UCHWAŁA NR 319D(xxvv2010
Rady Gminy Roźwienica
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bystrowice na lata
z0t0 - 2017
Na podstawie ań. 18 ust'2 pkt ó ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz'U' z 200l loku Nr I42,poz'I591 zpóżn. zm.)

Rada Gminy w Roźwienicy
uchwala, co następuje:

$ l. Zatwierdza się Plan odnowy Miejscowości Bystrowice na lata 2010
2017 stanowiący załącznik Nr l do niniejszej uchwĄ
$ 3.Uchwała wcho dzi w życie z dntem podjęcia'

QQ'*'o

Załącznik Nr

1

do UchwaĘ

RaĄ Gminy Roźwienica
Nr 319/X)XVI/2010
z dnia 30 czerwcct 20l0

r

PLAN
ODNOWY

MIEJsCowoŚCI BYsTRowICE
(GM.ROZWTENTCA)
NA LATA

2O1O - 2017

Bystrowice, czerwiec 2010 r.

Zakres opracowania
Plan odnowy Mięjscowości Bystrowice w gminię Roźwięnica powstał w wyniku spotkań
mięsŻkańców miejscowości na których w)?Iacowano zapisy tego dokumentu. Zgodlie z
Rozporządzeniem Ministla Rolnictwa i Rozwojrr Wsi z dnia 14 litęgo 2008 r' w sprawie
sŻczegółowych warunków i trybu pomocy finansowej w ramach działania ,,odnowa i rozwój
wsi ,, objętego Proglamęm Rozwoju obszarów Wiejskich na |ata 200'I-2013, Plan odnowy
Miejscowości będzie wymaganym dol_umentem załączanym do wniosku o finansowanie z
działania ,,odnowa i rozwój wsi".
w pździerniku i listopadzie 2009 odbyły się spotkania warsztatowe z mieszkańcami
miejscowości, na których '\Mypracowano większośćzapisórv Planu odno\ły Miejscowości
Bystrowice. Na następnęj stronie podano listę uczestników spotkań. ostateczne zapisy Planu
skonsultowano z wójtem Gminy RoŹwienica i pracownikami Urzędu Gminy RoŹwienica.
Opracowanie zawiera:
a) diagnozę syuacji miejscowości,
b) wizję miejscowości w roku 2017

SWOT

i

c) analizę
,,mocne słabę stronf' miejscowości Bystowice olaz ,,szanse'j
i
',zagtożeńa''.
d) cęle'
e) zadanla dla realizacji poszczególnych celów, zawierające nazwę zadanią pruęznaczś'l7rę
za<lania
(okes)
sz.rcowane koszty
i zródło finansowania,
D uwagi końco\łe w zakresie wdroŹenia, monitorowania i ewaluacji Planu.

termin

realizacji,

wśród zadarl wskazano na te, któIe mogłyby być finansowane

z

Programu odnowy
i Rozwoju Wsi w oparciu o w/w projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi'

Uczestnicy warsztatów

l.

2.

- Radny Gminy

Adam Szczepanik _ sołrys wsi Bystrowicę
3
Irena Romanik _ członek Rady Sołeckiej
4. JadwigaŁanko członek Rady Sołeckiej
5. keneusz Lach _ członek Rady Sołeckiej
6. Andrzej Kubicki _ członek Rady Sołeckiej
7' Więsław Kisiel członek Rady So}eckiej
8' Janusz Kubasik _ członek Rady Sołeckiej
9. Anna Kowalczyk- przewodnicząca Kola cospodń wiejskich
l0. Elżbieta sęk _ członek Koła Gospodyń Wiejskich
1l. Alicja Szczepanik_ członek Koła Gospodń Więjskich
12. Ewa KJet_ członek Koła Gospodyń Wiejskich
13. Marta Baran_ członek Koła Gospodyń wiejskich
l4. Maria Warłro_ członek Koła Gospodyń Wiejskich
15 . Elżbieta ZaprzĄła członęk Koła Gospodń wiei skich
16. Gabliela Szczygielska_ członek Koła Gospodń wiejskich
17. Teręsa Mazur_ członek Koła Gospodyń wiejskich
18' Kazimierz Kochman PręŻes osP
1 9. Edward Mazur
- Naczelnik OSP
20' wacław Bąk - członek oSP
2 1 . Michał Żołyniak _ członęk osP

'

