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Wprowadzenie
Władze Gminy Klimontów w celu zapewnienia coraz lepszych
warunków zamieszkania i wypoczynku mieszkańców Gminy, aktywnej ochrony
walorów i zasobów ekologicznych, poprawy stanu środowiska przyrodniczego,
tworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców i funkcjonowania
podmiotów gospodarczych oraz wzrostu rangi Gminy w województwie, jak i w skali
całego kraju, wprowadzają nowoczesne metody zarządzania dalszym rozwojem
Gminy, tj. zarządzanie strategiczne.
Wynika to z faktu, iż działania władz lokalnych zmierzające do poprawy
warunków życia czy poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej na
terenie Gminy nie mogą być prowadzone metodą prób i błędów oraz wyłącznie na
podstawie decyzji bieżących. Co więcej, Gmina dysponuje ograniczoną pulą środków
finansowych,

których

wydatkowanie

musi

być

starannie

przemyślane

i ukierunkowane.
W konsekwencji zostały opracowane i przyjęte stosownymi uchwałami
Rady Gminy Klimontów podstawowe dokumenty strategiczne:


Plan Rozowju Lokalnego 2004-2006;



Strategia Rozwoju Gminy Klimontów 2007-2015;



Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Klimontów
Zapisy i ustalenia zawarte w dokumentach są merytoryczną podstawą

do

prowadzenia

przez

władze

Gminy

i kompleksowej polityki rozwoju Gminy.

Klimontów

długookresowej,

spójnej

Wokół celów i zadań realizacyjnych

określonych w ww. dokumentach skupiać się będą wszelkie działania władz
Klimontowa

zmierzające

do

zapewnienia

(przy

danych

uwarunkowaniach

zewnętrznych i wewnętrznych) jak najlepszego środowiska życia mieszkańców
i funkcjonowania podmiotów gospodarczych.
Planowa

i

konsekwentna

realizacja

ustaleń

zawartych

w dokumentach strategicznych wiąże się w znacznej mierze z inwestycjami
komunalnymi, co wymaga z kolei sformułowania skoordynowanej strategii
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inwestycyjnej Gminy w postaci Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy
Klimontów na lata 2008 – 2015 (w skrócie WPI). WPI jest „pomostem” pomiędzy
ujętymi w siedmioletniej perspektywie celami rozwoju i zadaniami realizacyjnymi
zawartymi w Strategii Rozwoju Gminy Klimontów 2007-2015 a corocznymi
budżetami Gminy. Stanowi także podstawowy instrument koordynacji procesu
planowania i realizacji inwestycji komunalnych.
Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego przyczyni się do
poprawy efektywności wydatkowania środków finansowych będących w dyspozycji
władz Gminy. Corocznie uchwalany budżet Gminy Klimontów będzie służył realizacji
perspektywicznej polityki rozwoju społeczno – gospodarczego, zagospodarowania
przestrzennego oraz ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.
Na podstawie ustaleń WPI będą sporządzane wieloletnie programy inwestycyjne
w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych (art. 110).
Wieloletni Plan Inwestycyjny umożliwi władzom Gminy Klimontów
prowadzenie skoordynowanej działalności inwestycyjnej oraz wydawanie publicznych
pieniędzy z budżetu Gminy zgodnie z zapisem art. 28 Ustawy o finansach
publicznych, według którego: „wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób
celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych
nakładów, umożliwiający terminową realizację zadań publicznych oraz w wysokości
i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.
Dokument pod nazwą Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Klimontów
na lata 2008 – 2013 wskazuje priorytetowe kierunki i sposoby wydatkowania części
budżetowych – wydatków inwestycyjnych. Stanowi on zbiór wybranych, ocenionych
i przyjętych do realizacji przez władze Gminy Klimontów komunalnych zadań
inwestycyjnych w okresie czasu określonym przez daty 2008 – 2015. Przyjęcie WPI
jest wyrazem dążenia do poprawy sprawności organizacyjnej i skuteczności działań w
rozwiązywaniu problemów Gminy, jak również przejawem dbałości o efektywne
spożytkowanie ograniczonych środków publicznych pochodzących z budżetu Gminy.
Przekonanie władz Gminy Klimontów, iż zgodnie z zapisami Konstytucji
RP i innych ustaw oraz zgodnie z wymogami Unii Europejskiej należy konsekwentnie
wcielać w życie zasadę, zrównoważonego rozwoju Gminy Klimontów, tj. przyjmować
za nadrzędne wymogi ekologiczne w stosunku do procesów rozwoju społeczno –
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gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego, legło u podstaw sformułowania
WPI. Podejście takie oznacza, iż rozwój Gminy nie może dokonywać się „kosztem”
zasobów przyrodniczych Gminy, a wszelkie podejmowane działania powinny
koniecznie uwzględniać konsekwencje ekologiczne jakie ze sobą niosą, ponieważ
jednym z podstawowych warunków podnoszenia jakości życia mieszkańców Gminy
jest dobry stan środowiska przyrodniczego.
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Część I Podstawowe informacje o Gminie Klimontów

Gmina Klimontów to gmina wiejska położona w województwie
świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim. W latach 1975-1998 Gmina ta, zgodnie
z obowiązującym wówczas podziałem administracyjnym kraju, znajdowała się
w województwie tarnobrzeskim.
Gmina Klimontów graniczy z ośmioma innymi gminami, tj. od północy
z Gminą Iwaniska, z Gminą Lipnik oraz z Gminą Obrazów, a od wschodu z Gminą
Koprzywnica i z Gminą Samborzec. Na południe od Klimontowa znajduje się
natomiast Gmina Łoniów, a na zachód Gmina Staszów i Gmina Bogoria.

Gmina Klimontów leży na wyżynie Kielecko-Sandomierskiej, przy trasie
Warszawa – Rzeszów, w odległości 30 km od Sandomierza. Jest lokalnym węzłem
drogowym, z którego prowadzą drogi do Opatowa, Staszowa i Sandomierza.
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Układ drogowo – uliczny Gminy Klimontów składa się z:


dróg krajowych – 10,72 km (droga Radom-Rzeszów Nr 9, o dobrym stanie
technicznym),



dróg wojewódzkich – 15,38 km (droga Iwaniska-Koprzywnica nr 758, stan
techniczny – dobry),



dróg powiatowych - 56,14 km (stan techniczny jest dostateczny):



dróg gminnych – 90,55 km (dostateczny stan techniczny).

