
UCHWAŁA NR MCXV/196/2014 
RADY GMINY W ZŁOTEJ 

z dnia 11 czerwca 2014 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chroberz Gmina Złota 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami) oraz art. 5 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 7 
marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 
173), Rada Gminy w Złotej uchwala, co następuje: 

1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Chroberz przyjęty przez Zebranie Wiejskie 

Sołectwa Chroberz w dniu 05.06.2014r. (uchwała zebrania Nr 1/2014) w brzmieniu jak w 

Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

W obecnym okresie programowania Gmina Złota będzie składać wnioski 
o dofinansowanie przedsięwzięć z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Dnia 5 czerwca 2014 roku w miejscowości Chroberz odbyło się zebranie wiejskie Sołectwa 
Chroberz, na którym przedstawiono i omówiono Plan Odnowy Miejscowości Chroberz. Po 
przeprowadzeniu dyskusji, postanowiono podjąć uchwałę Nr 1/2014 zatwierdzającą Plan Odnowy 
Miejscowości Chroberz. 

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej 
rozwoju oraz poprawy warunków prący i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego 
dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" działanie „Odnowa i rózwój wsi", jak również stanowić 
będzie wytyczne dla władz gminy Złota przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości 
Chroberz. 

W celu wykorzystania inicjatywy mieszkańców, dla poprawy warunków i jakości życia na 
wsi, jak również dla możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadań objętych w /w Planem 
podjęcie uchwały uznaje się za zasadne. 



Załącznik do Uchwały NX\R/inG../2014 
Rady Gminy w Złotej 
z dnia 11 czerwca 2014 roku 

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CHROBERZ 
GMINA ZŁOTA 

Na lata 2014-2022 



SPIS TREŚCI 

WSTĘP 
1.CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 

1.1. Położenie miejscowości, przynależność administracyjna, powierzchnia, liczba ludności 

1.2. Historia miejscowości 

1.3. Określenie przestrzennej struktury miejscowości 

2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI 

2.1. Zasoby przyrodnicze 

2.2. Dziedzictwo kulturowe 

2.3. Obiekty i tereny 

2.4. Infrastruktura społeczna 

2.5. Infrastruktura techniczna 

2.6. Gospodarka i rolnictwo 

2.7. Kapitał społeczny i ludzki 

3. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI 

3.1. Mocne strony 

3.2. Słabe strony 

3.3. Szanse 

3.4 Zagrożenia 

4. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ 

5. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA 
ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZANIU 
KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, ZE WZGLĘDU NA POŁOŻENIE ORAZ CECHY 
FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE 

6. SYSTEM WDRAŻANIAI MONITOROWANIA. PUBLIC RELATIONS 

2 



WSTĘP 

Unia Europejska, której głównym celem jest wspieranie rozwoju państw członkowskich 
i niwelowanie różnic w poziomie życia mieszkańców poszczególnych ich regionów, dysponuje 
instrumentami pozwalającymi realizować te zadania. Unia wciela w życie tzw. politykę spójności 
poprzez przekazywanie z istniejących Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności środków 
finansowych na wdrażanie projektów mających eliminować wszystkie dysproporcje gospodarczo — 
społeczne istniejące na poziome regionalnym. 

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej 
rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego 
dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie Odnowa i rozwój wsi", jak również stanowić będzie 
wytyczne dla władz Gminy Złota przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Chroberz. 
Celem działania „Odnowa i rozwój wsi" jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez 
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów 
wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa 
kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i 
inwestycyjnej. 

Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Chroberz jest obszar tej miejscowości. 
Mieszkańcy Chrobrza są dumni ze swojej miejscowości. Chcą żyć w atrakcyjnej, ładnej i przyjaznej 
wsi. Poprawiając warunki swojego zamieszkania i rozwijając swoją wieś, nie chcą stracić nic z jej 
specyficznej osobliwości i uroku, a przy okazji zintegrować się poprzez wspólne działanie. Plan 
Odnowy Miejscowości został przygotowany (przy udziale przedstawicieli gminy) z inicjatywy 
lokalnej społeczności. Plan określa najważniejsze działania, które sami zainteresowani uznali za 
istotne dla swojej miejscowości, działania które pomogą im rozwiązać problemy, pokonać bariery i 
osiągnąć stawiane sobie przez nich cele. Proponowane przedsięwzięcia mieszkańcy uznali za 
realne, możliwe do zrealizowania, przy udziale własnej aktywności oraz przy zaangażowaniu władz 
samorządowych Gminy Złota. Plan Odnowy Miejscowości pozwolił także na uświadomienie sobie 
przez mieszkańców ich roli w tworzeniu pomysłów na własny rozwój, poprawę standardu i jakości 
życia. 

Niniejsze opracowanie zawiera: charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów 
służących odnowie miejscowości, ocenę mocnych i słabych strony miejscowości, planowane 
zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia, opis i chatakterystykę obszarów o szczególnym znaczeniu. 

Przedkładany Plan Odnowy Miejscowosći jest zgodny z dokumentami strategicznymi rozwoju 
kraju, regionu oraz Gminy Złota 
Plan Odnowy Miejscowości Chroberz powstał w wyniku dyskusji na zebraniach wiejskich, po 
konsultacji Rady Sołeckiej z mieszkańcami. Jest planem otwartym stwarzającym możliwość 
aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, ze 
mogą być dopisywane nowe zadania, a także to, że może zmienić się kolejność ich realizacji w 
zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE. 
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1.CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 

1.1. Polożenie miejscowości, przynależność administracyjna, powierzchnia, liczba ludności. 
Miejscowość Chroberz jest jedną z 14 miejscowości wyodrębnioną w podziale 
administracyjnym gminy Złota, która jest położona w południowej części powiatu pińczowskiego, 
województwa świętokrzyskiego. Według J.Kondrackiego (2000 r.) występuje na terenie trzech 
mezoregionów, w obrębie mezoregionu Niecki Nidziańskiej.Wschodnia część gminy położona jest 
na obszarze Doliny Nidy, północno - zachodnia w obrębie Garbu Wodzisławskiego a południowy 
kraniec na Płaskowyżu Proszowickim. Chroberz jest największym sołectwem w gminie Złota. 
Powierzchnia sołectwa wynosi 1385,78 ha - co stanowi 16,9 % powierzchni gminy. W Chrobrzu 
zamieszkuje 913 mieszkańców, co daje 18,2 % ogółu ludności gminy. Chroberz położony jest na 
terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, Nadnidziańskiego i Kozubowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu oraz obszaru Natura 2000. 

