
UcrrwAŁA NR 339D(xxvIIV2010
Rady Gminy Roźrrienica

z dnia 14 października 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bystrowice na lata

Ż0t0 - 2017

Na podstawie ań. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2001 roku Nl l42,poz.1597 zpóźn złtt.)

Rada Gminy w Roźwienicy
uchwala' co następuje:

$ 1. Zatwierdza się Plan odnowy Miejscowości Bystrowice na lata 2010
_ 2017 stanowiący załącznik Nr l do niniejszej uchwały

$ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Roźwienica Nr 319/)o(XW2010
z dnia 30 czerwca 20l'0 r. w sprawie przyjęcia Planu odnowy
Miejscowości Bystrowice na lata 20|0 -2017

$ 3.Uchwała wcho dzi w życie z driem podjęcia.
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Załącmik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy R<łźwienica
Nł ]39D&XWII/2010

z dnia 14 października 2010 r.

PLAN ODNOWY

MIEJSCOWOSCI BYSTROWICE

(GM.ROZWTENTCA)

NA LATA 2O1O .2017

Bystrowice, czerwiec 2010 r.
aktualizacja październik 2010 r.



Zakres opracowania

Plan odnowy Miejscowości Bystowicę w grninie Rońvienica powstał w wyniku spotkń
mięszkańców miejscowości na których w}'pńcowano zapisy tego dokumentu. Zgodlie z
Roąrorządzeniem Minista Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 litęgo 2008 r. w sprawie
szczegółowych waxunków i Ębu pomocy finansowej w ramach &iałania ,'odnowa i rozwój
wsi ', objętego Programem Rozrvoju obszarów Wiejskich na latĄ 200'1-2013, Plan odnowy
Miejscowości będzi€ uymagan}m dokumentem załączarlym do wniosku o firransowanie z
działania 

',odnowa 
i rozwój wsi''.

W pździemiku i listopadzie 2009 odbyĘ się spotkania warsztato'We z mieszkańcami
miejscowości, na których w)?racowano większość zapisów Pla[u odnoły Miejscowości
Bystlowice. Na nastflnej strcnie podano lisĘ uczestników spotkań. ostateczne zapisy Planu
skonsultowano z Wójtem Gminy Roźwienica i pmcownikami Urzędu Gminy Rońvienica.
Opracowanie zawiera:

diagnozę rytuacji miejscowości,
wizję miej scowości w roku 201 7
analizę SWoT - ',mocne i słabe shony'' miejscowości ByŚtrowice oraz ,,szanse''
i ',Żagoi!śnid'.d) cele,

e) opis i charakterystyka obszarów o szczególn;.rn ntaczertl dla zaspokojenia pohzeb
mieszkńców, sprzyjaj ących nawiąz1rłaniu kontaktów społ€cznych.

f) zadania dla realizacji poszczególnych celów' zawierające wzłłę zadania, przezrtaczeue
temin (okes)
i łódło finarrsowanią

realizacji, szźlcowane kosz.tu zadania

g) uwagi końcowe w zakresie wdrożenią monitorowania i ewaluacji Planu.

Wśród zadań wskazano na te, które mogłyby być finansowarre z Prograinu odnowy
i Rozwoju Wsi w oparciu o dw projeL1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi.

a)
b)
c)



Uczestnicy warsztatów

1. Edward Mazur - Radny Gminy
2. Adam szczepanik _ sołtys lłsi Bystowice
3. Iręna Romanik - cżonek Rady Sołeckiej
4. Jadwiga Łańko - członek Rady Sołeckiej
5. Ireoeusz Lach _ cżonek Rady Sołeckiej
6. Andrzej Kubicki _ członek Rady Sołeckiej
7. więsław Kisiel - członek Rady Sołeckiej
8. Janusz Kubasik _ członek Rady Sołeckiej
9. Anna Kowalczyk_ przewodnicząca Koła Gospodyi Wiejskich
l0. Elżbieta sęk _ cżonek Koła Gospodyń Wiejskich
11. Ąicja Szczęanik_ cżonek Koła Gospodyń Wiejskich
12. Ewa KIet* cżonek Koła Gospodyń wiejskich
13. Marta Baxan- członek Koła Gospodyi Wiejskich
14. Maria wawTo_ członek Koła Gospod1ri Wiejskich
15. Elń\eta Z'aprzała- cżonek Koła Gospodyń Wiejskich
16. Gabńela szczygi9lska_ członek Koła Gospodyn Wiejskich
17. T€rosa Mazur_ cźonek Koła Gospodń wiojskich
l 8. Kazimierz Kochman _ Plęzes oSP
l9- Edward Mazur - Naczelnik OSP
20. wacław Bąk _ cźonek osP
21. Michał Źołr1dak - cżonek oSP