W Gminie Klimontów nie ma linii kolejowych oraz brak dworców PKS. W
Klimontowie w kontekście komunikacji zbiorowej brak jest linii kolejowych
i dworców PKS, funkcjonuje natomiast prywatna komunikacja – 4 przewoźników.
Krajobraz Gminy to stosunkowo płaska wyżyna lessowa, wyniesiona na
wysokość 220-290 m n.p.m., z bardzo gęstą siecią dolin i wąwozów lessowych
stanowiących dopełnienie doliny Koprzywianki, będącej dominującą częścią
tutejszego krajobrazu. (Gmina Klimontów leży w całości w dorzeczu Koprzywianki,
lewego dopływu Wisły.)

Wysoką wartość krajobrazową przedstawiają zwłaszcza

wąwozy

w

wyerodowane

lessowych

pokrywach

występujące

przeważnie

w miejscowości Konary. Wysokość względna, ponad dna dolin, wynosi 20-50 m
n.p.m. Doliny głównych rzek występują na wysokości 200 m n.p.m. i są stosunkowo
szerokie, np. szerokość dna doliny Koprzywianki wynosi 200-1500 m (najszersza jest
w okolicy Klimontowa i Nawodzic). Różnica wysokości względnej w obrębie Gminy
wynosi 120 m, od 170 m n.p.m. w dolinie Koprzywianki (wieś Rybnica) do 290 m.
n.p.m. w okolicy Konar i Nawodzic. Dużą atrakcję krajobrazową Gminy stanowią
kompleksy stawów rybnych, z których największe znajdują się w Ułanowicach
i Rybnicy oraz zalew w Szymanowicach o pow. 54ha.
Powierzchnia Gminy Klimontów liczy 99,24 km2, co stanowi 14,68%
powierzchni powiatu sandomierskiego.
W skład Gminy Klimontów wchodzą: Adamczowice, Beradz, Borek
Klimontowski, Byszów, Byszówka, Dziewków, Goźlice, Grabina, Górki, Góry
Pęchowskie, Kępie, Klimontów, Kroblice Pęchowskie, Krobielice, Konary, KonaryKolonia, Nasławice, Nawodzice, Nowa Wieś, Olbierzowice, Ossolin, Pęchów,
Pęchowiec,

Płaczkowice,

Przybysławice,

Pokrzywianka,

Rogacz,

Rybnica,
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Szymanowice Dolne, Szymanowice Górne, Śniekozy, Ułanowice, Węgrce, Wilkowice,
Zakrzów.
Szacuje

się,

iż

obecnie

Gminę

Klimontów

zamieszkuje

9024

mieszkańców. Sam Klimontów liczy dziś ponad 2000 mieszkańców i dąży do
odzyskania praw miejskich. (Klimontów zachował cechy układu urbanistycznego i
zabudowy małego miasteczka.)
Statystyka stałych mieszkańców Gminy Klimontów według wieku i płci
(stan na dzień:2007.05.09)
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W Gminie Klimontów występują korzystne dla rozwoju rolnictwa
warunki klimatyczne, a także dobre gleby:
•

grunty orne - 6964,9522 ha,

•

sady - 347,5062 ha

•

łąki - 644,0264 ha

•

pastwiska - 307,2272 ha

•

grunty pod lasami - 1024,2021 ha (w tym lasy i grunty leśne - 982,6603 ha,
grunty zakrzewione i zalesione - 41,5418 ha)

•

grunty pod wodami - 66,7188 ha (w tym: wody stojące - 8,0039 ha, wody
płynące - 38,9721 ha, rowy - 19,7878 ha) + 54ha-zalew + 1.4 ha-kąpielisko
W podziale na poszczególne klasy bonitacyjne struktura gleb w Gminie

Klimontów przedstawia się następująco:
Klasa bonitacyjna

Grunty
orne
Sady

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

443,5800

1691,6871

1999,0375

776,5235

887,4251

664,4802

402,5413

99,6775

38,6300

107,8285

97,5707

28,6263

38,0205

23,2992

12,6850

0,8460
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Klasa bonitacyjna
I

II

III

IV

V

VI

Łąki

0,5600

112,4319

298,4053

170,2537

48,5977

13,7778

Pastwiska

0,5300

18,5616

79,7535

92,9350

51,9703

63,4768

Tereny komunikacyjne Gminy stanowią drogi oraz tereny kolejowe i
inne. Pozostała powierzchnię Gminy zajmują zabudowane tereny osiedlowe (309,63
ha) oraz nieużytki (51,88 ha)
Gospodarka Gminy bazuje obecnie głównie na uprawie buraka
cukrowego, zbóż, warzyw, sadownictwa oraz hodowli. W Gminie dominują małe oraz
srednie gospodarstwa rolne o pow. ok. 5 ha, w tym zdecydowanie przeważa sektor
indywidualny.