1.2. Historia miejscowości 
Nazwa pochodzi od staropolskiego wyrazu „chrobry" co oznaczało dzielny. Pierwsza wzmianka 
o miejscowości pochodzi z 1153 roku i jest zapisana w Kodeksie Dyplomatycznym Polski (Codex 
diplomaticus Poloniae) pod nazwą Chrober. Według kroniki Marcina Kromera osadę miał tu 
założyć Bolesław I Chrobry w 1019 lub 1020 roku po powrocie z wyprawy kijowskiej. 
W XIII wieku była to ważna osada w dzielnicy krakowskiej. Przebywali tu Leszek Biały i Bolesław 
Wstydliwy. Niestety w 1241 roku przeszedł tędy niszczycielski najazd tatarski. W 1290 na pewno 
istniał już zamek obronny, ponieważ w 1290 otrzymał go Jędrzej (Andrzej) młody królewicz 
węgierski, uciekinier ze swojego kraju. Zginął on z rąk nasłanych zabójców utopiony w Nidzie 
w roku 1291 (ówczesna walka polityczna). W 1370 roku śmiertelnie chory Kazimierz Wielki 
wracając z łowów do Krakowa odpoczywał właśnie w Chrobrzu. 
W 1438 roku dobra Chroberz przechodzą na własność Tęczyńskich a następnie Tarnowskich . 
Tamowscy zburzyli w połowie XVI w zamek a na jego miejscu Stanisław Tarnowski wybudował tu 
pałac oraz kościół (odrestaurowany kosztem parafian w 1830 roku). W 1582 roku wieś kupił 
Myszkowski, biskup krakowski. Chroberz był jego prywatną własnością i przeszedł na własność 
rodu. W 1727 roku wygasła rodzina Myszkowskich po mieczu i ordynacja pińczowska przeszła na 
własność rodu Wielopolskich. Ród ten władał dobrami chrobeskimi do początku XX wieku.W 
marcu 1794 podczas powstania kościuszkowskiego przez Chroberz, Rudawę i Nieprowice 
wycofywały się wojska rosyjskie z rejonu Krakowa, gdzie ogłosił powstanie T. Kościuszko. 
Właśnie w Chrobrzu doszło do potyczki z wojskami polskimi idącymi za Rosjanami. Chroberz 
zawdzięcza dużo rodzinie Wielkopolskich a szczególnie margrabiemu Aleksandrowi 
Wielopolskiemu (1803-1877). Postawił on w połowie XIX wieku pałac na miejscu dawnego pałacu 
Tarnowskich i Myszkowskich.W czasie powstania styczniowego obszary południowej kielecczyzny 
stały się terenem intensywnych walk powstańczych. Działający tu Marian Langiewicz 11 marca 
1863 r ogłosił się dyktatorem powstania. W dniu 16 III przybył ze swoim oddziałem do Chrobrza 
gdzie zajął pałac Wielopolskich. W dniu 18 marca na Grochowiskach stoczono jedną 
z największych bitew powstania (zginęło po obu stronach ponad 600 ludzi). Podczas reformy 
włościańskiej (1864) utworzono gminę Chroberz, która istniała jeszcze w XX wieku. Wieś 
Chroberz ma w końcu XIX wieku stu dziewięciu gospodarzy oraz obszar 940 mórg. Podczas I 
wojny światowej przechodzi tędy linia frontu. co  spowodowało liczne zniszczenia. W rejonie 
Chrobrza w lipcu i sierpniu 1944 roku (republika pińczowska) miała swój sztab 1 Brygada AL. 
Ziemi Kieleckiej. Doszło tam 9 VIII 1944 do potyczki z wojskami niemieckimi. 
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1.3. Określenie przestrzennej struktury miejscowości. 

Miejscowość położona jest w dolinie rzeki Nidy, w południowej części Garbu Pińczowskiego. 
Zabudowa wsi jest typowo zagrodowa. Gospodarstwa przylegają do siebie i rozlokowane są wzdłuż 
dróg powiatowych i gminych. Zabudowa 100% murowana, tradycyjna dachy dwuspadowe 
o nachyleniu połaci dachowej 35-40 °. 

2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI 

2.1. Zasoby przyrodnicze. 

Gleby 
Dobrą cechą sołectwa Chroberz są dobrej jakości gleby. Występujące gleby to: czarnoziemy 
zdregradowane i namyte wytworzone na lessach, bielice, gleby brunatne właściwe, oraz rędziny 
i mady.W sołectwie około 80% jest gleb dobrych i bardzo dobrych ( klasy I — III ). W gruntach 
ornych i sadach dominują klasy od I do III. Gleby łąk i pastwisk należą do kompleksów średniej 
jakości. Wskaźnik bonitacji gleb ma wartość 1,44 co świadczy o dobrej jakości gleb. 

Klimat 
Klimat gminy jest charakterystyczny dla środkowej części Polski. Jego łagodność daje duże 
możliwości w zakresie produkcji rolnej. 

Budowa geologiczna. 
Dominująca część obszarów południowych zbudowana jest z utworów czwartorzędowych — lessów. 
Mady występują na całym tarasie rzecznym. Wapienie kredowe, tworzące rędziny kredowe, 
o składzie mechanicznym glin średnich występują w południowo — zachodniej części. 
Spośród surowców mineralnych najczęścej występującym na terenie sołectwa są piaski. 

Hydrografia 
Gmina Złota leży w zasięgu występowania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 409 
i w większości w strefach ochronnych tego zbiornika. Tylko środkowa część gminy (pomiędzy 
sołectwami Chroberz i Złota) oraz południowa (w okolicach Probołowic i Stawiszyc) leży poza 
strefami ochronnymi GZWP 409. Zasoby wód są dość duże. Ich ilość wystarczy na pokrycie 
perspektywicznego zapotrzebowania gminy. Do wód powierzchniowych należą cieki wodne 
i zbiorniki wodne. Krótki ciek z okolic Chrobrza stanowi dopływ rzeki Nidy. Ponadto zasoby 
wodne znajdują się w stawie i zbiorniku przeciwpożarowym . Największą rzeką przepływającą 
przez gminę jest Nida. Jej długość w granicach gminy wynosi 11 ha i na tym odcinku nie jest 
uregulowana. 

Lasy i tereny zieleni 
Lasy zajmują w gminie powierzchnię 1017 ha (12,4 %). W drzewostanie dominującymi gatunkami 
są: sosna, modrzew, brzoza, świerk, topola, klon, osika, jawor, olcha i buk. W 96 % wymienione 
użytki są własnością Skarbu Państwa. 
Obszar Chrobrza jest bogato zadrzewiony. W otoczeniu kościoła i plebani można zobaczyć lipy, 
świerki, żywotniki, klony. Brzegi Nidy obustronnie porośnięte są wierzbą. Na szczególną uwagę 
zasługuje podworski park na terenie Zespołu Szkół Centru Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu. 
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Turystyka 
Chroberz jest interesującym i atrakcyjnym terenem na Ponidziu, pod względem historycznym, 
krajobrazowym i kulturowym, charakteryzuje się w większości dobrą siecią dróg i korzystnymi 
połączeniami z gminami ościennymi. 
W internacie Zespołu Szkół Centrum Kszatłcenia Rolniczego w Chrobrzu można zakwaterować 
i wyżywić około 350 osób. Oprócz kwater prywatnych są tereny pod pola namiotowe i biwakowe. 
Dobrze rozwinięta jest sieć handlowa oferująca pełne zaopatrzenie dla turystów. Wysoką rangę, 
zarówno w skali regionalnej, jak i ponadregionalnej ma rzeka Nida. Stanowi nie tylko wysokiej 
atrakcyjności walor krajobrazowy, lecz przede wszystkim jest komponentem środowiska 
przyrodniczego, stwarzającym korzystne warunki do uprawiania sportów wodnych i kąpieli, a nad 
niektórymi jej odcinkami również wypoczynku o charakterze pobytowym. W sezonie letnim jest 
ona wykorzystywana do wypoczynku. Popularną imprezą są spływy kajakowe szlakiem Pińczów-
Chroberz-Jurków-Wiślica, z zatrzymaniem w Chrobrzu na przystani kajakowej. Podmokła 
porośnięta żyznymi łąkami Dolina Nidy stanowi uczęszczany szlak wędrówek ptactwa wodno — 
błotnego. Pomimo wysokiej rangi walorów turystycznych Nidy, bogatej roślinności stepowej, 
specyficznej rzeźby terenu, oraz cennych zabytków sztuki, architektury i archeologii, stopień 
zagospodarowania turystycznego omawianego terenu jest mały. Turystyka w gminie Złota znajduje 
się w początkowym stadium rozwoju o czym świadczy charakter oraz intensywność infrastruktury 
turystycznej i towarzyszącej. Przez teren wsi przebiega ścieżka dydaktyczna „Chroberz — Wola 
Chroberska", na trasie której można podziwiać florę i faunę charakterystyczną dla środowiska 
kserotermicznego. 

Na terenie sołectwa Chroberz występują następujące pomniki przyrody: - głaz narzutowy szt.2, - 
lipa drobnolistna - 2 sztuki, -topola biała - 3 sztuki, - klon zwyczajny - 1 sztuka, pomnik przyrody 
nieożywionej. 

W parku podworskim dominuje jesion, lipa, klon i jawor, spotyka się także kasztanowce, dęby, 
modrzewie, świerki oraz topole i olchy. Z obcych gatunków można tu spotkać platan, miłorzęby, 
sosnę wejmutkę, żywotniki oraz iglicznię. 

