
UCHWAŁA NR 285,xxxlv2010
Rady Gminy Roźrr ien ica

z dnia l1 marca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnołły Miejscowości Roźwienica na lata
2010 - 2017

Na podstawie alt' 18 ust.2 pkt 6 usta\ły z dnia 8 malca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 roku Nr I12, poz'!59l z późł. zm')

Rada Gminy w Roźwienicy
uchwala' co następuie:

$ 1. Zatwierdza się Plan odnowy MiejscowoŚci Roźwienica na lata 2010
_ 2017 stanowiący załącmik Nr 1 do niniejszej uchwĄ

$ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Roźwienica Nr 21ó.IXX[I/2009 z
dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Roźwienica na lata Ż009-20|6

Ą 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



IK
PLAN ODNOWY

MIEJSCOWOSCI ROZWIENICA
(GM.ROZWIENICA)
NA LATA 2O1O - 201,7

Roźwienica, wrzesień 2007 r,
(aktualizacja styczeń 20l0 r.j

załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Roźwienica

Nr 28sr(Xxll/2010
z dnia 11 marca 2010 r.

LM Consulting Krzysztof Kwatera



Zakres opracowania

Plan odno\ł-a Miejscolvości RoŹrł'ienica w gminie RoŹwienica pol'stał w rł1niku realizacji
Zintegrowanej Strategii Rozrvoju obszarórł' Wiejskich opracowanej przez Lokalną Grupę
Dzialarla ..Z tradycją rł'.ło*oczesność" rł' ramach scl]ematu lI Pilotażowego Proglamu
Leade!+. Zgodnie z projekteń Rozporządzeńa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
.'r'v sprawie szczegółowych wanurkórł' i trybu przyznawania pomocy finanso\Ą,ej w ramach
działania 'odno1va i lozrł'ój lłsi' objętego Proglamem Roz\ł'oju obszarów wiejskich na lata
2007-2013'' Plrrn odnorły ivliejscowości będzie wymaganym dokumentem załapzan1n do
wniosklr o finansowanie z działania ',odnorva 

i rozrł'ój wsi".

LGD Fundacja ,.Z tradycją rł nowocŻesność'' działa na obszarze fuzech gmin po$'iatu
jarosławskiego: Paułosiów, Roźwienica i Pruchnik. ZaŻąd LGD ogłosił konkurs rłśród
miejsco\ł'ości trzech gmin na możliwość sfinanso*ania pomoc.v mer}1orycznej opraco !\ ania
Planórł'odnowy Miejscowości' Zgłosilo się i5 sołectw, spośród których 9 zakrvalifikowało
się do opracowania Planórł odnowy Miejscorł'ości - po lr4 z kazdej gminy' Wśród nich
sołect$'o Roźwięnica' Wniosek przygotowanY Został prŻeŻ Radę Sołeckąrvsi Roźv'ienica'

Do wsparcia mery.torycznego społeczności loka1nych Zarząd Fundacji lłybrał konsultantó\ł:
Renatę BŃowską z Lanckorony i Krzysztofa K\ł'aterę z LM Consulting Krzysutof Kwatela
z Krako$a.

w dniach ]0 maja 2001 t',23 i 21Iipca2007 r. oraz 6 rłlześnia 2007 r. odbył.v się spotkania
waNŻtatolve z mieszkańcami miejscowości, na których \Ęplacowano w'iększość zapisów
Plany odno\ły Miejscorł'ości' Na następnej stlonie podano listę ucuestników spotkań.
ostateczne zapisy Planu skonsultowano Ż wójtem Gminy Roźwienica i pracowrrikami
Urzędu Gminy Roźwienica.
Aktualizacje i umiany rv Planie Działań zostały wprowadzone po analizie przez Radę Sołecką
w dniu l4 stycznia 2009 roku.
Kolejna aktualizacja dokonana \ł stycŻniu 2010 I.

