
UCHWAŁA 283/xxxlv2010
Rady Gminy Roźwienica

z dnia 11 marca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia P|anu odnowy Miejscowości Więckowice na lata
2070 - 2017

Na podsta\łie alt. 18 ust'2 pt1 6 usta\ły Z dnia 8 marca 1990 roku o samoządzie gmirrn;nrr

(Dz.U. z 2001 lo|_u Nl l42'poz.759l zpóżn. zfi.)

Rada Gminy w Roźwienicy
uchwala, co następuje:

$ 1. Zatwierdza się Plan odnowy Miejscowości Więckowicę na lata 2010
_ 2017 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwĄ

$ 2 .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia'

(,il(-,łru, *,,,



Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy RoźWienica

Nr 283roqll/2010
z dnia 11 marca201A r.

PLAN ODNOWY
MIEJsCowoSO wIĘCKowICE

(GM.ROZWTENTCA)
NA LATA 2O1O - 2017

Więckolr ice, grudzień 2009 r.



Zakres opracowania

Plan odnorły Miejscor,r,ości Więckovice ł' gminie Roźrł'ienica porł'stał rv \ł}niku spotkan
miesźancó$' miejscorvośei na których 'wyplacowano zapisy tego dokumentu. Zgodńe z
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozrvoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprarvie
szczegółow1'ch rvarunków i try'bu pomocy linansorłej w ramach działania 

'.odnorła 
i rozu oj

lłsi,. objętego Programęm Rozwoju obszarół' Wiej skich na 1ata 2007 -2013, Plan odnorły
Miejscowości będzie rł1'n-ragan1m dokumentem zała3zanym do rł'niosku o flncnsowanie Ż
działania 

',odnowa 
i rozwój wsi''.

W listopadzie i grudniu 2009 r. odbyły się spotkania \ł'alsztaiowe z mięszkańcami
miejscowości, nlr których lĘplacowano lviększość zapisów P1any odnorły Miejscowości
więckowice. Na następnej stronie podano listę uczestńków spotkań' ostateczne zapisy P]anu
skonsultowano z wójtem Gminy Roźwienica i pracownikami Urzędu Gminy RoŹł'ienica.
opracoł'anie zał'iera:

a) diagnozę s1'tuacj i miejscol'ości.
b) wizję miejscowości w roku 2017
c) analizę SWOT .'mocne i slabe strony" miejsco\ł'ości Więckowice oraz .:szanse"

i ,,zagrcżęnia''
d) uwagi końcowe rł'zakresie rłdrożenia, monitororł'ania i ewaluacji Planu.



Uczestnicy warsztatów

1' Boratyn Piotr-strażak
2' Bąk Eu8e1ius7 - mie'7Lariec
3' Roga Józef- strażak.
4' Bąk Emi - miesŻkaniec
5' szklarŻ Władyslaw - mieszkaniec
6' Drapała Jan _ mieszkanjec
7. CycaL Marian - rrieszLan ec
8' czura Wincenty - strażak
9. Markiewicz Stanislaw - komendanl OSP
10. Bąl l17}s7tof _ m'eszkd1iec
I l. Kubicki lerryk - m eszkan:ec
12. Roga Paweł strażak
]3' WŻiętek MaJar - miesz].or'eL
14- JaskotJerŻy - miesŻkaniec

- 15.BolarskiZbigniew-mieszkanlec
16. Tymczyk Jan - mieszkaniec
17. Zabłocki lanJ9l - mies7kan'Fc
18. Kubicki Piotr - mieszkaniec
19. Boratyn Grzegorz _ miesŻkaniec
20. PraSo'Danian - n eszkaniec
21. Michalewicz Katarzyna - mieszkanka
22. Michalewicz Magdalena - m;eszkanka
23. Turowska Dorota - mieszkanka
24. JaskotJan - miesŻkaniec
25. 1ąd/iol(a Aoam - n'e5Żkaniec
26. RoBd Wojciech - m eszkariec
27' slpak Wie9ław - n;eszkaniec
28. Frendo Bogusław - Radny z wsi Wjęckowice
29. osada Piotr-sołtyswsi Więckowjce



Diagnoza sytuacji

Położenie geograficzne i administracyjne, podział terytorialny

Położenie geograficzne - \łieś położona jest w na poŁdniorł1ch kańcach Kotliny
Sandomierskiej, w połowie drogi Jalosław-Pruchnik (rł'prry-szłości droga bieszczadzka).

oJlcglosci od midsl - l-r kn od J,fo.ld\Ąid.