Ważnym miejscem dla turystów jest Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tadycji Rolnej Ponidzia 
mieszczący się w pałacu Wielopolskich w Chrobrzu, który powstał 26 lutego 2004 r. 

2.2. Dziedzictwo kulturowe. 

1. Zespół kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny został ufundowany 
przez Stanisława Tarnowskiego, wojewodę sandomierskiego w 1550 roku. 
W kościele do chwili obecnej zachował się jego nagrobek, wykonany przez Jana z Urzędowa lub 
jego warsztat. W prezbiterium po stronie północnej możemy oglądać pomnik księdza Zbigniewa 
Ziółkowskiego, pierwszego proboszcza który "urzędował" już w nowej świątyni. Autorem jest 
również warsztat Jana z Urzędowa. Te dwa nagrobki uważane są przez znawców jako jedne z 
najcenniejszych rzeźb renesansowych. Poza tym w skład zespołu wchodzą: 
- brama murowana, kamienna z końca XIX wieku. 
- dzwonnica drewniana z XIX wieku 
- ogrodzenie, murowane, kamienne z końca XIX w. 
Ciekawostka: w mur okalający kościół wmurowany jest fragment nagrobka z 1560 roku. 
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2. Pałac Wielopolskich obecnie siedziba. Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego i Tadycji Rolnej 
Ponidzia. Pałac został wzniesiony w latach 1857- 1860. Zaprojektował go wybitny architekt tego 
okresu Henryk Marconii. Fundatorem tej budowli był margrabia Aleksander Wielopolski. 
Pierwotnie pałac przeznaczony był pod bibliotekę, którą powierzył pieczy margrabiego Konstanty 
Świdziński. Jednak w późniejszym czasie pałac stał się siedzibą rodu Wielopolskich. 
Ciekawostka: w roku 2000 w pałacu w Chrobrzu, a także na terenie parku dworskiego, ekipa 
filmowa Filipa Bajona kręciła sceny do filmu "Przedwiośnie". 
3. Kaplica z 1850 roku Projektu Henryka Marconiego. Wzorowana jest ona na kaplicy przy zamku 
w Książu Wielkim. 
4. Do Zespołu Pałacowego Wielopolskich należą poza pałacem i kaplicą następujące obiekty: 
- chlew murowany z 1881 roku, 
- kuźnia, murowana, z trzeciej ćwiartki XIX w (częściowo rozebrana), 
- obora murowana z 1881 r, 
- oficyna, murowana z drugiej połowy XIX wieku (dom nr 268 e i 268 d), 
- pozostałości bramy i mostu, murowane z XIX wieku, 
- stróżówka, murowana, kamienna z XIX wieku. 
5. Gorzelnia z końca XIX w.,postawiona na miejscu znacznie starszej - ogólny stan bardzo zly. 
Własność prywatna. 

CO WARTO ZOBACZYĆ: 
- Kaplica cmentarna, murowana, kamienna z połowy XIX wieku; 
- Cmentarz wojskowy w Chrobrzu (1914-1915), są tu mogiły 242 żołnierzy poległych w I wojnie 
światowej; 
- Brama murowana, kamienna wokół kościoła; 
- Nagrobek przy kościele z 1815 roku, Wojciecha Prus Donieckiego; 
- Grodzisko wczesnośredniowieczne tzw. "Zamczysko". Na wzgórzu tym położony był zamek. 
Niestety do dnia dzisiejszego nie pozostał żaden widoczny ślad po zamku, oprócz wzgórza i 
fragmentów podmurówki. 
Na terenie sołectwa występują: kapliczki oraz wiele figur mających znaczenie religijne. Te pamiątki 
również wymagają odnowienia. 

2.3. Obiekty i tereny 

Przy głównej ulicy miejscowości (ul. Chrobrego) położone są najważnejsze obiekty użyteczności 
publicznej tj.: Szkoła Podstawowa, Ośrodek Zdrowia, Dom Ludowy w którym znajduje się: 
biblioteka, centrum komputerowe, świetlica wiejska. 

Kościół wraz z wzgórzem zamkowym położony jest w pónocno - wschodniej części wsi. 
Nad prawym rzekiem Nidy usytułowana jest przystań kajakowa i plac zabaw. 
W zachodniej części wisi znajduje się stadion sportowy, park podworski, Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu. 

We wsi Chroberz znajdują się działki pod zabudowę. 

2.4. Infrastruktura społeczna 
Stan organizacyjny oświaty na terenie wsi Chroberz przedstawia się następująco: 
I. Szkolnictwo ponadgimnazjalne: 
- Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu. 
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Szkoła prowadzona jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi o następujących kierunkach: 
technik rolnik, technik agrobiznesu oraz technik żywienia i usług gastronomicznych Organizowane 
są także kursy dla osób dorosłych. 
2. Szkolnictwo Podstawowe: 
Szkoła Podstawowa w Chrobrzu z oddziałem przedszkolnym. 
Na terenie Chrobrza funkcjonuje: 
- 	Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotej - Filia w Chrobrzu oraz punkt apteczny. 
Bezpieczeństwo publiczne 
Na terenie gminy Złota sprawy z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizuje Powiatowa 
Komenda Policji w Pińczowie z punktem konsultacyjnym w Złotej. 

Bezpieczeństwem z zakresu ochrony przeciwpożarowej zajmuje się Ochotnicza Straż Pożarna 
w Chrobrzu. Prowadzona jest rownież Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. 

We wsi funkcjonuje Dom Ludowy, w którym znajduje się biblioteka publiczna, świetlica, centrum 
komputerowe. 

2.5. Infrastruktura techniczna 

Na terenie wsi istnieje sieć wodciągowa i kanalizcyjna. Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia 
ścieków w Chrobrzu o przepustowości 96m3/dobę wybudowana została w 1987 roku, a następnie 
zmodernizowna w 2000 roku. 

Komunikacja 
W skład sieci dróg na terenie Chrobrza wchodzą drogi powiatowe i gminne. Stan tych dróg 
oceniany jest jako zadawalający. Usługi przewozowe dla ludności świadczy prywatna 
komunikacja. Ilość i częstotliwość kursów w ciągu dnia zaspakaja potrzeby mieszkańców. 

Energoelektryka. 
Sołectwo Chroberz zasilane jest w energię elektryczną pochodzącą z krajowego systemu 
elektrycznego. Wszyscy odbiorcy zasilani są bezpośrednio ze stacji transformatorowych, które 
zaspokajają potrzeby energii dla odbiorców. W sołectwie funkcjonuje oświetlenie uliczne. 

Telekomunikacja. 
W latach 1994 -1998 przeprowadzono kompleksową telefonizację gminy. Poziom telefonizacji wsi 
wynosi około 92 %. Zarejestrowanych jest około 190 abonentów posiadających telefony 
stacjonarne. Obecnie większość mieszkańców korzysta z telefonii komórkowej oraz dostępu do 
internetu. 

System odprowadzania wód. 
Na terenie sołectwa Chroberz brak jest systemu odprowadzania i oczyszczania wód pochodzących 
z opadów atmosferycznych. Wody deszczowe odprowadzane są za pośrednictwem rowów 
przydrożnych. 

System gazowniczy. 
Aktualnie około 95 % gospodarstw rolnych korzysta z gazu z butli, zaopatrując się w punktach 
sprzedaży utworzonych na wsi. System gazowniczy może być wdrożony w latach późniejszych, 
jeżeli zaakceptuje go w pełni społeczeństwo gminy uwzględniając warunki ekonomiczno-finansowe 
budowy i utrzymania. 
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Gospodarka odpadami. 
Miejscowość objęta jest systemem selektywnej zbiorki odpadów. Mieszkańcy akceptują tę metodę. 
Pojemniki oraz worki odbierane są przez jednostkę usługową wyłonioną w przetargu 
nieograniczonym. 