Na

terenie Gminy, w

Rybnicy,

działają dwa gospodarstwa

agroturystyczne, dysponujące 10 miejscami noclegowymi każde.
W przemyśle i usługach pracuje 10% ogółu zatrudnionych. Natomiast
716 osób jest bezrobotnych.
Według danych z roku 2007, średni dochód na mieszkańca wynosił
1339,26 zł.
Z pośród wielu podmiotów gospodarczych działających na terenie
Gminy, najliczniej reprezentowane są podmioty związane z: handlem oraz usługami
(231 podmiotów). Do większych z około 20 zakładów usługowych należą:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "KLIM-GAZ", Przedsiębiorstwo Usługowo –
Produkcyjno - Handlowe "OMIKRON" sp. z o.o., Stacja Paliw Klimontów, G.S. „SCh”
Klimontów, UG Klimontów, FHU Kon-Kar.
Na terenie Gminy funkcjonują dwa ośrodki zdrowia (w Klimontowie
i Goźlicach), dwie apteki oraz jedno przedszkole i cztery biblioteki. Infrastrukturę
edukacyjną Gminy tworzą natomiast działające na jej terenie szkoły podstawowe (2+2
filie), gimnazjum, oraz zespół szkół ponadgimnazjalnych, w którego skład wchodzą:
liceum ogólnokształcące o profilach: humanistyczny, biologiczno-chemiczny i matam
tyczno-informatyczny, technikum handlowe dzienne 4 letnie, technikum dzienne o
profilu mechanicznym - specjalność budowa maszyn, Zasadnicza Szkoła Zawodowa o
specjalności ślusarz oraz szkoły zaoczne: Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych i
Technikum dla dorosłych o specjalności technika ekonomisty.
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Wszystkie sołectwa Gminy są stelefonizowane, a na terenie Gminy
zainstalowana jest automatyczna centrala telefoniczna.
Poza ww. cechami charakterystycznymi Gminy jej dodatkowymi
walorami są piękne krajobrazy oraz trasy turystyczne, w kierunku Sandomierza,
Koprzywnicy, Ujazdu, Opatowa i Staszowa. Niewielkie odległości dają możliwość
uprawiania turystyki rowerowej i konnej. Atrakcyjność Gminy znacznie wzrosła, gdy
ukończony został zalew w Szymanowicach Dolnych o pow.55 ha.
Gmina

posiada

szeroką

ofertę

w

zakresie

kultury,

turystyki

i wypoczynku. Organizowane są tu różnego rodzaju imprezy kulturalne, cykliczne
imprezy o charakterze lokalnym, ponadlokalnym, jak również ogólnopolskim.
Mnogość propozycji imprez kulturowych organizowanych na terenie Gminy wynika z
prężnej

działalności

Gminnego

Ośrodka

Kultury,

który

sprawuje

nadzór

merytoryczny nad twórcami, zespołami i kołami zainteresowań z terenu Gminy
Klimontów. GOK w Klimontowie współpracuje ze szkołami na terenie całej Gminy,
poszczególnymi Kołami Gospodyń Wiejskich, Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych oraz z
organizacjami społecznymi takimi jak Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Koło

Gminne,

Związek

Kombatantów

Rzeczypospolitej

Polskiej

i Byłych Więźniów Politycznych, Towarzystwo Przyjaciół Klimontowa.
W

Klimontowie

działa

również

Ludowy

Klub

Sportowy

„Klimontowianka”, założony w 1952 roku.
Natomiast, jeśli chodzi o dobra kulturowe i zabytki to Gmina posiada
kilka takich obiektów. W pierwszej kolejności wymienić należy barokową kolegiatę
pod wezwaniem św. Józefa ufundowaną przez kanclerza Jerzego Ossolińskiego. W
innych sołectwach Gminy Klimontów na uwagę zasługują: kościół w Goźlicach
z XIII wieku wybudowany za czasów panowania Bolesława Krzywoustego
i wielokrotnie rozbudowywany, pałac Ledóchowskich z początku XIX wieku,
przebudowany w roku 1896 przez Władysława Marconiego (Górki Klimontowskie),
pozostałości zamku Ossolińskich z lat 1633-1635 z zachowanymi resztkami
fundamentów

i

potężna

arkada

mostu

łączącego

dawniej

pałac

z przeciwległym wzgórzem, oraz kaplica podziemna zwana Betlejemską z 1640 roku,
zbudowana na rzucie zbliżonym do trójkąta, nakryta nadziemnym kopcem usypanym
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z ziemi przywiezionej z miejsca narodzin Chrystusa - Betlejem w Ossolinie, wąwozy
lessowe oraz ruiny zamku z XIV wieku, nazywanego „wejściem do piekła" w
Konarach, cmentarz legionistów z pomnikiem odsłoniętym 8.IX.1929 roku przez
prezydenta Ignacego Mościckiego w Górach Pęchowskich, zespół dworski, dwór
murowany z XIX wieku w Pęchowie. Do walorów krajobrazowo-przyrodniczych
zaliczyć należy XIX wieczną aleję kasztanową prowadzącą z Klimontowa do Górek
Klimontowskich oraz dworski park krajobrazowy w Byszowie - również z XIX wieku.
Zarówno walory krajobrazowe jak i liczne zabytki świadczą o wysokiej atrakcyjności
turystycznej Gminy.
Gmina Klimontów wykazuje dużą dbałość o kwestie związane z ochroną
środowiska i ekologią, jest członkiem Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza
Koprzywianki, którego celem jest utrzymanie pierwszej klasy czystości rzeki
Koprzywianki oraz ochrona i kształtowanie naturalnego środowiska dorzecza
Koprzywianki.
Członkami Związku (oficjalnie zarejestrowanego 27 kwietnia 1994 roku)
jest jedenaście gmin: Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica,
Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Samborzec, Sadowie oraz Sandomierz.
Związek podejmuje wspólne działania w zakresie:


ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu, będących bazą dla rekreacji
i turystyki,



pozyskiwania środków finansowych i innych form pomocy do realizacji
inwestycji ekologicznych,



ukierunkowania rozwoju gospodarczego zrzeszonych gmin w oparciu
o naturalne walory przyrodnicze.

Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki umożliwia wymianę doświadczeń w realizacji
zadań komunalnych. Reprezentuje wspólne interesy gmin, szczególnie w zakresie
zadań związanych z ekologią, a także inicjuje i wspiera indywidualne przedsięwzięcia
gmin w tym zakresie.
W

ramach

działań

zmierzających

do

w zakresie ochrony środowiska i ekologicznego

podniesienia

standardów

gospodarowania zasobami

naturalnymi w Klimontowie wybudowano mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię
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ścieków, o długości sieci 14,8 km. Ponadto, na terenie gminy, w Szymanowicach
Dolnych, zlokalizowano wysypisko śmieci o pow. 1,35 ha i o pojemności 39,965 m3.
Władze Gminy Klimontów koncentrują swoją uwagę na likwidacji
niedoborów w zakresie sieci wodnej, kanalizacyjnej oraz dróg gminnych i
powiatowych występujących na terenie Gminy.
Inwestycje realizowane na terenie Gminy Klimontów sprzyjają
niewątpliwie

poprawie

warunków

życia

mieszkańców

i

stanu

środowiska

przyrodniczego. Wpływają także na poprawę konkurencyjności gospodarki lokalnej
i wzrost atrakcyjności lokalizacyjnej Gminy dla potencjalnych inwestorów w sferze
mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej.