Opracorvanie zawiera:

a) diagnozę sytuacji miejscorvości,
b) wizię miejscolł'ości 1ł'roku 2017
c) ana1izę SWoT ' ,.mocne i słabe strony" miejscorł'ości Rońvienica olaz .'szanse''

i 
'.zagrożenia'' 

\łJpracowane dla wszystkich trzech miejscowości gminy Roźwienica_
opncorł.Lrjącyclr Plany odnowy Miejscorł'ości.

d) cele,
e) zadania dla rcalizacji poszczególnvch celórł., zawierające nazwę za an]a' temin (okres)

rea1izacji, osobę odpor.viedzialną potęncjalnych partnerórł', szacowane koszty zadania
i źródło środków'

1) uwagi końcowe w zaklesie wcllożenia' monitorowania i eł'aluacji Planu.

wśród Żadan wskazano na te, któIe mogłyby być lrnansorvane z Programu odnorły
i Roz$'oju wsi \ł' oparciu o rr'/w projekt rozporządzenia Ministra Rolnictrva i Rozwoju Wsi.



Uczestnicy warsztatów

1. Eła Chmiel - przewodniczala KGw
2. Afua Czlta - członkini KGW
3 . Renata Dnbik - czlonkini KGW
4. Janusz Flak przedsiębiorca(vłaściciel baru. usługi w zaklesie rłrrlkanizacji)
5. Zbignieł Gąsior emeryt
6. Arrna Haliasz _ człoŃini KGW
7. Bartlomiąj Kalicki - oSP
8. He1ena Kaltenberg emerytka, człoŃini KGW
9' MałgoŹata Kasieczka - członkini KGW
10. Ama Kędziora ladna Rady Gminy
11' Zdzisława KijanJ<a _ emelytka, człoŃini KGw
12. Stanis]arva Kotąrba _ mieszkaniec \ł'si
13. Dorota Kotlińska - pie1ęgniarka, członkini KGW
14. Z}ta Kot1ińska - eneryrka. członkini KGW

' 15. Andlzej Łanda rencista
i6. Władysława Łyżeń członkini KGW
17. stanisła\ł' Małka - sołtys
18. Kuimierz Pelc członek zarządu oSP
19. Adam Piądłorłski mięszkaniec rł'si
20. Milosław Piwoda - oSP
21. Maria Py1lalcŻyk _ człoŃini KGW
22. Bożena Sfuączek - gospodyni domowa. członkini KGW
23. Stanisław Strączek- emeł\.t
2,ł' Anna Tasiol - członkini KGW
25. Kornęlia Trzaska - studentka
26. Zofia Wilk - członkini KGw



Diagnoza sytuacji

Położenie geograficzne i administracyjne, podział terytorialny

PołoŻenie geoglaficźne - \'vieś położona jest w na południo'lłych kańcach' Kotliny
Sandomierskiej' w połowie drogi Jarosłarł-Pruchnik (rv przyszłości droga bieszczadzka)'

od'eglości od mir.l - l0 km od J"roslarł la'

RŻeŹbę terenu kształtują lozlęgłe, łagodnie pochylone \,\ysoczyzny lessol'e' rozcięte dość
szerokimi niezbyt głębokimi dolinami płaskodena;mi.

Położenie administacyjne (gmina) RoŹwienica (siędziba Urzędu Gminy)'

Paralra Rudołowice: w skład rł'chodzą Rudołowice, Roźu'ienica i Bystrowice'

Porł'ierzchlia - 868 ha'

Przysiółki - Słomianka, Parcelacja.

Komunikacja

Przez miejscowość prŻebiega droga wojewódzka 880 Jaroslaw Pluchnik' Dloga ta jest
średnio obciąŻona ruchem drogorł1łrr, jednak bliskość zabrrdo*1' mieszkaniowej na
obszarach Zabudo\łanych stwaŻa dość dużą uciążlirłość dla mieszkańcólł'. Dloga ta posiada
nawierzchnię ulepszoną

Pzebiega też droga poń'iatowa nr i 633 R: Roźwienica-Rudołowice.

Są też drogi gnrime: rrr 1.l1806 R: Roźłienica-Tuligłow1' i nr 1.11805R: wola
Roźłjenicka-Rozrłienica.

Najbliższa stacj a kolejowajest 1v Jarcsławiu' a lotnisko w RŻeszowie'

Kornuikacja zbiolowa - PKs i prywatny transpolt, \łTstarczające.

W miej scowości j est UĘąd PocŹo\ły.

Ludnośó

Liczba ludności 772.
Wieś Roźrvienica - zajmuje trzecie miejsce \ł' gminie pod względem ilości mieszkancół''
zamieszkrrje ją około 12% ogófu mieszkańców gminy.



