
UCHWAŁA NR l84lXxIJ2009
Rady Gminy Roźwienica

marca 2009 roku

w sprawie: prryjęcia Planu odnowy Miejscowości Roźwienica na lata 2009 -
2016

Na podstawię alt. 18 ust'2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 rcku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 200l roku Nr I42,poz.I591 z późn. zm)

Rada Gminy w Roźwienicy
uchwala, co następuje:

$ 1. Przyjmuje się Plan odnowy Miejscowości RoŹwienica na lata 2009 _
2016 stanowiący załącmik Nr l do niniejszej uchwĄ

$ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy RoźwienicaNr \79/XX/2OO9 z dnia
29 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości
Roźwienica na lata 2009-2015

$ 3.Uchwała wcho dzi w życie z dnlem podjęcia.

(il fr o,o*,,



załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy RoźWienica

Nr 184XXl/2009
z dnia 26 marca 2009 r

LM Consulting Krzysztof Kwatera

PLAN ODNOWY
MIEJsCowoŚO ROZWIENICA

(cM.ROZWTENTCA)
NA LATA 2OO9 - 2016

Roźwienica, wrzesień 2007 r,
(aktualizacja styczeń 2009 r'j



Zakres opracowania

PIan odnowy Miejscowości Roźwienica w gminie Roźwienica powstał w w;miku realizacji
1inj:cr:wan_ej stategii Rozwoju obszarów Wiejskich opracowanej przez Łokalną Grupę
Działallla ',Z tradycją \Ł_nowoczesność', w ramach schematu II ńiiotazowego Programu
Leadą+' Zgodnie z pĄektem RozporŻądzenia Ministm Rolnictwa i nozwoju wsi
''w sprawie szczegółowych warunków i Ębu Prz}%lawania pomocy finarrsowej w rarnach

t9T: ]9t:*" i 
-.ozwój wsi, objętego Progamem Rozwoju obsźarów Wiejs'i<ich na lata

200.7-201'3"-Plal odnowy Miejscowości będzie wymaganyrn dokumentęm z'dączaryra do
wniosku o firransowanie z działania,,odnowa i rozwój wśi''.

]-GD_ 
_ 

|9ndacja ,,z tladycją w nowoczesność', działa la obszałze trzech gnin powiatu
jarosławskiego: Pawłosiów, Roźwienica i Pruchnik. Zuząd LGD ogłosił konkrus wśród
miejscowości trzech grrin na możliwość slrrransowania pontocy meryórycznej opracowania
P1anów odnorły Miejscowości. Zgłosiło się 15 sołectw, spośród któryń 9 zaiołalifiłowało
się do opracowania Planów odnowy Miejscowości - po irry , kazd;j gniny. Wśród nich
sołectwo RoŹwienica. wniosek pĘygotowany Żostał przez Radę Sołecką isi Rozwienica.

Do wsparcia mełłoryczrrego społeczności lokalnych Zarząd Fundacji wybrał konsultantów:
RenaĘ BukowsĘ z Lanckorony i Ktzysńofa Kwatetę z LM Consjting Krzysztof Kwatera
z Krakowa.

w dniach 30 maja 2007 r,,23 i 24 Iipca20O'] r, oraz 6 września2007 r' odbyły się spotkania
w€xsźatowe z mieszkańcami miejscowości, na lr1órych wypĘcowano wiikszość zapisów
Plany odnowy Miejscowości. Na naslępnej stronie podń tstę uczestników spótkań.
ostatecŻne zapisy Planu skonsultowano z Wójtem dminy Roźńenica i pracorł,rrikami
Urzędu Gminy Roźwienica.
Aktualizacje i Zniany w Planie Dźałari zostaĘ wprowadzone po analizie przez Radę Sołecką
w dniu 14 stycz a 2009 roku.