13
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Część II Istota i cele Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Konsekwentna

i

systematyczna

realizacja

założeń

zawartych

w dokumentach strategicznych przyjętych przez Radę Gminy Klimontów na lata 2007
– 2015 w celu jak najlepszego zaspokajania różnorodnych potrzeb mieszkańców
Gminy

oraz

tworzenia

jak

najlepszych

warunków

dla

dalszego

rozwoju

gospodarczego, a także wzrostu rangi Gminy w otoczeniu (przy istniejących
uwarunkowaniach przyrodniczo - społeczno – ekonomicznych) związana jest
w znacznej mierze z inwestycjami komunalnymi w zakresie:


usług społecznych i mieszkalnictwa komunalnego,



infrastruktury technicznej i zagospodarowania przestrzennego,



ochrony walorów i zasobów środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa
kulturowego.
Jednak ograniczoność środków finansowych składających się na budżet

będący w dyspozycji władz Gminy determinuje skalę i tempo możliwości
zaspokajania potrzeb społecznych oraz gospodarczych. Sytuacja ta wymaga
racjonalnego podejmowania decyzji o sposobie i kierunkach wydatkowania środków
budżetowych na cele inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne Gminy Klimontów nie
mogą być planowane w perspektywie krótkoterminowej, czyli w kontekście jednego
roku budżetowego, gdyż jak pokazuje polska praktyka, prowadzi to do nadmiernej
rozbudowy frontu inwestycyjnego, wydłużenia cyklu inwestycyjnego poszczególnych
przedsięwzięć.

W

konsekwencji

powoduje

to

wzrost

ogólnych

wydatków

inwestycyjnych, a także przesunięcie w czasie korzyści dla mieszkańców i podmiotów
gospodarczych płynących z tytułu oddania do użytku danej inwestycji.
Dlatego też wydatki inwestycyjne muszą być programowane w dłuższej
perspektywie czasowej, czyli minimum w perspektywie kilku najbliższych lat. Jedynie
taki sposób prognozowania inwestycyjnego prowadzi do racjonalnego wydatkowania
środków finansowych na rzecz Gminy, co z kolei umożliwia (przy odpowiednich
nakładach finansowych) uzyskanie maksymalnego efektu społeczno-gospodarczego
w postaci coraz lepszego środowiska życia mieszkańców i funkcjonowania podmiotów
gospodarczych.
14
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Wieloletni Plan Inwestycyjny jest wiec procesem polegającym na
wyborze inwestycji komunalnych w dłuższym horyzoncie czasu (w perspektywie
przynajmniej kilkuletniej), zmierzający do tego, aby - przy danych uwarunkowaniach
organizacyjno-finansowych Gminy - korzyści społeczne, gospodarcze i ekologiczne
osiągnięte dzięki jego realizacji były jak największe. Takie wieloletnie planowanie
inwestycyjne jest zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania, czyli z zasadą
„maksymalizacji

efektów

rzeczowych

przy

określonym

poziomie

zasobów

organizacyjno-finansowych”.
Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Klimontów na lata 2008 – 2015
będzie spełniał ważną rolę dla Wójta i Rady Gminy między innymi jako narzędzie
racjonalnego zarządzania finansami Gminy, zwłaszcza środkami inwestycyjnymi,
a także jako narzędzie umożliwiające optymalne wykorzystanie ograniczonych
środków publicznych oraz jako mechanizm podejmowania decyzji o skali i tempie
realizacji inwestycji komunalnych. WPI spełniać będzie również funkcję instrumentu
koordynującego działania poszczególnych referatów Urzędu Gminy i gminnych
jednostek organizacyjnych związane z przygotowaniem oraz przebiegiem procesu
inwestycyjnego. To również podstawa do ubiegania się o dofinansowanie ze środków
pomocowych Unii Europejskiej oraz o kredyty komercyjne w bankach, a także
podstawa emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na realizację konkretnych
zadań

inwestycyjnych.

Bez

WPI

niemożliwe

byłyby

skuteczne

negocjacje

z prywatnymi inwestorami w sprawie zaangażowania ich kapitału w realizację
konkretnych

inwestycji

komunalnych

(czyli

tzw.

przedsięwzięć

publiczno-

prywatnych).
Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Klimontów na lata 2008 – 2015
jest

także

źródłem

gospodarczych

i

informacji

potencjalnych

dla

mieszkańców,

inwestorów

o

istniejących

planowanych

podmiotów
inwestycjach

komunalnych, ich rodzaju, kosztach, terminach realizacji oraz miejscach lokalizacji.
Potrzeby Gminy Klimontów w zakresie inwestycji komunalnych
znacznie przewyższają dostępne na ten cel fundusze, dlatego też ustalenia zawarte
w

Wieloletnim

zaspokajaniem

Planie
potrzeb

Inwestycyjnym
bieżących

są

wynikiem

mieszkańców

Gminy

a zaspokajaniem przyszłych potrzeb (wydatki inwestycyjne).

kompromisu
(wydatki

między
bieżące),

W procesie wyboru
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priorytetowych inwestycji planowanych do realizacji w najbliższych latach władze
Gminy Klimontów musiały zadecydować w sprawie tego jak duże środki finansowe
przeznaczyć na inwestycje, jaki ma być udział wydatków inwestycyjnych w ogólnych
wydatkach

budżetu

Gminy,

jakie

inwestycje

komunalne

potraktować

jako

pierwszoplanowe, a jakie odsunąć na plan dalszy (tzn. jakie inwestycje komunalne
mają priorytetowe znaczenie dla mieszkańców Gminy i dla potencjalnych
inwestorów) oraz w jaki sposób finansować preferowane inwestycje i z jakich źródeł
powinny pochodzić środki na finansowanie tychże inwestycji.
Z uwagi więc na ograniczoność dostępnych środków finansowych,
w pracach planistycznych podczas tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
nieustannie podejmowano trudne decyzje związane z wyborem danych inwestycji do
realizacji, nierzadko w sytuacji kiedy wszystkie planowane przedsięwzięcia wydawały
się jednakowo ważne dla Gminy.

