
UCHWAŁA NR 3 4 4 lxxrvlla 20fi
Rady Gminy Roźrvienica

z dlia 14 października 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnorvy Miejscowości Cząstkowice na lata
Żn1o - Żo77

Na podstawie art. l8 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie pinn}łn
(Dz.U. Ż 200 1 roku Nt l42, poz'l597 z pó^. zrn')

Rada Gminy w Roźwienicy
uchwala, co następuje:

$ l. Zatwierdza się Plan odnowy Miejscowości Cząstkowice na lata
Ż0l0 _ 2017 stanowiący załącmik Nr 1 do niniejszej uchwĄ

$ 2 Traci moc uchwała Rady Gminy w Roźwienicy Nr 321l)oo(Vl/2010
z dnia 30 czerwca Ż0l0 r. w sprawie zatlvterdz,enia Planu odnowy
Miej scowości Cząstkowice na lata 2010 - 2017

$ 2 .Uchwała wchodzt w Ęcie z dniem podjęcia.

Prlel'lJodnicZącł l]ady GmIn!
.z' h, noŹfudptlIcv

@fr,,@lrrait.|eł.



zaĘoanik Nr l do Uohwąły'.
Rady Gminy Roźwienica
Nr 3'M'Ąo<xv[72010

z dnis 14 paździemika 2010 ..

PLAN ODNOWY
MIEJSCowosCI CZĄsTKowIcE

(GM.ROZWTENTCA)
NA LATA 2O1O .2017

Cząstkowice, 20 wrzesień 2007 r.
Aktualizacja październik 2010 r.



Zakres opracowania

Plan odrrowy Miejscowości Cząstkowice w gminie Roź\ł/ienica powstał w wyriku realizacji
Zinle$owanej stratęgii Rozwoju obszarów Wiejskich opncowanej przez Lokalną Gruię
Dzińanla 

',Z tadycją w nowoczęsność'' w ramach schematu II Pilotźowęgo Plograrnu
Leader+. zgodnie z pojektem Rozporządzenia Minisha Rolnictwa i nozwo.ju Wsi
,,w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy firramowej w ramach
działania 'odnowa i rozwój wsi' objętego Progmrnem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata
2007-2013" Plan odnovy Miejscowości będzie wymaganym dokumentem załączan1'rn do
wniosku o fuunsowanie z działania,,odnowa i rozwój wsi''.
LGD _ Fundacja ,,Z tradycją w nowoczesność'' działa na obszatzr trzech gmi[ powiatu
jarosławslrjego: Pawłosiów, Rozrłienica i Pruchnik. Zaźąó, LGD ogłosił ko.tur; \MśIód
miejscowości trzech pin na możliwość sfina.nsowania pomocy mer'torycznej opracowania
Planów odnorły Miejscowości. Zgłosiło się 15 sołectw, spośród których 9 zal,':walifiłowało
się do opracowania Planów odnowy Miejscowości - po W z każdej grnirry' Wśród nich
sołectwo czq$tkowice. wniosek przygotowany został przez Radę Sołęcką \łsi cŻąstkowice.
Do wsparcia m€r1'torycznego społeczności lokalnych ZaiŻąd Fundacji wybmł konsultantów:
Renatę BŃowsĘ z Lanckorcny i KŻysŹofa Kwatelę z LM Consulting Krzysztof Kwaten
z Krakowa.
W dniach 30 maja 2007 r.' 23 i 24lipca200'1 t' otaz 6 wześnla 2007 r. odbyły się spotkania
warsztatowę z mieszkańcami miejscowości, na których w;placowano większość zapisów
Planu odnowy Miejscowości. Na następnej stronie podano listę uczęstników spótkan.
ostatęczne zapisy Planu skonsultowano Ż wójtem Gn ny Roźwienica i pracownikami
Urzędu Gminy RońMienica.
Prace związane z ana|iząi weryfikacją zapisów Planu zostały przeprowadzone przez Radę
SołecĘ w rniesiącu kwiętniu 2010 I.

Opracowanie zawiera:
a) diagnozę syuacji miejscowości,
b) wizję miejscowości w rcLu 2017
c) analizę SWOT _ ,,mocne i słabe strcnl' miejscowości cząstkowice otaz ,'szanse''

i ,,zagrożerltt'
d) cele,
e) opis i charakterystyka obszarów o szczególrr1łn z:ilaczentu dla zaspokojenia potrzeb

mięszkańców, sprzyj aj ących nawią1rłaniu kontalr1ów społecznych'
0 zadania dla realizacji poszczególnych celórł.
g) uwagi końcowe w zakresie wdrożenią monitorowania i ęwaluacji Planu.