Opracowanie zawiera:

a)
b)

c)

d)
e)

diagnozę s}tuacji miejscowości,
wizję miejscowości w roku 2015 ftoniec moŹliwości finansowania zadan ze środków l]E
plzeznaczonych nA lata 2007 -2013 - ŻĄsadaN+z)' .

analżę SWOT _ 
',mocne i słabe stronl' miejscowości Roar'r'ienica oraz lJszanse''i ',zagrożęrna'' 

'\^ryplacow.me dla wszystkich trzech miejscowości gtfny RoiMienicą
opracowujących Plany odnowy Miejscowości'
cele,
zad'ana .dla rcalizacji poszczegóInych celów, zawiemjące nazwę zadania' termin (okjes)

P."ĘTj': "-:"uę 
odpowiedzialrrą potencjalnych partnerów, szicowane koszty zadania

i żódło środków,
uwagi końcowe w zakesie wdrozenia, monitorowania i ewaluacji Planu.

Wśród zadari wskaŻano na tę, l<tóIe mogłyby byó finansowane z Programu odnowy
i Rozwoju Wsi w oparciu o w/w projeL1 .oŻporądzenia Minisha Rolnictwa i ńozwoju Wsi.



Uczestnicy warsztatów

1. Ewa Chmiel - przewodnicŻąca KGw
2. Arrna Czura _ członkńi KGW
3 . Renata Dmbik _ cż'łonłini KGw
4. Janusz Flak przedsiębiorca(właściciel baru, usfugi w zaklesie rł,rrlkałrizacji)
5. zbignięw Gąsior _ eme!,ł
6. Anna Haliasz _ człoŃini KGW
7. Bardomiej Kalicki - OSp
8. Helena Kaltenberg _ emer''tką członkini KGw
9' MałgorŻata Kasieczka _ człoŃini KGW
1 0. Anna Kędżora _ radna Rady Gminy
1 1. Zdzisława Kijanka _ emerytką członkiń KGW
1 2. stanisława Kotalba _ mieszkaniec wsi
l3. Dorota Kotlińska - pielęgniarką człoŃini KGw
14. Z1ła Kotlńska - emerytką członkini KGW
15. Andrzej Łanda _ rencista
16. Władysława Łyżeń _ człoŃini KGW
1 7' Stanisław Małka _ soŁys
18. Kazimierz Pelc _ członęk zarzadu osP
l9. Adam Piądiowsk! - mjeszkanjec wsi
20' Mirosław Piwoda - osP
21. Maria Pytląrczyk _ człoŃńi KGW
22. BoŹęna strączek - gospod;mi domowa' cżonkini KGw
23. stanisław strączek- emeł.t
24' AlnaTaslot - członkijli KGw
25. Komelia Trzaska - studentka
26. ZoflaWilk _ członłini KGw



Diagnoza sytuacji

Położenie geografic-zne i administracyjne, podział terytorialny

Położenie geograficznę _ wieś położona jest w na pofudniowych kańcach Kotliny
Sandomierskiej, w połowie drogi Jatosław-Pruchnik (w pzysżości dłóga bieszczadża).

odleglości od miast - l0 kn od Jarosławja.

Rzeźbę telenu- kształfują rozległe, łagodnie pochylone \Ąysoczyny lesso\łe' roŻcięte dość
szerokimi niezb}t głębokimi dolinami płaskodennymi.

Położenie adminisbacyjne (gmina) - Roźwienica (siedŻiba Urzędu Gminy).

Parafia _ Rudołowice: w skład wchodzą Rudołowice' Roźwienica i Bvstlowice-

Powieźcbnia _ 868 ha.

PrŻysiółk - słomianka, Parcelacja'

Komunikacja

Przez tniejscowość przebiega droga wojewódzka 880 Jarosław _ Pruchnik. Droga ta jest
średnio 

-obciązona ruchem dfogowym, jednak bliskość zabudowy miesźaniowej na
obszarach zabudowanych stwarza dość dużą ucięliwość dla mieszkarlców Droga ta posiada
nawierzcbnię ulepszoną

Pzebiega tez droga powiato\ła nr 1633 R: Rońvienica_Rudołowice.

są teź &ogi gminne: nr 1'11806 R: Rońłięnica-Tuligłowy i m l.11805R: wola
Roźwienicka-Roźwienica.