Rzeźbę terenu ksźałtują rozległe, łagodnie pochylone łysoczyzn-!' lessowe, loŻcięte dość
szerokimi niezb}l głębokimi dolinami płaskodenr1,mi.

Położenie administlacyjne (gmina)' Roźwienica (siedziba Urzędu Gr-riny).

Parafia Tuligłorł'w rł' skład parafii rvchodzą Tuligłow] i więckowice'

Powierzchnia 297,50ha.

Komunikacja

Przez miejscowość przebiega droga po\łjatowa. Droga ta jgst słabo obciążona ruchem
dlogowym. jednak bliskośó zabudow1' mieszkaniowej na obszarach zabudowanych stwarza
dosc dJl.t uciŁli\Ąośc dll miesłancorł'

Najbliższa stacja kolejowajest w Jarosłalł'iu' a lotnisko w Rzeszowie.

Nrjbliz.z1 U-ząd PoczLow1 jcsL rł Roźrłienic).

Jest komunikacja zbiolowa. pżystanek PKS.

Ludność

Liczba ludności 222 osoby
Wieś więckowice _ zajmuje ostatnie 12 miejsce w gminie pod wzg1ędem i1ości
mieszkańcó*', zamieszkuj e ją około 3,5 % ogółu mieszkańców gminy.

Liczba ludności raczd tvzrasta, ze względu lta budoł'ę i osiedlanie się ludzi z miasta. Stąd
miglacjajest słaba, a]e prawdopodobnie doclatnia. Przyrost naturalny j est ujefiny.

Podział ludności ze rvzględu na wiek produkcyjny:
- przedprodŃcyjny 49 osób
_ prodŃcyjny 150 osób
- poprodukclny - 23 osoby

Kobier je"t l7. a me/c4Żn l05 o.ób.



Historia

Tradycje osadnicze dotyczące \ł'si więckowice sięgająXVI wieku.Początkowo Więckolvice
były niewielkim przysiółkienr lł'si Bystro\ł'ice. Bystrowice wchodziły w skład dóbr
należących do Mikołaja Mzurolł'skiego' dziedzica Rudołowic, Tulig1ów' Węgierki'
Mikołaj Mzurou'ski
Potomstwo
1 ') Jan Z Mzulo\l? (historyk pŹemyski Xv w.)

- .5 rou ie J_na:
* Jan, Wojski Przemyski
* Mikołaj Miecznik Przemyski
2) Mikołaj z Mzurowa
W 1464r. dobra po Janie Mzuowskim; Bystrorłjce i Więckouice zostały podzielone między
qnów Jana i Mikołaja.
Więckowice otrzymał Mikołaj i dla uniezaleznienia się od brata i zdobycia nowych
dochodó\ł. Zastrzegł sobie w umorłie podziałowej pra$o postawienia młyna na Źece
Mleczcerł Więckowicach'
w 1,150 r. kól Kazimierz Jagiellończyk przęniósł Rudołowice, Bystrorvice i Więckorł'ice z
prawa polskiego na prawo niemieckie.
W 1508r. właścicielami Więckoliic byli Rozdrł'ienieccy i Wiaczkowscy, rv 1589r.
Jaroslarłscy. Właściciele r'vsi zmieniali się często. Na przełomie XVII i XViII w ł.ieś była
lvlasnością Katarzyny z Sienna. w xlx w Więcko\ł'ice należały do Białobrzeskich,
Jędrzyjowskich' a z końcem x]x w do Marynorł'skich (aż do 1945r.). ostatnim właścicie]em
więcko\Ą ic byl Jan Mdr)no\\sU.
w 1893 r. rł'ięś składala się z 31 domórł'i 190 mieszkańcóq przewaŹali mieszkańcy
$fznania rzymsko-katolickiego (57.4%), 35'2% stano$'ili greko 'katolicy i 7'4 oń lł-wznawcy
religii ż)'do\ł'skiej.
Wieś dzieiiła się na dwie części - część właściwą stanowiły dony skupione lł'okół drogi.
czyli davna ulicówka i parce1acja by1i to przybysze z różnvch stron kaju' których domy
znajdowĄ się l'róŹnych punktach b1łego obszant dworskiego' W 1939r' posiadłości Jana
Marynorvskiego w1nosiĘ 112 ha i 21 arórł'. Majątek b'vł juz zadlużony' kontrolę nad nim
sprawolłal bank angielski.
Dzięki stal.u om Zofii Marynowskiej matki Jana W więckowicach pou staje pierwsza
szkoła w 191ł. Nauka odb}ał'ała się w cz\ł'oralu dworskim. Jan Marynowski darował %
morga gruntu pod budowę szkoĘ i 12 wrzęśnia 1925 roku we własnym' drewnianym
budyŃu dzieci rozpoczęły rok szkolny'
W połowie xlx wieku powstaje \łe wsi (być może za Białobrzeskich) drłór murowany, który
po II wo;nie światowej był siedzibą Szkoły Podstalr.olłej w Wieckowicach. obęcnię
odlemontowany stano\łj lł1asność prn'atną j est pięknym prŻykładem architektury dan'1]ych
dworkólł' szlacheckich, zaliczamy go do zabfków miejsco\ł'ości' Zab}'tek stanowi takŻe palk
krajobmŻowy, w którym znajduje się pięba figurka Nlatki Boskiej oraz zabykorły krz.vż
obok parku. przy skrzyżolvaniu da$'nych dlóg. zkvłżęm z:ęłiązane są cięka\łę histońę czy
też legendy.
Na skaju łsi znajduje się staly cmentarz z\ł?ny potocznie ,'cholemym". Pocho\ł'ani zostali
tam ludzie, których zdziesiątkowała panująca rłórł'czas choroba' Jest rólvnież \ł'
Więckowicachjedno miejsce , którym mówi się , że to starę cmentarzysko. Prarłdopodobnie
był tLl kiedyś cmentarz' w miejscu łTn jeszcze kilkadziesiąt lat temu można było znaleźć
kości' Dziś stoi tam jed.vnie stary krzyż.