Liczba ludności laczej \łzlasta, ze względu na sud611'ę i qsied1anie się ludzi Z miasta, Sta3

migracjajest słaba' ale prawdopodobnie dodatńa. Prz}'rost natwalny jest ujernny'

Podzial ludności ze względu na rł'iek produkcyjny:
_ przedprodŃcyjny - 195,
- produkcyjny 496
_ pop.odŃcyjny _ 81'

Kob'e!jesl JoO. a n ężc4zr ' 382 o'ob'

Historia

Miejscowość leżała na szlakLr handlowyn-r. NM\ł'a, że różni ludzie, tutąj by1i np' 4-dzi' lnna

werija to ze pienł'otna nazrva- ''rozbójnica'' 
- bo b-'_ły napady na szlaku handlorł1m'

W okesie staropo1skim wieś należała do dóbr królewskich' Z końcem xlx wieku

rł1budowano tu drrży murowany dwór rozbrtdowanej bryle' Posadowiony jest rł'śród

ollodów kajobrazorłych sięgających xvIII wieku' Tereny należały do p' dziedzica

- iu,leusru do,rt i"go. Na terinie r'vsi znajdują się ponadto obiekty zabudorły chłopskiej

z końca XIX wieku podlegające ochronie konselwato$kiej'

Ważne łłydarzenia historyczne _ kuz1nka dziedzica u1'u''rdowała przedszkole i sprowadziła

siostry zaionrre do prov'adzenia 1910, po 1ł'ojnie w bud1nku dziedzica'(dziś urząd gminy)

była szkoła rolniczi przez 10 lat, szkoła Żawodo\\'a stl żakó\ł'' potem Gs, wyti'1"ómia \\'ód

gazowanych' oślodek zdlowia' potem od początku 1980 urza3lgnriny'

Klimat

Klimat \łsi według podziału W. Sokołowicza należy do pasa klimató{' ksżałtowanych pod

Ęłyrvem gór i t:1'i1nr. Cechami ch.faIft€rystycznymi tego pasa k1imatycznego są dość

."1,*ti" aJm*" u-p]itody t"^p"."tory po\ł'ietrza szczegó1nie 
- 
na stokach o ekspozycji

ojon."roion"j i niskie amplitudy na zboczach i stokach zacienionych' opady są tu dość

ń..ti" gayi s.,ma rocznych oiadów sięga 780 mm' Długość poszczególnych pór 
'oku

pr,/edslJ$ ia sie nJsLępuiąco:
'ć'u. tr.uuniu )i-y alo"too'l do 90 dni z zaleganiem pokyw1' śniegowej do 85 dni- Czas

trrł'ania lata rł'ynosi 99 dni.
iic'ia pogoan'lrcr' dni lłynosi przeciętnie 63 dni zaś pochmurnych do 

'115 
rlni- WaluŃi

iii-"t 
''to.k"nigo 

uzależnione ią do rzeŹby telenu, nachyleń zbocza i stoków oraz ich

etspozycji. Naj[orzystniejsze są teleny o ekspozycji SE, S i-SW a najniekorzystniejsze o

rluzyclr nachyleniach i ekspozycji północnej 1ub zbliżonej do północy'

Dziedzictwo kulturowe

Najwazniejsze obiekty zab}'tkowe pałac z palkiem go otaczającym' sŻkoła stara' kościołęk'

apieka( była apteka obecnie bud}'nęk nieuż}4kowany)' bud}'nek spofiowców-



Tradycje - andzejki bram'v ściągają zawody strażackie. l'estyn) rodzinrre, święcenie pói na
wie]kanoc pżez lo]nikó\ł, na ostatnim polu Zostau.ia palmę' weselne szlabany. szczodraki
czyli ko1ędolvanie młodych chłopcórł w rłigilijny lanek'

Produktv lokalne ż1rłnościo$e - żółty ser z kminkiem 
' 
karto1lak - ciasto drożdzoue za\ijane

z kasza gryczaną kwas łigi1ijny.

Produkty lokalne nież1.n'nościorłe (rzemioslo, alt]'ści) - stolarstrło drzłi i okna.