2.6. Gospodarka i rolnictwo 

Gospodarka 

Na terenie sołectwa Chroberz podstawowymi działami gospodarki są: rolnictwo i pozarolnicza 
działalność gospodarcza. 
Obok działalności rolniczej rozwija się działalność pozarolnicza. Funkcja tych podmiotów jest 
ważna w obsłudze mieszkańców i zdobywaniu alternatywnych źródeł poza rolnictwem. Wymieniona 
działalność daje dodatkowe zatrudnienie i dochody dla mieszkańców. Jednakże rynek pracy jest za 
szczupły w stosunku do potrzeb. Nie ma zakładów zatrudniających powyżej 10 osób. Zatem 
głównym źródłem utrzymania jest działalność rolnicza. 

Rolnictwo 
W sołectwie Chroberz na użytki rolne przypada 821 ha w tym na grunty orne 486 ha, sady 2 ha, 
trwałe użytki zielone 323 ha. Wysokie klasy gleb w gminie Złota stanowią istotny atut dla rozwoju 
rolnictwa. Ziemie klas I -III zajmują ponad 80% powierzchni gruntów ornych. 
Przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 6,34 ha i w ciągu ostatnich pięciu lat zwiększyła 
się o 1 ha. W rolnictwie głównymi gałęziami produkcji są: zbożowe, warzywnictwo i ogrodnictwo, 
okopowe, przemysłowe (tytoń ), żywiec wieprzowy. Na terenie sołectwa funkcjonuje ogółem 284 
gospodarstw indywidualnych. 

2.7. Kapitał społeczny i ludzki 
Sołectwo Chroberz zamieszkuje dość duży odsetek osób w wieku produkcyjnym 
i przedprodukcyjnym. Niewielką grupę stanowią mieszkańcy aktywni w sferze gospodarczej. 

Na terenie miejscowości działają aktywnie następujące Stowarzyszenia: 

1. Gminny Klub Sportowy STRZELEC, 
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Chrobrzu, 
3. Towarzystwo Przyjaciół Ponidzia w Pińczowie, Oddział w Chrobrzu, który to od 1999 roku 

organizuje kwestę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Chrobrzu, 
4. Uczniowsko — Ludowy Klub Sportowy „CHROBRY" Chroberz, 
5. Stowarzyszenie "Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK - Pałac Wielopolskich 
w Chrobrzu". 

Ponadto aktywnie działa Klub Kobiet w Chrobrzu, który powstał przy Bibliotece Publicznej 
w Chrobrzu pn; „ Aktywne w każdym wieku". Do głównych zadań jakie postawił przed sobą klub 
należą: zajęcia sportowo- rekreacyjne, wycieczki rowerowe i piesze z kijkami Nordic Walking, 
zajęcia kulturalne, prelekcje, spotkania, dyskusje, wymiana doświadczeń kulinarnych itp. 

Zespół "Przystań" z Chrobrza 

W czerwcu 2012 r. powstał Zespół „Przystań". Skład zespołu stanowi 15 osób. Podczas festynu na 
przystani kajakowej w naszej miejscowości zaprezentowany został przez zespół repertuar szantowy. 
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Natomiast w czasie dożynek i na koncertach prezentowano piosenki biesiadne i góralskie. Zespół 
„Przystań" od października współpracuje z chórem kościelnym. 

Sport 

Zawody sportowe organizowane są z okazji różnych imprez dla społeczeństwa gminy. 
Prekursorem popularyzacji i rozwoju sportu jest Gminny Klub Sportowy STRZELEC. W wielu 
konkurencjach sportowych młodzież odnosi znaczące sukcesy w regionie i kraju. Na terenie gminy 
organizowane są różne zawody sportowe w tym turnieje w piłkę siatkową i nożną, szachy, tenisa 
stołowego itd. Corocznie odbywają się zawody sportowo-pożarnicze, w których uczestniczy 
również młodzież szkolna i dorosła odnosząca sukcesy na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. 
Tradycyjnie od wielu lat Liga Obrony Kraju organizuje zawody strzeleckie, a Koło Wędkarskie 
zawody wędkarskie. Wychowanie przez sport jest ważnym aspektem życia społeczno-
gospodarczego. Sport w Chrobrzu to przede wszystkim piłka nożna. Istnieje Gminny Klub 
Sportowy „STRZELEC" Chroberz, który prowadzi szkolenie w 3 grupach: trampkarzy młodszych, 
juniorów starszych i seniorów. Juniorzy starsi oraz seniorzy występują w rozgrywkach 
o mistrzostwo Klasy A, prowadzonych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach. 
Ponadto w Chrobrzu rozwija się piłka siatkowa pod auspicjami Uczniowsko-Ludowego Klubu 
Sportowego „CHROBRY" Chroberz, działającego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Chrobrzu. Urząd Gminy Złota przy wsparciu klubów sportowych oraz innych 
instytucji organizuje wiele imprez o charakterze sportowo- rekreacyjnym dla dzieci oraz młodzieży, 
a także dorosłych mieszkańców naszej gminy. 

3. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI 

Przeprowadzenie tzw. analizy SWOT jest jednym z czynników umożliwiających podjęcie 
prawidłowej decyzji na podstawie posiadanych informacji. Jest to analiza mająca na celu 
przeprowadzenie inwentaryzcji zasobów oraz ustalenie słabych i mocnych stron miejscowości oraz 
najbliższego otoczenia społeczno — gospodarczego, infrastrukturalnego i przyrodniczego, które 
przekłada się bezpośrednio na szanse i/lub zagrożenia w okresie perspektywicznym. 

Praca nad analizą SWOT wsi Chroberz w zakresie rozwoju społeczno — gospodarczego 
związanego z przeprowadzeniem diagnozy sytuacji wsi, pozwoliły na uzyskanie opinii, spostrzeżeń, 
wniosków i uwag odnośnie stanu wyjściowego. Zdobyta wiedza umożliwiła przeprowadzenie 
dyskusji na temat wewnętrznych atutów, możliwości pozytywnych cech wsi Chroberz, 
umożliwiających podejmowanie skutecznych działań służących rozwojowi społeczno — 
gospodarczemu. 

1. Wyniki analizy SWOT. 
1.1. Mocne strony: 

• korzystne położenie geograficzne, 
• gleby wysokiej klasy bonitacyjnej, 
• wysoka produkcja rolnicza w warunkach zrównoważonego rozwoju, 
• korzystna infrastruktura techniczna — wodociągi, telefonizacja, drogi, 
• pracowitość i zaradność mieszkańców oraz zintegrowane społeczeństwo, 
• obszar parków krajobrazowych oraz obszar Natura 2000, 
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• duża atrakcyjność zasobów przyrodniczych, walorów turystycznych oraz zasobów 
dziedzictwa kulturowego, 

• korzystne warunki do wypoczynku i rozwoju agroturystyki, 
• istniejące boiska sportowe ( gminne, koło szkoły), 
• podjęcie prac planistycznych — szansa na dalszy rozwój miejscowości, 
• infrastruktura turystyczna (przystań kajakowa w Chrobrzu, Pałac Wielopolskich 

w Chrobrzu). 

1.2. Slabe strony: 

• wzrastające bezrobocie, 
• niepełna infrastruktura techniczna (drogi, gazyfikacja), 
• brak odpowiedniej infrastruktury turystycznej (oznakowanie tras, miejsc atrakcyjnych, 

tablice informacyjne, miejsca wypoczynku, mała gastronomia, miejsca noclegowe, itp.), 
• niedostateczne wyposażenie boisk sportowych w urządzenia techniczne, 
• niska jakość życia w aspekcie kulturalnym i wypoczynkowo — rekreacyjnym. 

