 r., który jest 

podstawowym instrumentem prowadzenia przez samorząd województwa własnej polityki 

przestrzennego rozwoju, narzędziem służącym porządkowaniu funkcjonalnemu i aktywizacji 

całego regionu; określającym wymiar przestrzenny rozwoju społeczno-gospodarczego regionu 

oraz warunki realizacji zadań zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. 

2.3. Strategia Rozwoju Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015. 
 
 Podstawowym celem Strategii Rozwoju Powiatu Ryckiego jest osiągnięcie stanu 

zadowalającego poziomu życia mieszkańców. Cel nadrzędny został wyznaczony podczas 

warsztatów strategicznych spośród celów niższego rzędu. Strategia powiatu wskazuje 

podstawowe obszary działań do realizacji m.in.: poprawę infrastruktury społecznej w celu 

podniesienia, jakości życia mieszkańców powiatu, rozwój przedsiębiorczości w powiecie w pełni 

wykorzystujący zasoby surowcowe, walory przyrodnicze i potencjał ludzki, wielofunkcyjny 



 
 

rozwój obszaru powiatu z pełnym wykorzystaniem warunków do celów turystycznych 

i rolniczych.         

2.4. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew na lata 2007-2015. 

Misją Gminy Kłoczew jest podniesienie standardu życia mieszkańców oraz rozwój produkcji 
ekologicznej i turystyki. 

 Wizja rozwojowa Gminy Kłoczew wyrażona zostaje w sposób następujący: Gmina 

Kłoczew to gmina rolnicza, usługowo-przemysłowa, atrakcyjna agroturystycznie i czysta 

ekologicznie, o wysokim poziomie oświaty i kultury. 

Cele strategiczne, których realizacja mieć będzie miejsce w latach 2013-2020 są następujące: 

Cel I. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

Cele operacyjne: 

1. Utrzymanie i modernizacja dróg. 

2. Rozwijanie sieci kanalizacyjnej  

3. Modernizacja i unowocześnienie placówek oświatowych. 

4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz ochrona powietrza w Gminie. 

Cel II. Poprawa warunków gospodarowania oraz wsparcie podmiotów gospodarczych 

Cele operacyjne: 

1. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i usług. 

2. Promocja gminy pod kątem pozyskiwania inwestorów zewnętrznych. 

4. Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa oraz rozwój przetwórstwa rolno – spożywczego. 

Cel III. Wsparcie rozwoju usług turystycznych i rekreacji 

Cele operacyjne: 

1. Tworzenie gospodarstw agroturystycznych. 

2. Wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy. 

3. Promocja wsi Kłoczew. 

Cel IV. Poprawa komfortu życia mieszkańców 

Cele operacyjne: 

1. Działalność na rzecz zwiększenia dochodów mieszkańców gminy i ograniczania obszarów 

biedy. 

2. Stworzenie warunków rozwoju działalności kulturalnej. 

3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 

4. Działalność na rzecz ochrony zdrowia, sportu i rekreacji. 

5. Poprawa bezpieczeństwa publicznego. 

Cel V. Zwiększenie absorpcji środków finansowych UE oraz innych grantów 

Cele operacyjne: 



 
 

1. Stworzenie warunków zwiększających absorpcję grantów unijnych oraz innych środków 

dotacyjnych. 

2. Efektywne zarządzanie realizowanymi projektami. 

Celem opracowania studium jest określenie polityki przestrzennej gminy, uwzględniającej 

uwarunkowania jej rozwoju wynikające w szczególności z dotychczasowego przeznaczenia, 

zagospodarowania i uzbrojenia terenu, występowania obiektów i terenów chronionych na 

podstawie przepisów ogólnych, stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego                              

i kulturowego, w tym stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej,  prawa własności gruntów, jakości 

życia mieszkańców, zadań służących realizacji ponad lokalnych celów publicznych. 

 

2.5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Kłoczew. 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła do 

katalogu zadań własnych gminy obowiązek opracowania studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy. Wprowadzane aktualnie zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zostały opracowane z uwzględnieniem 

wszystkich elementów wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz potrzeb społecznych. 

3. Charakterystyka obecnej sytuacji w miejscowości Kłoczew. 
 

 Wieś Kłoczew jest siedzibą gminy Kłoczew. Gmina jest położona w powiecie ryckim, na 

południowym skraju województwa lubelskiego. Gmina obejmuje obszar 143 km2, z czego 

powierzchnia sołectwa wynosi 999,25 ha (9,9 km2) . Miejscowość Kłoczew znajduje się  

w odległości 12 km od siedziby powiatu – miasta Ryki, w odległości 78 km od siedziby 

województwa Lublina oraz 140 km od granicy państwa z Ukrainą i Białorusią. W odległości 10 

km od wsi przebiega droga krajowa numer 17 Warszawa – Lublin, która jest ważnym 

połączeniem o znaczeniu międzynarodowym również dla południowego Mazowsza oraz 

północnej Lubelszczyzny.  

Z Kłoczewem nierozerwalnie związana jest historia rodu Kłoczewskich zwana też 

Kłoczewskimi herbu Rawicz. Pierwszym znanym przedstawicielem tego rodu był Waśko  

z Kłoczewa żyjący w pierwszej połowie XV wieku., jego żoną była Anna. Mieli dwóch synów: 

Wincentego i Piotra. Piotr podzielił dobra odziedziczone po ojcu. Data 1443 jest pierwszą pisaną 

zamianką o tej miejscowości. Nazwa Kłoczew wywodzi się od staropolskiego imienia „Kłocz”. 

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa siedleckiego, 

obecnie znajduje się w granicach administracyjnych województwa lubelskiego. 



 
 

3.1. Zasięg terytorialny obszaru wsparcia. 
 
 Na podstawie przeprowadzonej charakterystyki obszaru rewitalizowanego – wsi Kłoczew 

można stwierdzić, iż czynnikiem kwalifikującym wskazane obszary do Lokalnego Programu 

Rewitalizacji jest stan przestrzeni publicznej. Przestrzeń publiczna to miejsca dostępne 

powszechnie i nieodpłatnie, jest to przestrzeń fizyczna, w której może znaleźć się każda 

jednostka społeczna. Przykładami przestrzeni publicznych są np. drogi i ulice, place, boiska,  

a także stale dostępne różne budowle i budynki stanowiące własność publiczną. Do przestrzeni 

publicznych można także zakwalifikować różne formy krajobrazu przyrodniczego stanowiące 

własność państwową lub gminną.  

 W obszarze rewitalizacji szczególnie widoczne są: 

- zniszczenia nawierzchni dróg oraz infrastruktury towarzyszącej (np. chodniki, brak parkingów), 

- braki spowodowane długotrwałym niedoinwestowaniem i brakiem koncepcji funkcjonalnej 

wielu miejsc, głównie budynków, obiektów i miejsc pełniących funkcje o charakterze 

społecznym, kulturalnym, rekreacyjnym czy sportowym, 

- braki związane z rozwojem zasobów ludzkich, 

- braki związane z infrastrukturą ochrony środowiska. 

 W obrębie proponowanego obszaru do rewitalizacji obserwuje się pogłębiającą się niską 

wartość przestrzeni głównego obszaru rewitalizowanego, którym są tereny i obiekty użyteczności 

publicznej. Obecnie tereny te są zniszczone i przestały pełnić funkcje o charakterze społecznym, 

kulturalnym czy rekreacyjnym. Wszystkie działania zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji 

Miejscowości Kłoczew mają przywrócić wartość przestrzeni publicznej. 

Miejscowość planuje usprawnić stan infrastruktury towarzyszącej na swoim obszarze. Potrzeba 

tych działań jest zauważalna zarówno przez mieszkańców jak i odwiedzających wieś. Niezwykle 

istotne wydają się także działania związane z poprawą stanu infrastruktury ochrony środowiska 

jak budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Zwiększają one komfort życia mieszkańców oraz 

przyczyniają się do aktywizacji gospodarczej gminy. 

Kolejnym elementem, niezmiernie ważnym dla miejscowości Kłoczew ze względu na jej tradycje 

jak i osiągnięcia oraz cele, które sobie stawia społeczność lokalna jest budowa oraz modernizacja 

budynków oraz obiektów społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, w szczególności obiektów 

dostępnych dla ogółu społeczeństwa. Działania istotne dla gminy dotyczą również poprawy 

funkcjonowania miejsc integracji społecznej. Dzięki takim miejscom zwiększa się aktywność oraz 

zaangażowanie w sprawy lokalne mieszkańców, a zwłaszcza grup wsparcia objętych programem. 

 Dla miejscowości Kłoczew istotne są także tereny przyrodnicze oraz rekreacyjne. 