16
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Część III Założenia i zasady tworzenia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Gminy Klimontów
Sformułowane w dokumentach strategicznych cele rozwoju Gminy
i zadania realizacyjne w przeważającym stopniu związane są z inwestycjami
komunalnymi. Liczba i zakres rzeczowy tych przedsięwzięć zawartych w obydwu ww.
dokumentach znacznie przekracza możliwości ich sfinansowania z budżetu gminy.
Dlatego też nie mogą być one rozpoczęte jednocześnie. W tej sytuacji występuje
konieczność określenia listy zadań priorytetowych, tzn. takich, które w pierwszej
kolejności należy kontynuować – w przypadku zadań w toku - lub rozpocząć –
w przypadku nowych zadań.
Ponadto, większość z zadań, zwłaszcza przedsięwzięć w zakresie
infrastruktury technicznej, charakteryzuje się z reguły wieloletnim cyklem realizacji,
co powoduje konieczność ich uporządkowania i koordynacji nie tylko w skali jednego
roku budżetowego, ale i w perspektywie wieloletniej.
Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Klimontów na lata 2008 – 2015
zawiera w swej treści całościowy plan inwestycji komunalnych w okresie objętym
planem oraz wielkość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację (ogólną
i w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne), a także roczne plany realizacji
inwestycji komunalnych zawierające rzeczowy wykaz inwestycji wraz z określoną
wielkością środków finansowych przeznaczonych na ich realizację. Pula wszystkich
środków finansowych przeznaczonych w danym roku budżetowym na realizację
inwestycji komunalnych określona została jako tzw. budżet inwestycyjny, który
w odróżnieniu od pozostałej części budżetu Gminy, określany jest jako budżet
operacyjny. Budżet inwestycyjny stanowi podstawę dla konstruowania rocznego
budżetu Gminy, a zwłaszcza rozmiarów wydatków inwestycyjnych.
Podstawową

cechą

charakterystyczną

Wieloletniego

Planu

Inwestycyjnego Gminy Klimontów na lata 2008 – 2015 jest odniesienie kosztów
programu inwestycyjnego do zdolności jego sfinansowania zarówno ze źródeł
wewnętrznych

(budżet

Gminy,

środki

finansowe

gminnych

jednostek
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organizacyjnych), jak i zewnętrznych (pożyczki, preferencyjne i komercyjne kredyty
bankowe, obligacje komunalne, zagraniczne środki pomocowe, budżet państwa).
Jednak podstawowym źródłem zabezpieczenia środków finansowych na
realizację przyjętych w WPI - zadań inwestycyjnych pozostaje budżet Gminy. W tej
sytuacji, aby mieć orientację w przewidywanych możliwościach sfinansowania zadań
inwestycyjnych z własnych środków, zachodzi konieczność ciągłego prognozowania
dochodów i wydatków budżetu Gminy.
Biorąc pod uwagę ww. stwierdzenia należy zaznaczyć, że Wieloletni Plan
Inwestycyjny Gminy Klimontów na lata 2008 - 2015 jest dokumentem, w którym
przedstawiono:


priorytety inwestycyjne Gminy wynikające z ustaleń dokumentów strategicznych
(cele rozwoju i zadania realizacyjne),



zbiorcze ujęcie kluczowych elementów polityki zrównoważonego rozwoju
społeczno – gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz usług
komunalnych w odniesieniu do inwestycji komunalnych,



odniesienie kosztu realizacji WPI do wszystkich środków finansowych, które mogą
być przeznaczone na ujęte w tym planie zadania inwestycyjne (źródła wewnętrzne
i zewnętrzne).
Podsumowując, Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Klimontów na lata

2008 – 2015 to z formalnego punktu widzenia dokument, przedstawiający listę
wybranych zadań inwestycyjnych, ujętych w formie rankingowej, planowanych do
realizacji w latach 2007-2015.
Dokument ten był tworzony w oparciu o zasady mówiące, iż WPI:


stanowi podstawowy instrument koordynacji wszystkich działań związanych
z przygotowaniem i przebiegiem procesu inwestycyjnego,



obejmuje okres siedmiu lat - jego okres został dostosowany do zasad
planowania budżetu funduszy pomocowych Unii Europejskiej, który jest
określany w cyklu siedmioletnim, tj. obecny budżet obejmuje lata 2007-2013,



ma charakter planu „kroczącego”, tzn. będzie on modyfikowany corocznie
poprzez

korekty

i

uaktualnianie

jego

zapisów,

przy

jednoczesnym

eliminowaniu minionego roku oraz uzupełnianiu o kolejny rok kalendarzowy,
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stanowi podstawę do corocznego tworzenia budżetu Gminy w części dotyczącej
wydatków inwestycyjnych,



zawiera zestaw inwestycji komunalnych w układzie priorytetowym (lista
rankingowa) przewidzianych do realizacji.
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Część IV Analiza dochodów i wydatków budżetowych Gminy
Klimontów.