'_

Edwa.rd Mazur

Diagnoza sytuacji
Polożenie geograliczne i administracyjne' podział terytorialny
Położenie geograficzne - więśpołoŹona jest w na południowych klańcach Kotliny
Sandomierskiej, leżąca przy drodze woj. 880 Jarosław - Pruchnik (w przyszlości droga

bieszczadzka).

odległościod miasta - 13 km od Jarosławia.
Rzezbę terenu ksztalfują rozlegle, lagodnie pochylone wysoczyzny lessowe' rozcięte dość
szerokimi niezbyt glębokimi dolinami plaskodenn}-mi.
Położenię administracyjne (gmina) Roźwienica (siedziba Urzędu Gminy).
Parafia _ Rtrdołowicę: w skład \łchodzą Rudołowice, Bystrowice, Roźwienica, Moka'

\

Powięźchnia_ 455.47 ha'

Komunikacja
Przez miejscowość przebiega droga wojewódzka droga Nr 880 relacji Jarosław - Pruchnik

Najblizsza stacja kolejowajest w Jarosławiu, a lotnisko w Rzeszowię'
Komunikacja zbiorowa - PKs i prywatni przedsiębiorcy

.

Ludność
Liczba ludności _ 546 mięszkaliców
wieśBystrowice _ zajmuje piąte mięjscę w gminię pod względem ilościmieszkańców,

Liczba ludności nczej wzłasta' ze względu na budowę i osiedlanie się ludzi z miasta' stąd
migracjajest słaba, ale prawdopodobnie dodatnia' Przyrost naturalnyjest dodątni'
Podział ludności zę względu na wiek produkcyjny:
- przedprodukcyjny - 110
- produkcyjny - 364
- poprodukcyjny - 72

Kobiet jest - 262' a mężczyz\ -284 osób.

Historia
wieśw przeszłości_występowałapod nazwą
',Bystrzejowice''. Prawdopodobnie już w xIV w.
na1€żał_a'do_Mikołaja Mazurowskiego, łącznie
z pobliskimi wsiami: Iiudołowice i Tuligłowy
(wieś Więckowice powstała jako pzysiółęk w pofudniowej częściwsi Bystrowice)_
Juz w
dokumentach z 1434 roku wspominano' żę w częśc|pofudniowego końpleksu d-obr'
Jan
Mazurowski w 1404 r. ulokował wschodnią częśćWęgierki. ozisiaj juz irudno ustalić,
w
któłrn roku ród Mazurowskich przybył z zachodniej Polski i stał sie
iosiadaczem tych ziern.
Z BystrŻejowicami!rccesował się proboszcz z Rudołowice' domagając się oddania dziesięcin
_
należnego
z dawnych pól chłopskich. ostatecznie: sierpnia lsol r. Andrzej, Jan'
sebastian' 'mu
wojciech, Samuel, Marcin i Krzysztot zawalli ugodę z proboszczem Rudołowice.
W roku 1604, już jako dziedzic Bystrowice (byó moze izęici), występował ró\łnież w
sporach z ploboszczęm z Rudołowice, Konstanty Zamoyski
it'ń" koi"'utl. ocąlviście
chodziło o oddanie mesznego w ziartie, czy\i o przymuszenie poddanych chłoiów do
lacenia parafii corocznych danin' Zamoyscy (w linii męskiej) wymarli na Bystrówicach
około roku l670'
spór o Bystowice
W połowie XVII wieku' ziemie te przeszĘ na dwór córki, Jana i Zofii Zamoyskich, Marianny
(żony Konstantego Woronicza, łowczego smoleńskiego) oraz Magdaleny (zony Wojciecha
Drohojowskiego zm. pźęd' 1659 roku, a potęm Zygmunta Bńickie;oj. W nasiępnym
p'okoleniu, połowa Bystrowice (od strcny Woli Roźwienickiej) nateźłuło
lioógo
Woronicza' który ożenił sue w 1691 roku z Petronelą stawską Pozostala częśćtych ziern
Śała się polem boju pomiędzy dziećmi drugiej siostry z obu małżeństw. Z pierwszego
zwiąku miała Arrnę (Źonę Tomasza Zielonki), która zaciękle broniła swoicń praw óo
Bystowice. Z dokumentów z 1696r. wynika, że jej służącypostrzelił śmieńelnie męza
Konstancji Bronickiej' Kazimierza siemiątkowskiego. Nalezy t; dodać że odezwały się tll
dawne prętęnsje pomiędzy T}Tny rodzinarni (był to spór o wieśKrz}'we pod Brzo.o*"^j' z
drugiego małżenstwa Magda z Zamoyskich miała: Mariarrnę (spłaconą przez rodzeństwo),
Barbarę (pannę), Helenę (zm' \ł l7l2r.), żorrę Jerzego Białokurowicza oraz ową Konstancję
(zn' w 17l9l). żonę K. Siemiątkowskiego, a nasĘpnię Józefa orzyckiego. ZieloskoMę
sprzedali swą częśćKonstantemu Wapowskiemu (właścicięlowiwięckowic), a ręsztę w
połowie xvIII w. kupił Antoni MoNki, który w 1808 I' oddał te ziemie swemu stryjecznemu
bratu, Ignacemu fu' Mofskiemu, a Bystrowice Hordyskiemu z Hawłowic Gómych. od nich
kupili je Popięlowie (h. Sulima)' od 17 grudnia l848I. Bystrowicę ptzeszĘ w posiadanie
Edwarda I Kazimiery Żaklińce (właścicieleJodłówki i Hawłowic Gómych), a następnie córki
!ózefy zamężnęj ze Stanisławęm Skzńskim. Sprzedano ją potem Józefowi Anlaul.owi, a tęn
przepisał ją na syrów; A|ojzego i J. stanisława (który spłacił brata i stał się właścicielęm400
rnorgów). Przy majątku była cegielnią młyn. murowana obola' a niedaleto gorzelnia. Gdy
zmarł w 1903 roku, żona sprzedała cały majątek jarosławskim kupcom zbozowyrn: Szajmii
Goldmanowi, chaimowi Zipęrowi i Jakubowi Klęinerowi' Pole zwanę
nab1łó do
',Pustki''
dworu w Tyniowicach, a po I wojnie światowęj kupił je Szczekot' dzierżwca
dwolu w
Roźwienicy' Częśćfolwarku z gorzelnią oborami i polami nad,'Mleczką'w l9l2r. kupił
Eustachy Woiski. Bracia Ustrzyccy z czelatyc kupili natomiast dwór i kilkidziesiąt morgów
ziemi dla swojej siostry, Jadwigi (wcŻ€śniejszy majątek przegrała w Montę carlo). W l9l4 r.
uciekła przed Moskalami, a gdy wróciłą splądrowany dwór stał się ruina.