Znaczenie tych obszarów jest wielorakie. Tereny zieleni urządzonej kształtują warunki 

przestrzenne i zdrowotne życia w gminie, modyfikują klimat lokalny, wpływają na walory 

estetyczne krajobrazu, są miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Walory te nie są  



 
 

w Kłoczewie wykorzystywane na odpowiednią skalę. Większość skwerów oraz innych obszarów 

zielonych jest zaniedbana. 

3.1.1.Kryteria za pomocą, których został wyznaczony obszar rewitalizacji zostały 

zaprezentowane w następujących tabelach: 

Kryteria i wskaźniki wyznaczenia obszaru rewitalizacji – miejscowości Kłoczew.  

Niski poziom aktywności gospodarczej. 

Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia  

Niekorzystne trendy demograficzne  

Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia                             

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

Liczba rodzin korzystających z zasiłków pomocy społecznej 

Saldo migracji 

Poziom bezrobocia długotrwałego  

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych  

Rodziny, które są uprawnione do ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej 

Różnica pomiędzy ludnością napływającą, a odpływającą  

Liczba osób bezrobotnych poszukujących pracy  

3.1.2..Zasięg terytorialny obszaru rewitalizacji. 

Granice obszaru rewitalizowanego – miejscowość Kłoczew 

Tereny usługowe (istniejące/planowane)  

Tereny zieleni (istniejące/planowane)  

Tereny przemysłowo - składowe (istniejące/planowane)  

Drogi (istniejące/planowane) 

3.2. Sfera społeczna. 
3.2.1. Struktura demograficzna i społeczna. 

Prowadzone przez demografów badania i analizy wskazują, że trwający od kilkunastu lat spadek 

rozrodczości jeszcze nie jest procesem zakończonym i dotyczy w coraz większym stopniu 



 
 

kolejnych roczników młodzieży. Wśród przyczyn tego zjawiska wymienia się: zwiększone 

zainteresowanie zdobywaniem wykształcenia, trudności na rynku pracy, zmniejszenie świadczeń 

socjalnych na rzecz rodziny, brak w polityce społecznej fizjologii umacniania rodziny i generalnie 

trudne warunki społeczno - ekonomiczne. Zgodnie z opiniami ekspertów w najbliższych latach 

należy liczyć się z dalszym spadkiem urodzeń. 

Liczba mieszkańców  Kłoczewa jest równa 1223, co stanowi ok. 16% ludności całej gminy.  

W Kłoczewie mieszka 605 mężczyzn i 618 kobiet, co wskazuje na niewielką przewagę kobiet. 

Liczba żywych urodzeń jest znacznie niższa niż liczba zgonów. Ze statystyk wynika również, 

iż obecnie rodzi się więcej kobiet niż mężczyzn. Przyrost naturalny w Kłoczewie w 2012 roku był 

równy -8.  

       Tabela. Urodzenia żywe i zgony w Kłoczewie.  

 

Urodzenia żywe 

 

Mężczyźni 

 

Kobiety 

 

89 

 

44 

 

45 

 

Zgony 
 

 

97 

 

48 

 

44 

   

 

Tabela. Ludność Kłoczewa w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym                                        

i poprodukcyjnym. 

Przedział wiekowy Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Wiek przedprodukcyjny (poniżej 15 

roku życia) 

 

217 

 

112 

 

105 

Wiek produkcyjny  

(15-59 kobiety; 15-65 mężczyźni) 

 

854 

 

432 

 

422 

Wiek poprodukcyjny  121 44 77 

 



 
 

3.2.2. Określenie grup społecznych wymagających wsparcia w ramach programu 

rewitalizacji 

Bezrobotni 

 Bezrobotnym zgodnie z definicją ustawową jest osoba pozostająca bez pracy, ale 

jednocześnie zdolna i gotowa do jej podjęcia w pełnym wymiarze czasu. 

 Bezrobocie, przyczyniając się do zubożenia materialnego, w bezpośredni sposób wpływa 

na poziom życia rodzin, wywierając negatywne skutki zwłaszcza w postaci dezintegracji rodziny, 

zmniejszania siły wsparcia emocjonalnego i solidarności pomiędzy członkami rodziny oraz 

zwiększania ryzyka zaistnienia patologii życia społecznego. Długookresowe bezrobocie ma 

wpływ na ekonomiczną i psychologiczną sferę życia człowieka bezrobotnego oraz jego rodzinę. 

 Na terenie Gminy Kłoczew rośnie ilość osób bezrobotnych. Na koniec roku 2012 było 

ich 363 osoby, natomiast na koniec roku 2011 było ich 330. Odsetek ten jest, więc dość wysoki. 

 W związku z tym bezrobotnych określa się, jako grupę wymagającą wsparcia w ramach 

programu rewitalizacji. 

Pozostałe grupy wsparcia 

 Wraz z rozpoczęciem w Polsce procesu przekształcenia gospodarki centralnie planowanej 

w gospodarkę rynkową, problem ubóstwa zarówno w teorii, jak i w praktyce nabrał nowego 

znaczenia. Przemiany gospodarcze spowodowały istotne przesunięcia w rozkładzie dochodów.  

W ich wyniku nastąpił wzrost rozwarstwienia społeczeństwa pod względem sytuacji materialnej 

oraz pogorszeniem warunków bytu wielu grup społecznych. Sytuacja materialna rodzin, która 

obecnie kwalifikują się do sfery ubóstwa na pewno nie powodowałaby takiej kwalifikacji 

kilkadziesiąt lat temu. Ubóstwo ma charakter zarówno indywidualny jak i społeczny. 

 Aby umożliwić osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych tym, 

które nie są w stanie same pokonać, wykorzystując własne uprawnienia zasoby i możliwości, na 

terenie gminy działa Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest jednostką organizacyjną gminy. 

Prowadzi on między innymi działania związane z przeciwdziałaniem zjawiskom patologicznym                               

i wykluczeniem społecznym.                                                 

 Główną przyczyną korzystania z pomocy społecznej na terenie gminy Kłoczew jest 

ubóstwo. Z tego powodu pomoc w 2012 r. uzyskało 170 rodzin. Oprócz ubóstwa zjawiskiem 

występującym na terenie wsi jest: bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  

i prowadzenia gospodarstwa domowego (26 rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (86 rodzin), 

niepełnosprawność (48 rodzin) i alkoholizm (11 rodzin). 

 Osoby te korzystały głównie z takich zasiłków jak: dożywianie (258), zasiłki stałe (28), 

zasiłki okresowe (50), zasiłki celowe (166) czy usługi opiekuńcze (3). 

 



 
 

3.2.3.Stan i zróżnicowanie dochodowości gospodarstw domowych 

 W Powiecie Ryckim, do którego należy gmina i wieś Kłoczew większość mieszkańców 

osiąga dochody poniżej średniej dochodów w Województwie Lubelskim. Brak jest danych na 

temat wysokości dochodów na terenie wsi Kłoczew, natomiast przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie brutto na terenie Powiatu Ryckiego w roku 2012 wynosiło 2746,58 zł, co daje 

jeden z najniższych wyników wśród powiatów w podregionie lubelskim. Przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie brutto w powiecie w relacji do średniej krajowej wyniosło 77%.  

3.2.4. Identyfikacja problemów 

Identyfikacja problemów - społeczeństwo 

- Niski wskaźnik przyrostu naturalnego 

- Stosunkowo duża ilość bezrobotnych 

-  Duża ilość osób korzystających z pomocy społecznej 

-  Duża ilość osób żyjących w ubóstwie 

- Alkoholizm w rodzinach 

- Mała ilość organizacji pozarządowych 

- Niska dochodowość ludności 

3.3. Gospodarka. 
3.3.1.Przedsiębiocy 

 Miejscowość Kłoczew pełni rolę ośrodka administracyjno-usługowego dla całego obszaru 

gminy. Kłoczew, jak i cała gmina, ma charakter rolniczy. Działalność gospodarczą prowadzą 

nieliczne prywatne zakłady wytwórcze i handlowe. Wieś Kłoczew jest miejscem koncentracji 

ponad połowy działających w gminie podmiotów gospodarczych. W Kłoczew znajduje się poczta 

oraz Bank Polskiej Spółdzielczości. Na terenie miejscowości zarejestrowanych jest 60 podmiotów 

gospodarczych, w tym sklepy spożywcze, wielobranżowe oraz apteki, istnieje kilka punktów 

gastronomicznych. W Kłoczewie działa również Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 

oraz spółdzielnia Polframet - producent konstrukcji stalowych.  

Ponadto na terenie miejscowości Kłoczew znajdują się m.in.: 

• 2 Stacje paliw, 

• Restauracja „Zajazd Królewski" (miejsca noclegowe – 5 pokoi, ok. 10-12 miejsc 

noclegowych), 

• Sala Bankietowa „Marzenie"; 



 
 

• 2 składy budowlane, 

• 2 piekarnie,  

• ubojnia i masarnia, 

• 2 zakłady stolarskie, 

• warsztat samochodowy, 

• firma transportowa, 

• 2 zakłady fryzjerskie. 