4.1 Dane liczbowe i wnioski
Podstawową

cechą

Wieloletniego

Planu

Inwestycyjnego

Gminy

Klimontów na lata 2008 – 2015 jest odniesienie kosztów programu inwestycyjnego
do zdolności jego sfinansowania przez Gminę zarówno ze źródeł wewnętrznych,
tj. z budżetu Gminy, jak i zewnętrznych, takich jak: kredyty bankowe, obligacje
komunalne, zagraniczne środki pomocowe (w tym środki Unii Europejskiej) i budżet
państwa. Jednak jak już wcześniej wspomniano głównym źródłem finansowania
inwestycji komunalnych jest budżet Gminy. Dlatego też, aby mieć orientację co do
przewidywanych możliwości sfinansowania zadań inwestycyjnych z własnych
środków, należy w sposób ciągły prognozować dochody i wydatki budżetowe.
Dochody budżetu Gminy Klimontów wzrosły w latach 2002-2006
nominalnie z 11 687,68 tys. zł. do 15 615,05 tys. zł, co w analizowanym okresie całym
okresie dało wzrost o 33%. Należy zwrócić uwagę na tendencję wzrostową w poziomie
dochodów. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Klimontów w cenach bieżących
i stałych, z wyszczególnieniem ich głównych źródeł dla lat 2002-2006, przedstawiono
w poniższych zestawieniach:
Struktura dochodów budżetu Gminy
Lp. Wyszczególnienie
2002
2003
2004*
1
Dochody własne
2 580 410
3 742 722
3 405 716

2005*
4 002 060

2006*
3 263 796

2

Subwencje

7 131 997

7 355 988

7 609 319

7 522 147

8 094 861

3

Dotacje celowe

1 975 280

2 030 936

1 994 724

2 684 645

4 256 392

Razem 11 687 687 13 129 646 13 009 759 14 208 852 15 615 049

20
Klimontów, MAJ 2007 rok

Wieloletni Plan Inwestycyjny
Gminy Klimontów na lata 2008 – 2015

Struktura podstawowych dochodów własnych
Lp. Wyszczególnienie
2002
2003
2004
2005*
1
Podatek rolny
425 884
498 083
547 274
554 338
2
Podatek od
755 028
689 556
711 531
737 785
nieruchomości
3
Udz. pod. doch.
479 306
552 840
711 932
761 503
osób fizycznych
4
Pod. od środk.
75 775
85 413
80 922
74 328
transportowych
5
inne podatki i
844 417
1 916 830
1 354 057
1 874 106
opłaty
Razem 2 580 410 3 742 722 3 405 716 4 002 060

2006*
547 873
684 501
963 356
82 094
985 972
3 263 796

Struktura wydatków budżetowych Gminy Klimontów
Lp Rodzaj wydatków

2002

2003

2004

2005*

1

Wydatki bieżące

9 946 382

9 639 460 10 289 632

2

Wydatki

1 583 029

3 456 862

2006*

12 101 248

13 993 766

2 581 955

2 643 762

11 529 411 13 096 322 13 608 160 14 683 203

16 637 528

3 318 528

inwestycyjne
Razem:

Analizy historyczne wielkości i dynamiki zmian dochodów i wydatków
budżetu Gminy Klimontów wykazały następujące zjawiska:


Wzrost wartości dochodów ogółem o 33% (w całym analizowanym okresie).
Ten trend w miarę możliwości powinien znaleźć kontynuację w bieżącej
i przyszłej polityce finansowej gminy. Wzrastający zasób środków budżetowych
daje możliwość lepszego wypełniania funkcji samorządu terytorialnego jako
gospodarza

terenu.

Tendencja

ta

świadczy

o

wzroście

potencjału

ekonomicznego Gminy i umacnianiu jej bazy ekonomicznej, a także
skuteczności realizacji polityki dochodowej przez władze Gminy (relacja wzrost
potencjału – wzrost wpływów budżetowych). Głównym składnikiem dochodów
własnych są podatki i opłaty lokalne. Zachodzi więc relacja silniejsza baza –
wyższe wpływy budżetowe. Utrzymanie tej tendencji będzie oznaczać dalszy
wzrost budżetu. To z kolei będzie sprzyjać realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej. Tendencja ta sprzyja również kształtowaniu
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stabilnych podstaw prognozowania budżetu. Im więcej środków budżetowych
podlega lokalnemu władztwu decyzyjnemu, tym większa przewidywalność
wpływów, a tym samym trafność prognoz finansowych;


Spadek wpływów z tytułu dochodów własnych w 2006 roku w porównaniu
z 2005 rokiem.



Z

punktu

widzenia

gospodarowania

budżetem

i

możliwości

jego

długookresowego prognozowania zanotowane w analizowanym okresie zmiany
są korzystne dla Gminy Klimontów. Uniezależniają bowiem budżet od
dochodów

wspomagających

(subwencje,

dotacje),

nie

podlegających

lokalnemu władztwu decyzyjnemu. Wzrastający udział dochodów własnych
i udziałów w podatkach budżetu państwa sprzyja tworzeniu trafnych prognoz
i strategii rozwojowych. Jest też wskaźnikiem pozytywnie ocenianym przez
podmioty zewnętrzne, w tym instytucje kapitałowe i finansowe - w sytuacji
wejścia na rynek kapitałowy.


Wydatki budżetu Gminy Klimontów zwiększyły się w badanym okresie ze
11.529,41 tys. zł w 2002 r. do 16.637,5 tys. zł w 2006r. ,co daje wzrost o 44%

Najwyższe realne wartości dochodów były w 2006r. (16 637,5 tys. zł)., co wiąże
się z faktem realizacji projektów inwestycyjnych w ramach ZPORR 20042006r.


Sytuacja finansowa Gminy Klimontów nakazuje corocznie monitorować wynik
finansowy budżetu Gminy, z zaleceniem przeciwdziałania zbyt szybkiemu
przyrostowi
wskaźnikowe

wydatków
powinny

w

stosunku

być

do

wzrostu

prowadzone

w

dochodów.

symulacjach

Analizy
kolejnych

wariantowych prognoz budżetu. W kolejnych latach władze stanowiące
i wykonawcze Gminy powinny dążyć do wzrostu bazy dochodowej. Będzie to
możliwe, jeśli Władze Gminy zdecydują się na realizację nowych inwestycji,
zwiększających lokalną bazę ekonomiczną, a tym samym jej potencjał
dochodowy. Jest to zazwyczaj proces trwający kilka lat. Kluczowym
zagadnieniem jest utrzymanie stabilności prowadzonej polityki w dłuższym
okresie.

