
UCI{WAŁA 342D(xxvIIV2010
Rady Gminy Roźwienica

z dnia 14 października 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Więckowice na lata
2010 - Ż0t7

Na podstawie ań. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U' z 200l rol_u Nr 142' poz.159l z p<lźn' zrn.)

Rada Gminy w Roźwieniry
uchwala, co następuje:

$ 1 . Zatwierdza się Plan odnowy Miej scowości Więckowice na |ata 201'0
_ 2017 stanowiący załącznik Nr l do niniejszej uchwĄ

$ 2 Traci moc uchwała Rady Gminy w Roźwienicy Nr 283'&XXIV2010
z dnia 11 maxca 2010 r. w sprawie zatwierdzenta Planu Odnowy
Miejscowości Więckowice na lata 2010 - 2017

$ 3 .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

łrewodtri'ący Bady Gminy

U,*:filil,7ń',o,:,,



zaĘcznik N' 'l do Uchwały
Rady Gminy Roźwienica
Nr 342r(XXVllU2010

zdnia 14 paździenika 2o1o l'

PLAN ODNOWY
MIEJscoWoscI wIĘCKowICE

(GM.ROZWTENTCA)
NA LATA 2O1O .2017

Więckowice' grudzień 2009 r.
Aktualizacj a październik 2010 r.



Zakres opracowania

Plan odnorły Miejscowości więckowice w gmini€ Roźwienica powstał w wyniku spotkan
mieszkariców miejscowości na których w}pncowano zapisy tęgo dokumentu. Zgodnie z
RozporŻądzeńem Ministla Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie
szczegółowych warun&ów i trybu pomocy finansowej w mmach działania ,,odnowa i roałój
wsi,, objętego Proglamęm Rozwoju obszaxów wiejskich na lata 200'1-2013, Plan odnowy
Miejscowości Ędzie wymagaqtn dokum€ntęm załączan1rn do wniosku o finansowanie z
działania ,,odno a i rozwój wsi".

w listopadzie i gudniu 2009 r. odbyĘ się spotkania warsztatowę z mieszkńcami
miejscowości, na których w)?racowano większość zapisów Plany odnowy Miejscowości
więckowicę. Na następnej shonie podano listę ucŻęst]:tików spotkań. ostateczn€ zapisy Planu
skonsultowano z wójtem Gminy Roźwięnica i pracowuikami Uzędu Gminy Rozviienica.
Opracowanie zawien:

a) diagnozę s1tuacji mięj scowości,
b) wizję miejscowości w roku 20l7
c) analizę SWOT ,,mocne i słabe strony'' miejscowości Więckowice otaz ,,szanse''

i pagroinnai'
d) opis i charakterystyka obszańw o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb

mieszkańców, sprzyj aj ących nawiąz5rwaniu kontaktów spolecznych.
e) uwagi końcowe w zakesie wdrożenią mońtorowania i ewaluacji Planu.



Uczestnicy warsztatów

1. BoratynPiotr-strażak
2. Bąk Eu8eniusŻ- mieszkaniec
3. Roga Józef - straża k
4. Bąk Emil- mieszkaniec
5. szklarŻ Władysław -mieszkaniec
6. Drapała Jan-mieszkaniec
7. Cycak Marian - mieszkaniec
8. Czura Wincenty - mieszkaniec
9. Markiewiczstanisław -miesŻkaniec
10. Bąk Krzvsztof - miesŻkaniec
11. Kubicki Henryk - mieszkaniec
12. Roga Paw€ł- strażak
13. Wziętek Mariusz _mieszkaniec
14. jaskot JeżY -mieszkaniec
15. BojarŚki zbĘniew - mies2k6niec
16. Tymczyk Jan - mieszkaniec
17. zablocki JanusŻ - mieszkaniec
18. Kubicki Piotr -mieszkaniec
19. Boratyn Grze8orz - mieszkaniec
20. Prasoł Damian -mieszkaniec
21. MichalewicŻ Katarryna - mieszkanka
22. Michalewicz Magdalena-mieszkanka
23. Turowska Dorota -mieśzkanka
24. Jaskot Jan _miesŻkaniec
25. Kądziołka Adam _mieszkaniec
26. Roga Wojciecha -miesŻkaniec
27. szklan Wiesław _miesŻkaniec

28. Frendo Bogusław-RadnyŹ wsi Więckowice
29. osada Piotr _ sołtys wśi Więckowice



Diagnoza sytuacji

Położenie geograficzne i administracyjne' podział terytorialny

Położenie geograficzne - wieś położona jest w na południotych kartcach Kotliny
Sandomierskiej, w połowie drogi Jarosław-Pruchnik (w przysżości droga bieszczadzka)'

odlegtości od miast - l4 km od Jaroslawia'

Rzeźbę tercnu kształtują rozległe, łagodnie pochylone wysoczyzrry lessowe, rozcięte dość
szerokimi niezbl głębokimi dolinami płaskodenqmi.