 

3.3.2. Rolnictwo 

 Miejscowość Kłoczew ma charakter typowo rolniczy, o czym przesądzają: peryferyjne 

położenie w stosunku do większych ośrodków miejskich (Lublina, Warszawy, Radomia, Siedlec) 

oraz niewielkie najbliższe miasta (Ryki – 10, 8 tys. mieszkańców, Żelechów – ok. 4 tys. 

mieszkańców). Podstawowym źródłem dochodów ludności jest działalność rolnicza. Na terenie 

miejscowości niewiele jest podmiotów stwarzających miejsca pracy poza rolnictwem.  

 Kłoczew posiada warunki glebowe średniej jakości dla produkcji rolnej. Przeważają gleby 

klasy bonitacyjnej: III a i III b oraz IV a i IV b. Gleby klasy V i VI stanowią około 40 % ich 

ogólnej powierzchni. Przeważają grunty orne kompleksu żytniego bardzo dobrego, dobrego  

i słabego. 

 Struktura gospodarcza miejscowości Kłoczew jest monofunkcyjna. Główną gałęzią 

produkcji jest gospodarka rolna.  

 Kłoczew charakteryzuje się zróżnicowanymi warunkami naturalnymi, przeciętną strukturą 

obszarową gospodarstw rolnych i dość wysokim poziomem produkcji zwierzęcej. 

 W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż i ziemniaków, a także produkcja owoców 

miękkich. W produkcji zwierzęcej zdecydowanie przeważa chów bydła mlecznego i trzody 

chlewnej. Podstawowym problemem dotyczącym sytuacji gospodarczej miejscowości Kłoczew  

i struktury zatrudnienia jest zbyt rozdrobniona struktura gospodarstw rolnych.  

3.3.3. Główni pracodawcy na terenie Kłoczewa. 

 We wsi Kłoczew funkcjonuje niewiele dużych podmiotów gospodarczych. Z grona 

przedsiębiorstw działających na terenie miejscowości największe znaczenie mają spółdzielnia 

Polframet – producent konstrukcji stalowych, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”  

i Oddział Banku Spółdzielczego.  Do grona większych pracodawców zaliczyć należy ponadto 

gminne instytucje publiczne, jak Urząd Gminy i jego jednostki organizacyjne oraz placówki 

oświatowe. 

Identyfikacja problemów - gospodarka 

- Niski poziom aktywności gospodarczej (poniżej średniej dla miast w województwie) 



 
 

- Brak w gminie większych zakładów pracy 

- Powolny wzrost liczby podmiotów gospodarczych 

- Mała ilość podmiotów zajmujących się inną działalnością niż handel 

3.4. Środowisko i zagospodarowanie przestrzenne. 
3.4.1.Uwarunkowania ochrony środowiska 

Pod względem fizycznogeograficznym Kłoczew leży na obszarze mezoregionu 

Wysoczyzna Żelechowska, należącego do makroregionu: Nizina Południowopodlaska. 

Rzeźba obszaru Kłoczewa została wykształcona przez lądolód stadiału Warty. Pod względem 

morfologicznym położona jest denudowanej wysoczyźnie morenowej. Obszar Kłoczewa to 

powierzchnia wysoczyzny morenowej rozcięta doliną Okrzejki. W ukształtowaniu powierzchni 

wyróżniają się liczne, stosunkowo płytkie i rozległe doliny boczne w stosunku do dolin 

wymienionej rzeki, które powodują charakterystyczne urozmaicenie rzeźby. W obrębie Kłoczewa 

strop utworów trzeciorzędowych znajduje się średnio na głębokości 50-70 m ppt. Na nich 

zalegają utwory czwartorzędowe. Są to: jeden poziom glin zlodowacenia południowopolskiego 

oraz dwa poziomy glin zlodowacenia środkowopolskiego. Poszczególne poziomy oddzielone  

są iłami, mułkami i piaskami zastoiskowymi, najmłodszymi utworami są gliny zwałowe, piaski  

i żwiry lodowcowe oraz wodnolodowcowe. 

Generalnie budowa geologiczna nie wyróżnia się specjalnymi, szczególnymi cechami – poza 

obszarem doliny Okrzejki. Warunki dla posadowieniami budowli są dobre. Ograniczenia wynikają 

głównie z niekorzystnych warunków wodnych. 

 

Klimat 

 Kłoczew położony jest na pograniczu dwóch dzielnic klimatycznych: środkowej  

i podlaskiej. Warunki klimatyczne charakteryzują dane ze stacji w Żelechowie. 

Charakterystyczne wskaźniki klimatyczne przedstawiają się następująco: 

średnia temperatura stycznia  - -5,4°C 

średnia temperatura lipca   - 17,7°C 

średnia roczna temperatura  - 7,1°C 

długość zimy    - 85 dni 

długość lata    - 98 dni 

średni roczny opad   - 583 mm 

średnia roczna prędkość wiatru - 30m/s 

Odkształcenia warunków klimatycznych występują przede wszystkim w dolinie Okrzejki oraz  

z większych obniżeniach terenowych. Panuje tam tendencja do zwiększonej wilgotności 

powietrza, zwiększonej częstości mgieł. 

Wody 



 
 

   Przez miejscowość Kłoczew przepływa rzeka Okrzejka w pobliżu której znajdują się 2 

stawy hodowlane obecnie z przeznaczeniem na łowisko. Rzeka Okrzejka posiada czyste wody, 

czego świadectwem jest obecność w niej raków i żółwia błotnego. Stawy hodowlane są 

własnością prywatną. 

 

                            Rzeka Okrzejka            Staw 

Obszary leśne 

Na terenie miejscowości Kłoczew lasy nie występują, najbliższe położone są na północ 

od miejscowości tj. w kierunku Żelechowa, na południowym wschodzie (Bramka, Zwadnik, 

Czernic) i na zachód od wsi Kłoczew.  W okolicach wsi Kłoczew można znaleźć jagody oraz 

grzyby. W lasach dominują siedliska borowe z przewagą boru mieszanego, świeżego,  

o drzewostanie w którego skład wchodzi głównie sosna z domieszką dębu, brzozy i grabu.  

3.4.2. Własność gruntów i budynków 

 Na terenie wsi Kłoczew istnieje 285 budynków mieszkalnych i 2 lokale mieszkalen. 

Budynki stanowią zasób prywatny, a lokale mieszkalne należą do zasobu publicznego. 

Większość budynków i mieszkań przyłączonych jest do sieci wodociągowej oraz posiada łazienki 

i centralne ogrzewanie. Na terenie gminy Kłoczew funcjonuje sieć gazowa. 

3.4.3. Granice stref ochrony konserwatorskiej 

 Do cennych obiektów historycznych znajdujących się na terenie miejscowości Kłoczew 

należy Zespół Kościoła Parafialnego z przełomu XVII-XVIII w p.w. Jana Chrzciciela  

w Kłoczewie obejmujący: kościół murowany, kaplicę p.w. św. Barbary, dzwonnicę, ogrodzenie  

z bramą, plebanię i park. Proboszczem jest ks. Andrzej Olszewski. 



 
 

 

Zespół Kościoła Parafialnego z przełomu XVII-XVIII w p.w. Jana Chrzciciela w Kłoczewie 

Do ciekawych obiektów figurujących w ewidencji dóbr kultury należy cmentarz parafialny  

w Kłoczewie z XIX wieku. 

 Główne działania w zakresie zachowania obiektów historycznych na terenie miejscowości 

Kłoczew polegają na ochronie istniejących wartości kulturowych, zachowaniu tożsamości 

kulturowej w sferze materialnej i kształtowaniu harmonijnego krajobrazu kulturowego. 

3.5. Infrastruktura 

3.5.1. Infrastruktura komunikacyjna 

 Układ komunikacyjny miejscowości Kłoczew tworzą drogi o znaczeniu powiatowym 

i gminnym. Przez teren miejscowości nie przebiegają drogi krajowe i wojewódzkie. Miejscowość 

Kłoczew położona jest w pobliżu drogi krajowej nr 17 relacji Lublin-Warszawa.  

 Powiązania kolejowe umożliwia linia kolejowa relacji Dęblin-Łuków przebiegająca przez 

południowo-wschodni odcinek Gminy. 

 Istniejące ciągi drogowe i komunikacyjne wymagają modernizacji. Przez miejscowość 

Kłoczew przebiega część rowerowego „Szlaku Ziemi Łukowskiej”. Poza tym brak jest ciągów 

drogowych dla ruchu rowerowego. 