Klimat

Klimat wsi według lodziału W. Sokołorvicza naieży do pasa klimatów kształtolł'anych pod
wpł1rvem gór i rłTż"vn' Qęchami charaktęryst}cznymi tego pasa k]imatycznego są dość
w1'sokie dobowe amplitudy temPelatury po\ł'ietrza szczególnie na stokach o eLspozycji
osłonęcznionej i niskie amplitlLdy na zboczach i stokach zacienionych. opady są tu dość
lv-Ysokie gdyż suma locznych opadów sięga 780 mm' Dlugość poszczególnych pór roku
przedsta'via się następująco:
czas trwania zimy dochodzi do 90 dni z za]eganiem pokryrły śniegorvej do 85 dni. Czas
lrwania lata qlnosi 99 dni.
Liczba pogodnych dni lł}nosi przeciętnie 63 dni Żaś pochmr-rmych do 115 dni' wanu d
klimatu lokalnego uza]eżnione są do rzeźby terenu' nachyleń zbocza i stokół' oraz ich
ekspozycji. Najkolzystniejsze sa_ telen'v o ekspozycji sE. S i sW a najniękożystnięjsze o
dlrzych nachyleniach i ekspozycji północnej lub zbliżonej do północ'v.

Dziedzictwo kulturowe
Budynki - zab}1ko!vy. mulowany' $'Tbudo\ł'any prał'dopodobnie lv połowie XIX w. dwór"
którego rvłaścicielemjest obecnie pr}-\ł'atna osoba' Zbudorvany na źucie prostokąta z
dwoma alkierzami nadającymi mu ksz|ałt litery U.

Tradycje - andrzejki bramy ściagają zał'ody stmżackie' festyny rodzinne, ślł'ięcenie pó1 na
Wie1kanoc przez lolnikórv, na ostatnim po1u zostawia palmę. Weselne szlabany. szczodraki
cz1'li ko1ędor.vanie młodych chłopców lł' rłigilijny ranek.

Ploduktv lokalne źy\nościo\\e - Żółty ser z kminldem' kaltot'lak - ciasto drożdżorve za\łijanę
z kasza gryczaną kwas rłigi1ijny'

zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu:

Na telenie wsi \ł'ystępują osady tzecioŹędo\ł'e. osad.v tŻecioźędo$'e Bfstępują lv obrębie
kotliny sandomierskiej' będącej częścią składowej jednostki geologicznej nazrlanej
zapad1iskiem Podkarpackim. osady te to osady mórz głębokich nazŃane ilami
Rakowieckimi- Polłyżej utlvolów stalszego podloża \rystępują osady czwaltożędowe
zbudolł'ane z (plejstoceńskich i holoceńskich) osadó\ł' Źecznych, eliptycznych,
*'odnolodorłych i zboczorłach'

rolne, w t)mr 297.5 ha

- gninty ome 180,00 ha

i pruntv leśne

36.53 ha

39,9;ł ha

i nieMytki 8.83 ha



Na jej terenie wsi \Yięckowice w}'stępują pokład.v gazu ziemnego olaz nieudokumęnto!'ane
pokłady kusŻywa naturalnego i pokłady torli].