NajbLizsza stacja kolejowa jest w Jaroslawiu, a lotnisko w Rzeszowie.

Komunikacja zbiorowa _ PKs i prywatny transpolt, wystarczające.

W miejscowości j est Urząd' P o czto*ry.

Ludność

Liczba ludttości ' 7'I2.
wieś Rożńeńca _ Żajm.uje tzęcię miejsce w grninie pod względem ilości mieszkaliców,
zanieszkuje ją okoJo l2% ogółu nieszkancorł gminy'



Liczba ludności faczej wzxasta' ze względu na budowę i osiedlanie się ludzi z miasą sąd
migracjajes1 słabą ale plawdopodobnie dodatnia. Przyrost naturalnyjesi ujemny.

Podział ludności ze względu na wiek prodŃcyjny:
- przedprodŃcyjny ' 195'
- produkcyjny - 496
- poprodukcyjny - 81.

Kobiętjest 390, a mężczyzn 382 osób.

Historia

Miejscowośó lezała rra sżaku harrdloĘtn. Nazwą ze róźni ludzie, tutaj byli np. żydz:.I!Ąa
wersja to ze pierwotna naŻva- 

',tozbójn'cł' 
- bo były napady na szlaku hanólowym.

W okesie stalopolskim więś nalezała do dóbr królewskich. Z końcem XIX wieku
wybudo\łano 

- 
tu duĄ/ muowany dwór lozbudowanęj bryle. Posadowiony jest wśńd

ogrodów kajobrazowych sięgających XVIII wiel_u. Teriny nalezały do p. dziedzica
- Tadeusza Górskiego. Na telenie wsi zrrajdują się ponadto ;biekty z;budo\ły cbłopskiej
z końca XIX wielcr podlegające ochronie konsąwato$kiej.

waznę \łydarzenia historyczrre - kvynka dzieAzica ufundowała przedszkole i sprowadziła
siostry Żakonnę do prowadzenia 1910, po wojnie w budynku dziedńca (dz]ś ulząd gminy)
była szkoła rolnicza prŻ'ęz 10 lat, szkoła zawodowa strażków, potem Gs' wytwómi; wóó
gazowanych, ośrodek zdrowia, potem od początku 1980 urząd grniny.

Klimat

Klimat wsi według podziału W. Sokołowicza nalezy do pasa klimatów ksŻałtowanych pod
\łpłrvem góI i wyŹyn' Cecharni charaktęrystyczn}Tni tego pasa klimatycznego są dość
wysokie dobowe amplitudy tempeiatury powietrza sŻczegó]nie na stokach o ikspózycji
osłon€cznionej i niske arnplitudy la zboczach i stokach zacienionych. opady są i" aoso
wysotie gdyz suma rocznych opadów sięga 780 mm. Długość poszczegó]rrych pól roku
przedstawia się nastęująco:
czas trwania zimy dochodzi do 90 dni z zalegarriem pokrylły śniegowej do 85 dni. Czas
trwania lata wynosi 99 dni.
Liczba pogodnych drri w}łrosi przeciętnie 63 dfi zas pochmumych do l15 dni. waxunki
klimatu lokalaego uzaleŻnione są do tŻęźby teręnu, nachyleń zbocza i stoków olaz ich
ekspozycji. Najkorzystniejsze są teleny o €kspozycji sE, S i SW a najniekorzystłiejsze o
duzych nachyleniach i ekspozycji północnej lub zblizonej do póhocy.