WYKAZ DRÓG PUBLICZNYCH NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI KŁOCZEW 

Nr drogi Nazwa odcinka 

Drogi gminne 

102812 L  Kłoczew – Sękata  

102814 L Kłoczew – Sosnówka – dr. pow. 1421 L ( Gęsia Wólka) 

102815 L dr.pow.1415 L – Kol. Kłoczew – dr. pow. 1421 L 



 
 

Drogi powiatowe 

0410 L / Trojanów / gr. woj. -Kłoczew 

0415 L Ryki / ul. Poniatowskiego, ul. Królewska / -Kłoczew – gr. woj. /Żelechów /  

0416 L Kurzelaty - Kłoczew 

0420 L Kłoczew –Gózd – Okrzeja  

0421 L Kłoczew – Padarz - Rzyczyna 

0422 L  Kłoczew –Czernic- Grabów Szlachecki  

 

 Miejscowość Kłoczew obsługuje komunikacja autobusowa. Realizowane są połączenia  

z Łukowem, Siedlcami, Lublinem, Rykami i miejscowościami sąsiednimi. W miejscowości 

Kłoczew znajduje się prywatna stacja paliw płynnych oraz 2 stacje gazu płynnego LPG. 

3.5.2. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 

 Zaopatrzenie w wodę na obszarze wsi Kłoczew opiera się na wykorzystaniu wód 

głębinowych z ujęć o różnej wydajności. Studnie te zasilają sieci wodociągowe. Jakość wody jest 

dobra. Całkowita długość sieci wodociągowej na terenie wsi Kłoczew wynosi 6,3 km, 

zaopatrująca (100 %) mieszkańców Kłoczewa. 

Miejscowość Kłoczew jest skanalizowana. Istnieje 157 przyłączy kanalizacyjnych.  

3.5.3. System gospodarki odpadami 

 Gmina Kłoczew nie posiada własnego wysypiska śmieci, zbiórką i wywozem odpadów 

zajmuje się firma zewnętrzna. 

 Obecnie na terenie Kłoczewa znajduje się jedna oczyszczalnia ścieków. Jest to 

nowoczesna oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna  o przepustowości ścieków 140 m3/dobę.  

3.5.4.Gospodarka energetyczna 

Ciepłownictwo 

 Miejscowość Kłoczew jest jedną z czterech zgazyfikowanych miejscowości w Gminie 

Kłoczew.  

 Na terenie miejscowości Kłoczew nie przewiduje się sieciowego zaopatrzenia 

mieszkańców w ciepło. Budynki będą ogrzewane indywidualnie. Ciepłą wodę użytkową w 171 

gospodarstwach domowych i 4 obiektach użyteczności publicznej w miesiącach letnich uzyskuje 

się z instalacji solarnych. 

 



 
 

Elektroenergetyka 

 Miejscowość Kłoczew nie posiada na swoim terenie źródeł energii średniego napięcia. 

Zasilana jest średnim napięciem ze stacji elektroenergetycznych 110/115 kV znajdujących się w 

Sobolewie i Stoczku Łukowskim, które stanowią źródło zasilania podstawowego. W sytuacjach 

awaryjnych miejscowość może być zasilana ze stacji w Rykach i Dęblinie. 

Telekomunikacja 

 Obecnie wieś i gmina Kłoczew jest w całości stelefonizowana. Wszyscy mieszkańcy mają 

dostęp do Internetu szerokopasmowego.  

Gazyfikacja 

Część mieszkańców Kłoczewa jest podłączonych do sieci gazowej (98 przyłączy), pozostali 

mieszkańcy wsi zaopatrują się w gaz pochodzący z butli gazowych. Ogólnie na terenie gminy 

Kłoczew jest wykonanych ok. 200 przyłączy. 

3.5.5. Infrastruktura ochrony zdrowia 

Pomoc zdrowotną w miejscowości Kłoczew zapewniają 2 zakłady opieki zdrowotnej, 

MEDIVITA i San-Dem, 2 apteki oraz gabinet stomatologiczny. Usługi specjalistyczne są 

świadczone przez jednostki medyczne w Rykach i Dęblinie. 

3.5.6. Infrastruktura edukacyjna 

Na terenie Kłoczewa funkcjonuje rozbudowany Zespół Szkół w którego skład wchodzi 

szkoła podstawowa i gimnazjum. Istnieją 2 punkty przedszkolne z miejscami na 50 dzieci w 

wieku 3-4 lat. Przy Zespole Szkół znajduje się hala sportowa z zapleczem oraz kompleks boisk 

„Orlik”. 

Mieszkańcy Kłoczewa mają też do dyspozycji Bibliotekę Publiczną zlokalizowaną przy 

GOK w Kłoczewie. 

3.5.7. Infrastruktura kulturalna, sportowa i rekreacyjno-turystyczna 

Funkcje kulturalno – sportowe spełniają Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie 

zatrudniający 5 pracowników oraz Gminna Biblioteka Publiczna zatrudniająca 1 pracownika.  

W bibliotece znajduje się 5991 woluminów. 

Baza sportowa jest dosyć rozbudowana, przy Zespole Szkół znajduje się kompleks Boisk 

„Orlik” oraz hala sportowa wyposażona w siłownie i inne urządzenia sportowe.  



 
 

Z infrastruktury korzystają uczniowie a w godzinach popołudniowych jest chętnie 

odwiedzana przez społeczność lokalną, okoliczne kluby sportowe (treningi) a także mieszkańców 

okolicznych powiatów. 

 W budynku administracyjno – usługowym siedzibę ma prężnie działające Stowarzyszenie 

Na Rzecz Tradycji i Rozwoju Gminy Kłoczew. 

Turyści odwiedzający miejscowość Kłoczew mogą skorzystać z usług Zajazdu 

Królewskiego, który oferuje bazę noclegową wraz z wyżywieniem. 

Identyfikacja problemów – infrastruktura 

Zidentyfikowane problemy – infrastruktura 

-  słaby stan techniczny dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich  

- słabo rozwinięta baza noclegowa, gastronomiczna, rekreacyjna  

- mała ilość obiektów dziedzictwa kulturowego  

- słaby stan techniczny niektórych obiektów 

3.6. Zarządzanie. 
3.6.1. Możliwości budżetowe gminy 

 Budżet gminy jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów                        

i wydatków jednostki samorządu terytorialnego, przychodów i wydatków zakładów budżetowych, 

gospodarstw pomocniczych itp. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej. Konstrukcja treści 

budżetu jest wyznaczona przez zespół zasad budżetowych, wśród których najważniejsze 

znaczenie mają zasady: jedności, jawności, uprzedniości, równowagi, szczegółowości. Możliwości 

rozwoju gminy limitują dochody budżetowe. 

Gmina Kłoczew 2012 roku osiągnęła dochody równe 25 863 081,54 zł natomiast wydatki były 

równe 23 948 497,24 zł. Zatem  rok 2012 zakończył się dodatnim wynikiem finansowym:  

Struktura dochodów Gminy Kłoczew 

Dochody ogółem – 25 863 081,54 zł 

Dochody majątkowe ogółem – 4 687 004,93 zł 

Dochody własne (łącznie z dotacjami na dofinansowanie zadań własnych) – 17 758 509,97 zł 

 podatek rolny – 461 505,24 zł 

 podatek od nieruchomości – 710 790,93 zł 



 
 

podatek od środków transportowych – 141 056,00 zł 

wpływy z opłaty skarbowej – 16 202,00 zł 

podatek od czynności cywilnoprawnych – 70 567,00 zł 

dochody z majątku – 129 001,80 zł 

udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 1 641 326,10 zł 

Subwencje ogólne razem – 11 128 480,00 zł 

subwencja oświatowa – 6 200 249,00 zł 

uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 9009,00 zł 

część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 662 338,00 zł 

część równoważąca subwencji ogólnej – 256 884,00 zł 

Dotacje  celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 3 417 566,64 zł 

Dotacje z budżetu UE 

na zadania bieżące – 764 768,55 zł 

na zadania inwestycyjne – 3 555 790,51 zł 

Struktura wydatków Gminy Kłoczew 

 Wydatki z budżetu ogółem – 23 948 497,24 zł 

dotacje ogółem – 305 030,11 zł 

wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem – 17 689 027,46 zł 

obsługa długu publicznego – 157 933,87 zł 

wydatki majątkowe ogółem – 6 259 469,78 zł 

pozostałe wydatki – 157 325,15 zł 

Wydatki na rolnictwo i łowiectwo – 3 921 818,13 zł 

Wydatki na transport i łączność – 1 634 421,71 zł 

Wydatki na gospodarkę komunalną i mieszkaniową 589 766,45 zł 

Wydatki na oświatę i wychowanie – 10 359 450,04 zł 



 
 

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 446 778,75 zł 

Wydatki na rozwój sportu – 1 153 080,54 zł 

Wydatki na ochronę zdrowia – 40 666,43 zł 

Wydatki na pomoc społeczną – 3 612 366,33 zł 

Wydatki na administrację publiczną – 1 728 333,03 zł 

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne – 144 556,71 zł 

 Można zauważyć, że największe wydatki gmina Kłoczew poniosła na oświatę  

i wychowanie (10 359 450,04 zł), rolnictwo (w tym rozwój infrastruktury sanitarnej  

i wodociągowej - 3 921 818,13 zł) pomoc społeczną (3 612 366,33 zł) oraz administrację 

publiczną (1 728 333,03 zł).  