PoĘ'rł'a g1ebowa omawia.nego terenu jest pod względem t}pologii średnio zlóżnicowana,
plzy cz'rn zau\ł'aŻa się znaczna pżelł'agę dl'óch ti'pór.v gleb, a mianowicie czamoziemów
i gleb brunatnych właściu1'ch.
Lokalnie występują gleby brunatne wvrugou'anę' a w dolinach mady rzeczne. Ze względu na
skład mechaniczny skaly maciel4/stej Wytworzyły się tu gleb}' dobre i bardzo dobre
odznaczające się bardzo dobqrd cechami flrzyczno-chemicznymi. tj. $4aści\łą wilgotnością
zł'ięzłościa. gruzelkowatością odpowiednią ciepłotą i przewięwl1ością
Ponadto posiadają odpowiednio wykształcony poziom próchliczy'
W związl_u z ł1n lłTstępują tu w znacznęj mierze gleby klasy II olaz III A i lll B, a także I.
Znaczną część zajmuja_ czirmoziemy. odznaczają się bardzo dobrymi właścirł'ościami
1izyczno-chemiczn)'mi i należą do najż'vźniejszych gleb.

Wody:
- jeziora - nie ma
_ rzeki Jest rzeka biegnasa cŻęściowo wzdluz drogi o nazwie Mleczka
- stawy jest

Więckowice należą do terenów ubogich rł'\ł'ody gnu]towe. W obniżeniach dolinnych voda
\ł}stępuje \ł' piaskach drobnych i ż\łirach na głębokości 8 _ 10 m p.t. zwierciadło ł'ody
występuje pod napjęciem hydrcstatycŻnym a poziom zwierciadła stabilizuje się na
głębokości 3,2 _ 3,6 m od p't'.
W okresach mokych spodziewane jest podniesienie poziomu \ł'ody o 1'0 m'

stan Środowiska i ochrona przyrody

Nie ma zadn5ch lorm oclton; przl rod-r.

Powietze \łę wsi jest czyste. Niewielke ilości zanieczyszczeń znajdują się przy szlakach
komunikacyjnych. Na terenie wsi- brak jest zak1adów przemysłow1ch emitującycl]
ŻaniecŻysŻczenia do powietrza. Zródłem niekorzystnego łpł1r'lu na powi'-tże
atmosfelyczne sa.też systemy glzelvcze w btrd1'nłach mieszkalnych. W początkowfch latach
dzieł'ięćdziesiątych znaczna .ze'ść budyntów została \łvposażona w kotłownie opalane
gazem. Jednak pod koniec tych lat ze względu na macŻny wzIost cen gazu ziemneeo
rł'iększość mieszkańcó*' polłróciła do tadycyjnego opalania budyŃów węglem kamienn}'rlr
i drewnem co przvczynia się do rłzrostu zanięczyszczenia po\łietrŻa.

Podmioty gospodarcze

1. wielgosz Joanna - działa1ność gospodarcza związana z handlem obrłoŹnym'
2. Piwowońska Natalia działa1ność gospodarcza zrł'ią2ana z Medycyną



Gospodarka komunalna i Infrastruktura techniczna

w całej wsi jest sieć wodociągorva i gazolva' od połorł1' roku 2010' rozpocznic się budorła
sieci kanalizacyjnej- Zostanie ona podłączona do istniejącej już na terenie Gminy Roźwienica
sieci. Scieki odprowadzane będą do biologiczno-mechanicznej acŻyszcŻalni ścieków w
nriejscowości Wola Roźu'ienicka. Eksp1oatacją sieci zajmrrje się Urząd Gminy Roźwienica'

woda dostarczana jest zbiorczą siecią \Ą'odociagową Zaopa1r}'waną z ujęć podzienrnych
w miejscorł'ości Wola Roź\ł'ienica. Ludność korz-Y_stająca z sieci ł'odociągowej 100%'

Szacunek ]udności kołZystającej z sieci gazorłcj 100%.