ninst
Klimat wsi według podziafu W. Sokołowicza nalęży do pasa klimatów ksŹahowanych
pod wpłrvem gór i wyąn. Cechami charakterystyczn)łni tęgo pasa klimatycznego sąd;ść
\łysokie dobowę amplitudy temperatury powietrza szczególnie na stokach o ekspózycji
osłonecznionej i niskię amplitudy na zboczach i stokach zacienionych. opady ,ą tu aost
wysokie gdyż suma rccznych opadów sięga 780 mm. Długośćposzczegóhych pór roku

pzedstawia się następuj ąco:
czas trwania zimy dochodzi do 90 dni z zaleganiem pokrywy śniegowej do 85 dni. Czas
trwania lata wynosi 99 dni.
Liczba pogodnych dni wynosi pźeciętnie 63 dni zŃ pochmurnych do 115 dni' warunki
klimatu lokalnego uzależnione są do rzeŹby terenu' nachyleń Żbocza i stoków olaz ich
ekspozycji. Najkorzystniejsze są tereny o ękspozycji sE, S i SW a najniekorzystniejsze o
duŻych nachyleniach i ekspozycji północnej lub zbliżonęj do północy'

Dziedzictwo kulturow€

-

_
-

Festyny rodzinne
zawody strażackie
Święcenie pólw niedzielę Wielkanocną
Weselne szlabany

szczodraki

(

kolędowanie

W wigili.iny

poranek)

Przekazywanieświatłabetlejemskiego

Zagospodarowanie terenu
Zagospodarowanię teręnu:

Użł'tkirclne, w

łm:
ha

' '_''''-g9tly'o-.Ę9
_ łąki
pastwiska
sady
lasy i zalesienia
Pozostale grunty i nieuŻyki

-

-

455.47

|

-l

354.88 hat
32.66 ha)
l7 .52

tla'