3.6.2. Dochody na 1 mieszkańca ogółem 

dochody podatkowe na 1 mieszkańca (wskaźnik G) – 379,05 zł 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. gmina Kłoczew liczyła 7650 mieszkańców. 

3.7.Planowanie strategiczne. 

 Planowanie strategiczne jest sformalizowanym procesem długofalowego planowania 

stosowanego do określania i realizacji celów organizacji. Planowanie w zasadniczej mierze jest 

działaniem opartym na prognozowaniu i polega na opracowaniu koncepcji działania i wariantów 

planu oraz przygotowaniu dokumentacji analitycznej i planistycznej dla danej jednostki 

samorządu terytorialnego. 

 Dokumentację analityczną stanowią dane źródłowe i porównawcze, jak również 

ekspertyzy, które wykorzystuje się przy opracowaniu planu. Dokumentacja planistyczna obejmuje 

natomiast programy i plany długoterminowe. Na szczeblu zarządzania strategicznego 

dokumentacja ta przedstawia wykaz rodzajów zadań o znaczeniu kluczowym wraz z ich 

charakterystyką, a także opis potencjału strategicznego, jaki warunkuje wykonanie zamierzonych 

przedsięwzięć. 

 Gmina Kłoczew posiada kilka programów o charakterze strategicznym: 

3.7.1.Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew na lata 2007-2015 

 Gmina Kłoczew zmierzyć się musi w latach 2013-2020 z szeregiem istotnych problemów 

społecznych i technicznych, wśród których wymienia się m.in.: migrację ludności z obszaru 

gminy, problemy rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego słabo rozwiniętą infrastrukturę 



 
 

techniczną i społeczną. Strategia rozwoju formułuje te problemy oraz proponuje sposoby zmiany 

istniejącego stanu rzeczy. 

 Strategia rozwoju lokalnego Gminy Kłoczew na lata 2007-2015 wskazuje podstawowe 

cele strategiczne, planowane do realizacji w założonym okresie oraz sposoby ich wdrażania. 

Niezbędne jest współdziałanie władz samorządowych oraz społeczności lokalnej dla efektywnej 

wprowadzenia w życie przyjętych zapisów. Misją gminy, którą jest podniesienie standardu życia 

mieszkańców co determinuje działania wpływające na wdrażanie Strategii. Dokument formułuje 

ponadto podstawowe obszary wymagające zmiany stanu istniejącego, wśród nich są działania na 

rzecz poprawy infrastruktury technicznej i społecznej, rozwoju gospodarczego gminy oraz 

podniesienia poziomu życia mieszkańców. 

 Cele strategiczne, których realizacja mieć będzie miejsce w latach 2013-2015  

są następujące: 

Cel I. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

Cel II. Poprawa warunków gospodarowania oraz wsparcie podmiotów gospodarczych 

Cel III. Wsparcie rozwoju usług turystycznych i rekreacji 

Cel IV. Poprawa komfortu życia mieszkańców 

Cel V. Zwiększenie absorpcji środków finansowych UE oraz innych grantów 

3.7.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kłoczew. 

 Celem opracowania studium jest określenie polityki przestrzennej gminy, uwzględniającej 

uwarunkowania jej rozwoju wynikające w szczególności z: 

- dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu, 

- występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów ogólnych, 

- stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym stanu rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej, 

- prawa własności gruntów, 

- jakości życia mieszkańców, 

- zadań służących realizacji ponad lokalnych celów publicznych. 

 Studium jest samodzielnym aktem planistycznym wytyczającym kierunki rozwoju 

przestrzennego. Ranga uchwalonego studium jest wysoka zarówno w stosunku do miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wykonanego w następstwie realizacji studium, jak i  

w odniesieniu do działań Rady i Wójta Gminy w sferze zagospodarowania przestrzennego. 

Decyzje Rady Gminy podejmowane w trybie jej uchwał nie mogą być sprzeczne z polityką 

przestrzenną gminy. 



 
 

3.7.3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kłoczew na lata 2008-

2013. 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych stanowi podstawę do realizacji 

względnie trwałych wzorów interwencji społecznych, podejmowanych w celu zmiany (poprawy) 

tych stanów rzeczy (zjawisk) występujących w obrębie danej społeczności, które oceniane są 

negatywnie. Dokument charakteryzuje w szczególności działania publicznych i prywatnych 

instytucji rozwiązujących kwestie społeczne, podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia 

potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin. Obowiązek opracowania Strategii Integracji  

i Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika wprost z art. 17.1 ustawy o pomocy społecznej 

z dnia 12 marca 2004 r. 

Misja gminy: 

 Zapewnienie mieszkańcom gminy Kłoczew warunków sprzyjających osobistemu 

rozwojowi oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez stworzenie 

sprawnego systemu umożliwiającego osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych. 

3.7.4. Cele strategiczne: 

- Zwiększenie możliwości wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. 

- Podniesienie kompetencji mieszkańców i zwiększenie dostępu do edukacji ustawicznej. 

- Poprawa stanu bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców. 

- Podniesienie poziomu integracji, świadomości obywatelskiej i dostępu do informacji dla 

mieszkańców. 

- Aktywizacja i integracja lokalnej społeczności 

3.8. Promocja gminy. 
3.8.1.Działania promocyjne. 

 Mają za zadanie kształtować odpowiedni wizerunek gminy, efektem, czego ma być 

realizacja celów i założeń lokalnych dokumentów strategicznych np. strategii rozwoju czy też 

planów rozwoju lokalnego. W interesie samorządu leży efektywne informowanie o walorach  

i zachęcanie do inwestowania w gminie. Do głównych działań z zakresu promocji gminy w roku 

2015 należą: 

1. Prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej Gminy Kłoczew i Biuletynu Informacji 

Publicznej 

2. Promocja Gminy w prasie przez zamieszczanie informacji o Gminie 

3. Wydanie folderu promocyjnego Gminy Kłoczew. 



 
 

4. Organizowanie konkursów: 

• Konkurs na Najładniejszy Ogródek Przydomowy promujący właścicieli ogródków  w Powiecie 

Ryckim 

• Konkurs Wieńców Dożynkowych 

• Konkurs Wiedzy o Kłoczewie 

6. Wystawienie stoiska promocyjnego Gminy Kłoczew podczas Dożynek Powiatowych w Rykach 

wraz z udostępnieniem informacji o Gminie. 

7. Zamówienie okolicznościowych banerów promocyjnych Gminy Kłoczew wraz z ich 

prezentacją podczas uroczystości takich jak: 

• Majówka 

• Dożynki Gminne 

8. Wysyłanie materiałów promocyjnych zainteresowanym. 

9. Bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w przygotowywaniu imprez 

okolicznościowych itp. 

3.8.2. Organizacje pozarządowe i aktywność mieszkańców 

 W Kłoczewie działa jedno stowarzyszenie – Stowarzyszenie Na Rzecz Tradycji  

i Rozwoju Gminy Kłoczew założone w 2008 roku, ma ono swoją siedzibę w budynku 

administracyjno – usługowym przy ul. Długiej 67. Jego celem jest działalność na rzecz awansu 

cywilizacyjnego i poprawy jakości życia społeczności gminy Kłoczew i przyległych do niej 

obszarów przez wspieranie w różnych formach działań w zakresie: 

- kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, sportu i turystyki, 

- rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

- programów naukowo-badawczych, oświaty, edukacji i wychowania, 

- ochrony środowiska, 

- bezpieczeństwa obywateli, 

- ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 

- przeciwdziałania patologiom, alkoholizmowi i narkomani,  

- poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu, 

- wspierania inicjatyw ważnych dla społeczności lokalnej i darczyńców, 

- inne cele wynikające z potrzeb społeczności lokalnej gminy Kłoczew 

 
Ochotnicza Straż Pożarna 

W zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Kłoczewa działa jednostka Ochotniczej Straży 

Pożarnej, dysponująca samochodem lekkim, średnim i ciężkim oraz sprzętem do prowadzenia 

akcji gaśniczych i ratunkowych 



 
 

4. Analiza strategiczna obszaru wsparcia. 
 

 Analiza potrzeb obszarów rewitalizacji oraz zagrożeń dla realizacji programu rewitalizacji 

opiera się na wykorzystaniu techniki analizy SWOT. Analiza SWOT jest jedną  

z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służących do porządkowania 

informacji. Technika ta jest stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego, jako 

uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Bliskość położenia wsi względem 

województwa mazowieckiego 

2. Przebiegająca w pobliżu wsi droga nr 17 

3. Sieć wodna (rzeka Okrzejka oraz stawy) 

4. Duża ilość zabytków 

5. Wolne tereny inwestycyjne, znaczne 

zasoby taniej i dobrze wykształconej siły 

roboczej 

6. Rozbudowana sieć placówek oświatowych 

7. Zachowane walory naturalnego krajobrazu 

(potencjał do rozwoju gospodarki 

żywnościowej, bogate formy krajobrazu) 

8. Pełna telefonizacja miejscowości 

9. Skupienie instytucji pełniących funkcje 

społeczno – usługowo – kulturalne w 

centrum miejscowości. 

