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Rady Gminy Rońryienica
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tyniowice na lata
20t0 - Ż0|7

Na podstawie art. :l8 us1'2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sarnoŹądzie gminnym
(Dz.U. z200l roku Nr l42, poz.159l zpóźn.

^n)

Rada Gminy w Roźwienicy
uchwala, co następuj€:

$ l. Zatwierdza się Plan odnowy Miejscowości T;łriowice na lata 2010
_ 2017 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwĄ
$ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Cl0'

('ru'utec'

Załącznik Nr l do Uchwały
Rady Gminy RoŹwienica

Nr3l8D(XXVV2010
z dnia 30 czerwca 2010 r.

PLAN ODNOWY WSI
TYNIOWICE

Na lata 2010 -2011
NASZA MAŁA STRATEGIA
ZAWIERAJĄCA OPIS PLANoWANIYCH Do
REALIZACJI ZADAŃ

Tyniowice, grudzień 2009r.

I.

I'cIłwAł.Y

1.

W dniu 12 grudnia 2009 r. Rada Sołecka w Tyniowicach podjęła Uchwałę
o przystąlieniu do ,,Programu

odnowy Wsi''.

2. Zgodnie zRozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14

r. w sprawie szczegołowych warunków trybu pomocy
finansowej w ramach działania ,,odnowa i rozwój r^/si'' objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 200] - 2013
lutego 2008

/tj.Dz.U.Nr 38 poz'220l. przystąriono

oDNoWY

WSI

do

opracowania PLANU

dokument ten stanowi za}ącz.:tlk do wniosku o

finarrsowanie z działania ,,odnowa i rozwój wsi''.

Rada Sołecka w)'typowała grupę osób odpowiedzialnych za opracowanie
,,Planu odnowy Wsi''. Sąto:

.

Ktzyszlof

SAS -

sohys wsi Tlniowice, prezes OSP w

Tyniowicach

o

.
.
o

.
o
.

Barbara

MALEC _ przewodnicząca KGW

Krystyna

SAS

Ryszard KOS

_ wiceprzewodniczącą

- radnl

KGw

wsi Tyniowice

Kazimierz PIERZCHAŁA _ nauczyciel
Andrzej KoS _ komęndant OSP w T1,niowicach

lózęf oZGA _ proboszcz parafii Tyniowice
Klystian PILCH _ przedstawiciel młod'zieży zTyniowic

4. Rada Sołecka spośród wyżej wymienionych osób wl1powała

RYSZARDA KOSA jako lidera grupy.
5.

w IV

kwartale 2009 roku odbyły się spotkania warsztatowe z

mieszkańcami wsi Tyniowice na których w)pracowano Zapisy tego
dokumęntu.

J

I'NASZA wIEŚ
1.I{istoria wsi

TYNIoWICE

to miejscowość położona na terenie wojewódŻwa

podkarpackiego, w powiecie jaroSławskim, w gminie Roź.udtenica nad tzeczką

Mleczką

16 km na

południowy wschód od Jarosławia.

Geograficmie nasza wieśzrrajduje się na obszarze Pogórza D1rnowskiego.

Powierzchnia Sołectwa w}.nosi 321,21 ha' obecnie liczba mieszkańców
Tyniowic wynosi około 493 osoby. Tyliowice leŻąprzy dro&e

Jarosław _ Pruch

k, Ltóra

woj ewódzkiej:

przebiega centralnie przez wieśi umożliwia

mieszkańcom wsi bezproblemowy dojazd do Jarosławia.
W centrum wsi' na niewielkim wzniesieniu stoi dręwniana cerkiew

greckokatolicka pw. św.Dymitra

.

Cerkięw zaliczanajest do obięktów Szlaku architektury drewnianej'

4

2. Zasoby Sołectwa

Analizując zasoby naszej wsi można stwierdzić, że największe znaczęnię ma
ogromne Zaangaźowanie i wspólne działanię ludzi
naszej wsi oraz środowisko przyrodnicze

A. Rolnictwo: Tyniowice to

1

.