22
Klimontów, MAJ 2007 rok

Wieloletni Plan Inwestycyjny
Gminy Klimontów na lata 2008 – 2015
Przed organem stanowiącym i wykonawczym Gminy Klimontów stoją
następujące wyzwania:


ustalenie proinwestycyjnych proporcji podziału środków budżetowych,
wyrażających się we wzroście wydatków inwestycyjnych,



umiejętny montaż finansowy inwestycji, wykorzystujący zewnętrzne źródła
finansowania (w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej) oraz stałe
monitorowanie płynności finansowej i zdolności kredytowej Gminy.
Realizacji tych wyzwań będzie sprzyjać wypracowanie prorozwojowej,

zyskującej szeroką akceptację strategii zarządzania Gminą Klimontów.

4.2 Scenariusz finansowania wydatków inwestycyjnych budżetu
Gminy Klimontów do 2015 roku

Z perspektywy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Klimontów
na lata 2008 – 2015 najważniejszą kwestią jest wysokość środków finansowych
z budżetu Gminy, które mogą być przeznaczone na realizację zapisanych w WPI
zadań inwestycyjnych. W procesie realizacji ww. zadań niezbędnym elementem
montażu finansowego projektów będzie racjonalne korzystanie z długu komunalnego,
jednak wyłącznie w wysokości odpowiadającej możliwościom finansowym Gminy.
Aby zaś ocenić te możliwości należy przeprowadzić, na podstawie posiadanej
prognozy budżetowej, symulację pozwalającą zbadać do jakiej maksymalnej
(bezpiecznej) wysokości Gmina może zaciągnąć dług oraz odpowiedzieć na pytanie
dotyczące rodzaju instrumentu dłużnego, który byłby dostosowany do kondycji
finansowej i rodzajów programów inwestycyjnych Gminy Klimontów. Władze
powinny również pamiętać, iż rekomendowane jest bezwzględne unikanie zaciągania
długu na cele bieżącej konsumpcji. Prognoza finansowa na kilka najbliższych lat
powinna wyszczególniać każdy zaciągnięty kredyt i przedstawić dla niego odrębny
harmonogram spłat rat kapitałowych oraz odsetek, co byłoby następnie uwzględnione
w projekcji wyników finansowych.
Tradycyjne ujęcie planu inwestycyjnego określa, iż zawiera on
zestawienie zadań inwestycyjnych, jest wyszczególnieniem inwestycji realizowanych
bądź planowanych do realizacji przez Gminę. Jednak prezentowane poniżej
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w niniejszym planie zestawienie wydatków inwestycyjnych ma na celu nie tylko
wymienienie danych dotyczących zadań inwestycyjnych, ale przede wszystkim
zaprezentowanie możliwości inwestycyjnych Gminy Klimontów.
Skuteczna realizacja zadań inwestycyjnych zapisanych w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym Gminy Klimontów na lata 2008 – 2015 uwarunkowana jest
prowadzeniem

przez

Władze

Gminy

proinwestycyjnej,

czyli

tym

samym

prorozwojowej, polityki finansowej. Celami priorytetowymi tej polityki powinny być:


maksymalizacja dochodów budżetowych w perspektywie długookresowej –
której podstawowym czynnikiem jest trwały i dynamiczny rozwój gospodarczy,
stanowiący bazę dochodową zarówno dla mieszkańców jak i dla budżetu
Gminy,



racjonalizacja

wydatków

bieżących

–

która

powinna

polegać

na

minimalizowaniu kosztów świadczeń oraz usług Gminy na rzecz jej
mieszkańców przy jednoczesnym zachowaniu ich wysokiego, określonego
standardu (co z kolei wymaga prowadzenia stałego monitoringu bieżących
kosztów utrzymania określonych obiektów czy świadczonych usług),


zwiększenie efektywności wydatkowania własnych środków inwestycyjnych –
które

wymaga

implementacji

i

konsekwentnego

stosowania

zasady

maksymalizacji efektów z wydatkowanych nakładów lub minimalizacji
nakładów na uzyskanie założonego efektu.
Zasadę racjonalnego gospodarowania można stosować we wszystkich
fazach procesu inwestycyjnego począwszy od koncepcji projektu inwestycyjnego,
poprzez jego opracowanie, aż do realizacji. Najważniejszą kwestią jest w tym
przypadku maksymalne skracanie czasu trwania procesu inwestycyjnego, co jest
możliwe tylko dzięki precyzyjnemu planowaniu.
Środki finansowe na inwestycje komunalne mogą być zwiększone
poprzez szersze korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania, w tym przede
wszystkim z:


kredytów preferencyjnych na inwestycje proekologiczne,



kredytów zwykłych (komercyjnych),



obligacji komunalnych,



zagranicznych środków pomocowych, w tym środków z Unii Europejskiej,
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podejmowania wspólnych przedsięwzięć w ramach partnerstwa publicznoprywatnego.
Aby mieć orientację w przewidywanych możliwościach sfinansowania

zadań inwestycyjnych z własnych środków należy więc w sposób ciągły prognozować
dochody i wydatki budżetowe. Chodzi tu o określenie w perspektywie wieloletniej:


na jakim niezbędnym i racjonalnym poziomie muszą pozostawać wydatki
bieżące, aby zapewniły wykonanie wszystkich zadań statutowych Gminy,



jakie wolne środki brutto można wykorzystać na finansowanie inwestycji
komunalnych i obsługę długu,



jakie wolne środki netto mogą być przeznaczone na realizację zadań
inwestycyjnych (a więc po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego
zadłużenia i zabezpieczenia środków na obsługę planowanego zadłużenia),



jaka jest górna granica możliwości zadłużenia się Gminy - przyjmując
najbardziej prawdopodobne założenia co do warunków kredytowania
inwestycji komunalnych.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz zgodnie z sugestią Władz Gminy

Klimontów opracowano scenariusz finansowania inwestycji komunalnych w latach
2008-2013. Realizacja tego scenariusza zwiększa potencjał inwestycyjny Gminy
Klimontów oraz możliwość absorpcji przez Gminę środków z Unii Europejskiej.
Zalecana jest jednak stała racjonalizacja wydatków bieżących, zrównoważenie
budżetu, a tym samym zachowanie płynności finansowej w całym analizowanym
okresie. Wdrożenie i wykonanie tego planu daje możliwość realizacji wariantu
szybszego rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Klimontów.
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Część V Zgłoszone wnioski inwestycyjne
Proces sporządzania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy
Klimontów na lata 2008 - 2015 stanowił logiczną sekwencję działań, które po
ustaleniu formalnych i organizacyjnych ram procesu jego opracowywania, miały na
celu:


zgłoszenie wniosków inwestycyjnych przez mieszkańców, Radnych, Wójta
i jego Zastępcę, poszczególne komórki Urzędu Gminy i gminne jednostki
organizacyjne,



szczegółową charakterystykę inwestycji komunalnych oraz analizę i ocenę ich
znaczenia dla dalszego rozwoju Gminy,



stworzenie listy inwestycji komunalnych, przewidzianych do realizacji w latach
2008-2015.