1.3. Szanse. 

• sprzyjająca polityka regionalna, w tym adresowana do rozwoju obszarów wiejskich, ze 
strony rządu i władz wojewódzkich, 

• możliwość uzyskania środków z funduszy Unii Europejskiej, 
• wykorzystanie walorów przyrodniczych i potencjału dziedzictwa kulturowego w 

szczególności dla rozwoju turystyki i agroturystyki z jednoczesnym popytem w Polsce na 
usługi turystyczne, 

• możliwość stworzenia atrakcyjnego krajobrazowo wygodnego i bliskiego naturze miejsca 
zamieszkania w przyjaznym środowisku społecznym, 

• lepsza integracja społeczeństwa do realizacji zadań społeczno — gospodarczych, 
• poprawa bezpieczeństwa publicznego, 
• zmiana mentalności w stosunku do turystyki i przyrody. 

1.4. Zagrożenia. 

• niestabilna polityka Państwa, 
• bezrobocie i przestępczość, 
• niedostateczne zaangażowanie mieszkańców w sprawy wsi, gminy, 
• niewystarczalność ekonomiczna, 
• niskie dochody z rolnictwa, 
• emigracja do Europy Zachodniej i USA 

• migracja poza granice województwa. 
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4. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ 

Wizja rozwoju wsi: 

„WIEŚ CHROBERZ NOWOCZESNĄ, AGROTURYSTYCZNĄ, EKOLOGICZNĄ 
I BEZPIECZNĄ WSIĄ ROLNICZĄ". 

Opis planowanych przedsięwzięć dla miejscowości Chroberz w ramach POM przedstawia się 
następująco: 

1. Modernizacja stadionu sportowego, 
2. Budowa chodników i rowów odwadniających, 
3. Przebudowa i remont dróg, 
4 Zagospodarowanie wzgórza zamkowego, 
5. Wyznaczenie i oznaczenie szlaków turystyki pieszej, rowerowej, 
6. Modernizacja dróg transportu rolniczego, 
7. Renowacja figur przydrożnych, kapliczek, 
8. Rozbudowa infrastruktury turystycznej, 
9. Zagospodarowanie cieków wodnych, 
10. Remont i modernizacja Strażnicy OSP, 
11. Modernizacja oświetlenia ulicznego, 
12. Budowa „małej infrastruktury" wokół kościoła, 
13. Zagospodarowanie Domu Ludowego, 
14. Modernizacja boiska sportowego przy szkole podstawowej, 
15. Urządzenie parkingu przy cmentarzu, 

16. Budowa i zagospodarowanie ścieżki rowerowej, 

17. Budowa zalewu na Nidzie, 

18. Budowa infrastruktury turystycznej w obrębie parku podworskiego, 

19. Modernizacja sieci wodociągowej. 

PRIORYTET 1— STANDARD ŻYCIA I PRACY NA WSI ORAZ ZACHOWANIE 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

1. CEL 1. Poprawa infrastruktury technicznej: 
- przebudowa i remont dróg, 
- budowa chodników i rowów odwadniających, 
- modernizacja dróg transportu rolniczego, 
- modernizacja oświetlenia ulicznego, 
- urządzenie parkingu przy cmentarzu, 
- modernizacja sieci wodociągowej. 

2. CEL.2. Utrzymanie i wzmocnienie tożsamości wsi oraz wartości życia wiejskiego 
- renowacja figur przydrożnych, kapliczek. 
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PRIORYTET 2. - ZASPOKOJENIE POTRZEB SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH 

1. CEL 1.Rozwój infrastruktury społecznej: 

- modernizacja stadionu sportowego, 
- remont i modernizacja Strażnicy OSP, 
- zagospodarowanie Domu Ludowego, 
- modernizacja boiska sportowego przy szkole podstawowej. 

PRIORYTET 3.- PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ 

1 CEL.1 Tworzenie infrastruktury turystyczno — rekreacyjnej: 

- rozbudowa infrastruktury turystycznej, 
- wyznaczenie i oznaczenie szlaków turystyki pieszej i rowerowej, 
- zagospodarowanie wzgórza zamkowego, 

- zagospodarowanie cieków wodnych i zbiorników wodnych, 
- budowa „małej infrastruktury" wokół kościoła. 
- budowa i zagospodarowanie ścieżki rowerowej, 

- budowa zalewu na Nidzie, 

- budowa infrastruktury turystycznej w obrębie parku podworskiego. 

1. Aktywizacja mieszkańców Chrobrza poprzez modernizacja obiektu stadionu sportowego 
zadanie obejmuje modernizację stadionu sportowego w celu utworzenia warunków do uprawiania 
sportu. Ważnym elementem jest również wykonanie nowego ogrodzenia, niwelacji oraz 
modernizacji płyty boiska wraz z odwodnieniem, bieżni, modernizacji zaplecza socjalnego, a 
także montaż oświetlenia, remont drogi dojazdowej do obiektu oraz remont parkingów. 
Uzasadnienie realizacji zadania: 
inwestycja będzie służyła wszystkim mieszkańcom wsi i okolic. Realizacja tego zadania zaspokoi 
oczekiwania dzieci i młodzieży. Ponadto inwestycja ta podniesie walory kulturalne i turystyczne 
miejscowości. Pozwoli zagospodarować wolny czas dzieci i młodzieży szkolnej oraz przyczyni się 
do rozwoju intelektualnego i fizycznego jej mieszkańców. Zaplecze rekreacyjno — sportowe będzie 
służyło również do organizowania imprez o charakterze kulturalnym i sportowo — rekreacyjnym 
dla całej miejscowej ludności. 
Odbiorcy projektu: 

odbiorcami projektu są mieszkańcy miejscowości, przyjezdni oraz rodziny lokalnych 
przedsiębiorców i inwestorów. Ponadto projekt będzie oddziaływał na okoliczne sołectwa. 

Oczekiwane rezultaty: 
- rozwój tożsamości wiejskiej, 
- zaspokojenie potrzeb, społecznych i kulturalnych, 
- poprawa jakości życia mieszkańców, 
- wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości, 
- rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, 
- poprawa estetyki miejscowości. 
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2. Budowa chodników i rowów odwadniających 
inwestycja obejmuje wykonanie chodników przy drogach wraz z rowami odwadniającymi na 
terenie całego sołectwa. Zadanie to wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych, jak i kierowców 
wpylnie na zmniejszenie zagrożenia przeciwpowodziowego. 
Uzasadnienie realizacji zadania: 
inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo i ułatwi przemieszczanie się mieszkańców wsi oraz okolic. 
Odbiorcy projektu: 
odbiorcami projektu są mieszkańcy wsi, przyjezdni oraz rodziny lokalnych przedsiębiorców i 
inwestorów. Ponadto projekt będzie oddziaływał na okoliczne sołectwa. 
Oczekiwane rezultaty: 
- poprawa stanu bezpieczeństwa, 
- poprawa warunków życia i pracy, 
- poprawa estetyki miejscowości, 
- zaspokojenie potrzeb społeczeństwa. 
3. Przebudowa i remont dróg 
inwestycja obejmuje remont dróg na terenie sołectwa. 
Uzasadnienie realizacji zadania: 
inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo i ułatwi przemieszczanie się mieszkańców wsi oraz okolic. 
Doprowadzi do polepszenia jakości funkcjonowania transportu publicznego 
i prywatnego na drogach. Nastąpi zwiększenie atrakcyjności terenów w celu pozyskania 
potencjalnych inwestorów i podniesienie walorów turystycznych gminy. 
Odbiorcy projektu: 
odbiorcami projektu są mieszkańcy wsi, przyjezdni oraz rodziny lokalnych przedsiębiorców i 
inwestorów. Ponadto projekt będzie oddziaływał na okoliczne sołectwa. 
Oczekiwane rezultaty: 
- poprawa stanu bezpieczeństwa, 
- poprawa warunków życia i pracy, 
• - poprawa estetyki miejscowości, 
- zaspokojenie potrzeb społeczeństwa. 