Wśród zadan wskazano na te, które mogłyby być fnansowanę z Programu odnowy
i Rozwoju wsi w opaxciu o w/w projekt rozporządzenia Ministra Ro]nictwa i Rozwoju wsi.



Uczestnicy warcztatów

1. Jerzy Banowicz - gospodarstwo agroturystyczne

2. Joanna Banowicz _ gospodarstwo _ produkcja bydła mleczrrego

3. Ed}'ta Białogłowska _ ro]nik

4. Andrzej Byrua - radny Rady Gminy

5. Małgorzata cemra _ pracownik fizycay

6. Maria Gemra - sołtys

7. Maria Gęmra _ lohik, pszr7ot'arz

8. Anna Michalska - rclnik

9. Leszek Moskwa - rolnik

10. Hetena Oczak * rolnik

l l. Zbigniew Pela _ pracołnik fizyczny, rolnik

12. Bogusława Pindak - rolnik

l3- Marian Trzaska - rolnik



Diagnoza sytuacji

Położenie geograficzne i administracyjne, podział terytorialny

Położenie geograficzne - wieś położona jest w na połu<lniowych loancach Kot1iny

Sandomierskiej .

odległości od miast - Jarosław l3, PrzewoNk- 13 km.

Rzęźbę tęręnu ksziałtują rozległe' łago<lnie pochylone wysoczyzny lessowe, rozcięte dość

szelokimi niezb)'t głębokimi dolinami płaskodenn1mi.

Położenie adminishacyjne (mina) _ Roźwięnica _ 2 km.

Parafia - Pehntycze wraz z Wolą Roźwieńcką i Pehatycze.

Powierzchlra - 444,44 ha.

Przysiółki - osiedle po byłym PGR.

Komunikacja

Przez Czt'tkowice przebiegają drogi powiatowe m 33l52 Rącł'na-Rożłięńca i nr 33155

Roźrvienica - Bystrowice _ ZażęcŻr.

Najblższa stacja kolejowajęst w Jarosławiu' a lotnisko w Rzeszowie'

Komunikacja zbiorowa _ PKs i mikrobusami' ale naiwięcęj samochodami.

Najbliż5ł urząd pocaow} jeŚ w Ro^Mienicy.

Ludność

Liczba ludności - 475.

Ludności ub1.wą ponięwaz zarówno migracją jak i przpost naturalny sąujemne.

Po&iał ludności ze względu na wiek prodŃcfiny:

- przedprodukcyjny - 9ó,

- produkcyjny - 309

- poprodukcyjny - 64,

Kobietjęst 233, a mężrzyn_ 242.
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Historia

Nazwa miejscowości pochodzi od cz45tki ziemi, wszystkie miejscowości hrabiego kończyły

się końcówką _ice,

Wzmianki od czasów rzymskich'

Siedliska z okesu średniowiecza - gród z okesów rz5rmskich'

Dziedzictwo kulturowe

Najwa:żniejsze obiel'1y zab1łkowe _ zespół dworsko-parkoły z drugiej połowy XIX wieku'

Tradycje - tadycja ściągada bram, robienia palm wielkanocnych i wieńców'

Plodukty lokalne ż}'\ł'nościowe - miód pszczeli, ferma ków'

Ploduky lokalne nięż}'\łnościowę (źemiosło' artyści) - nie ma

Klimat

Klimat gniny wedfug podziału w. Sokołowicza naleĘ do pasa klimatów kształtowanych pod

tp|,rvem gór i wyżyn' Cechami charakterystyczn}'Eli tego pasa klimatycznego są dość

łysokie dobowe amplitudy tęmpęratury powiętrŻa szczególnie na stokach o ekspozycji

osłonecznionej i niskię amplitudy la zboczac\'t i stokach zacienionych' opady są tu dość

wsokie gdyż suma rocznych opadów sięga 780 ml' Długość poszczególnych póI roku

przędstawia się następuj ąco:

czastwaniazimydochodzido90dnizzaleganiempokrywyśniegowejdo85dni.Czas

rwania lata Ę''1osi 99 dni.