Dziedzictwo kulturowe

Najwżniejsze obieĘ zab1,tkowe _ pałac z parkiem go otaczającym, szkoła staxa, kościoleŁ
apteka( była apteka obecnie budynek nieuzytkowany), bud}'nek spońowców'



Tradycje _ andrzejki _ bramy ściągają zawody stażackie, fest}.ny rodzinne, święcenie pól na
więlkanoc przez rolników, na ostatnim polu zostawia palmę. Weselne szlabarry, szczódraki
czyli kolędowanie młodych chłopców w wigilijny ranek'

Plodukry lokalne ż}vłlościowę - żóŁy ser z kminkiem , kańoflak - ciasto drcżdżowe zawijane
z kasza gryczaną kwas wigilijny.

Pfodukty lokalne nież'1ł1ościowe (Źemiosło, ańyści) - stolarstwo drzwi i okna.

Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie teręnu:

Na'telenie wsi wystfl)ują osady trzeciorŻędowe. osady tŻecioĘędowe występują w obrębie
kotliny 

. 
saldomięlskiej, będącej częścią skladowej ;eonos*i geotogic';ł 

_ 
nazwanej

3qadliski9m Podkarpackirn. osady te to osady mórz głęuóuch' naŻwane iłami
Rakowieckimi. Powyżej utworów starszego podłoŹa występu'ją osaay czwaltorzędowe
zbudowane z (plejstoceńskich i holoceńskich) osadóń 

_rzeczrrych, 
eliptycznycĄ

wodnolodowych i zboczowych.

Na jej teręnie wsi RoŹvienica występują poldady gazl ziemnego omz nięudoloĘentowane
poldady krusznva naturalrrego i pokłaĄ torfu.

Pokrywa glebowa omąwianego lerenu jest pod względem typologii śrędnio nóilicowalą
pfzy ęz'm ŻAuwdżB, się znaczna przewagę dwóch typów gleb, a mianowicie czarnoziemów
i glęb brunamych \^Iaściwych'
Lokal]ie występują gleby brunatne wyrrrgowane, a w dolinach m ady rzeczae. Ze vzględ]s. na
skład mechaniczny skały macierzysttj Ę'twolzyły się tu gleby dobre i bardzó dobre
odznaczające się bardzo dobrymi cechami fizyczno-chemiczn5łni, tj. włŃciwą wilgotrrością
zwiężością gnzełkowatością odpowiednią ciepłoĘi przewiev,nością
Ponadto posiadająodpowiednio \łykształcony poziom próchniczy.
w związku z t1m występują tu w znacanęj nrierze gleby klasy II oraz III A i lII B, a takzę I'
Znaczną część zajmują czamoziemy. odznaczają się bardzo dobrymi właściwościami
fi zyczno_chemican1mi i mleĄ do mjĘźniejszych gleb.

Wody:
-jeżora nie ma
- rzeki nie ma

_ sta\ły - jest mały na Żurawcu

802,17 ha



Roźwienica należy- do terenów ubogich w wody gruntowe. w obniżeniach dolinnych wodawysĘpuje w piaskach drobnych i h'irach na głębokosci 8 _ l0 m p't. zw.ielciadło wody
Y:Ę.puj". !9d napięciem hydrcstatyczn;łn a poziom zw.ierciadła stabilizuje się nagłębokości 3'2 _ 3,6 m od p.t..
W okesach mokrych spodziewane jest podniesienie pożomu wody o 1,0 m.

stan środowiska i ochrona przyfody

Nie ma żdnych form ochrony prz1'rody'

Powietrze we wsi jest czyste. Ńewielkie ilości zanieczyszczeń znajdują się plzy szlakachkomunikacyjnych. Na telelie wsi. brak jest 
'unuóo* po"-y.ńi"y"L_ 

"^itują"y"hzałieczyszczetia do powietrza' Źródlem niekorzystrree"^ *pły*" ;; powietrze
atmosferylzne są tęż systemy grzewcze w budynkach mieszkłnych_ W pocąttovych latachdziewięćdzięsiątych ziaazna cąśó budynków 

-zosta]a *1porźoou *'to-io'rri" opa*"gazem. Jednak pod koru'ec rych lat ze względu na ,*ć^y *ro"t 
""n 

g-u ż"rnn"go
większość mieszkańców powróciła do hadycy.jnego opalada óuap*ow węgrlrn kamlemfr
i drewnem co przyczynia się do wzrostu zani eczyłzczenapovńetłza' 'o '

Podmioty gospodarcze oraz zatrudnienie i bezrobocie

I1ość podmio&iw gosp od'ałczych - 26 cryli 33 na 1 ooo mi€szka]iców.