4. Zagospodarowanie wzgórza zamkowego 
Między kościołem a rzeką Nidą położone jest grodzisko wczesnośredniowieczne, które wg. 
tradycji Bolesław Chrobry miał tu zbudować zamek Chroberz (1018 r.). Realizacja zadania 
obejmuje zagospodarowanie terenu samego wzgórza zamkowego z przeznaczeniem na punkt 
widokowy poprzez: urządzenie wejścia na wzgórze od strony południowej, wykonanie murku 
ochronnego wokół wzgórza, zabezpieczenie skarpy poprzez zasadzenie na niej zieleni, urządzenie 
alejek, ustawienie ławek, podświetlenie terenu. 
Uzasadnienie realizacji zadania: 
brak odpowiedniego zagospodarowania przestrzennego wpływa negatywnie na zainteresowanie 
miejscowością. Zagospodarowanie wzgórza zamkowego wpłynie na odtworzenie wysokich 
wartości historyczno — kulturowych oraz w pełni zostanie przeznaczone dla potrzeb turystyki. 

Odbiorcy projektu: 
odbiorcami projektu są mieszkańcy wsi, przyjezdni oraz rodziny lokalnych przedsiębiorców i 
inwestorów. Ponadto projekt będzie oddziaływał na okoliczne sołectwa. 
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Oczekiwane rezultaty: 
- wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości, 
- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, 
- poprawa estetyki miejscowości. 

5.Wyznaczenie i oznaczenie szlaków turystyki pieszej, rowerowej 
w sołectwie znajdują się atrakcyjnie turystyczne tereny wchodzące w skład Nadnidziańskiego 
Parku Krajobrazowego i jego otuliny o wybitnych walorach krajobrazowych, przyrodniczych i 
kulturowych. Dla tego też zasadne jest wytyczenie szlaków niezbędnych do uprawiania turystyki. 
W ramach inwestycji zostanie: 
- dokonana inwentaryzacja najciekawszych elementów krajobrazu i przyrody, 
- wyznaczona trasa i szlak (oznaczenie zgodnie z przyjętą nomenklaturą oznaczenia szlaków 
turystycznych), 
- wyznaczony szlak, ktory zostanie naniesiony na mapę ze wskazaniem głównych punktów 
zwiedzania, 
- wydany materiał wydawniczo - promocyjny o szlakach turystycznych. 
Uzasadnienie realizacji zadania: 
zostaną udostępnione i wyeksponowane miejsca atrakcyjnie turystyczne, o bardzo osobliwych 
walorach przyrodniczych, a do do tej pory w bardzo małym stopniu poznanych i udostępnionych. 
Odbiorcy projektu: 
odbiorcami projektu są mieszkańcy wsi, przyjezdni turyści oraz rodziny lokalnych 
przedsiębiorców i inwestorów. Ponadto projekt będzie oddziaływał na okoliczne sołectwa. 

6. Modernizacja dróg transportu rolniczego 
inwestycja obejmuje modernizacje dróg transportu rolniczego. 
Uzasadnienie realizacji zadania: 
inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo i ułatwi przemieszczanie się mieszkańców wsi oraz okolic. 
Doprowadzi do polepszenia jakości funkcjonowania transportu publicznego 
i prywatnego na drogach. Nastąpi zwiększenie atrakcyjności terenów w celu pozyskania 
potencjalnych inwestorów i podniesienie walorów turystycznych gminy. 
Odbiorcy projektu: 
odbiorcami projektu są mieszkańcy wsi, przyjezdni oraz rodziny lokalnych przedsiębiorców i 
inwestorów. Ponadto projekt będzie oddziaływał na okoliczne sołectwa. 
Oczekiwane rezultaty: 
- poprawa stanu bezpieczeństwa, 
- poprawa warunków życia i pracy, 
- poprawa estetyki miejscowości, 
- zaspokojenie potrzeb społeczeństwa. 

7. Renowacja figur przydrożnych, kapliczek • 
w ramach zadania zostaną odnowione figury przydrożne, kapliczki. 
Uzasadnienie realizacji zadania: 
inwestycja będzie służyć wszystkim mieszkańcom miejscowości i okolic. Podniesie walory 
historyczno — kulturowe terenu. Wzrośnie jego atrakcyjność dla turystów chcących spędzić wolny 
Czas w tej miejscowości. 

P • 
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Odbiorcy projektu: 
odbiorcami projektu są mieszkańcy wsi, przyjezdni oraz rodziny lokalnych przedsiębiorców i 
inwestorów. Ponadto projekt będzie oddziaływał na okoliczne sołectwa. 

Oczekiwane rezultaty: 
- wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości, 
poprawa estetyki miejscowości. 

8. Rozbudowa infrastruktury turystycznej 
zadanie powyższe polega na budowie parkingów, wiat, ławek, punktów widokowych oraz innej 
drobnej infrastruktury. 
Uzasadnienie realizacji zadania: 
przedmiotowe zadanie będzie ściśle związane z realizacją innych zadań takich, jak: trasy 
turystyczne, wypoczynek związany z wodą, polami biwakowymi. Obiekty te będą służyły turystom 
w czasie pokonywania tras i szlaków. 
Odbiorcy projektu: 
odbiorcami projektu są mieszkańcy wsi, przyjezdni oraz rodziny lokalnych przedsiębiorców i 
inwestorów. Ponadto projekt będzie oddziaływał na okoliczne sołectwa. 
Oczekiwane rezultaty: 
- wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości, 
- poprawa estetyki miejscowości, 
- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych. 

9. Zagospodarowanie cieków wodnych 
projekt zakłada zagospodarownie terenu obejmującego naturalny ciek wodny. Inwestycja 
przewiduje wycinkę krzewów, oczyszczenie dna cieku oraz budowę „małej infrastruktury"służącej 
okolicznym mieszkańcom oraz zwiększeniu zainteresowania turystów. 
Uzasadnienie realizacji zadania: 
inwestycja będzie służyła wszystkim mieszkańcom wsi i okolic. Zapewnione zostanie 
bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. 
Odbiorcy projektu: 

odbiorcami projektu są mieszkańcy wsi, przyjezdni oraz rodziny lokalnych przedsiębiorców i 
inwestorów. Ponadto projekt będzie oddziaływał na okoliczne sołectwa. 

Oczekiwane rezultaty: 
- wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości, 
- poprawa estetyki miejscowości. 

10. Remont i modernizacja Strażnicy OSP 
zadanie będzie polegać na remoncie i modernizacji budynu OSP. Potrzebne jest również 
doposażenie budynku w niezbędne umeblowanie tj. krzesła, regały i szafy do przechowywania 
sprzętu strażackiego. Na zewnątrz budynku konieczne jest wykonanie podjazdu i parkingu. 
Uzasadnienie realizacji zadania: 
realizacja zadania zaspokoi nie tylko potrzeby strażaków, ale również potrzeby całej społeczności 
lokalnej wsi, która będzie mogła korzystać z pomieszczeń budynku. Budynek obecnie 
funkcjonujący, jako remiza wymaga generalnych remontów. 

• • 
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Odbiorcy projektu: 
odbiorcami projektu są mieszkańcy wsi, przyjezdni oraz rodziny lokalnych przedsiębiorców i 
inwestorów. Ponadto projekt będzie oddziaływał na okoliczne sołectwa. 
Oczekiwane rezultaty: 
- poprawa stanu bezpieczeństwa, 
- poprawa warunków życia i pracy, 
- zmiana estetyki wsi, 
- zaspokojenie potrzeb społeczeństwa. 

11. Modernizacja oświetlenia ulicznego 
w ramach zadania zostanie wykonane uzupełnienie oświetlenia w miejscach dotychczas 
nieoświetlonych. 
Uzasadnienie realizacji zadania: 
inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo i ułatwi przemieszczanie się mieszkańców wsi oraz okolic. 
Odbiorcy projektu: 
odbiorcami projektu są mieszkańcy wsi, przyjezdni oraz rodziny lokalnych przedsiębiorców i 
inwestorów. Ponadto projekt będzie oddziaływał na okoliczne sołectwa. 
Oczekiwane rezultaty: 
- poprawa warunków życia i pracy, 
- zmiana estetyki wsi, 
- zaspokojenie potrzeb społeczeństwa. 