Diagnoza sytuacji

Położenie geograficzne i administracyjne' podzial terytorialny

Położenie geogaficzne - wieś położona jest w na pofudniowych krancach Kotliny
Sandomierskiej, lężĄca plry drodze woj. 880 Jalosław - Pruchnik (w prŻyszlości dloga
bieszczadzka).

odległości od miasta - 13 kn od Jarosławia.

Rzeźbę tereuu ksztaftują rozległe, lagodnie pochylone wyŚoczyzny lessow€' rozcięte dość
śzerokimi niezb}'t głębokimi dolinami płaskodenn1łni.

Położenie administracyjne (gmrna) Rońńenica (siedzibaUrzęduGminy).

Parafia Rudołowicę: w skład wchodząRudołowice, Bystrowice, Roźwięnicą Moka.

Powierzchnia 455.47 ha-

Komunikacja

Przez miejscowość przebiega droga wojewódŻka droga Nr 880 relacji Jarosław - Pruchnik

Najblizsza stacja kolejowa j est w Jarosławir! a lotnisko w Rzeszowie.

Komunikacja zbiorowa _ PKs i prywabd przedsiębiorcy .

Ludność

Liczba ludności - 546 mieszkańców
wieś Bystowice _ zajmuje piąte miejsce w gminie pod względem ilości mieszkańcóq

Liczba ludności mczej wzastą ze rłzględu na budowę i osiedlarrie się ludzi z miasta. SĘd
migracjajest słabą ale prawdopodobnie dodatnia. Prz5łost nahralrryjest dodatni.

Podźał ludności ze względu na wiek produkcyjny:
- przedprodukcyjny - ll0
- produkcyjny _ 3ó4
- poprodukcyjny - 72

Kobiet jest - 262' a m ężczyzn _ 284 osób.



Histońa
więś w pfzesźości występowała pod nazwą,,BystrŻejowice''. Prawdopodobnie już w XIV w.
lalęż;ala do Mikołaja Mzurowskiego, łącznie z pobliskimi wsiami: Rudołowicę i Tuligłowy
(wieś Więckowice powstała jako przysiółek w pofudniowej części wsi Bystrowice)' Ju:Ż w
dokumentach z 1434 rckn wspominano, żę w części południowego kompleksu dóbr' Jan
Mzurowski w 1404 r. ulokował wschodnią część Węgierki. Dzisiaj juz trudno ustalić' w
któr}m roku ród Mzuowskich przybył z zachodniej Polski i stał się posiadaczem tych ziem'
z Bystrzejowicami procesował się proboszcz z Rudołowice, domagając się oddania dziesięcin
należnego mu z dawnych pól clrłopskich. ostatecznie 3 sierpnia 1591 I. Andrzęj, Jan,
Sebastian' Wojciech, Samuel, Marcin i Kzysztof, zawarli ugodę z proboszczem Rudołowice.
w loku 1604, juz jako dziedzic Bystro\łicę (być może części)' \łystępował równieŹ w
sporach z proboszczem z Rudołowice, Konstanty Zamoyski (herbu Korczak). ocz}rłiście
chodziło o oddanie mesznego w ziamie, czyli o prz;łnuszenie poddanych chłopów do
placenia parafii corocznych danin. Zamoyscy (w linii męskiej) wymarli na Bystrowicach
około roku 1670.
SpóI o Bystlo\Mice
W połowie XVII wieku 