Położenie administracyjne (grnina) - Roźwienica (siedziba Urzędu Gminy).

Parafia - Tuligłowy w skład parafii wchodzą Tuligłowy i więckowice.

Powierzchnia - 297,50 ha.

Komunikacja

PrŻez miejscowość przebiega droga powiatowa. Droga ta jęst słabo obciązona ruchem
drogowym, jednak bliskość zabudowy mieszkaniowej na obszarach zabudowanych stwarza
dość dużą uciąliwość dla mieszkańców_

Najbliższa stacja kolejołla j est w Jarosławiu' a lotnisko w Rzeszowie'

Najblższy Urząd PocŻowyjęst w Roz\Mienicy'

Jest komunikacja zbiolową przystanek PKs.

Ludność

Liczba ludności * 222 osoby
Wieś Więckowice ' zajmuje ostatnie 12 miejsce w gnrinie pod względem ilości
mieszkńców, zanrieszkuje ją około 3,5 % ogófu mieszkńców gminy'

Liczba ludności raczej wzrastą ze lłzględu na budowę i osiedlanie się ludzi z miasta. SĘd
migracja jest słaba, ale prawdopodobnie dodatnia. PIz'Tost natualny jeś ujemny.

Podział ludności zę względu na wiek produkryjny:
- przedprodukcyjny _ 49 osób
_ produkcyjny _ 1 50 osób
- poprodukcyjny - 23 osoby

Kobietjest 1l7, a męzczyzn - 105 osób.
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Historia

Tradycje osadnicze dotyczące wsi więckowice sięgająXVI wieku.Począ&owo Więckowice
byĘ niewielkim przysiółkiem wsi Bystowice. Bystiorvice wchodziĘ w skład dóbr
należących do Mikolaja Mzurowskiego, dziedzica Rudołowic, Tuligłóą Węgierki.

Mikołaj Mzurowski
Potomstwo
1) Jan z Mzurowa (fstoryk przemyski XV w)

- synowie Jana;
* Jan, wojski PrŻemyski
* Mikołaj Miecznik Przemyski
2) Mikołaj z Mzurowa
W 1464r. dobra po Jarrie Mzurowskim; BystTowice i więckowice zostĄ podzielone między
qmów Jarra i Mikołaja_
więckowice otrz'mał Mikołaj i dla uniezależnienia się od brata i zdobycia nowych
dochodów. Zastrzegł sobie w umowie podziałowej prawo postawienia młyna na rzece
Mleczce w Więckowicach'
W 1450 r. kól Kazimietz ląielloiLczykptzeniósł Rudołowice, Bystrowice i Więckowice z
prawa polskiego na prawo niemieckie.
W 1508r. właścicielami Więckowic byli RoŻdwienieccy i Wiaczkotłscy, w l589r. _
Jalosławscy' Właściciele wsi zmieńali się często. Na przełomię xvII i XVIII w wieś była
własnością Katarzyny Ż sięnrra, w xx w więckowice nalezĄ do Białobrzeskich,
JędŹyjo\łskich, a Ż końcem xD( w do Marynowskich (az do l945r.). ostatnim właścicielem
więckowic był Jan Marynowski'
W l 893 r. wieś składała się z 3 1 domów i l 90 mieszkańców, prŻewaŻali mieszkńcy
wyznania rz)'msko-katolicktego (57 .4o/"),3 5.2% stanowili greko - katolicy i7.4 yo 

'Ę'znawcy
religii zydowskiej .