Liczba pogodnych <lni qłrosi pzeciętnie 63 dni zaś pochmumych do 115 dni' waxunki

klimatu lokalnego uzależfone są <lo rzeźby tererrq nachyleń zbocza i stoków oraz ich

ekspozycji. Najkorzystniejsze są teleny o ekspozycji sE' s i sw a najniekorzystńejsze

o duĘch nachyleniach i ekspozycji póhrocnej lub zblizonej do północy'



Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie teręnu:

JżŃi rolne, w t}m: 398,29 tu

- EuntY ome 308,13 tu

- sady
_ łąki 50,28 1l.

36,66 he

-asY i trultv lęśne 3,221l
grunty i nieuzttki 46,20 h.

PoĘ.wa glebowa omawianego teienu jest pod względem t1pologii średnio zróżnicowaną

ptzy cą.m za]]w?rŻa się znaczna przewagę dwóch t}Tów gleb, a mianowicie czamoziemów

i gleb brunatnych właściwych.

Lokalnie wyst$ują gleby blunatne wynrgowane' a w dolinach mady rzecnte' Ze *zĄędt ta
skład mechaniczny skaĘ macierzystej wytworą,ły się fu gleby dobre i bardŻo dobrę

odznaczające się bardzo dobrymi cechami fizyczno-chemicaqmi, tj. właściwą wilgotnością

zwięzłością gruzełkowatością odpowiednią ciepłotą i przęwięvnością.

Ponadto posiadająodpowiednio wyksżałcony poziom próchniczy.

W związku z t}m występują tu w ntacntej mierze gleby klasy l i I| oraz lII A i III B.

Zlaczlą część zajmnj+ czatnoŻiemy. odŻiacŻają się bardzo dobrymi wlaściwościami

fi zyczno-chemicznymi i na]eżą do najiq źnięjszych gleb'

Wody:

. Rzeki: Mleczka i potok Jodłówka. Rzeka Mleczka płynie doliną w korycie wcięt}'rn !a

głębokości 7,5 _ 2,5 m i szelokości około 3 m. Z lwąi rla mĄ przekój kory'ta

w okresie większych opadów wyĘpują wylewy cieków i zalewanie łąk i pastwisk.

. Staw wykopan} społecznie.

wieś należy do telenów ubogich w wody gruntowe. W obniżeniach dolinnych woda

występuje w piaskach drobnych i żvirach na głębokości 8 _ 10 m p.t. zrłierciadło wody

rłystępuje pod napięciem hy&ostatyczn}m a poziom zwierciadła stabilizuje się na

głębokości 3,2 - 3'6 m od p.t.

W okesach mokrych spodziewane jest podniesienie poziomu wody o I ,0 m.



Na terenie wsi występują osady hzeciorzędowe. osady trzeciożędowe występują w obrębie

kotliny sandomierskiej' będącej częścią składowej jędnos&i geologicŻnej nazwanej

zapadliskiem Podkarpackim' osady te to osady móŹ głębokich nazwane iłami

Rakowięckimi. Powyżej utwolów starszego podłoŹa występują osady czwaltoŻędowę

zbudowane Ż (plejstoceńskich i holoceńskich) osadów rzecznych' eliptycznycĘ wodno

lądowych i zboczowych.

Stan środowiska i ochrona pzyrody

Nię ma form ochrony pr4łody, ale obszary przygotowane pod NATURĘ 2000.

stan sanitamy wód rzeki Mleczka w ostatnich latach uległ macznej poprawie. Przyczyniła się

do tego budowa oczyszczalni ścięków w Woli RoŹwienickiej oraz budowa oczyszczabi

ścieków w gninie Pruchnik.

Po\łietrze we wsi jest czyste. Nięwielkię ilości zanieczyszczeń znajdtrją się przy szlakach

kommikacyjnych. Na tercnie wsi brak jest zakładów przemysłowych emitujących

zarlięcŻyszczqna do powietrza. Źródłem niekoŹystnego \^pływu na powietrze atmosfęrycŻne

są też systemy grz€wcŻe w budynkach mieszkalnych. w początkowych latach

dżewięćdziesiątych Żl]lac2ji]il część budynków została w}?osłżona w kotłownie opalane

gazęm. Jednak pod koniec tych lat zę lvzględu na znĄc?'ll'y iłŻaost cen gazu ziemlego

większośó mieszkańców po\łTóciła do tradycyjnego opalarria budynków węglem kamierrnym

i drewnem co przyczynia się do wzrostu zanieczyszczerńapolietza'

Podmioty gospodarcze, zatrudnienie i bezrobocie

llość podmiotów gospodarczych 5

Największy zakład pracy zatrudnia 12 osób

Liczba bezrobom;ch ogółem: 46 \ł tym 24 kobieq.