12. Budowa „malej infrastruktury" wokól kościola 
realizacja żadania przewiduje poprawę stanu infrastruktury technicznej wokół kościoła. 
Uzasadnienie realizacji zadania: 
teren przy kościele wymaga odpowiedniego zagospodarowania umożliwiającego regularne 
prowadzenie na tym obszarze działalności kulturalno — społecznej i religijnej. 
Odbiorcy projektu: 
odbiorcami projektu są mieszkańcy wsi, przyjezdni oraz rodziny lokalnych przediębiorców i 
inwestorów. Ponadto projekt będzie oddziaływał na okoliczne sołectwa. 
Oczekiwane rezultaty: 
zaspokojenie potrzeb społecznych, 

- poprawa estetyki miejscowości, 
- wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości. 

13. Zagospodarowanie Domu Ludowego 
zagospodarowanie Domu Ludowego obejmuje wykonanie niezbędnych robót budowalnych i 
instalacyjnych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej, sali zebrań. 
Uzasadnienie realizacji zadania: 
inwestycja będzie służyć wszystkim mieszkańcom wsi i okolic. Realizacja tego celu zaspokoi 
oczekiwania dzieci i młodzieży. Ponadto inwestycja podniesie walory kulturowe, przyczyni się do 
rozwoju intelektualnego jej mieszkańców. 
Odbiorcy projektu: 
odbiorcami projektu są mieszkańcy wsi, przyjezdni oraz rodziny lokalnych przediębiorców i 
inwestorów. Ponadto projekt będzie oddziaływał na okoliczne sołectwa. 

P. 
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Oczekiwane rezultaty: 
- rozwój tożsamości wiejskiej, 
- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, 
- poprawa jakości życia mieszkańców, 
- wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości, 
- poprawa estetyki miejscowosći. 

14. Modernizacja boiska sportowego przy szkole podstawowej 
zadanie dotyczy modemizacjj boiska sportowego przy szkole podstawowej. Nastąpi przystosowanie 
istniejącego boiska do utworzenia boiska wielofunkcyjnego (do gry w piłkę siatkową, koszykówkę, 
piłkę ręczną i nożną). 

Uzasadnienie realizacji zadania: 
inwestycja będzie służyła wszystkim mieszkańcom wsi i okolic. Realizacja tego zadania zaspokoi 
oczekiwania dzieci i młodzieży. Ponadto inwestycja ta podniesie walory kulturalne i turystyczne 
miejscowości. Pozwoli zagospodarować wolny czas dzieci i młodzieży szkolnej oraz przyczyni się 
do rozwoju intelektualnego i fizycznego jej mieszkańców. Obiekt będzie służył również do 
organizowania imprez o charakterze kulturalnym i sportowo — rekreacyjnym dla całej miejscowej 
ludności. 

Odbiorcy projektu: 
odbiorcami projektu są mieszkańcy miejscowości, przyjezdni oraz rodziny lokalnych 
przedsiębiorców i inwestorów. Ponadto projekt będzie oddziaływał na okoliczne sołectwa. 

Oczekiwane rezultaty: 
- rozwój tożsamości wiejskiej, 
- zaspokojenie potrzeb, społecznych i kulturalnych, 
- poprawa jakości życia mieszkańców, 
- wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości, 
- rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, 
- poprawa estetyki miejscowości. 

15.Urządzenie parkingu przy cmentarzu 
zadanie dotyczy urządzenia parkingu przy cmentarzu 
Uzasadnienie realizacji zadania: 
inwestycja powyższa poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi, jest konieczna ze względu na 
problem z parkowaniem wokół cmentarza. 
Odbiorcy projektu: 
odbiorcami projektu są mieszkańcy miejscowości, przyjezdni oraz rodziny lokalnych 
przedsiębiorców i inwestorów. Ponadto projekt będzie oddziaływał na okoliczne sołectwa. 
Oczekiwane rezultaty: 
- poprawa stanu bezpieczeństwa, 
- zmiana estetyki wsi, 
- zaspokojenie potrzeb społeczeństwa. 

16. Budowa i zagospodarowanie ścieżki rowerowej 

Zadanie dotyczy budowy ścieżki rowerowej w celu utowrzenia warunków do rekreacji. 
W sołectwie znajdują się atrakcyjnie turystycznie miejsca, które należy odwiedzić „najlepiej na 
rowerze". 
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Uzasadnienie realizacji zadania: 
zostaną udostępnione i wyeksponowane miejsca atrakcyjnie turystyczne. Realizacja tego zadania 
zaspokoi oczekiwania dzieci i młodzieży. Ponadto inwestycja ta podniesie walory kulturalne i 
turystyczne miejscowości. Pozwoli zagospodarować wolny czas mieszakńców, turystów, dzieci i 
młodzieży szkolnej oraz przyczyni się do rozwoju intelektualnego i fizycznego jej mieszkańców. 
Odbiorcy projektu: 

odbiorcami projektu są mieszkańcy wsi, dzieci, młodzież, przyjezdni turyści oraz rodziny lokalnych 
przedsiębiorców i inwestorów. Ponadto projekt będzie oddziaływał na okoliczne sołectwa. 
Oczekiwane rezultaty: 
- rozwój tożsamości wiejskiej, 
- zaspokojenie potrzeb, społecznych i kulturalnych, 
- poprawa jakości życia mieszkańców, 
- wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości, 
- rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, 
- poprawa estetyki miejscowości. 

17.Budowa zalewu na Nidzie 

Realizacja zadania obejmuje budowę zalewu na Nidzie. 
Uzasadnienie realizacji zadania: 
brak odpowiedniego zagospodarowania przestrzennego wpływa negatywnie na zainteresowanie 

miejscowością. Budowa zalewu wpłynie na uatrakcyjnienie pobytu w sołectwie ( sporty wodne, 
pływanie, kąpiele) w pełni zostanie przeznaczona dla potrzeb turystyki. 
Odbiorcy projektu: 
odbiorcami projektu są mieszkańcy wsi, przyjezdni turyści oraz rodziny lokalnych 
przedsiębiorców i inwestorów. Ponadto projekt będzie oddziaływał na okoliczne sołectwa. 
Oczekiwane rezultaty: 
- wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości, 
- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, 
- poprawa estetyki miejscowości. 

18. Budowa infrastruktury turystycznej w obrębie parku podworskiego. 
realizacja zadania przewiduje poprawę stanu infrastruktury turystycznej w obrębie parku 
podworskiego, w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej miejscowści. 

Uzasadnienie realizacji zadania: 
park podworski wymaga odpowiedniego zagospodarowania umożliwiającego spędzenie wolnego 
czasu, uatrakcyjnienie pobytu turystów, zainteresowanie miejscowoscią. 
Odbiorcy projektu: 
odbiorcami projektu są mieszkańcy wsi, przyjezdni turyści oraz rodziny lokalnych przediębiorców i 
inwestorów. Ponadto projekt będzie oddziaływał na okoliczne sołectwa. 
Oczekiwane rezultaty: 
- zaspokojenie potrzeb społecznych, 

- poprawa estetyki miejscowości, 
- wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości. 
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19. Modernizacja sieci wodociągowej. 
zadanie dotyczy modernizacji , rozbudowy sieci wodociągowej. 
Uzasadnienie realizacji zadania: 
inwestycja pozwoli na usprawnienie działania systemu sieci wodociągowej oraz ograniczenia 
ewentualnych strat min. poprzez eliminację najbardziej awaryjnych odcinków sieci wodociągowej. 
Nastąpi podniesienie jakości oferowanych usług związane z naturalną ekspolatacją i zużyciem oraz 
koniecznością utrzymania właściwego stanu technicznego obiektów i urządzeń. 
Odbiorcy projektu: 
odbiorcami projektu są mieszkańcy miejscowości, przyjezdni oraz rodziny lokalnych 
przedsiębiorców i inwestorów. 
Oczekiwane rezultaty: 
- zaspokojenie potrzeb społeczeństwa, 
- podniesienie jakości życia mieszkańców, 
- rozwój sołectwa. 