wieś dzieliła się na dwie części część właściwą stanowiĘ domy skupione wokół drogi,
czyli dawna ulicówka i parcelacja byli to przybysze Ż lóżnych ston kaju, l1órych domy
znajdowały się w róznych punl1ach byłego obszaru dworskiego. w 1 939r. posiadłości Jana
Maqnowskiego wyrrosiĘ 1t2 ha i 2l arów. Majątek byłjuŹ zadfużony, kontrolę nad nim
sprawował bank angielski.
Dzięki staraniom Zofii Marynowskiej _ matki Jana w Więckowicach powstaje pierwsza
szkoła w l 9 l 9l. Nauka odbywała się z czworaku dworskim> Jan Marynowski darował %
morga gruntu pod budowę szkoĘ i l2 września 1925 roku we własnym, drewnianym
budyŃu dzieci rozpoczęły rok szkolny.
W połowie XX wieku powstaje we wsi (być możę za Białobrzęskich) dwól mwowany, klóry
po I[ wojnie światowej był siedzibą Szkoły Podstawowej w więckowicach. obęcnię
odremontowany stanowi własność prywatną jest pięknym przykładem architeli1ury dawnych
dworków szlacheckich.
Zallczamy go do zab;Ąków miej scowości' taliżę park kajobrazowy, w którym znajduje się
piękna figurka Malki Boskiej oraz zab1'tkowy kr4Ż,plzy ŚklzyŻował]iu dawnych dróg. Z
lJzyżefi zw'\ązarc sąciekawe histońe czy teŹ legendy. Na skaju wsi znajduje się stary
cmentaŹ zwany potoczrrie ,'cholęmym''. Pochowani zostali tam ludzie, ltórych
zdziesiątkowała panująca wówczas choroba. Jęst równięż w więckowicach jedno miejsce ,

któr}m mó\Mi się , że to stare cmenlarŻysko. Prawdopodobnie był tu kiedyś cmentarz. w



mięjscu t]łn jeszcze kilkadziesiąt lat temu mozrra było zna\eźć kości' Dżś stoi tam jed}nie

stary kś4Ż

Klimat

Klimat wsi wędfug podziału w' Sokołowicza należy do pasa klimatów ksztahowanych pod

ffi;"ó. i ń;l,.n. Cechami charalłeq srycznymi iego pasa klimatycaego są dość

;*'"['J'Hil"''il.ii.ay i..p"."ń po*i.'.- 
'',"'"golńę na stokach o eksporycji

;j#;ffi''i "T.l$'"ńri*al 
* ,Lo"ru"h i stokach zacienion1ch' opady są fu dość

l"]]ff;^j.J.'#;;";;;i; óń* 'ięga 
780 mm' Długość poszczególnych p& roku

orzedstańa się oastęująco:
6#il;;.;fi-d.;;f;a'i ao so doi z za1eganiem pokrywy śniegowej do 85 dni. Czas

trwania tata wYnosi 99 dni.
Liczba pogo<lnych dni w)Eosl przecrętnie 63 dni zaś pochmumych do.l15 dni' warunki

ń;il';?;#'" uzależnione ią do'neżby terenu' nachyleń zbocza i. stoków oraz ich

eksoozvcii. Naikorzysmiejsze są teleny o ei<spozycji sE' S i-SW a najniekorzystrriejsze o

aó 
"_ńń"r'vrJt*ń 

l ekspozycj i pólnocnej lub zblizonej do póbtocy'

Dziedzictwo kulturowe
Rllrir nki _ zabtkowr. muro\łall}. w) budowany prawdopodobnie w polowie XX lr ' dwór'

iliil"i "rńIli"ńi i"o_ou."oi. p.nuutnu o'oii' Zbudo*ur'y oa ralcie prostokąta z

duoria alkierzami nadając}łni mu ksŻah litery U'

Tradycje - andrzejki _ bramy ściągają zauod\ straŻackie' festyny rodzinne' święcenie pól na

Wie1kanoc przeu rolniłów. * o"um'' |otu ^'tawia 
pa|rnę_'weselne szlabaly' szczodmli

"|i totęao**i" 
"'łodych 

chłopców w wigilijny ranek'

PTodukty lokalne ż}'rłnościowe - żóĘ ser z kminkiem' kartoflak - ciasto droŹdżowe zawijane

z kasza gry czutą kwas wigilijny'

ZagosPodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu:

Na tęrenię wsi wyśępują osady trŻeciorŻędowe' osady trzeciorzę<lowe wysłęują w obrębie

kotlinv sandomierskiej, będącej ""ęsłą 'tłuao'ćj 
jednostki 

- 
geologicznej nazwanej

);'"Ji'r*#" ';ń';.ti"l' 
' ó'"ay'"i"- m o.uay .ov glębókich nazwane ilami

i"x*1iiTJ"r.'.' i"*!"i **",o" ś,u.rr"go podo)u '"rysrępują 
osady czwańorzędowe

36.53 ha

iffiw ńsn" 25'3 ha



zbudowane z (plejstoceńskich i holoceńskicĘ osadów rzecznych, eliptycznycĘ
wodnolodorłych i zboczorłych.