' 
ziemie te przeszły na dwór córki' Jarra i Zofii Zamoyskich, Marianny

(żony Konstantego Woroniczą łowczego smoleńskiego) olaz Magdaleny (żony wojcięcha
Drohojowskiego tn' pźed 1659 loku, a potem Zygmunta Bronickiego). w następnym
pokoleniu, połowa Bystrowice (od stlony Woli Roałienickiej) należała do Jerzego
Woroniczą który oŹeńł Sue w 1691 roku z Petronelą Stawską Pozostała część tych ziem
stała się polem boju pomiędzy dziećmi drugiej siostry Ż obu małżenstw. Z pierwszego
związlrr miała Annę (żonę Tomasza Zielonki), która zaciekle broniła swoich praw do
Bystrowice. z dokumęntów z 1696r' wynika, że jej słuĄcy postr'Zelił śmiertelnie męża
Konstancji Bronickiej, KazjlJierza sięmiątkowskięgo. Nal€ży tu dodać że odezwały się tu
dawne Fetęnsję pomiędzy Tymy rodzinami (był to spór o wieś KŻywe pod BrŻozowem). Z
drugiego małżęnstwa Magda z Zamoyskich miała: Mariannę (spłaconą przez rodzeństwo)'
Barbarę (parrnę), Helenę (zm. w 1'Il2l'), żonę Jelzego Białol_urowicza oraz ową Konstancję
(zrrr. w 17l9r). żonę K. Siemiątkowskiego' a rrastępnie Józefa orzyckiego_ Zieloskowie
sprzedali swą część Konstantemu Wapowskiemu (właścicielowi Więckowic), a l€sztę w
połowie XVIII w. kupił Antoni Morski, który w 1808 r. oddał tę zięmie swemu sĘjęcznemu
bmtu, Ignacemu br. Morskiemq a Bystowice Hordyskiemu z Hawłowic Gómych. od nich
kupili je Popielowie (h. Sulima). Od 17 gudnia 1848r. Bystrowice ptzeszły w posiadanie

Ed\łarda ] Kazimiery Zaklńce (właścicięlę Jodłówki i Hawłowic Gómych), a następnie cóIki
Józefy zafiężnęj ze Stanisławem Skrzńskim. Sprzedano ją potem Józęfowi Anlaufowi, a ten
przepisał ją tra synów; Alojzęgo i J. stanisława (który spłacił brata i stał się właścicielęm 400
morgów). PŻy mająlku była cegielnią mł}'n, murowana obora, a niedaleko gorzelnią. Gdy
zmarł w 1903 roku, żona sprzedała cały majątek jarosławskim kupcom zbożo\ł}'m: szajmie
Goldmanowi, Chaimowi Ziperowi i Jakubowi Kleinerowi. Pol€ zwanę ,'Pustki'' nab;4o do
dworu w Tyniowicach, a po I wojnie światowej kupił je szczekot, dzieżawca d\'oru w
Roźwierricy. Część folwarku z gorze1nią oborami i polami nad ,,Mleczk{' w 19l2r. L_upił

Eustachy wolski. Bracia Ustrzyccy z CzelaĘc kupili natomiast dwór i kilkadziesiąt molgów
żęmi dla swojej siostry, Jadwigi (wcześniejszy majątek pŹe$ała w Monte callo)' w 1914 r.

uciekła przed Moskalami, a gdy wróciła, splądrowany dwór stał się ruina.



Klimat

Klirnat wsi wedfug podziału w. Sokołowicza należy do pasa klimatów ksztahowanych
pod rłptylvem gór i wyĄtr. Cechami charal1erystycznymi tego pasa klimatyc^ego są dość
wysokie dobowę anplitudy tempęrati]ry powietza szczegó|nie na stokach o ekspozycji
osłonecanionej i niskie amplifudy na zboczach i stokach zacienionych. opady są fu dość
wysokie gdyz srrma rccznych opadów sięga 780 mm. Dfugość poszczególnych pór roku
pzedstawia się następuj ąco:

czas trwania zimy docho&i do 90 dni z zalęganięm pokrywy śniegowej do 85 dni. Czas
trwania lata wynosi 99 dni.
Liczba pogodnych dni wynosi przeciętnie 63 dni zaś pochmumych do 1l5 dni. WaruŃi
klirnafu lokalnęgo uzależ]nionę są do tzeżby terenu, nachyleń zbocza i stoków olaz ich
ekspozycji. NajkoŻystni€jszę są tereny o ekspozycji SE, S i SW a najniekorzystniejsze o
dużych nachyleniach i ekspozycji połnocnej lub ubliżonęj do p&locy.