Największe przedsiębiorstwa:

1 . B$aftw: Roboty ogólnobudowlaue, Bogdan Babiś _ RoŹMenica firma
zajmuje się remontarni &óg i mostów na teręnii gminy, jak równięż w gminach
ościennych, w okresie zimow}m doda&owo utiz}mńat e &óg. Powstała na
bazie likwidowalej Społdziehi Kołek RolliczycĘ oóecnie dyspinuje łysokiej
jakości sprzętem, umozliwiającym stosowanie nijnowszych tecbnotigii w tudowle
dróg.

2. Firma ProdŃcyjno _ Handlowa ,'KASIA', Klawiectwo, Marian Tr}nięcki _
_ Roźwienica _ zakład szyje ubrania dla dzieci i niemowląt.
3. Gminna Spółdzielnia ,'samopomoc Cbłopska'' w 

-noź*i"ni"y, 
punkty we

wszyśkich miejscowościach na telenie gminy. Spółdzielnia zajmuje sĘ trarrótem i
usługami dla ludności. Dodatkowo poslada duzy magiyn'zbożouy otaz
mieszalnię pasz.

4. Usfugi Rolnicze, Zbigniew sido*o _ RoźWienica - frrma świadczy usfugi na
lzecz producentów lohych. Masąłry lolniczę właściciel zakupił od liiwidolia.rrej
Spółdzielni Kółek Rolniczych.

5' stolarstwo- Dariusz Gołąb Rońvienica.
6. stola$two BożDa i Mariusz Łanowy Roźwienica

Sąjeszczs zalźad'fryzjerski, bar ,'Hawała,', zakład wulkanizacyjny, hodowla danieli, stacja
paliw.



Wszystłie wynienione lrrmy sranowią.własnośc prywatną W przewa.l ającej \Ą iększości są to
i^P."1ry" rozu ijające się jednoslki. poustale po '"k' l a'ń_l*ń'';_k'stanowi Cminlaspóldżelnja}.

Największy nie-publiczny zakłady pracy to J. Babiś - 50 osób. zakład stolalski Dariusz Gołąbzatudnia ok. 15 osób. -_

Liczba bezrobotnych to 43 osoby, tym 2l kobiet.

Gospodarka komunalna i infrastruktura techniczna

W całej wsi jest sieć wodociągową kanalizacl na i gaznwa.

Woda dostarczana jest zbiorcza siecią wodociągową zaopaĘ.Waną z ujęc podżemnych
w miejscowości Wola Rożwienic;. Ludność k"-y_"u;ąJ".1i"*ii 

"llliug'ii _ loox

i,'::^"*9'::'^,:,:::t ' 
w dobrym 

' 
sanie .rechliczn)nr. Ścieki odprowadzane są doo]ologlcz:no-mechanlcme1 oc4szcza1w ścieków w miejscowości wola Roźwieoica.Eksplołacją sieci zajmuje się Urząd Grniny R.ź.i"''i";.';;d";ś; toJ,),it4ącu z.ie"ikanalizacyjnej - prawie 100%.

Szacunek ludności korzystają.e: z sieci gazowej _ 10o%.

3:::* o,T::-:.' odpady na skJadowisko poza gminę. odpady wyrł ozi się l xw mleslącu. l x w roku w}Ą\óz wieLłogabary1oulch' Segregacja odpadów odbywa sięw gospodarstwach (u podstaw).