Zagospodarowanie terenu

Zagospodarorł'anie terenu;

Na terenie rłsi \łystęPują osady tIzgciorzędor.re. osady trzeciorzędolr'e występują ł' oblębie
kotliny sandomierskiej' będącej częścią składowej jednostki geologicznej nazuanej
zapadliskiem Podkarpackim. osady tę to osady mórz głębokich nazrr'arre iłami
Rakowieckimi. Pow}żej utworów stalsŻego podłoża 

'ystępują 
osady cz\ł'ańożędowe

zbudorva:Te z (plejstoceńskich i holoceńskich) osadów rzeczn-vch' eliptyczn'vch.
rvodnolodowych i zboczorłych.

Na jej terenie \łsi Roźlłienica występttją pokłady gazu ziemnego oraz nięudokumentorł'ane
pokłady krusz].\ł'a naturalrrego i pokłady torfu.

PoĘwa g1eboł'a oma\łianego terenu jest pod względem t}pologii średnio aóżnico\ł'ana,
pizy cz}]n zauważa się znaczna plŻe1łagę drł'óch typórr. gleb, a mianowicie czamoziemów
i gleb brunatnych właściwy'ch'
Lokalnie występują gleby brunatne wyrugowane' a w dolinach mady rzeczne' Ze łzględu na
skład mechaniczny skaly macieŻystej \ł}1wolłły się tu gleby dobre i bardzo dobre
odznaczające się bardzo dobrymi cechami fizyczno'chemicznymi. tj' właści*ą łilgotnością
zrłięzłością gruzełkowatościa. odpowiednią ciepłotą i pŻerł'iewnością
Ponadto posiadają odporłiednio ł1'kształcony poŻiom próchniczy.
W zlł'iązku z tym lłystępuj ą tu w znacznej mierze gleby k1asy II oraŻ III A i I]I B. a także I'
ZrLaczną część zajmują czamoziemy. odznaczają się bardzo dobr;.rrri właścirvościami
fizyczno'chemicznymi i należądo najż]'źniejszych gleb.

Wody:
-jeziora nie ma
- rzeki nie ma

- stawy - jest mały na Żurarłcu

żytki rolne, W tvm: 802,17 ha

'łqJ,07 hc

- sadl 5,06 ha

y i grunty leśne 213'8'7 ha
ozostałe grunB i nieuŹfki 66'16 ha

14,59



RoŹ$ienica należy do terenórł' ubogich lł'lvod'"* gruntowe' w obniŻeniach do]innych lł'oda
\łlstępuje w piaskach drobnych i żrłirach na głębokości 8 10 m p't' zwierciadło rr'ody
\łfstępuje pod napięciem hydrostatycŻnym a poziom zv'ierciadła stabilizuje się na

głębokości 3.2'3,6 m od p.t.'
W okesach mokych spodzielł'ane j est podniesienie poziomu rłody o 1'0 m.

stan środowiska i ochrona przyrody

Nie ma Źadnych folm ochrony przylod'v'

Powietrze we wsi jęst cz)'ste. Nierł'ięlkie ilości zanieczyszczeń znajdrrją się przy szlakach
komunikacyjnych' Na terenie wsi. brak jest zakładów przemysłor'łych emitujapych

zanieczyszczeltia do powietrza' Zródlem niekolł-stnego ręływu na polł'ietze
atmosfcryczne są też systemy glzerłcze \ł' bud-vnkach mieszkaĘch. w pocŻątko\łych latach

dzierłięćdziesiątych znaczna część bud'vnków została !v_],posźona w kotlo\łnie opalane
gazenr' Jednak pod koniec tych lat ze u'ZględLl na znaczny \łŻrost cen gazu ziemnego

rł'iększość mieszkańców powróciła do tradycyjnego opalania budyŃów *ęg1em kamienn1nn

i dleMem co pżycŻynia się do wzrostu zanieczyszczenia powietŹa'

Podmioty gospodarcze oraz zatrudnienie i bezrobocie

Ilość podmiotó\ł gospodarcz'vch - 26 czy1i 33 na 1000 mieszkańców'

Najłiększe przedsiębiorstrła:

1. Brukarstwo Roboty ogólnobudowlane, Bogdan Babiś _ RoŹrvienica firma
zajmuje się lemontami dróg i mostór.v na telenie gminy, jak lórłnieŹ w gninaclr
ościennych' w okJesie zimo\łJm dodatkowo utrzymywanie dróg' Powstała na

bazie 1ikridorvanej Spółdzielni Kółek Ro1niczych, obecnie dysponuje rłysokej
jakości sprzętem, umożliwiającym stosowanie najnol'szych techrroligii w budowie
dróg.