15 gospodarstw , gdzie grunty ome

w tym niżej wymienione klasy bonitacyjne

RtRII -

i organizacji działających w
to

197

,70 ha

:

4,28ha
53,10 ha

RIIIaR iilb -

119,22 ha

20,84 ha

IVa - 0.12 ha
R IVb - 0.14 ha

UĄtki zielone

ogółem: 69.05 ha w tym:

Łąki - 36.94 ha
Pastwiska - 32.11 ha
Sady - 14.05 ha

Lasy i zalesienia - 2.l ó ha
Głównymi uprawami sązboża' rośliny okopowe i pastewne'

B. Gazyfikacja: Gmina RoŹwienica zgazyfikowana jestw I00Yo' na terenię
gminy gazyfikację zakończono w 1994 roku, w zwięku z tym nasza wieś
posiada sieć gazową do której

ptzyłączono większośćgospodarstw

T1.niowic.

C. Kanalizacja: Niestety nasza wieśw dalsz}.rn ciągu nie posiada sieci
kanalizacyjnej nad czym ubolewamy.

D' Sieć wodociągorla.' Posiadamy na naszym terenie Stację Ujęcia Wody
Tyniowice o wydajnościstudni 10m3/godz., oddaną do uż1'tkowania 30.08.1996
roku oraz sieć wodociągową Tyniowice - oddaną do użytkowania 15' 12.1995
roku do

któĘ podłączone są

103 budynki'
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E. Podmiory gospodarcze działajqce na tercnie solectwn Tyniowice'
-

FirmaHandlowa..SKLAD- Tyniowice

_

Zakład Tapicerski J i Z Pilch

-

Blacharstwo Samochodowe K.Blok

' Usługi Stola$kie M.Kuryiel

F. oświłta:we wsi funkcjonuje Szkoła Podstawowa im' Henryka Sienkiewicza
w T1.niowicach do której uczęszcza 90 uczniów z Tyniowic oraz Chorzowa,
Bystrowic i Więckowic.
G. Komunikacja na telenie sołectwa: Przez teren laszej wsi przebiega droga

wojewódzka Nr 880 o nawięrzchni bitumicznej : Jarosław - Pruchnik oraz drogi

gmime i lokalne.

H. Turystyka: Wieśnie posiada zaplecza noclegowego, ani gospodarstw
agroturyStycznych, ale położenie przy głównym ciągu komunikacyjnym sprzyja
odwiedzaniu naszej miejscowości przez Iiczną grupę ptzyjezdnych.

oprócz przepięknego krajobrazu w Tyniowicach majdują się miejsca, które
warlo zobaczyć: wspomliana wyżej cerkiew, zespół pałacowo _ parkowy w
którym mieścisię Szkoła Podstawowa, cmentarz prawosławny adoptowany na

z

funkcjonujący cmentalz parafralny/ obecnie ogrodzony

w1tyczonymi i

utwardzonymi alejkami oraz drogą dojazdową z parkingiem/.

3. Diagnoza aktualnej sytuacji Sołectwa.

Tyniowice to miejsco\i/ośćo zwaftej zabudowie, w której przeważają domy

jednorodzinne. Gospodarstwa

i

obejściasą zadbane

t

czyste' Przez wteś

przebiega szosa' Powiąania komunikacyjne ze względu na centralne położenie

są dogodne

i

wystarcza.jące na potrzeby mieszkańców. Cechą wyróżniającą

Tyniowice jest piękny krajobraz i czyste środowisko. Mieszkańcy wsi są dobrze
zorgantzowani.