Dziedzictwo kulturowe

- Festyny rodzinne

- zawody strażackie

- Święcenie pólw niedzielę wielkanocną

- Weselne szlabany

- szczodraki ( kolędowanie wWigilłny poranek)

- Pzekazywanie światła betlejemskiego

zagospodarowanie ter€nu

Zagospodarowanie terenu:

Ułtki rolne, w tym: 455'47
ha

- sunty ome 354.88 ha
_ ląki 32.66 hA

- pastwiska l'l.52 ha

- sady 9.50 ha

- lasy i zalesienia 1.15 ha

)zostałe gunty i nieu'łtki
63.01 ha

Na t€Ięnie wsi występują osady trzeciorzędowe. osady trzeciorzędowe występują w obrębie

kotliny sandomierskiej, będącej częścią składowej jednostki geologicznej nazwanej

zapadliskiem Podkarpackim. osady tę to osady mórz głębokich naz:wane iłami
Rakowieckimi. Powyżej utworów starsŻęgo podłoża występują osady czwalto.Żędowe



zbudowane z (plejśoceńskich i holoceriskich) osadów rzecznych, €liptycznycl!
wodnolądowych i zboczowych.

Pokrywa glebowa omawiŹlnego telenu jest pod względem t1pologii średnio t6żnjcowan4
plzy czylrr zauważa się ziacz^a p.'zęwagę dwóch typów gleb, a mianowicie czamożemów
i gleb brunatnych właściwych.
Lokalnie wystwują glęby brunatne wyrugowane, a w dolinach mady rzeczle. Ze względl na
skład mechaniczny skały macieŹystej lvytwożyły się tu gleby dobrę i bardzo dobre
odznaczające się bardzo dobrymi cechami fizyczno-chemiczn}łni, tj. właściwą wilgotnością
zwięzłością gfuzełkowatością odpowiedniąciepłoąi przęwiewnością
Ponadto posiadaj ą odpowiednio wykształcony poziom próchniczy.
w związku z tym wysĘpują tu w znacznej mierze gleby klasy II omŻ III A i Iu B, a także l'
Zlaczną część zajmują czamoziemy ' odznacŻa:ą się bardzo dobr}mi właściwościarni
fizyczrro_chemiczn1łni i należądo najżryżniejszych gleb.

Wody:
-jeżora nie ma
- rzeka Mleczka _ glębokość 1 2m, szerokość 3 5m

- stawy hodowlane olganizorłanę przez prywatnych właścicięli

Bystrowice należy do tercnów ubogich w wody grurrtowe. w obniżeniach dolinnych woda
łystępuje w piaskach drobnych i żwirach na głębokości 8 10 m p't' zrłierciadło wody
występuje pod napięciem hydrostatycznym a pożom zwierciadła stabilizuje się na
głębokości 3,2 - 3,6 m od p.t..

w okęsach mokrych spodziewanę jęst podniesienie poziomu wody o 1 ,0 m.

stan środowiska i ochrona przyrody

Nie ma żadnych folm ocfuony przyrody.

Po\łiętrŻe we wsi jeś czyste. Na telenie wsi brak jest zakładów przemysłowych emitujących
zaIieczywczenia do powiętlza. zńdłem niękorzystnego wpĘł'u na powietrze
atmosferycme są tęż systemy gTzewcz€ w budynłach mieszkalnych. W początkowych latach
dziewięćdżesiątych znacnta część budynków została 'w)?osażona w kotłownie opalane
gazem' Jednak pod koniec tych lat ze względu na znactly wztost cen gazu zie rnego

większość mieszkariców powróciła do hadycyjnego opalania budynków węglem kamiennym
i drewnem co przyczynia się do wzrostu zarrie czyszczenia powiętza.

PodmioĘ gospodarcze oraz zatrudnienie i bezrobocie

Firma Usfugo\ o Handlowa Lukasz Plocica
Firma Usfugorło Produkclna Marian Banowicz

Gospodarka komunalna i infrastruktura techniczna

w całej wsijest sieć wodociągowa, kanalizacyjrai gazonła'

woda dostarczana jest zbiorczą siecią wodociągową zaopafuywalą z ujęć podziemnych
w mięjscowości wola Roźwienica. Ludność korzystająca z sieci wodociągowej 100%.



Sieć kanalizacyjna jęst w dobrym stanie tecbnicznym. Ścieki odprowadzane są do
biologiczlro_mechanicntĄ oczyszczńni ścieków w miejscowości wola RoŹwięnica.
Ekploatacją sieci zajmuje się Urząd Gminy Roźwienica. Ludność korzystająca z sięci
kanalizacyjnej - prawie 100%.

szacunek ludności koŻystającej z sieci gazow€j l00%.

zę\łnęrrdIa frrma w1rvoż odpady na składowisko poza gnrinę. odpady w1woż się 1 x
w miesiącrĄ 1 x w roku w}.wóz więlkogabar}towych. Segregacja odpadów odb1'wa się
w gospodalśwach (u podstaw).