9.50 ha

6ll.0l ha

Na telenie wsi występują osady trzeciorzędowe. osady trzeciożędowę występują w obrębie
kotliny sandomierskiej, będącej częściąskładowej jednostki gęologicznej nazwanej
zapadliskiem PodkaĘackim. osady tę to osady mórz głębokich nazwane iłami
Rakowieckimi. Powyżęj utwolów stalszego podłoża rłystępują osady czwańorŻędowę

zbudowane

z

(plejstoceńskich

wodnolądowych i zboczowych'

i

holoceńskich) osadów rzecznych' ęliptycznych,

Pokrywa glebowa omawianego terenu jest pod względem qpologii
śIednio zróżnicowana,
pr4 czyfil zau\^ażA się znaczna przewagę dwóch t}pów gleb, a mianowicie
czatnoziemów
i gleb brunatnych wlasciwych.

|;l1:^y:::ryj:
sKJ€o mecnanlczny 'leby
ska])

brunarne \Ą?rugo\^ane. a w dolinach mady rzec7ne' Ze względu
na

.macie7)stej w)łworzyty się tu gIeby dobre i bardzo dobre
yę bard7o dobr}łni
cechami. firyczno-chem iczn) mi. rj' wlaściwa wjlgolnością

:Y:Ll:::]r.glulełkowatościąodpowiednjąciepłotą przewiewnościa
z\,vlęllosclą
i
Ponadto posiadają odpowiednio wyksaalcony poziom procł'r'icz5 -_ w związku z qm występują tu w znacznęj mGrze gtóy tlasy Ii ' olaz I]I A i

lll B' a takżę I.
Znaczną częśćzajmują czamoziemy' odznaczajf, slę bardzo dobrrńi
wlaściwościami
Ilzyc7no-cl]cmtczn}łn! i na]eŻą do najżyżniejszych gleb.
Wody:

-jeziora nie ma
- rzeka Mleczka
- głębokość1_2m,szerokość3-5m
- stawy hodowlane oI galizowane ptzez prywatnych
właścicieli
Bysbowice nalezy.do-tęrenów ubogich w wody gruntowe. w
obniŻeniach dolinrrych woda
występuje w piaskach drobnych i żwirach na gĘbokos"i r
lo m p.i' zwlerciadło wody
napięciem hyfuoslatycznym a poliom zwierciadla stabillzuje się na
Y:,:,|ił:, J.2
r^d J.6 m od p.t''
glęooKoscl
w okresach mokrych spodzięwane jęst podniesienie poziomu wody o 1,0 m.

Stan środowiskai ochrona przyrody
Nie ma żadnych form ochrony prryrody.
Powietrze we wsi jest czyste. Na teręnie wsi brak jest zakladów przemyslowych
emitujących
zarieczyszczenia do powiętrza. Źródlem niekorzystn"go '*p4*o
powiiine
atmosferycznę sątęż systemy gŹęwcze w budynkach mieszńlnych. W początkowych
latach
dzięwięćd7jęsiątych znacŻ1a częśćbudynków zostala *ypor-onu w kotłownie
opalane
J_:dnak pod koniec tych lat ze względu na zrlaćźnywztost cen gazu
ziemnego
większośćmieszkańców powlóciła do tadycyjnego opalania Ludynków węgllm kamienn1,rn
i drewnem co przyczynia się do wzrostu zanieczyszczenia

ń

eTP

powietrźą. '

Podmioty gospodarcze oraz zatrudnienie i bezrobocie
Firma Usfugowo Handlowa Lukasz plocica
Firma Uslugowo Produkcyjna Marian Banowicz

Gospodarka komunalna i infrastruktura techniczna
w

całej wsi jest sieć wodociągowa' kanalizac yjla

i

gazowa.

wod€. dostarczana jęst zbiorcą siecią wodociąową zaopatrywaną z ujęć podziemnych
w miejscowości Wola RoŹwienica. Ludnośćkorzystająci z sieci woaociągo*e.j
toox.

t^ dobr}łn. stanie lechnicznym. Ścieki o<Jprowadzane są do
|,'::^^|:1'::rr.*,l:st
olologlczno_mechanicznej ' oc3ywczalni ścieków w miejsco\Ąości
Wola Rożwienica.
. sję Urząd
t'KsploaracJą slecl zaJmuje
Gmily Roźwięnica. Ludnośćkorzystająca z sieci
kanalizacyjnej - prawie 100olo.