Mogą liczyć na wzajemną pomoc

i

wsparcie. Wszelkie

problemy rozwiązy'wane są na zebraniach w świetlicywiejskiej. Rolnictwo jest
średniorozwinięte' Ziemia jest dobŹe wykozyst}'wana. Nieliczne obszary leżą

odłogiem. W T1niowicach majdują

się działki pod

zabudowę mieszkaniową.

Niestety tylko nieliczni mieszkńcy Tyniowic zajmują się rolnictwem,

jako jedynym źródłem utrzymania rodziny. Większośćmieszkńców traktuje

swoją wieśjako ,,s1pialnię'' ponieważ dojeżdżĄądo zakładów pracy
położonych poza Tyniowicami. Pozostali żyją z emerytur i rent lub są
bezrobotni.

We wsi działa ochotnicza Straż Pożarna, Ludowy Klub Sportowy

i

Koło

Gospodyń Wiejskich.

W naszej wsi organizowane są imprezy okolicznościowe tj: Dzień Dziecka,
Święto Rodżny oraz zabawa
ofiatkiem''. Ponadto

KGw

w

okresie kamawafu zwana ,,Wspólnyrn
wspólnie z oSP corocznie organizuje zabawy

taneczne i doz}nki wiejskie. Miejscem publicznych spo&ań jest świetlica

wiejska. Młodzież i dzieci korzystają z placu zabaw i boiska majdujących się na
tęren1ę mteJScowosc1.

Świetlica wiejska w miarę możliwościi potŹeb jest wypożyczana na prywatne

_

okoliczrrościowe uroczystości'

Do tradycji pielęgnowanych przez mieszkańców należą coroczne procesje z
okazji Bożego Ciała poprzedzone przygotowaniem przez mleszkańców oŁarzy
oIaZ pŹygotowywanie wieńca doŻynkowego.
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4.

Analiza SWOT

SILNE STRONY

o

.
.

korzystne walory prz;yrodnicze
i krajobrazowe

dobra wspołpraca z Urzęd,em

Gminy
coraz większa liczba osób

SŁABE STRoNY

.
.
.
.
.

dobrze wyksaałconych

o

centralne połoŻenie naszej rłsi

SZANSE

o

dogodnę warunki na

pomocowe programy,,unijne"

o

możliwośćnowej zabudowy

mały dostępu do intemetu
brak kanalizacji
niefunkcj onalny budynek

niescalonę grunty

ZAGROZENIA

o

z roku na rok zmniejszająca
się liczba mieszkańców

o

.

brak miejsc pracy

emigracja za pracąw głąb

kaju i

możliwośćinwestycji
gospodarczych

wysoki procent bezrobocia

świetlicy wiejskiej

utwoŹenie gospodarstwa
agroturystycmego

niski pzyrost naturalny

o

za granicę

brak planu zagospodarowani a

pzestzennego w gminię

indyłvidualnej

9

5.

Wizja rozwoju naszej wsi
Tyniowice to mała, ale piękna miejscowośćo bogaĘch walorach

krajobrazowych. Naszym mazeniemjest aby sołectwo Tyniowice rozwijało się
i było miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów jak również miejscem dla

inwestycji gospodarczych i nowych zabudowań indywidualnych.
SpołecznośćTyniowic zdecydowała się przystąlić do Programu odnowy Wsi
ze względu na szansę poprawy życia, a także atrakcyjności i wyglądu

estetycznego wsi.

WIZI A na rok 2017
-

_

WDK w Tyniowicach rozbudowany

,

wyposźony, dostosowany do

organizacji imprez kulturalnych i okolicznościowych jest cenfalnym miejscem

wsi skupiającym akty.wnę KGW oraz młodziężi mieszkairców.
- Remiza Strażacka doposaŹona zapewnia w1pełnianie

obowiąków straży

zgodnie z ich misją
- odrestaurowany spichlerz

flł <cjonuje

jako muzeum wsi.

- Zagospodarowany park z miejscem zabaw dla dzieci jest miejscem spotkań

wypoczynku mieszkańców,

a

i

boisko skupia aktywną sporlowo młodzieŹ.