Na tęręnię wsi ńe ma linii elektroenergetycznych o duŻych napięciach. Znajdują się je<lynie

lokalnę sieci średniego napięcia - 15 kV zasilające lokaLnę stacje transfomatolowe. Przy
pomocy tych stacji napięcie transformowarre jest rra niskie rrapięcie 230 V i 380 V , a więc
takie na którym pracuje większość odbiorców energii elektrycmej.

Na terenie wsi nie ma sieci ciepłowniczych. Budynki ogrzewane są przez instalacje zasilane
z lokalnych aódeł ciepła.

Dostęp do telefonii przewodowej i
neostrada.

Rolnictwo
Struktura gospodarstw rclnych:

powyzej l do mniej ńz 2 ha
od 2 do mniej niż 5 ha
od 5 do mniej niż 7 ha
od 7 do mniej ńż 10 ha
od 1odo mnięj niŹ l5 ha
Powyżei 15

beŻ prŻęwodowej omz Intemefu -2 sięci radiowę,

Do większych gospodarstw ind)'widualnych działających na teręnię wsi naleą

> Gospodarstwo rolne Pana Paweł Marcinkiewicz zam. Bystrowice l40 o pow.
15,634'1ha.

Główne zasiewy - rzepak' zbożA.

Przy istnieiących warw*ach produkcji rolnicy w gminie osiągają relat}nłnie wysokie plony.
Plony zbóż pneklaczają3i {ha. Śńadczy to o wysokim poziomie hrltury rolnej.

stntktura gospoda$tw rolnych wg kierunków działalności rolniczej :

Główn}m zródłem utrzymarria rnieszkńców j ęst placa w gospodarstwie loln}m oraz różnego
t1pu świadczenia socjalne jak lenty, emęr}tury czy zasiłki dla bezrobotnych.

Nie ma zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego.

84
59
6
3
0
I



TurysĘka

Nie ma zaplecza noclegowego. Nie ma gospodarstw agroturystycznych.

Nie ma szlaków furystycznych, ani ścieżek dydaktycznych.

Edukacia i opiekł zdrowotoa

Znaiduje się Szkoła Filialna do którcj uczęszcza 37 lcmjów.

W Bystrowicach nie ma ośrodka Zdrowią znajduje się 3 km od B}strowic w Roźwienicy.
ośIodek Żapęwniają podstawową opiekę z&owotną 'wszystkim mieszkańcom gniny. w
ośrcdku przyjmują lekarze: intęmistą pediatm, dentysą ginekolog. Przychodnie
spęcjalistyczne znajdują się w Jarosławiu. W nagĘch prz}padkach rnieszkańcy gminy
obsfugiwani sąprzęz pogotowie ratunkowe w Jarosławiu.

Kultura i spoń' bezpieczeństwo, pomoc i akłwność społeczna

W miejscowości znaj duję j ednostka ochotniczej strazy Pożamęj.
KtóIa posiada sarrrochód i podstawowy sprzęt umożliwiający udzielanie pomocy
poszkodowanlm.

Nieregulowana rzeka Mlęczka często wystfl)uje z kor}'ta i powoduje s&aty w upmwach. Przy
wysokim poziomie wód istnieje zagożenie podtopienia 5 gospodarstw

Opieka społecma mieści się w sąsiedniej mięjscowości w UG Roźlwięnica.

W Byshowicach fimkcjonuje Koło Gospodyń Wiejskich, które zostało rcaktywowane w 2007
roku.



AnalŁa SWOT

Mocne Ślronv slał'e sfronv
l. Dvże zabngllżovłan]e społeczeństwa

w działaniach poprawiających
ńzerunek miej scowości .

2. Dobla współpraca Koła gospodyń z
oSP i radą sołecką

3. Dobre połączenie komunikacyjne do
najblizszych miast

4. zatrudnianie osób miejscowych w
zakładach które zrrajdują się w
Bystrcwicach

5. Chodniki wzdłuz drogi
wojewódzkiei

6. PĘzna dru]źłaE osP osiągająca
sukcesy w zawodach sportowo -
pożarniczych na tę!ęnie gminy i
powiatu.

wymagający remontu i
niefunkcj onalny budynek WDK
ZĘ stan budynku filialnego szkoĘ
podstawowej
Brak placu zabaw dla dzieci
NiedostatęcŻna baza spońowo _
rekeacyjna
tlbogie społeczeństwo
Brak bazy agroturystyczno
Brak Kaplicy pogrzebowej

1_

3.
4.