ZełnętrŻna firma r.l_ł.rvozi odpady na składowisko poza gminę. odpady rł1-rvozi się 1 x
w miesiącu' 1 x ł roku rł1-wóz rłielkogabar1torv'vch. Segregacja odpadórł' odbyła się
w gosPodarst\ł'ach (u podstaw).

Na terenie wsi nie ma linii eiektroenergetycznycb o duŻych napięciach' Znajduja_ się jedynie
lokalne sieci średniego napięcia - 15 kV zasilające lokalne stacje t€nsformatolo\ł'e' Przy
pomocy tych stacji napięcie transformowane jest na niskie napięcie 230 v i 380 v, a \łięc
takie na którym placuje rłiększość odbiorców energii elektrycznej.

Na terenie wsi nie ma sieci cieplo*niczych. Bud'vnki ogrze$anę są pŹęz instalacje zasilane
z lokalnych źródeł ciepła.

Dostęp do telefonii przervodowej i bez przelvodorł'ej oiaŻ Intemetu Żalówno pŹewodowego
jaki bezprzewodo\\ego.

cmentarz - nie ma, najbliższy 4 km rv Tuligłor.vach'

Rolnictwo

stru|fu .a gospodańtw rolnych:

po\łTżej 1 do mńej niż 2 ha - 37 gospodarstu'
od 2 do mniei niż 5 ha - 33 gospodarst\ł'a
od 5 do nmiej niŻ 10 ha - 6 gospodarstlv
od 10 do nrniej niŻ 15 ha _ 2 gospodirrst\\''a

od 15 do mniej niż 20 ha - 2 gospodalstwa

Do większych gospodarstrv indyrłidualnych działajapych na terenie wsi należą:

> Gospodalst$'o rolne Pana Roga Józefzam. więckowicę o porł'' ok. 25 ha,
> Gospodarstwo rolne Pani Piwolł'ońskiej Natalii zam. Więckolvice o pow' ok. 25 ha.
} Gospodarstwo rolne Pana czuIa wincenty zam. Roźwienica o pow. ok. 17 ha

Główne zasieł1 - rzepak, zboża.



Przy istniejących rł'aruŃach produkcji lolnicy rł' gminie osiągają relat}.\łnie *Jsokie plony'
P1on]' zbóż przekaczają 3 5 q/ha. Swiaclczy to o llysokim poŻiomie kultury rolnej '

Głó1łn}m źlódłem utrzymania mieszkańcóWjest pmca \\.gospodaNtwie rolnym oraz różnego
Ępu ś*iadczenia socja1nejak renty, emery'tury czy zasiłki dla bezlobotnych.

Nie na zcll"dolł przcLrroiirrła rolno-spoż) \Ą j,,ego'

Turystyka

Nie ma zaplecza noclegowego. Nie ma gospodaNtlv ag.oturystycznych.
Nie ma szlakóu. turystycznych' ani ścieżek dydaktycznych'

Edukacja i opieka zdrowotna

ośrodek Przedszkolny łraz z Fillalną Szkołą Podstawową znajduje się rr'sąsiedniej
miejscolvości Bystlowice. Szkoła Podstawowa znajduje się l' Tyniowicach' Zespół sŻkół w
którym mieści się Gminne Gimnazjum d1a całej gminy bez drł'óch miejscowości' Dzieci
do\ł'oŻone są do Roź\'ienicy autobusem.

Najb]iższy ośrodek ZdIo\ł'ia \łraz z apteką znajduje się v' RoŹłienicy" a Punkt Felczerski w
Węgierce' ośrodek olaz Punkt Felczerski zaperłniają podstawową opiekę zdrowotną
łszystkim n'feszkańcom gminy. Przychodnie specjalistycznę znajdują się ł' Jarosłałlu. W
nagĘch prz1padkach mieszkańcy gminy obslugiwani są przez pogotowie ranrikorł'e w
Jarosłarł'iu.

w miejscowościjest RemiŻa Strażacka, bud.vnęk, który \.\'ymaga gluntownego lemontu.

Kultura i spoń, bezpieczeństwo, pomoc i aktywność społeczna

W miejscowości j ednostka ochotnicŻej Straży Pożarnej.