2. Firma ProdŃcyjno _ Handlorł'a ,.LĄSIA" Kra\łiect$'o' Marian Tryniecki _

Roźlvienica zakład sz.vj e ubrania dla dzieci i niemorvląt.
3. Gminna Spółdzielnia ,,samopomoc chłopska'' w RoŹwienicy, punkty we

wszystkich miejscorł'ościach na terenie gminy' Spółdzielnia zajmuje się handlem i

r-Lshrgami dla ludności. Dodatko\ł'o posiada duĄ magazyn zbożo\łY oraz
mieszalnię pasz.

'ł. Usługi Rolnicze, Zbignie\ł sidolko _ Roźrłięnica _ lrrma śuiadczy uslugi na

rŻecz ploducentólv rolnych' Maszyny rolnicze właściciel zakupil od liklvidowanej
Spółdzielni Kółek Rolniczych.

5. sto]arstił'o- Da usz Gołąb Roź.wienica.
6' Stolarst\ł'o Bożena i Mariusz ŁanovT Roźwienica

sąjeszcze zaklad fryzjerski, bar ..Harł'ana''' zakład wulkanizacyjnv, hodoiv1a danjeli' stacja

pali$'.



Wszystkie rvymienione firm}' stanowią 1ł1a5ność pry\\,abm.. w prze*'źającej łiększości są to
dynamicznie rozrł'ijające się jednostki, po\łstałe po roku 1990 (ł1jątek stano$'i Gminna
Spółdzielnia).

Największy niepubliczny zakłady pracy to J' Babiś - 50 osób. Zakład stolarski Dariusz Gołąb
zatrudnia ok' 15 osób.

Licuba bezrobotnych to 43 osoby, tym 2l kobiet.

Gospodarka komunalna i infrastruktura techniczna

W całej \ł'si jest sieć \ł'odociągorva, kanalizacyjna i gazowa.

Woda dostarczana jest zbiorczą siecią wodociągową Żaopatry.rvaną z ujęó podziemnych
rv miejscorvości Wola Roźwienica. Ludność korzystająca z sieci wodociagowej _ 1007o.

.- Sieó kanaiizac1jna jest w dobrym stcnje techniczn)m' Ścieki odprowadzane są do
biologiczno-mechanicznej ocz1szcza|ri ścieków w miejscowości Wo1a Roźrłjenica.
Eksp1oatacją sieci zajmuje się Urząd Gminy RoŹWienica. Ludność korzystająca z sieci
kanalizacyjnej Pra\łie 100%.

Szacunek ludności korzystającej z sieci guowej _ 100%.

Ze{nęhzna firma lvyrvozi odpady na składołjsko poza gminę. odpady wl.wozi się 1 x
w miesia3u, 1 x \ł roku rływćz wielkogabaq'tor.łych. Segregacja odpadórł odb1'wa się
\ł 3o5podafsn^ach lu pod.t3\\J'

Na terenie wsi nie ma linii elęktroenergetycznych o duzych napięciach. Znajdują się jedynie
lokalnę sieci średniego napięcia _ 15 kV zasilające lokalne stacje tfansfomatolone. PŹy
pomocy t}ch stacji napięcie translbnnowane jest na niskie napięcie 230 V i 380 V , a więc
takie na który'm pracuje \łiększość odbiorców energii elektrycznej.

Na telenie \ł'si nie ma sieci ciepło$.niczych' Budynki ogrzelvane są przez instalacje zasilane_ z lokalnych źródeł ciepła'

Lokalna prodrLkcja enelgii - ł1atrak p' Kaciuba'

Dostęp do telefonii przelł'odowej i bez przerł'odorłej olaz Intemetu -2 sieci radiowe,
neost@da.

Cmentarz - nie ma' najblizszy 2 km w Rudołowicach'

Rolnictwo

struktula gospodafst\ł' roln'vch:

poq)żej l do mniej niż 2 hJ 56
od 2 do mniej niŻ 5 ha 40



od 5 do nrniej niż 10 ha 14
od 10 do mniej niż 15 ha 2
od i5 do nmiej niŹ 20 ha 1

od 20 do mniąj niż 50 ha 4

Do l'iększych gospodarstrł indy;vidualnych działających na terenie \łsi nalężą

> Gospoda]stwo rolne Pana Zbigniewa sidorko zam. Roźwienica o pow' ok. 40 hą
> Gospodarst\ł'o lolne Pana Ryszarda Koniecznego zam' Roź\łjenica o porł. ok. 22 ha'
} Gospodarstlvo ro1ne Pana stanisła\ła Kędziora zam' Roźrłienica o pow.ok. 23 ha

Główne zasiewy - rzepak, zboża.