Na lerenie wsi nie ma linii elelrtroenereetycznych o dużych napięciach. Znajdują się jedymie
lokahe sieci średniego napięcia - ls-rv .^,il";ą"" l"til J;:;;;i;il;loro\^e. PrzJpomocylychstacjinapięcietmnsformo\łarr€jestnaniskienapięci"z:ov-ilitlv,"*ię"
takię na ł1órym pmcuję większość odbiorców energii elektryćią. " -'

N: 
1".."d". 

*."'. i9 Ta sieci ciepłowniczych. Budpki ogrzewane są przez instalacje zasilane
z lokalnych źródeł ciepła.

Lokalna produłcja energii - wiatrak p' Kaciuba'

Dost@.do telefonii przewodowej i bez przewodowej oraz Intemetu _2 sieci radiowe,
neostrada-

Cmentarz - nie mą najbliższł 2 km w Rudołowicach.



Rolnictwo

SAultra gospodarstw rolnych:

powyzej 1 do mniej niZ 2 ha 56
od 2 do tcłiej niż 5 ha 40
od 5 do mniej niż 10 ha |4
od l0 do mniej niŹ 15 ha 2
od 15 do nniej niż 20 ha 1

od 20 do fuięj niż 50 ha 4

Do większych gospodarstw indywiduahych działających na terenie wsi naleĘ

> Gospodarstwo ro]ne Pana Zbigniewa Sidorko Żam. RoŹ;'r'ienica o pow ok. 40 Ę> Gospodarstwo rolne Pana Ryszaxda Koniecznego zam. Roźwienici o pow. ok. 22 ha-} Gospodarstwo rolne Pana stanisława Kędziora zan. Roźwienica o pow.ok. 23 ha

Glówne zasiewy - rzepak. zboza'

|7y istniejących warunłach produkcji rolnicy w gminie osiągają rclat}.\{łlie wysokie plony.
Plony zbóż przektaczają35 qha' swiadcŻy lo o wvsokim poziomie L_ul'nry rolne.j'

stukfuru gospodarstw rolnych wg kieruŃów działdlości rolniczej;

_ nie prowadz4ce prodŃcji rolniczej ,lo

- produl:ujące wyłącznie na potr-zeby własne 56_ prodŃujące głównie na potrzeby własne 40\- _ produkujące głównie na rynek 2l

Główn}m zródł€m utzymania mieszkaliców jest praca w gospodalstwie rolnyn oraz różnego
opu ś\łiadczenia socjalnę jak renty, emerytury czy zasiłki dla beaobotnych'

Nie ma zakładów przetwórstwa roho_spoż}nvczego'

Turystyka

Nie ma zaplecza noclegowego. Nie ma gospodarstw agroturystycurych.

W zakesie gasbonomi jest bar przy cPN na Mokęj, bar-dyskoteka HawaIa

Nię ma szlaków hrrystycznych, ani ściezek dydaktycznych.



Edukacja i opieka zdrowotna

Jest ośrodek przedszkolny na 1 5 osób i odd ział ptzrdszko|ay przy szkole z 1 5 dziećmi.

Jest zespół Szkół w laóryrn mieści się Gminne Gimnazjum dla całej gminy bez 2
miejscowości, oraz Szkoła?odsta\łowa , łącznie ok' 3o0 uczniów.

w Roźwienicy jest ośrodek Zdrowią a Pu'.L1 Felczelski w węgię'ce' ośrodek oraz Punkt
Felczersk zapewniają podstawową opiekę zdro\łotną wszystkim mieszkańcom gniny.
Przychodnie specjalistycaę znajdują się w Jarosławiu. W nagĘch przypadkach mieszkarióy
gminy obsługiwarri są przez pogotowie rafuŃowe w Jalosła\łiu.

w miej scowości j est apteka.

w miejscowościjest Gminny ośrodek Lokalnej Integacji Kultura]nej , który mieści się w
zaadoptowan}'n po szkole podstawowej bud}ł*u i Gminna Biblioteka publiczna.
Jest Ió\ł! eż Remiza Strźacka, budynek w centn]m wsi, który wymaga gruntownego
Ięmontu'

Kultura i spoń, bezpieczeństwo, pomoc i aktywnośó społeczna

W miejscowości jest posterunek policji i jednostka ochotniczej straży Pożamej.