4.3. Szacunkowy kosztorys i harmonogram planowanych przedsięwzięć 

Lp. Nazwa zadania Szacunkowy 
koszt (zł) 

Źrodło pozyskania 
środków 

Planowany 
harmonogram 
realizacji 
zadania 

1 Aktywizacja 	mieszkańców 	Chrobrza 
poprzez modernizacja obiektu stadionu 
sportowego 

300 000,00 Środki własne 
gminy i środki 
pomocowe UE 

2014-2015 

2 Budowa 	chodników 	i 	rowów 
odwadniających. 

100 000,00 Środki własne 
gminy i środki 
pomocowe UE 

2014-2021 

3 Przebudowa i remont dróg. 90 000,00 Środki własne 
gminy i środki 

2014-2021 

pomocowe UE 

4 Zagospodarowanie wzgórza zamkowego. 250 000,00 Środki własne 
gminy i środki 
pomocowe UE 

2014-2021 

5 Wyznaczenie 	t 	oznaczenie 	szlaków 
turystyki pieszej, rowerowej. 

200 000,00 Środki własne 
gminy i środki 
pomocowe UE 

2014-2021 

6 Modernizacja dróg transportu rolniczego. 60 000,00 Środki własne 
gminy i środki 

2014-2021 

pomocowe UE 

7 Renowacja 	figur 	przydrożnych, 
kapliczek, 

30 000,00 Środki własne 
gminy i środki 
pomocowe UE 

2014-2021 

8 Rozbudowa infrastruktury turystycznej 200 000,00 Środki własne 
gminy i środki 

2014-2021 



pomocowe UE 

9 Zagospodarowanie cieków wodnych. 50 000,00 Środki własne 
gminy i środki 

2014-2021 

pomocowe UE 

10 Remont i modernizacja Strażnicy OSP. 50 000,00 Środki własne 
gminy i środki 

2014-2021 

pomocowe UE 

11 Modernizacja oświetlenia ulicznego. 70 000,00 Środki własne 
gminy i środki 
pomocowe UE 

2014-2021 

12 Budowa „małej infrastruktury" wokół 
kościoła. 

50 000,00 Środki własne 
gminy i środki 
pomocowe UE 

2014-2021 

13 Zagospodarowanie Domu Ludowego. 200 000,00 Środki własne 
gminy i środki 
pomocowe UE 

2014-2021 

14 Modernizacja boiska sportowego przy 
szkole podstawowej. 

100 000,00 Środki własne 
gminy i środki 

2014-2021 

pomocowe UE 

15 30 000,00 Środki własne 
gminy i środki 
pomocowe UE 

2014-2021 Urządzenie parkingu przy cmentarzu. 

16 Budowa i zagospodarowanie ścieżki 
rowerowej 

250 000,00 Środki własne 
gminy i środki 
pomocowe UE 

2014-2021 

17 Budowa zalewu na Nidzie 2 000 000,00 Środki własne 
gminy i środki 

2014-2021 

pomocowe UE 

18 Budowa infrastruktury turystycznej w 

obrębie parku podworskiego 

250 000,00 
gminy i środki  

Środki własne 

pomocowe UE 

2014-2021 

19 Modernizacja sieci wodociągowej 150 000,00 Środki własne 
gminy i środki 
pomocowe UE 

2014-2021 
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5. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA 
ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZANIU 
KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, ZE WZGLĘDU NA POŁOŻENIE ORAZ CECHY 
FUNKCJONALNO — PRZESTRZENNE 

W miejscowości Chroberz znajdują się obszary, które ze względu na swoje położenie oraz cechy 
funkcjonalno - przestrzenne mają szczególne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkanców. 
Takimi obszarami są: 

- teren w pobliżu kościoła ( południowo -zachodnia części sołectwa), 

- teren Zamczyska (północna część sołectwa), 

- teren przystani kajakowej wraz z placem zabaw zlokalizowany nad rzeką Nidą, 

- tereny relcreacyjno - sportowe tj,: stadion sportowy oraz park podworski (zachodnia część 
sołectwa), 

- tereny przy ul. Chrobrego tj.: plac przy domu ludowym oraz teren wokół Szkoły 
Podstawowej w Chrobrzu. 

Koniecznym elementem jest zagospodarowanie w/w terenów, przyczyni się to do zaspokojenia 
potrzeb społecznych i kulturalnych. Wpłynie na poprawę jakości życia, będzie sprzyjać nawiązaniu 
kontaktów społecznych. Przyczyni się do integracji i zwiększenia aktywności społecznej i sportowej 
na obszarach wiejskich. Szczególnie w tych miejscach skupia się życie kulturalne mieszkanców. 

6. SYSTEM WDRAŻANIA' MONITOROWANIA. PUBLIC RELATIONS 

Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Chroberz rozpocznie się poprzez jego zatwierdzenie 
uchwałą zebrania wiejskiego, a następnie uchwalą Rady Gminy Złota. Realizację założeń 
niniejszego dokumentu zaleca się Wójtowi Gminy Złota, Radzie Gminy Złota, Radzie Sołeckiej 
i Sołtysowi Chrobrza. 
6.1. System monitorowania Planu Odnowy Miejscowości 

Zakres Monitoringu POM 
Monitoring dostarcza informacji o postępie realizacji i efektywności wdrażania Planu Odnowy 
Miejscowości. Monitorowanie polega na systematycznym zbieraniu i interpretowaniu danych 
opisujacych postęp i efekty realizacji Planu. Monitoring obejmuje wydatkowanie ( monitoring 
finansowy) oraz efekty rzeczowe ( monitoring rzeczowy) wdrażania Planu. 

Monitoring rzeczowy  
Monitoring rzeczowy dostarcza danych, obrazujących postęp we wdrażaniu Planu oraz 
umożliwiających ocenę jego wykonania w odniesieniu do ustalonych celów. 
Monitoring rzeczowy odbywa się w oparciu o skwantyfikowane dane, obrazujące postęp w 
wdrażaniu Planu, podzielone na trzy kategorie: wskaźniki produktu, wskaźniki rezultatu,wskaźniki 
oddziaływania: 
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Monitoring fiansowy dostarcza danych, dotyczących finasowych aspektów realizacji Odnowy 
Miejscowości, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego 
środków. Monitoring polegać będzie na porównaniu faktycznego wydatkowania środków, 
z zaplanowanym ( wysokość wydatków oraz źródła finansowania inwestycji). 

System Monitorowania POM 
System monitorowania finansowego i rzeczowego projektów dofinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej będzie jednolity z obowiązującymi zasadami monitoringu zarówno fiansowego, jak 
i rzeczowego ograniczonego do wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania. 
6.2. Ocena Planu Odnowy Miejscowości 

Przygotowanie oceny wdrażania Planu Odnowy Miejscowości należy do obowiązków Zespołu 
Zarządzającego i Koordynującego Plan. Wnioski Zespołu z oceny Planu bedą przedstawiane 
bezpośrednio na poszczególnych posiedzeniach Rady Gminy. 
Ocena będzie dokonywana w następujących terminach: 
a) po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań przewidzianych w Planie. 

W miarę potrzeby, będzie wprowadzanie nowych zadań, wynikających z rodzących się możliwości. 
Propozycje nowych zadań bedą mogły być zgłaszane przez Zespół Zarządzający i Koordynujący 
Plan, Radę Sołecką, Wójta, bądź Radnych. 
Zmiany będą dokonywane w tym samym trybie, co zatwierdzenie pierwotnej wersji Planu Odnowy 
Miejscowości. 
6.3 Public realtions Planu Odnowy Miejscowości 
Komunikacja społeczna będzie miała na celu informowanie opinii publicznej poprzez 
przekazywanie wiedzy o działaniach Unii Europejskiej, o wdrażaniu i wykorzystaniu środków 
wspólnotowych, o korzyściach płynących z członkostwa, o budowie pozytywnego wizerunku 
podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania i pomocy — w zakresie związanym z realizacją 
Planu Odnowy Miejscowości. 

4,t  
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