Przy istniejących waruntach produkcji rolnicy w gminie osiągają relat}-rł'nie \łysokie plony'
Plony zbóż przekraczają 3 5 qlha' SwiadczJ' to o \łTsokim poziomie kultury rolnej.

struktura gospodalstw rolnych wg kierunków działalności lolniczej:

_ nie prowadzące prodŃcji rolnicŻej 70
_ produkujące wyłącznie na potrzeby \.vłasne 56

produkujące głównie na potrzeby własne 40
produkujące głórłnie na rynek 2I

Głównym źródłem utrzymania mieszkańcówjest placa w gospodarstl!.ie .oln}m olaz Ióżnego
typu świadczenia socjalnejak lenty, emel}1ury czy zasiłki dla bezrobotnych.

Nie ma zakładów przetu,'órstwa lo1no-spożI'vczego.

Turystyka

Nie ma zaplecza noclegoł'ego. Nie ma gospodarstw agroturystycznych.

w Zakesie gastronomi j est bal przy CPN na Mokej , bar-dyskoteka Harł'ana

Nie ma szlaków turystycznych. ani ścieżek clydaktycznych.

Edukacja i opieka zdrowotna

Jest ośrodek prŻedszkolłry" na 15 osób i oddział przedszkolny przy szkole z 15 dziećmi.

Jest Zespół Szkół w któIym mieści się Gminne Gimnazjum dla całej gminy bez 2
miejscowości, oraz Szkoła Podstaworł'a , łącznie ok. 300 uczniórv.

W Roźwienicy jes1 ośrodek Zdlowia, a Punkt Fe1cze6ki w Węgielce. ośrodek olaz PuŃt
Felczerski zaperłniaja. podstawową opiekę zdlo$'otną lvszystkim mieszkańcom gminy.
Prz1chodnie specja]isryczne znajdują się w Jarosławirr. W nagłych przypadkach mieszkańcy
gminy obsługiwani Śą przez pogoto\.vie ratunkou'e rł' Jarosłałju.



w miej sco\ł'ości j est apteka.

W miejscowości j est Gminny ośrodek Loka]nej Intęg.acji Kultualnej 
' 
łróry miesci się w

zaadoptowanyrn po szkole podstarł'owej budyŃu i Gminna Biblioteka Publiczna.
Jest ró\łIież Remiza Strażacka' budynek iv centnun $si, który \łJmaga grunto\ł'nego
temontLl.

Kultura i spoń, bezpieczeństwo, pomoc i aktywność społeczna

w miejscowościjest posterunek policji i jednostka ochotniczej strazy PoŹamej.

Nie ma zagloŹenia po\łodzio\łego i irnych przewidywalnych ZagroŻeń'

Opieka spoleczna miejci sie rr I G Rozwienica.
I1ość i wielkość zasiłków' w1płacane przez GoPS w RoŹł'ienicy:
- zasiłki rodzime -98
- zasiłki okesowe 5

- zasiłki celowe 5

- zasiłki stałe -1
dożywianie dzieci i młodziez)_ w szkołach -18

Jest Gminne sto1łarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich rł Roźwienicy'
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Analiza SWOT

Mocoe strony słab€ stronv

4
5

Żurawiec - jest las'.mal.v stalvek'
nieuł1ek z \Ą'odąj prŻez ten telen
będzie przebiegać ścieżka rowerolva'
Marny zab1tkollą Szkołę Podstawo\\'ą
w centrum rłsi'
Mamy stadion z trybuną i domem
sportorym.
Mamy Remizę Strażacką
Mamy sa]ę komputerową z dostępem
do Intemetu
Many odrcmonto\ł'aną salę w
Gminrrym ośrodku Lokalnej lntegracji
Ku1tuBlnej (w budynlG po byłej
szkole podstałowej)

Na Żuraw'cu - brak dobrego dojazdu
do iasu, brak dużego staw.u' blak
uza3zeń do wypoczyn]._u '