Jest oglonne zaglożenie powodżorve z racji przepĄwającej częściowo wzdfuŹ drogi rzeki
NIlęczki.

opieka społeczna mieści się w oddaloniłl o około 3 km UG RoŹwienica'
GoPS w RoŹwienicy świadczy pomoc w zakesie:
- zasiłkórv rodzinnych
- Zasiłków okesowych
- zasiłkóu. celowych
- zasiłkórv stałych
dozywianie dzieci i młodzieży w szkołach

Jest Koło Gospodyń Wiejskich w więckowicach'



Analiza SWOT

]vTocn e Ślronv Słahe Śtronv

1

2

3

4
5

Mamy Ręmizę strażacka..
Mamy zab}.tki architektury m.in. d\łór
Białobrzeskich
Mamy staw ł'iejski
Mamy prężnie działające KGW
Mamy dość dobrze *1posżonąi
prężnie działającą oSP

1. Remiza lv"\maga rozbudo\ry, brak w
niej sanitariatórł'.

2. Brak placu zabaw dla dzieci.
3. Bmk boiska sportowego.
4. Dom Ludoryjest nie funtcjonalny,

nie zagospodarorł'any telen \łokół
budlnku.

5. Teren zalerlolłJ
6. Słaba baza hand]owa
7. Brak chodników

Szanse Zagrożenie

1. Udział gminy w Loka1nej Grupie
Działania

2. Rosnące zaintereso\ł'alie zdro\ł'ą
Ź}Ąmością

3. Rosnącezainte.esowanie tuystyką
wie.jska.

4' Rosnącę zainteaesot'anie tęIęnami
wiejskimi jako miejscem zamiesŻkania
Że strony mieszkańcó$' miast'

5' Rea1izowany przez Gminę Program
]ntegracji Społecznej

1' Brak planu Żagospodalowania
pŻestzennego !v gminie.

2. Alkoholizm, narkomania.
3' Niestabilny rzącl.
,1' Emigracjamłodzieży

i lłykw alilikorł'anych kadr (niskie
płace rł' Polsce).

t0



WiĄa (rok2017)

Rozbudowany i fuŃcjona1ny budynek remizo-świetlicyjako miejsce spotkań. zebrań i
imprez mieszkańcólv Więckołic.
Nolvoczesne i dobŹe w}pos żone zap1ecze kuchenrre dla koła gospodyń.
Bezpieczny plac zabał' dla dzieci'
Zagospodarowany sta1ł' i urządzone boisko miejscem spotkan młodzieży i dorosłych'
Ut\ł'orzony zbiomik retencyjny i .'bezpieczrra'' Mleczka
Chodniki uzolru dobrej dro3iprzez uieś'

Cele

1. Rozbudowa Remizy Strźackiej, zagospodarowanie placu wokół
budynku, urządzenie placu zabaw dla dzięci

2. Budowa boiska spofiowego, zagospodalowanie terenu wokół sta\łu

3. Poprawa bezpieczeństwa nieszkańcórł' wsi Więckowice

11
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Wdrożenie, promocja i monitorowanie

1. Zgodnie z Rr>zporządzeniem MinistE Rolnictwa i Rozrvoju Wsi
,'w sprawie szczegółouych rłaruŃów i
w ramach działania 'odnowa i rozwój wsi,
Wiejskich na lata 2007-2013", Plan Odnowy
ZebBnie wiejskie i Żatwierdzony przez Radę

trybu przyznawania pomocy finansor.vej
objetego Progrcmem Rozuoju obszaróu
Miejscowości powinien być plzyjęty przez
Gminy.

2. Nalezy umożliwić miesźańcom sołect\ła zapozłanie się z niniejszym dokumentem'
Naj|epszym rozwiązaniem byłoby powielenie go w i1olci gospodarstw domowtch
znajdujących się w sołectwie i dostalczenie go ao kazdego gospodarst*a.
Roz\,viązaniem minimun powinna być możliwość zapoznanla sĘ z -doiumentem
u sołtysą lv bibliotęce lub w szkole.

Proponuje- się, aby co najmniej raz w roku, Rada sołecka na swoim posiedzeniu
analizowała stan realiŻacji strategii i wervfikowała jego treśó' szezególnie * części
,"Plan zadń'' w zależności od stanu lealizacji poszczegóinych zadań. Priponuje się, aby
osobą odpowiedzialną za biężące nadzorowanie realizacji był sołtys. T1nr sańyl byłby
o1 odlo1ł.led1]{1r takŹe za pzygotowanie spotkania Rady Sołecljej w celu aniti'y
stanu realizacji Planu.
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