1. Niekorzystna struktura gospodarki brak 

dużych zakładów produkcyjnych brak 

lokalnego kapitału 

2. Oddalenie od dużych miast np. Lublin – 

76 km 

3.  Niewystarczająca infrastruktura sportowo 

– rekreacyjna 

4. Słaba lub średnia, jakość gleb 

5. Ubogie społeczeństwo 

6. Brak ciągów pieszych i rowerowych 

7. Brak zagospodarowania centrów wsi 

8. Zdegradowane centrum wsi 

9. Zestarzenia funkcjonalne infrastruktury 

 

 

 

 



 
 

 

SZANSE 

 

ZAGROŻENIA 

1. Poprawa infrastruktury drogowej 

2. Inwestycje w infrastrukturę techniczną 

3. Budowa infrastruktury turystycznej 

nawiązującej do sieci wodnej 

4. Oddalenie od ośrodków przemysłowych 

rozwój agroturystyki 

5. Informatyzacja gminy 

6. Wykorzystanie środków europejskich i 

krajowych, w tym z programu PROW 

7. Poprawa estetyki przestrzeni w centrum 

miejscowości 

8. Wykreowanie miejsca atrakcyjnego do 

życia. 

9. Podniesienie atrakcyjności miejscowości 

10. Rozbudowa infrastruktury sportowej 

1. Niskie dochody ludności 

2. Wysoki poziom bezrobocia, w tym 

ukrytego w rolnictwie 

3. Niski poziom samoorganizacji i 

aktywności społecznej na obszarach 

wiejskich 

4. Niewystarczające środki na rozbudowę 

infrastruktury technicznej 

5. Niekorzystna sytuacja demograficzna 

spowodowana występującym od kilku lat 

ujemnego przyrostu naturalnego oraz 

odpływu ludzi młodych - migracji w 

poszukiwaniu zatrudnienia. Wpływa to na 

proces starzenia się ludności 

6. Brak terenów pod inwestycje 

7. Duża liczba małych gospodarstw. 

 

5. Założenia programu rewitalizacji dla miejscowości 

Kłoczew. 
 

5.1. Cele strategiczne LPR: 
 

Cel I: Wzrost estetyki oraz jakości przestrzeni publicznej 

Działania: 

- Poprawa użyteczności i wprowadzenie właściwej funkcji przestrzeni publicznej na terenie 

rewitalizowanym 



 
 

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji przewiduje się reorganizację oraz podniesienie rangi 

przestrzennej i walorów estetycznych gminy za sprawą odnowy i zagospodarowania przestrzeni 

publicznej na obszarze rewitalizowanym m.in. centrum Kłoczewa. 

Cel II. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

Działania: 

1. Budowa infrastruktury towarzyszącej 

2. Budowa sieci kanalizacyjnej 

3. Poprawa funkcjonowania obiektów o ważnych funkcjach społecznych. 

 Realizacja działań spowoduje wzrost dostępności mieszkańców gminy do wysokiego 

standardu systemów „sieciowych” oraz wpłynie na atrakcyjność inwestycyjną gminy. Dzięki 

działaniom nastąpi również wzrost dostępności mieszkańców obszaru rewitalizowanego do 

infrastruktury społecznej oraz integracji społeczności lokalnej. 

Do głównych zadań zaplanowanych w niniejszym celu należą: 

- termomodernizacja obiektów pełniących funkcje publiczne 

- rewitalizacja centrum miejscowości w celu przywrócenia możliwości pełnienia funkcji 

społecznych, 

- przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Kłoczew, 

- przebudowa chodników, 

Cel III. Rozwój turystyki w oparciu o infrastrukturę społeczno-rekreacyjną 

5.2.Działania: 
 
1. Budowa i modernizacja publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych              

i kulturalnych 

2. Rewaloryzacja obiektów i terenów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, 

 W ramach Programu ważnym elementem będzie podniesienie rangi obiektów i terenów 

istotnych, dla jakości życia mieszkańców i atrakcyjności turystycznej gminy. W ramach Programu 

przewiduje się zagospodarowanie przestrzeni publicznej. 



 
 

5.3. Kryteria wyboru pilotażowych projektów oraz kolejności ich realizacji. 

 Niniejszy dokument został sporządzony w oparciu o analizę uwarunkowań wewnętrznych 

jak i zewnętrznych miejscowości Kłoczew. Przy wyborze projektów oraz kolejności ich realizacji 

wzięto pod uwagę następujące kwestie: 

- Zgodność zapisów dokumentów programowych rozwoju gminy oraz regionu 

- Poziom zaawansowania w przygotowaniu dokumentacji projektów w ramach rewitalizacji 

- Intensywność wpływu na osiągniecie zakładanych celów – spójności społeczno-gospodarczej 

- Intensywność wpływu realizacji projektu na podniesienie walorów i atrakcyjności miejscowości 

Kłoczew. 

- Powiązanie z innymi projektami dotyczącymi rozwoju przestrzennego, społecznego                         

i gospodarczego 

- Akceptacja społeczna i poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

- Określone zasoby finansowe gminy 

- Możliwości uzyskania współfinansowania ze źródeł zewnętrznych 

5.4. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć. 
 
 Lokalny Program Rewitalizacji jest niezbędnym załącznikiem w przypadku ubiegania się  

o środki zewnętrzne na realizację zawartych w nim zadań. Wskaźniki produktu i rezultatu służą 

do pomiaru celów określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji, dają one odpowiedź  

o mierzalnych efektach finansowanych działań. 

 Produktem jest bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony 

konkretnymi wielkościami (np. długość drogi, powierzchnia oddana do użytku itp.). Beneficjent 

opisuje inwestycje i inne dobra powstałe, bądź pozyskane w ramach projektu, które po 

zakończeniu implementacji projektu przełożą się na rezultaty. Produkty muszą zostać 

skwantyfikowane. Należy, więc odpowiedzieć, jakie usługi będzie świadczył produkt oraz jakie 

dobra materialne zostaną oddane dzięki realizacji projektu. 

 Rezultaty to korzyści, jakie wynikną dla beneficjenta bezpośrednio po zakończeniu 

projektu w związku ze zrealizowanymi działaniami, tj. dostarczonymi usługami i dostawami 

materialnymi i inwestycjami. 

6. Planowane działania w latach 2013 – 2020 na danym 

obszarze rewitalizowanym. 
 
 Planowane działania w latach 2013 – 2020 na obszarze miejscowości Kłoczew podzielono 

na trzy rodzaje: przestrzenne,  gospodarcze i społeczne. 



 
 

Działania gospodarcze to m.in.: wsparcie przedsiębiorczości czy działania dotyczące rozwoju 

turystyki oraz innych sektorów gospodarki. Działania gospodarcze prowadzą do pozytywnych 

skutków ekonomicznych takich jak: wzrost dochodu firm, wzrost oddziaływania na rozwój 

różnych działalności lokalnych, ożywienie życia społeczno-gospodarczego, pobudzenie 

aktywności lokalnych środowisk, stworzenie nowych miejsc pracy. 

 Działania społeczne to przede wszystkim rozwój zasobów ludzkich, przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu, tworzenie równych szans, zapobieganie zjawisku bezrobocia czy 

aktywizacja środowisk dziecięcych i młodzieżowych. 

6.1. Planowane działania przestrzenne (techniczno-materialne) na obszarze 
rewitalizowanym. 

 
Nazwa zadania 

 
Możliwości 

finansowania 

 
Czas 

realizacji 

Szacowany 
koszt 

realizacji  
w PLN 

Opis planowanych do realizacji 
zadań 

Rewitalizacja centrum 
miejscowości Kłoczew 

PO Ryby 2007-2013 
w ramach Środka 

4.1 „Rozwój 
obszarów zależnych 

od rybactwa” 
 

 
2013 
2020 

 
700 tys. 