Na jej tęrę ie wsi Więckowice występują pokłady gazu ziemnego oraz nieudokrrmentowane

pokłady kruszywa natlrralnego i pokłady torfu.

Pokryłva glebowa omawianego telenu jest pod względem gpologii średnio zróżnicowaną
ptzy- c4'rrt zauvuŻa się znaczrra przewagę dwóch qpów gleb, a mianowicie czarnoziemów

i gleb brunatnych właściwych.
Lókahie wysiępują gleby brunahe wyrugowane' a w dolinach mady tznczne, Ze *zględl la
skład mechaniizny skĄ macierzystej w}tworzyły się fu glęby dobrę i bardzo dobre

odznaczające się bardzo dobr'mi cęcharrri fizyczno-chemiczry'rni, tj. właściwą wilgotnością
zwięzłością gruzełkowatością odpowiedniąciepłotąi przewiewnością.

Ponadto posiadaj ą odpowiednio wykształcony poziom próchniczy.
w zwiąk-r z tym występują tu w znacznę.j mierze gleby klasy II oraz III A i III B, a talrŹe I'

ZnacŻną cąść zajmują czamoziemy. odznaczają się bardzo dobrymi wła'ściwościami

fi zyczno-chemiczrrymi i należą do nążry źnląszych gleb.

Wody:
- jeziora - nie ma
- rzeki Jest żeka bięgnąca częściowo wzdhrż drogi o nazwie Mleczka
- stawy _ieś

Więckowice należą do terenów ubogich w wody gruntowę. W obniżeńach dolirrrrych woda

wysiępuje w piaskach drobnych i żwirach na głębokości 8 - 10 m p.t. zwierciadło wody
występuje pod napięciem hydrcstatycznynr a poziom zwierciadła stabilizuje się na

głębokości 3,2 _ 3,ó m od p.t..

W okesach mokrych spodziewane jest podniesienie poziomu wody o 1,0 m.

stan środowiska i ochrona przyrody

Nie ma żdnych form ochrony przyrody.

Powietrze we \łsi jest czyste. Niewielkie |Ioścl zaieczyszczeń znajdują się przy szlakach

komuńkacyjnych. Na ierenię wsi, bnk jest zakładów przemysłowych emitujących

"^i"""y""óź"^u 
do powietrza. żódłem niekorzystnego wpł1wu na powietze

atmosferyczne są tęż systemy grzewcze w budynkach mieszkalnych. W początkowych latach

dziewięćdziesiątych znaczla cąść bud)nkó\' została \'}?osźona w kodownie opalane

gazem. Jednak po<l koniec tych lat ze rłzględu na anaczny wtost cen gazu zienrnego

ększość miesłanców powróciła do tradycyjnęgo opalania bud1nków węglem kamieruryn

i drewnęm co pŻycz}łlia się do waostu zaniecŻyszczen\apowielrzĄ.

Podmioty gospodarcze

Wielgosz Joanna - działalrrość gospodarcza zwiąpana z handlem obwoźnyn,
Piwowońska Natalia działalność gospodarc Ża związarld z Mędycyną

1.

2.



Gospodarka komunalna i infrastruktura techniczna

W całej wsijest sieć wodociągowa i gazowa. od połowy roku 2010' rozpocznie się budowa
sieci kanalizacyjnej' Zostanie ona podłączona do istniejącej juz na terenie Grniny RoŹvienica
sieci. Scieki odprowadzane będą do biologiczno-mechanicznej oczyszczdni ścieków w
mięjscowości wola Roźwięnicka. Eksploatacją sieci zajmuje się Urząd Gminy Rońvienica.

woda dostarczana jest zbiorczą siecią wodociągową zaopatrrManą z ujęć podziemnych
w miejscowości Wola RoŹrienica' Ludność korzystająca z sieci wodociągowęj _ 100%.

szacunęk ]udności korzyst]ającej z sięci gazowęj - l00%.