Nie rna zagrożenia powodziowego i inrrych prŻewidywalnych Ża$ożeń.

opieka spoleczna mieścj się w UG Roń'jenica.
Ilośó i wielkość zasiłkóq w;płacane przez GoPs w RońMieńcy:
- zasiłki rodzime _98

- zasiłki ohesowe 5

- zasiłki cęlowe _ 5
- zasiłki stałe -1
dozywianie dzieci i rnłodzięzy w szkolach -18

Jest Gminne stowaxzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Rozvńenicy.

t0



Wizja (rok2015)

Zurawiec jako miejsce reLleacji dla mieszkaliców i przyieŻdnvch.
Zmdaplowany bud}Tek szkoly podstaworłej na Ś*ierlicę wió1stą
Funkcj onujący dom \łeselńy.
Stadion z zadaszeniem i nowoczesn}'rni szatniani dla spoltowców.
odremontowany bud}nek Urzędu Gminy.
Zadbąny i ogrodzony park jest wiz}'tówką wsi oraz miejscem do odpocąnku i spotkan
mieszkańców.
Wszędzie przy drogach głó1łnych są chodniki.
Ładna żeleń w całej miejscowości i zagospodarowaty tercn.
w}posażone miejsce i zaplecze la działalność dla koła gospodyi.

Cele

I. Rozwó] zapleczaturystyczno-rekreacyjnego na Żurawcu.

2. Zagospodarcwanie zab}'tkowego paxkĄ utworzenie w nim placu zabaw dla dzięci,
zagospoda.rowanie centrum wsi.

3. Adaptacja budpku szkoły podstawowej (nowego budyrrku) na Świetlicę wiejską
4. Zaperłrrienie be4ieczrrego poruszania się wzdfuż i przez dlogę nr 880.

t2
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Wdrożenie, promocja i monitorowanie
l. Zgodnie z Rozporz4dzeniem 

. . 
Mr]Jstra Rolnicrwa i Rozrłoju Wsj

;',#ffL;ffi:j:5#*" iT*:- i''u oó-"'^l",""' o"*:, finansowej
wi";rLi"r' * ń,iióo?:il;i #:':? 

wsi'.objętego Programem hozwoju obszalói
z"t.""l" wi.;.ńJ i"oi"*11;- 

uo""- Miejscowoścl' pow'ni enbyć pnyjęĘ ptzez

2. Nalezy umożliwić mieszkaticom
Najlepsz}.rn rozwiązaniem bułnb :oł""'Yu. zapoznarlie się z niniejszyrn dokumentem.

-i.lai';ąJń'łi'*,i".;J#J',o"]::.:1'-"^ 
go w iloścj go.pod*.r' domorłych

noz'iffie' ";ń"-";;;' I oosldczefue go do kazdeoo gospodarsnła.
u soĘsa- w bibliotece iuu * rxotJ1 

być moŻiwość zapoznaia 
'Ę ' do_ku,n"nt",o

3. Proponuje się' aby co naimniei
*ji'o*uru ..*n l*l;#'friia.y. w roku, Rada Sołecka na swoim posiedzeniu
..Pl* *duń" ;;;;ili;;;i]'.]"':-:f!1ua]a jeeo treść' sŻczególru'e w części

n"::;lnu:y;*#i:i:ł*:::Ł{:i:;:1iili.T#'łtr:x;;l;;ii
stalu ieaiizacjl ń;"' 

* PlZ)Botowanje spolkanja Rady Soleckej w celu ana]izy

G frr,ciwicr"