Budynek po szkole wlmaga remo[tu
telerr ł1maga oczyszczenia i
częścio\.vego utwaldzenia G)od
parking) i obsadzenia zielenią
Br'ak zadąszenia nad hybuną brak
nagłośnienia, oświetlenia i lęmont
domu spolto\łęgo z szatniami'
Dom Ludo\ł} j est nie funkcj onalny.
nie ma chodnikórł'.
Dach na star)m budyntu po SP
*ymaga rłymiany.
Brak bezpiecznego przejścta przez
kzyżówkę i brak chodnikórv.
Wymagaj ący odnoł'ienia budynek
Urzędu Gniny oraz park.

sz'nŚ€ z^sfożeiie

1. Plany rozwoiu tras rowerowl'ch na
terenie LGD Z tradycją
w nowoczesnośó.

2. Rosnące zaintelesowanie zćlroł'a'
ży\łnościa.

3. Rosnącezaintereso\ł'anie turystyką
wiej ską

4. RosDące zaintelesowanię terenami
wiejskimi jako miejscem zamieszkania
ze strony mieszkańców miast.

5' Realizowany przez Gminę Program
]ntegmcji społecznej

1. Brak planu zagospodarowalia
przestrzennego w gminie.

2. Alkoholizm. narkomania.
3. Niestabilny rząd.
4. Emigracja młodzieży

i rłykrvalilrkow anych kadr (niskie
płace rv Polsce).
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WiĄa (rok 2017)

Zuawiecjako miejsce rekeacji d1a mieszkańców i przlezdnych.
Zaadaptouan) bJd]nek 5Ż\ol) podsr'wo*ej na Świellicę \.Ą iąi.|ą
Wymieniony dach na starym bud}Til(u po szkole podstawo\łej
Funkcjonuj apy dom weselny.
Stadion z zadaszeniem i nolł'oczesnymi szatniami dla sportowcólr..
odremontowanv budynek Urzędu Gminy.
Zadbany i ogrodzony p.rk jęst lł'iz}1ówką wsi oraz nriejscem do odpocŻynku i spotkań
mieszkańców'
Wszędzie przy drogach głównych sąchodniki.
Ładna zieleń w całej miejscorvości i zagospodarowany teren'
Wyposażone miejsce i zaplecze na działalność dla koła gospod)'ń'

Cele

1 ' Rozwój zap]ecza turystyczno_Iekreac)'jnego na Zulawcu.

2. Zagospodaro*anie zab1tkorł.ego parku, utrłorzenie w nim placu zabaw dla dzieci.
zagospodarowanie centnm1 wsi.

3. Adaptacja bud}Tkólł' po szkolę podstawowej na cele społeczno - kulturalne.

4. Zapewnienie bezpiecznego porrrszania się wzdłuz i przez drogę nr 880'

12
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Wdrożenie' promocja i monitorowanie

1' Zgodnie z Rozpożądzeniem Ministra Rolnict\ła i Roz'lł'oju wsi

2.

".w sprarłie szczegółorłrych wanłrkół'i tlybu przyznawania pomocy finansouej
w ramach działania 'odnowa i rozrł'ój lvsi' objętego Programem Ronrcju obszarół'
wiejskich na 1ata 2007-2013''' Plan odno\.ry Miejscowości poł'inien być przięty plzez
Zebranie Wiejskie i zatwierdzony przez Radę C'miny'

Należy unoż1iwić mieszkańcom sołect1ła Żapoznanie się z nirriejsz1m dokumentem.
Najlepszym rozwiąaniem byłoby powielenie go ł' ilości gospodarstw domou1ch
znajdujapych się \ł' sołęctwie i dostarczenie go do kźdego gospodalstlł'a.
Rozwiązaniem minimu''n powinna byó możliwość zapomania się Z dokurnentem
u sohysa, w bibliotece lub w szkole.

Proponuje się, ab'v co najmniej raz ł' roku Rada Sołecka na swoim posiedzeniu
ana1izowała stan realizacji strategii i weryfikolvała jego treśó, szczególnie rł częsci
,'Plan Zadań" \ł'Ża1eżności od stanu realizacji posŻczególnych zadń' Proponuje się, aby
osobą odporł'iedziałną za bieżące nadzorolł'anie realizacji był sohys. T1m sanym byłby
on odpowiedzialny także za przygotowanie spotkania Rady Sołeckiej rł'celu analiz'v
stanu realizacji Planu.

d a1,,,*n,