Gospodarka komunalna i infrastruktura techniczna

W całej wsi jest sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.

Woda dostarczana jest zbiorczą siecią wodociąową zaopa1r}vaną z ujęć podziemnych

w miejscowości Wola Rońłienica.



Ludność korzystająca z sieci wodociągowej _ 1 00olo

Sieć kanalizacyjna jest w dobrym stanie technicaym' Ścieki odprowadzane są do

biologiczno-mechanicntej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola RoŹwienicka.

Eksploalacją sieci zajmuje się Urząd Gminy Roźwienica. Ludność korzystająca z sieci

kanalŁacyjnej prawie 100%.

Szacunek ludności korzystającej z sieci gazowej 100%

Dwie fimty wywożą odpady na składowisko poza gminę. sęgręgacja odpadów odb1rła się

w gospodarstwach (u podstaw).

Na ter€nie wsi nie ma linii elel1roenergetycznych o duzych napięciach. Znajdują się jedynie

lokalne sieci średniego napięcia - 15 KV zasilające 5 loka]ne stacji tranśformatorowych. Przy

pomocy tych stacji napięcie transformowane jest na niskię napięcię 230 v i 380 v' a więc

takie na L1órym praĄe większość odbiorców energii elektrycznej.

odnawialne żódła enęrgii _ nię ma"

Na tercnie wsi nie ma sieci ciepło'vłniczych. Budynki ogrzewane są przez instalacje zasilane

z lokalnych żódeł ciepła'

sieć telefoniczna przewodowa jest zadawalająca.

Cmentarz iest w Panfii w Pehatycze.

Rolnictwo

Ilośó gospodalśw rolnych, w tym powyżej 1 ha - 71

Struktura gospodarstw:

powyżej 1 do nniej niż 2 ha
od 2 do mnięj niż 5 ha
od 5 do rnniej nż l0 ha
od l0 do mliej niż 15 ha
od 15 do mniej niż 20 ha
od 20 do mnięj niż 50 ha

34
23
11

I

2

Na telenie wsi produkcję rolną prowadzi Zakład Hodow1i Roślin w Mikulicach -

Gospodarstwo cząltkowice ' Gospodaruje on na obszaze ok. 169 ha.

Przy istnieiących warunkach prodŃcji rolnicy we wsi osiągają relaĘ'rłnie wysokie plony.

P\ony Żbóż przekaczają 35 q,ha. Świadczy to o wysokim poziomie kultury ro1nej.



stnrktua gospodantw lolnych wg ki€Iunków działa|ności rolniczęj :

_ nie plowadzące produkcji rohiczej
' produkujące wyłącznię na potŹęby własne 34
_ plodukujące głóunię na potrŻeby własne 23
_ produkujące głównie na rynek |4

Nie ma 7akladów pŹetwórsrwa rolno-spoŻ}'\łczego.

Turystyka

Nie ma zaplecza noclegowego.

Nie ma obecnie szlaków furystycznych' ale mają być rowerowe.

Zasoby mieszkaniowe, edukacja i opieka zdrowotna

DwóI jest zamieszkały pnez 2 rcdzirry, b|ok dla 12 rodzin, byli pracołvnicy PGR.

Nie ma przedszkola. Jeś oddział przedszkolny pzy szkole' do którcgo uczęszcza obecnie

6 dzieci.

Na terenie wsi jest punkt frlialny, prowadzący klasy 0-3, do L1órych uczęszaza36 d^ecl

Dzieci wyższych Has uczęszczają do szkoĘ w Roźvńenicy'

Gimnazjum jęst w Rońvienicy.

ośrodek Zdrcwia w jest Roźwięńcy, a Punkt Felczerski w Węgierce. ośrodęk oraŻ Punkt

Felczerski zapewniają podstawową opiekę zdlowotną mieszkńcom gminy' Przychodnie

specjalistyczne znajdują się w Jarosławiu. W nagłych prz1padkach ńiesŻkarlcy grniny

obsfugiwani sąprzez pogotowię ntuŃowę w Jarosławiu.

Aptęka jest w RońMienicy.

KUltura i spoń, bezpieczeństwo publiczne, opieka i aktywnośó społeczna

Jęst dom kulfury.