Ze.v'rĘ1lrza:a firma w}'l ozi odpady na składowisko poza gminę. odpady w1.wozi się 1 x
w miesiącu, 1 x w roku w}Ą óz wielkogabary'towych. sęgr€gacja odpadów odb).wa się
\ł gospodarstwach (u podstaw).

Na tęręnię wsi nię ma linii elektroenergetycŻnych o dużych napięciach. Znajdują się jedynie
lokalne sieci śIedniego napięcia - 15 kV zasilające lokalne stacje tmnsfomatorowe. Przy
pomocy tych stacji napięcie tmlsfomowane jest na niskie napięcie 230 V i 380 v, a więc
takie na którym pracuję większość odbiorców energii elektrycznej.

Na terenie wsi nie ma sieci ciefiowniczych. Budpti ogTzewane są przez instalacje zasilane
z lokalnych zródeł ciefia.

Dostęp do tęlęfonii prŻęwodowęj i bez przęwodowej omz Intemefu zarówno przewodowego
jaki bezprzewodowego.

cmentarz - ni€ ma, najbliższy 4 km w Ty1igłowach.

Rolnictwo

Struktua gospodarstw rolnych:

powyżej 1 do rnniej niż 2 ha - 37 gospoda$tw
od 2 do oniej niz 5 ha - 33 gospodarstwa
od 5 do mniej niż 10 ha - ó gospodarstw
od l0 do mniej niż 15 ha - 2 gospodarstwa
od 15 do mniej niż 20 ha - 2 gospodarstwa

Do większych gospodaxstw inÓ'widualnych działających na terenię wsi należą

> Gospodaxstwo rolne Parra Roga Józef zam. Więckowice o pow. ok. 25 hą
> Gospodarstwo rclne Pani Piwowońskiej Natalii zam. więckowicę o pow. ok. 25 ha.
> Gospodalstwo lolne Pana Czura Wincenty zarn. RońMieńca o pow. ok. 17 ha

Głóvne zasiewy - rzepak' ńoża.



Przy istniejących warunkach produkcji rolnicy w gminie osiągają relatywnie wysokie plony.
Plony zbóż ptzeklaczają3i qftta' Świadczy to o wysokim poziomie kuitury roirrej.

Głó\łn)łn zródłem utrłmania mieszkaliców jest praca w gospodarstwię roln}.rn oraz Ióżnego
typu świadczenia socjalne jak renty, emerytury czy zasiłki dla bezrobotnych.

Nie ma zakładów przetwóNtwa rolno-spoą'\Mczego.

Turystyka

Nie ma zaplecza noclegowego. Nie ma gospoda$tw agroturystycznych.
Nie ma szlaków turystycznych, ani ścieżek dydaktycznych.

Edukacja i opieka zd.owotna

ośrodek Przedszkolny wraz z Filialną Szkołą Podstawo\łą znajduje się w sąsiedniej
miejscowości Bystrowice. Szkoła Podstawowa zrajduje się w T;triowicach, Zespół Szkoł w
którym mieści się Gminne Gimnazjum dla caĘ gnriny bez dwóch miejscowości. Dzieci
dowożone są do Rożłienicy autobusem.

Najbliższy ośrodek Zdrowia wraz z apteĘ znajduje się w Rozu'ienicy, a Pwrkt Fęlcząski w
Węgierce. ośrodek oraz PuŃt Felczerski zapewniają podstawową opieĘ zdrowotną
wszystkim mieszkańcom $niny. Przychodnie specjalistycae zrrajdują się w Jarosławiu. W
nagłych prąpadkach mieszkańcy gminy obsługiwani są prŻez pogotowie Btunkowe w
Jalosławiu.

w miej scowości j est Remiza Strazacką bud}dęk, który wymaga gruntowlego rcmonfu.

Kultura i spoń, bezpieczeństwo, pomoc i aktywność społeczna

W miejscowości jednostka ochotniczej staży PoŻamej.

Jęst ogronuę zagrożęrię powodziowę Ż racji przepływającej częściowo wzdfuż drogi rzeki
Mleczki.