5.
6.
'1.

Szetrse z slożenie

1. Plan tras rcwerowych, (wykonana
dokumentacja)

2. Rosnące zaintercsowanie furystyką
wiejsĘ

3. Ręalizoqany przez pninę Program
Int€$acji społęcznej'

4. Udział odnv w prosamię .. I-eadq+''

l. Brak planu zagospodarowania
przesfuzennego w gnińe.

2. Alkoholizm,narkomania.
3. Niestabilny rząd.
4. Emigacja młodzięży

i wykwalifikowanych kadr (niskie
płace w Polsce).
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Wizja (rok 2017)

Przebudowany i firnkcjonalny wiejski Dom Kulfury, dobrze w1posażony w sprzęt AGD i
naczyniajako baza do organizacji lóżnych irnprcz integracyjnych'
odlemontowana RemiŻa strażcka chlubą osP.
Bogata i różnorodna ofeńa spędzania woloego czasu dla dzieci i młodziezy w Świetlicy
Wiejskiej.
Aktyłnie działające Koło Gospodyi Wiejskich.
wykonany plac Żabaw dla dzieci umożiwia dżeciom bezpieczne spędzanie wo]nego czasu.
Boisko z zapleczem przycięa r odzież
Mieszkańcy bezpiecznie poruszają się chodnikarri wzdfuż dróg.

Cele

l. Remont i modernizacja lYiejskiego Domu Kultary
2, Wykonanie placa zabaw dla dzieci przy Szkole Filialnej, wraz rozwojem

baąl oświatowej

3. Prace łtykończeniowo _ remontowe kościołu

opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania
potrzeb mieszkańców' sprzyjających nawiąą\łaniu kontaktów
społecznych' ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-
przestrzenne.

obszarem o szczególnym zrraczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców j est teręn na
którym znajduje się Wiejski Dom Kultury' Filialna Szkoła Podstawową Kościol. Na łm
obszarze skupia się życie społecmo-kulturalne wsi.

Mieszkańcy ustalili kolejność realizacji zadń( jak poniżej w harmono gramie)' za
prior}tetowe przyjęli :

l) ocięlenie, wykonanie elewacji, odgrzybienie budynlu wDK
2) wymiana okien i drzrłi wewnętrznych
3) Iemont wolnostojącego budyŃu potocznie zwanego ,,grzybkiem''
4) utworzenie placu zabaw oraz boiska przy budynku szkolnlrn
5) rozwój bazy organizacyjno _ dydalrycznej
6) wykonanie ogrodzeńa kościołą pomalowani€ dachu

1t
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Wdrożenien promocja i monitorowanie

1 . Zgodnie z Roąotządzer'iem Ministra Ro|nictwa i Rozwoju Wsi

3.

,,w spmwię szczegołowych warunków i Ębu prz5znawania pomocy finansowej
w ramach działania 'odnowa i rozwój ivsi' objętego Programem Rozwoju obszarów
więjskich na lata 2007-2013'', Plan o<lnowy Miejscowości powinienbyć prĄęty pnez
Zebranie Wiejskie i zatwięrdzony pŻez Radę Gminy.

Na1ęży umożliwić mieszkaricom sołectwa zapoznanie się z niniejs4m dokumentęm.
Najlepszym lozwiązaniem byłoby powielenie go w ilości gospodaxstw domowych
znajdujących się w sołectwie i dostarczenie go do kaŹdego gospodarstwa_

Rozw'iązaniem minimum powinna byó możliwość zapozrtania się z dokumentem
u sohysą w bibliotece lub w szkole.

Proponuje się, aby co najmniej raz w rokq Rada Sołecka na swoim posie&eńu
analizowała stan ręalizacji st€tegii i wełdłowała jego heść, szczegóirrie w części

,,Planzadail'w zaIeiności od stanu realizacji poszczśgólnychŻadań. Proponuje się, aby
osobą odpowiedzialną za bieżącę nadzorowanie realizacji był soĘs. T1m sam;'rn byłby
on odpowiedzialny talcżę Ża przygotowanie spotkania Rady Sołeckiej w celu arraliry
stanu realizacji Planu.

Hady Gminy
IEN IC Y

|. czyu u'l€(.