Gminna Bibliotęka Publiczna zlokalizowanajest wRoźwienicy.

Powstaje Ludowy Klub Sportowy

Nie ma pośeruŃu policji.
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Jest c)chotnicza slńź pożama.

Jest zagrożenie powodziowe - l stopień.

I1ość i wielkość zasiłków: zasiłki wJpłacane gzez GoPs w Roźwienicy to

_ zasiłek rcdzinny w ilości 90,

- zasiłki stałe - 1,

_ zasiłti okresowę _ 7

_ zasiłki celowe - 4

z doĄmiania korzysta - 23 dziąi.

Działa Koło Gospodyń 'Wiejskich w ramach Stowarzyszęnia Kd cospodń wiejskich Gminy

Roźwienica_

l
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Analiza SWOT

Mocne Ślronv Slabe strony

5_

1. DuŹe zaangażowanię grupy
mieszkńców,
rozpoczęte inwestycj e:

a) boisko sportowe
b) zbiomik rckeacyjno -
. wJpocąnkowy'
Swietlica wieiska i grzybek wiejski,

Dobrępołożenie geograficzne blisko
do miast: Przeworsk i Jarosław oraz
ładny laajobraz i prz}Todą
Rzeka Jodłówka łącząca się w deltę
z rzekąMleczką
Gospodarstwo ekologiczne, jedno,
alę dużę _ 140 hą
Są zakłady pracy.

3.
4.

Brak środków finansowych na
rozpoczęte inwestycj e'
ZĘ stan dróg, brak chodników.
wymagający remontu i docieplenia
budyrek WDK
Brak placu zabaw dla dzieci

2
3

Szanse 7'rgrożenie

l. Plany rozwoju tras rowercwych na
terenie LGD ,,Z tradycją
w nowoczesność'"

2. Rosnące zainteresowanie zdrową
ż}'rvnością

3. Rosnącezaintelesovr'aniętrrrystyką
wiejsĘ

4. Rosnące zaint€.esowanie terenami
wiejskimi jako mięjscem zamieszkania
ze strony mięszkańców miast.

1. Brak planu zagospodarowania
pIz estŹermego w gmińe,

2. Alkoholizm, narkomanią niestabilny
tząd'

3. Emigracja młodziezy
i wykwalifikowanych kadr (niskie
płace w Polsce).
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WiĄa (rok20'17)

Lepsze drogi z oświetlonymi chodnikami'

stadion z trybrrnami i szatniami, naprzeciw piękny zbiomik wodny z kajakami, parkingiem ,

ławeczki, mini inftastruktura, mała infrastrŃturą z kąpieliskiem, plaza z piaskiem

kamieniami.

obszar cbroniony NATURA 2000 jako alrakcja turystyczna szczęgóhie przy potoL:rr

Jodłówka.

odnowiony i ocieplony budynek świetlicy wiejskiej z nową irstalacją, ogzewarriem ,

now1łni oknami oraz karMiare.ką intemetową

Plac zabaw obok domu kultury.

Mądrze zagospodarowane strcry gospodarcze i ękonomiczne'

Jednolity kompleks zagospodarowania centrum Wsi Czą5tkowice.

,,Inwestyąe Żawątte w Planie odnowy Mejscowości będą przeciwdziałać narkomąnii,

ąlkoholizmowi, złemu zachowaniu się hłodzieży' wąndalizmowi. MłodŻież i fiiejscowd

ludność będzie miała możliwość karzysthego spędzania wolnego czasu, uptawia ia spoltó',

i wwoczrnku. Ptzycqni się to do estetycznego vyglądu naszej miejsco'llości i większego

zainle|esowąnia turystyczneqo ze st/ony osób z Że7rnątrz''.

Cele
1. oferta spędzania wo1aego czasu, szczególnie dla młodzieży.
2. wzost dochodów z turystyki'
3. Poprawa gospodarki przestrzennej i infrastruktury drogowej.

opis i charakterysłka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców' sprzryjających nawiązywaniu kontaktórv społecznych, ze
względu na ich polożenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne

Dla mieszkariców Cą,stkowic obszarem o szczególn1m znaczeniu dla zaspokajania potrzęb
jest telen \ł cęntrum wsi na którym znajduje się Wiejski Don Kultury. Jęst on centrum
kultwaln}.rn wsi, tu spotyka się młodzięż, dorośli na zebraniach wiejskich oraz rra imprezach
kultualnych. Mieszkańcy ustalili jako pńor}'tet - polepszenie stanu technicmego tego
bud}'Dku aby mógł sfułć wszystkim mieszkńcom bioląc}.rn udział w życiu wsi.