Opieka społeczna mieści się w oddalonym o okolo 3 km UG Roźvńenica.
GoPs w Roźv.ięnicy świadczy pomoc w zakresie:
- zasiłków rodzfunych
- zasiłków okresowych
- zasiłków celołYch
- zasiłków stĄch
doźry'rłianie dżeci i młodzieł w sŻkołach

Jest Koło Gospodyń Wiej skich w Więckowicach'



Analiza SWOT

Mocne stronY Slabe stronv

I

2

3
4
5

Mamy Wiejski Dom Kultury
Mamy zabytki architektury m.in. dwór
Białobrzeskich
Mamy staw wiejski
Mamy Fężnie działającę KGw
Mamy dość dobrze wyposźonąi
prężnie działającą oSP

2
3
4

5

6
'7

t. wDK wymaga lozbudorły, brak w
nim sanitariatów.
Brak placu zabaw <lla dzieci.
Brak boiska spońowego'
WDK jest niefur*cjonalny, ńe ma
cho<lników.
Teren zalewowy
Słaba baza handlowa
Brak chodników

szłnŚe z^sroże\ie

1. Udział gminy w Lokalnej Grupie
Działar,ia

2. Rosnąpe zaintercsowanie zdrową
żrłnością

3. Rosnącezaintęręsowanie furystyką
wiejsĘ

4. Rosnącę zaintercsowani€ tercnani
wiejskimi jako miejscem zamieszkania
ze stony miesŻkańców miast.

5. Realizowany przez Gminę Prcgram
Integracji Społecznej

1. Brak planu zagospodarowada
przesb:zennęgo w gninie.

2. Alkoholizrn, narkomaoia.
3. Niestabilrry rząd.
4. Ern1gracja ELłodzięŻy

i rłykwalifrkowanych kadr (niskie

lace w Polsce).
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Rozbudowany i funkcjonalny budynek Wiejskiego Domu Kultury jako miejsce spotkari,
zebrali i imprez mieszkalicó* Więckowic.
Nowoczesne i dobrzę rł}posażonę zaplęczę kuchenne dla koła gospodyń.
Bezpieczny plac zabaw dla dzieci.
Zagospodalowarry staw i urządzone boisko miejscem spotkań nrłodzieży i dorosĘch.
Utworzony zbiomik rctencyjny i ,,bezpieczna" Mleczka
Chodniki wzdfuż dobrej drogi przez wieś.

Cele

1.

2.

Rozbudowa WDK, Zagospodarowanie placu wokoł budynku , wządzeme
placu zabaw dIa dńecł

Budowa boiska sportowego, Zagospodarowanie terenu wokół stawu

Poprawa bezpieczeństwa mieszkńców wsi Więckowice

Opis i charakterysĘka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców, splzyjających nawiązyvaniu kontaktów
spolecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-
przestrzenne.

Miejscowość Więckowice to najmniejsza pod względem ludności wieś. obszarem o
szczególnym maczęniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców jest obszar na ł1órym
znajduje się Wiejski Dom Kulfury' w pobliżu tego budynku znajduje się staw olaz
boisko oraz kościoł. Na bTrl obszarze slr:upia się życię kulturalno-rekreacyjne wsi.
Pńorytetową inwestycją dla mieszkńców jest rozbudowa i docieplenie istniejącego
budyntu, urząrŁenie placu wokół bud}inłu oraz budowa placu zabaw dla dzieci.

1t
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Wdrożenie, promocja i monitorowanie

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
,,w sprawie szczególowych warunków i trybu prz',znawania pomocy lrnansowej
w ramach &iałania 'odnowa i rozwój wsi' objętego Plo$amęm Rozwoju obszarów
wiejskich na lata 2007-2013'', Plan odnouT Miejscowości powińęnbyć przyjęty ptzez
Zebranie Wiejskie i zatwierdzony przez Radę Crminy.

Należry umożliwić mięszkaricom sołęctwa zapoznanie się z niniejszym dokumentem.
Najlepszym rozwią7aniem byłoby powielenie go w ilości gospoda$tw domovych
znajdujących się w sołectwie i dostarczenie go do kazdego gospodarstwa_
Rozwięaniem minimum powinna być możliwość zapzrratlta się z dokumentem
u sołtysą w bibliotece lub w szkolę.

Proponuje się, aby co najmniej raz w rolrr, Rada sołecka na swoim posiędzęniu
analizowała stan realizacji strategii i weryńkowała jego treść, szczególnie w części

',Plan zadan'' w zalężności od stanu realizacji poszczególrlych zadai. Proponuje się' aby
osobą odpowiedzialną za bieżące nadzorcwanie realizacji był soĘs. Tym samym byłby
on odpowiedzialny tĄkże za plzygotovłalie spotkania Rady Sołeckiej \r celu analży
stanu realizacji Planu.

l.
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