Szacunek ludności kożystającej z sieci gazowej

n,||

1::::,::
w mleslącu. l x .*r*9.i
w roku

-

100%'

odpad1 na składowjsko poza gminc' odpad1 w1wozi się l
x
wywó7 wieIkogabaryowych' Sęgregacja odpadorł odb)wi
rię

w gospodarstwach (u podstaw).

linii elekuoenergetyczn) ch o duzych napięciach' lnajdują

się jedynie
zasilające lokalne suacje transfomatorowe' Przy
pomocy rych stacji mpięcie transformowan€ jest ni niskie
napięció z:o
i :itl
, u rłlę"
takie na któr}m pracuje większośćodbiorców energii elektryc'znej.

]:i]:j:]:^:"]
11: ,Ta
loKa]ne slecl sredniego
napięcia - l5 kV

v

v

Na terenie wsi nie ma siecj cieołowniczych. Budynki ogrzewane
są przez instalacje zasilanę
z lokalnych zródel ciepla'
Dostęp do telefonii przewodowej

i

bez przewodowej olaz Intęmetu _2 sieci radiowe.

neostrada.

Rolnictwo
Struktura gospodarstw rolnych:

powyżej l do mniej niż 2 ha
od 2 do mniej niż 5 ha
od 5 do mnięj niŹ 7 ha
od 7 do mniej niż l0 ha
od 10do mniej niż 15 ba

Poryzei

15

84
59
6
3

0
1

Do większych gospodańtw indywiduahych działających na terenie wsi naleą:

}

Gospodarstwo lolne Pana Pawęł MarciŃiewicz zam. Bysbowice
15,634'7ha,

l40 o

pow.

Główne zasiewy - rzepak, zboża'
warunk^ach prodLrkcji rolnicy w gminie osiągają relat1rłłrie wysokie plony.
:,?
Plony :,Ti:jącyc|
zboz przekaczaJą 35 qĄa. Swiadczy to o w1sokim po7iomie

kultury rolnej.

shukfura gospodarctw rolnych wg kięIunków działalnościrolniczej

:

GłóTly.m:ródłm uhzymania mieszkńców jest placa w gospodarstwie
rolnym
_bezrobotnych.

t}pu świadczenia socjalne jak fenty, emer'tury czy zasiłki dla

Nie ma zakładów przetwórstwa rolno-spo:rywczego'

oruz różnego

Turystyka
Nie ma zaplecza noclegowego. Nie ma gospodarstw agroturystycznych.
Nie ma szlaków turystycznych, arri ściezek dydaktycznych.

Edukacja i opieka zdrowotna
Znajduje się Szkoła Filialna do któIej uczęszcza 37 lczniów,

W Bystrowicach nie ma ośrodka Zdrowią znajduje się 3 km od Bystrowic w Roźwienicy.
ośrodek zapewniają podstawową opiekę zdrowotną wszystLim mieszkańcom gminy. W
ośrodkupzyjmują lekarze: intęmista, pediatra, dentysta, ginekolog. Przychodnie
specjalistyczne znajdują się w Jarosławiu' W nagłych prz'padkach mieszkancy gminy
obsfugiwani są przez pogotowie ratunkowę w Jarosławiu.

Kultura i sport, bezpi€czeństwo,

pomoc i akt}'wnośćspoleczna

w miejscowości znajduję jędnostka ochotniczej straŻy Pożamej.
Któm posiada samochód i podstawowy sFzęt umożliwiający udzielanie pomocy
poszkodowan;'rn.

Nieregulowana rzeka Ml€czka cŻęsto występuje z koryta i powoduję straty w uplawach' Przy
wysokim poziomie wód istnieje zagrożenie podtopi€nia 5 gospodarstw

opieka społeczna mieści się w sąsiedniej mięjscowości w UG Roźwi€nica.

w Bystońcach fuŃcjonuje Koło Gospodyń więjskich,
roku.

które zostało leaktywowane w 2007

Analiza SWOT
1. D:uże zAĄncażow anje

sp-łeczeńst*a

w działaniach poprawiających

niefunkcjonalny budyrek WDK
Zly stan budynłu filialnego szkoĘ

wizerunek miejscowości .
2' Dobra wspó]praca Kola gospodyń z
osP i radą sołecką
3' Dobrc połączenie komunikacyjne do
naj bliższych miast
4. Zatrudnianię osób mięjscowych w
zakładach lrtóre znajdują się w
Bystrowicach
5. Chodniki wzdtuz drogi
wojęwódzkiej
6. Pręzna druzyna oSP osiągająca
sukcesy w zawodach spońowo
pożamiczych na teręnie gminy i
powlatu.

l.
2.
3.
4.