- Wybudowany chodnik zapewnia bezpiecme poruszanie

się wzdfuż drogi.
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III.ARKUSZ PLANOWANIA
,,NASZE

SoŁEcTwo DLA NAs t TURYSTÓW.

SWIETLICA WIEJSKA NASZYM OGNIWEM INTEGRACJI
Qg| Stworzenie warunków do wspólnych zabaw i spotkań

ProjeĘ:

1. Modemizacja świetlicy wiejskiej
2. Zakup wyposaŻenia do świetlicywieiskiei

OSP TYNIOWICE
Q9[ Utrzymanie.jednostki OSP w Tyniowicach
Projekty:
l ' ZaopatrzeIie ()SP w nowoczęsny Spzęt.
2. Modemizacja remizy.

ESTETYKA WSI
Cel l: Poprawa wizęrunku wsi

Qg,! Stworzenie miejsca do zabawy
uprawiania sportu

ProjekĘv:

Projeky:

1. Wybudowanie chodnika w centrum
wsi.

2. Inwentaryzacj a parku.
3. Modemizacia budynku spichlerza.

i

l.

Zagospodarowanie terenu wokoł
szkoły na plac zabaw dla dzieci'
2. Zakup bramek na boisko
wiejskie.
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IV.KROTKOTERMINOWY PLAN ODNOWY WSI
Co chcemy zrobić?

7r6 dla
Kiedy i za Ilierarchia
ile?
ważności finansowania

1

Gmila,

modemizacj a świetlicy wiej skiej
(wymiana okna i drzwi zewnętrmych
w kuchni, zakup nowoczesnego
sprzęLu AGD.wyrn iana ogrodzenia
wokół świetlicy, zakup kzeseł i
sto1ików)

2009-Ż011t'

zagospodarowanie terenu wokół szkoĘ
na plac zabaw dla dzieci

2009-2011r.

Inwentaryzacj a i urządzenie parku
/wybudowanie alejek, uzupełnienie
nasadzeń drzew i krzewów/

2010-2012r.
55 tys.

3

zakup bramek i siatek na boisko,
urządzelie zaplecza socj alnego dla
sportowców
zaopatrzenie oSP w nowoczesny sprzęt

2010-2012 r.

4

Ż010-2013 r.
15 tys.
Do 2017 r.
800 tys.
2014-2017 r.
350 tys.

5

Gmina,
Granw,
Konserwator
zab1tków,
Srodki
pomocowe
Gmina,
totaliz.
Sportowy
gmma

ó

Starostwo,

7

Konserwator
zab1tków,
Srodki
pomocowe

rłTbudowanie chodnika
modemizacj a budynku spichlerza

środkiunijne,
Odnowa i
Rozwój Wsi

Ok. 250 tys.

5

2

0 tys.

l2 Ęs.

Leader+,

RPO
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v.

Wdrożenie i monitorowanie.

1. Zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14

r. w sprawie szczegołowych warunków trybu pomocy
finansowej w ramach działania ,,odnowa i rozwój wsi'' objętego
Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007 ' 201^3
/tj.Dz.U.Nr 38 poz.220l. PLAN oDNowY WSl powinien być przyjęty
lutego 2008

przez Zebranie Wiejskie i zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy.

2.

W

celu umożliwienia mieszkńcom Tyniowic zapomanie się z
opracowanyrn dokumęntem należy dokument powie1ić w ilości

gospodarstw sołectwa t roąrow adztć wśród mieszkańców.

3. Proponuje się, aby taz do roku Rada Sołecka na spotkaniu monitorowała i

weryfikowała stan realizacji strategii _ odpowiedzialny za organizację
spotkania

4.

Za

- soĘs.

nadzór nad realizacją całego planu odpowiedzialny będzie lider

grupy- Ryszard

KOS

0

Crtruu;t(
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