5.1 Lista zgłoszonych wniosków inwestycyjnych
Zadania zgłoszone do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy
Klimontów na lata 2008 – 2015 wymienione zostały w załączniku nr 1 do WPI.

5.2 Kryteria kwalifikacji zadań inwestycyjnych do Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Gminy Klimontów na lata 2008 – 2015

Decyzje dotyczące wyboru projektów, które znalazły się w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym Gminy Klimontów na lata 2008 – 2015 były zdeterminowane
przez określone kryteria kwalifikacyjne, przy czym preferowano inwestycje
komunalne, co wynikało z priorytetów zawartych w dokumentach strategicznych
przyjętych przez Radę Gminy. Wybrane projekty musiały ponadto spełniać
dodatkowe kryteria, tj.:
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generować największe korzyści dla mieszkańców Gminy (wpływać na poprawę
warunków zamieszkania, obsługi i wypoczynku),



zapewniać ochronę zasobów i walorów środowiska przyrodniczego oraz
poprawę jego stanu,



sprzyjać zwiększaniu aktywności gospodarczej funkcjonujących podmiotów
gospodarczych oraz podnoszeniu atrakcyjności lokalizacyjnej miasta dla
nowych inwestorów,



stwarzać realne podstawy do ubiegania się o zagraniczne środki pomocowe,
w tym środki z Unii Europejskiej oraz preferencyjne pożyczki i kredyty, a także
dotacje z budżetu państwa i województwa.
Wybrane projekty musiały ponadto być przygotowane do realizacji od

strony formalno – prawnej i projektowo – technicznej. Mogły to również być
inwestycje kontynuowane.
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Zakończenie
Zadaniem władz lokalnych jest przede wszystkim zaspokajanie potrzeb
mieszkańców danego regionu w zakresie oferowanych świadczeń oraz usług.
Spoczywająca na władzach konieczność coraz lepszego zaspokajania tych potrzeb przy
ograniczonej puli środków finansowych pozostających w dyspozycji budżetu, w tym
przypadku budżetu Gminy Klimontów, rodzi konieczność opracowania dokumentów
pozwalających na racjonalny dobór i realizację działań umożliwiających coraz lepsze
funkcjonowanie władz lokalnych i samej Gminy na rzecz jej mieszkańców. Z uwagi na
to, iż skuteczne decyzje nie powinny być podejmowane pochopnie, w oparciu o
założenia formułowane tylko na najbliższy okres czasu, wypracowane dokumenty
strategiczne powinny mieć charakter długookresowy i obejmować okres przynajmniej
kilkuletni. Planowanie jednoroczne, jedynie w ramach perspektywy jednego budżetu,
nie pozwala na formułowanie dalekosiężnych planów i realizację strategicznych dla
regionu inwestycji.
W tej sytuacji konieczne dla Władz Gminy Klimontów jest prowadzenie
długofalowej polityki rozwoju, w oparciu o dokumenty strategiczne Gminy.
Realizacja założeń zawartych w ww. dokumentach nie byłaby
z kolei możliwa bez opracowania kroczących Wieloletnich Planów Inwestycyjnych,
które są „łącznikiem” pomiędzy dokumentami strategicznymi a ustaleniami
zawartymi w rocznych budżetach Gminy. Wieloletnie Plany Inwestycyjne umożliwiają
efektywną

koordynację

procesów

inwestycyjnych,

wpływając

na

poprawę

skuteczności wydatkowania ograniczonych środków finansowych z budżetu Gminy.
Podczas konstruowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy
Klimontów na lata 2008 – 2013 analizowano dwa rodzaje czynników, tj. potrzeby
mieszkańców Gminy oraz możliwości finansowe budżetu Gminy. Lista zadań
inwestycyjnych wybranych do realizacji jest więc pewnego rodzaju „złotym środkiem”,
kompromisem

umożliwiającym

wykonanie

wydatków

bieżących

i rozpoczęcie inwestycji długofalowych, które przyniosą korzyści dla mieszkańców
w perspektywie długoterminowej. Dzięki oparciu planów na założeniach budżetu oraz
na rzetelnych prognozach finansowych na kolejne lata, WPI zawiera możliwy do
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wykonania zbiór przedsięwzięć inwestycyjnych. Integralną częścią WPI jest
całościowy plan inwestycji komunalnych na okres 2008 – 2015 wraz z prezentacją
wielkości środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.
Szansą na zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy są przede
wszystkim środki pochodzące z Unii Europejskiej.
Położenie geograficzne, warunki przyrodnicze, czy znajdujące się na
terenie Gminy zabytki i pomniki przyrody zwiększają konkurencyjność tego obszaru
i stanowią jego znaczny potencjał rozwojowy. Planowanie długoterminowe oraz
rozsądne

dysponowanie

własnymi

środkami

budżetowymi

i

sięganie

po

dofinansowanie z funduszy unijnych zdecydowanie pozwoli Gminie Klimontów
wkroczyć na drogę długofalowego rozwoju z korzyścią dla wszystkich jej obecnych
mieszkańców oraz nowych przybyszy o potencjalnych inwestorów.

29
Klimontów, MAJ 2007 rok

Wieloletni Plan Inwestycyjny
Gminy Klimontów na lata 2008 – 2015

Załącznik Nr 1 Lista zadań inwestycyjnych Gminy
Klimontów przewidzianych do realizacji w latach 2008
– 2015
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