Plan trus rowerowych, (wykonana
dokumęntacja)
Rosnące zainter€sowanie hrrystyką

podsta\łowei
Brak placLr zabaw dla dżeci
NiedostatecŻna baza spońowo
rekreacyjna
Ubogie społeczeństwo
Brak baą/ agloturystyczne
Brak Kaplicy pogrzebowej

1.

2.
3.
4.

\łięjską

Realizowany przez gminę Program
Integracji Społecznej'
Udział sminv w

10

-

Brak planu zagospodarowania
przestizennego w gminie.
Alkoholizm, narkomania.
Niestabilny rząd.
Emiglącja młodzięży
i wykwalifikowanych kadr (niskie

Wizja (rok 2017)
Przebudowany i fiurkcjonalny Wiejski Dom Kultury, dobrze w}posźony w sprzęt AGD i
nacz}niajako baza do organizacji różnych imprez integracyjnych'
odremontowarra Remiza Strźacka chlubą oSP.
Bogata.i lóżnolodna oferta spędzania wolnego czasu dla dzięci i młodzjeży w Świętlicy
Wiejskiej.
Akryrłnie działające Koło Gospodyń Wiejskich'
Wykonany plac zabaw dla dzieci umoz]iwia dzieciom bezpiecane spędzanie wolnego czasu'
Boisko z zapleczem p Ęyciąga młodzież
Mieszkańcy bezpiecznie poruszają się chodnikami wzdłużdróg'

Cele
1. Remont i modernizacja Wiejskiego Domu Kultury
2. Iltykonanie placu zabab, dla dzieci pr4y Szkole Filialnej, wraz rozwojem
baąl oświatowej

3. Prace wykończeniowo _ remontowe kościoła

Mieszkalicy ustalili kolejnośó rea.lizacji zadań( jak poniżej w harmonogramie)' za
pńor}tetowe pżyjęli :

'

l) ocieplenie, wykonanie elewacji, odgrzybienie budpku
2) wymiana okien i drzwi wewnętrznych
3) rcmont wolnostojącego bud}'I \-u potocarie zwanego
',grzybkiem''
4) utworzęnie placu zabaw oraz boiska przy bud1mku szkoln;łn
5) rozwój bazy organizacyjno _ dydaktycznej
ó) wykonanie ogrodzenia kościoła,pomalowanie dachu
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Wdrożenieo promocja i monitorowanie
l.

2.

3.

Zgodnie

z

i Rozwoju Wsi
przyzrrawania pomocy dnanso*e.|
y..ry1'1!t dzt-ałania 'odnowa i rczwój wsi' objętęgo Programem Rozwó;u obs'a.ów
Wiejskich na lata 2007-2013'', Plan odnowy Miejscowości powini elbyć ptzyjęty przez
Zebranie Wiejskie i zafwierdzony przez Radę Gminy'
Nalezy umożliwió mieszkańcom sołectwa zapoznanię się z niniejszym doktrmentem.
Nuj]1l9łm. rozwiązaniem byłoby powielenie go w ilościgospodarstw domowych
znajdujących się rł sołectwie i dostarczenię go do ia'dego gospodarstwa.
Rozwiązaniem minimum powinna być możliwośćzapozlania sĘ z -dokumentem
u soĘsa, w bibliotece lub w szkole.
Rozporządzeniem Ministra Ro]nictwa

,'w sprawie sŻczegółowych warunków

iĘbu

Proponuje- się, aby co najmniej raz w roku, Rada Sołecka na swoim posiedzeniu
analizowała__stan realizacji stratęgii i weryfikowała jęgo treść,szczególnie w części
zadań'' w zależnościod stanu lealizacji poszczegóinych zadan' Próponuje się, aby
''PIal
osobą odpowiedzialnązabieĄce nadzotowanie realizacji był sołtys. T1'rn san}łn
byłby
on odpowiedzialny takżę za pĘycotowanie spotkania Rady Sołeckiej w celu analizy
stanu realizacji Planu.
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