12



=t
NH

o> ś

o 9d

9a!EoEBŹ
óB.9.Eł'9E a
93 X -!l E
9.Bq

et

da

ś.ł b b

E

Ą b EE
żo

o ó

ó *,Ę Ś
=!! E6

z

g.?E; 3

g to'E ó

{'2 ś ti6
g e-9 Ń ś 3
ó-} D Bx*}ż 9 N N-_^:{Xź-a'źźź5

'ź

-9Ę'3

ł.Y.9.;F E

!2 -.0
Ń6Ę

t9n
'a)ł <

3 E S* ń
llV o -:s

Eł Ee E',E
ś.ńŃ N 9 

'E> ! Ats 3
a i ll.E-l .l

6 ąU
ż s.c

I E -!!
śN_

ąĘ>ź
Eo.g x ó
,s.ż E E

E]

\
o
!o

G
!
o
'=
.o
Oro
o
|Ą

s.o
o
I
|Ąo

(B

B
|Ą
G
o
o
O)o
oi
G

(!

E(l)
ą
|Ą.trsl

(E\!reso
sbo-o



FŻ
.NH

B

ł'ź dź

I
o

de !gźź ąaĘs "H*
f,'E E ii-\ii ń_9 3

B'n ł
r9

!
e

E

t

ó
Eo ó

E

N

B

z

lto I:sż iEa I

gi.,

9Ea

t9.6
lśłp

€ E'Ę
lco E .E

ljt
N6"i

ie3-
st.E-!

E 9źŃ

,AAEE; ;lE 9o}żó

.!

I

o

n

B

'EO
:9
tEt

ą
tl

B-

ĄE óo

b

_b >,

ux
ąó
bł
ń*

.s
Eo

ł >.g
9:'

'>d} Yn 1ł

'etŃ3
lB c.6 6lńż.9!
l>s= *

Lbot
i.o
Ro
o
Ó!
u,o

=
0)o



'd.
!obotxr
łs
ao

s
.E

o
N
oo
N
ą
tl!tt0ą
iĄo
Ot
l!i
t!
ąo
a-
a)
o(J

E
;Ę9;Ńe

Ę

9łź9

śo'll
EE
,

I
A

!
Eo

I

:eda

NĄ

E

z

t

e

Faźa

.F
B

alo

Fł



Wdrożenie, promocja i monitorowanie

1. Zgodnie z projektem Rozporządzeńa Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi

,,w sprawie szczegółorłych warunków i trybu plzyznawania pomocy finansowej

w ramach działania 'odnowa i rozwój wsi' objętego Plogramem Rozrłoju obszarów

Wiejskich na lata 2007-2013''' Plan odnowy Miejscowości powinienbyć prznęw przęz

Radę sołęcĘ i Radę Gminy.

2. Nal€żry umożliwić mi9sŻkńcom sołęctwa zapozntie się z niniejszym dokurnęntem.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby pońelenie go w ilości gospodantw domowych

znajdujących się w sołectwie i dostalczeńe go do kazdego gospoda6twa.

Rozwiąaniem minimum powirma być możliwość zapoznatia się z dokumentem

u sołtysą w bibliotece lub w szkole.

3. Proponuje się, aĘ co najmniej mz w rokr1 Rada Sołecka rra swoim posiedzeniu

analizowała stan lęalizacji strategii i werydkowała jego teść' szczególrrie w części

,'PIalzadail'w zaleiaości od stanu ręaliŻacji poszczególnych zadań. Proponuję się, aby

osobą odpowiedzialną za bieĄce nadzorowanie realizacji był soĘs. T1m samym byłby

on odpowiedzialny także z3 plzygotoyłanie spotkania Rady Sołeckiej w celu analizy

stanu realizacji Planu.

4. Realizacja stategii w}maga realżacji, wskazarrych w Planie, zadań, w tym

prŻygotowania projektów do działania 'odnowa i rozwój wsi'' zgodnie zn

szczegołowymi P}tyczn}łd (wzorem wniosku) tego pro$amr! łtóre bęĄ się

ukazywać. Plan stanowić będzie konieczny, ale tylko załącztik do stoso'wnego wniosk_u.

m[m:##);-,,