Zadanie będzie polegało na 
utwardzeniu placu poprzez 
ułożenie kostki brukowej na 

zdewastowanej części ciągów 
komunikacyjnych, 

przebudowie chodników oraz 
montaż obiektów małej 

architektury.  

Modernizacja dróg, 
ulic i chodników na 
terenie miejscowości 

Kłoczew 

Środki własne, 
FOGR, środki 

zewnętrzne 

2013 
2020 

800 tys. 

Zadanie będzie polegało na 
modernizacji dróg, ulic i 

chodników na terenie 
miejscowości Kłoczew, 

chodniki zostaną utwardzone 
kostką brukową. 

Rozbudowa i 
modernizacja OSP 

Kłoczew 

Środki własne, 
środki UE, fundusze 

celowe 

2013 
2020 

1 mln. 

Prace będą polegały na 
rozbudowie, 

termomodernizacji budynku, 
wymianie pokrycia 

dachowego, stolarki okiennej i 
drzwiowej, utwardzeniu placu i 

zagospodarowaniu terenu 
wokół budynku. 

Budowa przedszkola 
w przy Zespole Szkół 

w Kłoczewie 

Środki własne, 
środki UE, fundusze 

celowe 

2014 
2020 

4 mln. 

Zadanie będzie polegało na 
budowie budynku przedszkola 

przy Zespole Szkół w 
Kłoczewie. 



 
 

Termomodernizacja  
budynków 

użyteczności 
publicznej wraz z 

zagospodarowaniem 
terenu na potrzeby 

społeczności 
lokalnej. 

PO Ryby 2007-2013 
w ramach Środka 

4.1 „Rozwój 
obszarów zależnych 
od rybactwa”,środki 

własne 
 

2013 
2020 

500 000,- 

Zadanie będzie polegało na 
wykonaniu termomodernizacji 
budynku „Wspólna” poprzez 

wymianę pokrycia dachu. 
Wykonanie izolacji 

termicznych ścian wraz z 
zagospodarowaniem terenu 

wokół obiektu. Dostosowanie 
ciągów komunikacyjnych i 
schodów do potrzeb osób 

niepełnosprawnych . 
 

Utworzenie strefy 
rekreacyjnej dla 
dzieci i młodzieży 

Środki własne, 
środki UE, fundusze 

celowe 

2013 
2020 

100 000, 

Utworzenie miejsca rekreacji z 
placem zabaw dla dzieci  

również miejsca wypoczynku i 
spotkań dla mieszkańców 

Kłoczewa. 

7. Plan finansowy realizacji rewitalizacji na lata 2013 – 2020. 

 Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji na lata 2013 - 2020 jest sumą 

planowanych nakładów w poszczególnych latach w rozbiciu na źródła finansowania. 

Podstawową zasadą finansowania projektów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miejscowości 

Kłoczew będzie montaż finansowy. Preferowane będą programy, finansowane wspólnie przez 

samorząd, sektor publiczny i prywatnych inwestorów. Gmina zobowiązuje się przeznaczać 

corocznie w swoim budżecie środki służące finansowaniu zadań ujętych w projektach 

rewitalizacji – w całości lub części. Zakres i wielkość finansowania będą określane w uchwale 

budżetowej. 

Źródła finansowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miejscowości Kłoczew. 

1. Budżet Gminy Kłoczew (środki własne gminy) 

Co roku podczas prac nad budżetem gminy wyodrębniane zostają środki finansowe na realizację 

konkretnych projektów inwestycyjnych. Procedura uchwalania budżetu zgodna jest z wytycznymi 

zawartymi w ustawie o samorządzie terytorialnym i gminnym oraz finansach publicznych. 

2. Środki krajowe- budżet państwa, 

3. Fundusze zagraniczne 

- fundusze pomocowe Unii Europejskiej, do których zaliczyć można m.in.: 



 
 

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 

- Pogramy Operacyjne i fundusze UE na lata 2014-2020 

8. System wdrażania lokalnego programu rewitalizacji. 
 

 Lokalny Program Rewitalizacji Miejscowości Kłoczew będzie realizowany w oparciu  

o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Gmina, korzystając z funduszy 

strukturalnych, zobowiązuje się do przestrzegania zasad i procedur wspólnotowych 

wprowadzanych odpowiednimi przepisami w zakresie tychże funduszy. 

 Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków według 

źródeł ich pochodzenia (krajowych i unijnych). W Lokalnym Programie Rewitalizacji 

Miejscowości Kłoczew ważne jest wskazanie i określenie zadań Instytucji Zarządzającej 

Programem i projektami w nim zawartymi. Funkcję instytucji zarządzającej realizacją Lokalnego 

Programu Rewitalizacji będzie pełnił Urząd Gminy Kłoczew oraz poszczególne jednostki 

organizacyjne gminy. Zarządzającym i koordynującym realizację Lokalnego Programu 

Rewitalizacji będzie Wójt Gminy Kłoczew. 

8.1. Powołanie zespołu do spraw rewitalizacji. 
 
 Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2013 - 2020 przyjęty zostanie w drodze uchwały 

Rady Gminy Kłoczew. W tym samym trybie dokonywana będzie aktualizacja tego dokumentu. 

Radzie Gminy składane będą także okresowe oraz końcowy raport z realizacji LPR. W celu 

wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Wójt Gminy w drodze zarządzenia powołuje 

Zespół ds. Rewitalizacji. 

8.2. Główne instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu. 
 
 Istotnym elementem wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest zaangażowanie jak 

największej liczby podmiotów uczestniczących w tym procesie. Dla powodzenia przedsięwzięcia 

ważne jest, aby aktywnie występowały w nim nie tylko podmioty publiczne (Urząd Gminy  

i jednostki organizacyjne), ale także jak najliczniej podmioty społeczne (stowarzyszenia, komitety, 

związki,) zrzeszające mieszkańców oraz przedsiębiorcy prywatni. Ci pierwsi oprócz znajomości 

zagadnień związanych z lokalnymi problemami społecznymi wnoszą doświadczenie w pracy na 

rzecz obszarów zdegradowanych społecznie. Inwestorzy prywatni służyć mogą doświadczeniem 

w zarządzaniu inwestycją oraz wnosić nowe technologie. 

 Dla właściwej oceny zarządzający może tworzyć także grupy robocze, zespoły 

horyzontalne, korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług instytucji. 

Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi: 



 
 

- dokonanie oceny przed rozpoczęciem realizacji Programu 

-  kreowanie i przyjmowanie propozycji projektów od podmiotów publicznych i społecznych 

- przygotowywanie i składanie wniosków aplikacyjnych na zadania, w których instytucją 

realizującą jest Gmina Kłoczew 

- kontrolę formalną składania wniosków, ich zgodności z procedurami, z zapisami Lokalnego 

Programu Rewitalizacji 

- monitorowanie wdrażania poszczególnych zadań 

- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu 

realizacji projektów w ramach Programu 

- zapewnienie zgodności realizacji Programu z poszczególnymi dokumentami programowymi 

wyższego rzędu 

- zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji 

Programu (w tym informowanie o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów) 

- opracowywanie corocznych raportów dotyczących postępów we wdrażaniu Programu 

- aktualizacja zadań Programu 

- dokonanie oceny ex-post (po zakończeniu) realizacji Programu. 

9. System monitorowania i oceny realizacji lokalnego 

programu rewitalizacji i komunikacji społecznej. 
 

9.1. Zasady monitorowania i aktualizacji programu. 
 
 Monitorowanie to proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych 

informacji finansowych i statystycznych dotyczących wdrażania zadań, którego celem jest 

zapewnienie zgodności realizacji projektów i Programu Rewitalizacji z wcześniej zatwierdzonymi 

założeniami. Monitorowanie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miejscowości Kłoczew 

na lata 2013-2020 prowadzone będzie w zakresie rzeczowym i finansowym. 

 Kluczowe znaczenie w zakresie monitorowania, aktualizacji i oceny realizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miejscowości Kłoczew ma Wójt Gminy i Rada Gminy, która przyjmie 

rolę Instytucji Monitorującej dla realizacji Programu. Jej funkcja będzie polegała na 

monitorowaniu przebiegu wykonywania przedsięwzięć zawartych w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji, okresowej ocenie oraz podejmowaniu działań służących usprawnieniu realizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji w tym likwidacji barier stojących na drodze procesu wdrażania 

zadań. 

 Monitorowanie rzeczowe obejmować będzie skwantyfikowane dane obrazujące postęp we 

wdrażaniu Programu oraz umożliwiające dokonanie oceny jego wykonania w odniesieniu do 



 
 

celów ustalonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Monitorowanie rzeczowe będzie 

prowadzone na dwóch płaszczyznach za pomocą następujących wskaźników: 

- wskaźniki produktu 

- wskaźniki rezultatu 

 Monitorowanie finansowe obejmować będzie dane finansowe z realizacji projektów, 

będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na nie środków,  

w oparciu o raporty okresowe obrazujące wysokość wkładu finansowego pochodzącego ze 

środków publicznych i prywatnych. 

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem otwartym i powinien być uzupełniany poprzez 

wpis nowych zadań organizacyjnych i inwestycyjnych w okresach projektowania budżetu. 

Wszelkie postulaty i wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych do Lokalnego Programu Rewitalizacji 

przyjmuje Zespół ds. Rewitalizacji. 

9.2. Zestaw wskaźników do oceny wdrożenia programu. 
 
 Skuteczność Lokalnego Programu Rewitalizacji Miejscowości Kłoczew poddawana 

będzie także okresowej ocenie. Dokonywana ona będzie przez Wójta Gminy Kłoczew we 

współpracy z Instytucją Zarządzającą Programem (Urząd Gminy - Zespół ds. Rewitalizacji)  

i Instytucją Monitorującą Program (Rada Gminy Kłoczew). Instytucja Zarządzająca sporządzać 

będzie corocznie raport z realizacji LPR, który poprzez Wójta Gminy trafiał będzie do rąk 

Przewodniczącego Rady Gminy Kłoczew. Ocena realizacji zadań wynikających z Lokalnego 

Programu Rewitalizacji przedstawiana będzie Radzie Gminy raz na rok. 

 Do monitorowania, oceny realizacji programu i jego aktualizacji służyć będzie system 

współpracy pomiędzy podmiotami programu oraz osiągane wskaźniki produktu i rezultatu. 

9.3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, 
prywatnym i organizacjami pozarządowymi. 
 
 Instytucją Zarządzającą realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie Urząd Gminy 

Kłoczew, a w jego ramach zadaniowy Zespół m.in. Rewitalizacji. Instytucja zarządzająca będzie 

kreowała i przyjmowała propozycje projektów od instytucji partnerskich – instytucji realizujących 

zadania. Instytucja zarządzająca odpowiedzialna będzie również za przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z realizacji projektów od instytucji partnerskich. 

Ważnym sposobem współpracy pomiędzy różnymi podmiotami będą okresowe (co najmniej raz 

w roku) spotkania z instytucjami partnerskimi w celu informowania o postępach w realizacji 

Programu i możliwościach finansowania zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji Miejscowości 

Kłoczew. 



 
 

 Aktualizacja zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miejscowości Kłoczew 

dokonywana będzie przez Instytucję Zarządzającą na bazie corocznych spotkań z instytucjami 

partnerskimi. 

 Ważną rolę w realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji będą pełnić podmioty 

lub osoby obsługujące i nadzorujące nieruchomości, w tym zarówno ze strony miasta, jak i ze 

strony indywidualnych właścicieli. To samo dotyczy przedsiębiorstw oraz innych wymienionych 

podmiotów. 

 Dla właściwej realizacji i oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji Instytucja Zarządzająca 

może skorzystać z wiedzy i opinii lokalnych ekspertów (przedstawiciele lokalnych środowisk 

społeczno – gospodarczych) oraz korzystać z usług innych instytucji oraz opinii specjalistów. 

Pomoc organizacyjną oraz kompetencyjną mogą świadczyć instytucje, które nie są bezpośrednio 

związane z omawianym obszarem, ale mogą być pomocne w procesie rewitalizacji tj. środowiska 

naukowe i oświatowe oraz organizacje społeczne i stowarzyszenia. Istotna wydaje się także 

współpraca z podmiotami, które mogą umożliwić realizację programu poprzez udzielenie 

pożyczek i kredytów na działania inwestycyjne i koncepcyjne (m.in. banki czy inne instytucje 

finansowe). 

 Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację Programu Rewitalizacji oraz współpracy 

partnerskiej w ramach rewitalizacji będzie Urząd Gminy Kłoczew wraz z jednostkami 

organizacyjnymi. 

Drugą grupę podmiotów zakwalifikować należy, jako współwykonawców programu rewitalizacji. 

Będą to: 

-  instytucje publiczne zlokalizowane w obrębie obszaru 

-  przedsiębiorcy, których działalność związana jest z obszarem rewitalizacji 

Ostatnią – trzecią grupę podmiotów stanowią partnerzy programu. Do tej grupy zaliczyć należy:- 

-  lokalne stowarzyszenia 

-  instytucje finansowe, w tym banki 

-  środowiska naukowe i oświatowe 

- instytucje pomocowe, w tym instytucje Unii Europejskiej 

Partnerzy mogący wspomóc realizację zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji Miejscowości 

Kłoczew , m.in.: 

- gminy sąsiednie 

- Starostwo Powiatowe w Rykach 

- Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 

- Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 



 
 

9.4. Konsultacje społeczne i współpraca partnerska w ramach programu 
rewitalizacji. 
 Jednym z elementów w procesie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji mogą być 

konsultacje społeczne, których celem jest włączenie wspólnoty lokalnej w procesy decyzyjne 

zachodzące w urzędzie. Jednocześnie, głos mieszkańców (ich pomysły) pozwala na pełniejsze 

spojrzenie na zagadnienia związane z kierunkami rewitalizacji obszaru gminy oraz najpilniejszymi 

sprawami do rozwiązania. Z tych też względów, do prac nad Programem Rewitalizacji zaprasza 

się szereg osób tworzących społeczność lokalną, chcących aktywnie wspierać działania 

podejmowane na terenie wsi. Założenie odpowiedniego harmonogramu zadań, pozwoli na 

odpowiednią konstrukcję budżetu gminy oraz będzie ułatwiało podejmowanie decyzji 

inwestycyjnych. Na podstawie tak określonych kierunków działań pod kątem ich ważności, 

przypisać można konkretne zadania do realizacji, które obejmować będą teren miejscowości 

Kłoczew. 

 Bardzo pomocne są zebrania konsultacyjne z mieszkańcami miejscowości, podczas 

których mogą oni wyrazić swoje opinie na temat preferowanych kierunków zmian w polityce 

miasta i gminy dotyczącej zagadnień infrastrukturalnych, społecznych, gospodarczych, 

turystycznych. Mogą oni zasugerować najpilniejsze potrzeby wsi, niezbędne inwestycje, a także 

określić sfery, w których miasto jest zarządzane poprawnie. Wymienione sugestie i uwagi 

mieszkańców mogą zostać zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji. 

9.5. Komunikacja społeczna (działania informacyjno-promocyjne). 

Ważnym elementem realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miejscowości Kłoczew na lata 

2013-2020 będą działania informacyjne i promocyjne programu (komunikacja społeczna). 

Zadania w zakresie komunikacji społecznej obejmują: 

- zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o działaniach realizowanych przez podmioty 

w ramach procesu rewitalizacji 

- zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania przez podmioty 

wsparcia finansowego w ramach funduszy strukturalnych i innych środków wspierających 

działania rewitalizacji w miejscowości 

- czytelną informację o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie 

procedurach 

- zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w realizację i monitorowanie 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Kłoczew w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych 



 
 

- inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym, zwłaszcza  

z wykorzystaniem mediów lokalnych i regionalnych 

- wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak Internet czy poczta elektroniczna w celu 

usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji 

- promowanie udanych efektów współpracy pomiędzy Urzędem Gminy, a powiatem ryckim, 

sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi 

Komunikacja społeczna w ramach procesu rewitalizacji powinna być realizowana poprzez 

następujące instrumenty: 

- spotkania propagujące informacje o możliwościach wykorzystania środków unijnych oraz 

innych środków zewnętrznych na zadania z zakresu rewitalizacji 

- wykorzystanie tablic informujących o współfinansowaniu inwestycji z funduszy strukturalnych 

Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych 

- strony internetowe - szybkie i ogólnodostępne źródło informacji dla potencjalnych 

beneficjentów i instytucji o aktualnych możliwościach skorzystania ze wsparcia finansowego, a dla 

opinii publicznej stanowić będą kompleksowe źródło informacji o osiągnięciach w realizacji 

założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Miejscowości Kłoczew 

- współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi - jako kluczowy element przy realizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji 

- inne działania promocyjne i informacyjne np. broszury czy ogłoszenia. 

Główne cele działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach wdrożenia do 

realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji: 

- skuteczne poinformowanie potencjalnych zainteresowanych o możliwościach zgłoszenia 

własnych projektów do realizacji w ramach Programu 

- podniesienie świadomości opinii publicznej o rezultatach zaangażowania miasta w zaspokajanie 

potrzeb społecznych. 

- dostęp do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji 

- pobudzenie do wyrażania własnych opinii 

 Wszelkie działania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miejscowości Kłoczew, które będą 

współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej objęte zostaną zasadami 



 
 

informowania i promocji zawartymi w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 

r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie 

(WE) nr 1260/1999. 


