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Wstęp

Procesy

zarządzania

zajmują

znaczące

miejsce

w

rozwoju

lokalnym

i regionalnym oraz w funkcjonowaniu instytucji i organizacji samorządowych, bowiem
są one skutecznym warunkiem działania władz samorządowych, funkcjonujących
w różnych dziedzinach i różnej skali. Sam proces zarządzania powinien zwiększać
zdolności do rozpoznawania szans oraz zagrożeń i adaptowania się samorządów do
coraz bardziej konkurencyjnych warunków działania.
Podstawowym elementem strategicznego planowania rozwoju samorządów są
opracowania planistyczne, które pozwalają w sposób metodologiczny określić obecną
sytuację podmiotu, uwypuklić obszary problemowe i przygotować odpowiednie
działania zaradcze.
Ma to o tyle istotne znaczenie, że w dobie szerokiego dostępu do funduszy
pomocowych Unii Europejskiej tylko samorządy, które potrafią ocenić swoje zasoby
i problemy oraz planować precyzyjnie swój rozwój mają szanse na otrzymanie
odpowiedniego wsparcia.
Planowanie rozwoju na szczeblu gminy zasługuje zatem na szczególną uwagę,
ponieważ uwzględnia potrzeby jakie posiada zbiorowość mniejsza niż ludność
powiatu. Ponadto, planowanie w którym zastosowano techniki badawcze, aby poznać
opinie mieszkańców i ich oczekiwania względem rozwoju swojej gminy jest wyrazem
dbałości samorządu lokalnego o własnych mieszkańców.
Obszar opisywany w niniejszym dokumencie zasługuje na szczególną uwagę
ponieważ jest zlokalizowany na terenach wiejskich. Tereny te borykają się z
specyficznymi problemami natury ekonomicznej, społecznej i środowiskowej. Plany
odnowy

miejscowości

są

częścią

składową

prowadzonych

przez

Jednostki

Samorządów Terytorialnych działań, zmierzających do poprawy sytuacji gmin oraz
sprzyjających długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności
gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Rozwój i
odnowa obszarów wiejskich to jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed
Polską w dobie integracji z Unią Europejską. Celem jest wzmocnienie działań
służących niwelowaniu istniejących dysproporcji w poziomie rozwoju obszarów
wiejskich w stosunku do terenów zurbanizowanych. Koncepcja rozwoju i odnowy wsi
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zakłada podejmowanie na tych terenach zróżnicowanej działalności gospodarczej
oraz kształtowanie jej w sposób zapewniający zachowanie walorów środowiskowych i
kulturowych,

poprawą

warunków

życia

poprzez

rozwój

infrastruktury

oraz

zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom dostępu do usług, a także rozwój
funkcji kulturowych i społecznych.
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STRUKTURA DOKUMENTU.

Plan Odnowy Miejscowości Sołectwa Bełcze (Miejscowości Bełcze i
Sosnówka) - GMINA BOJADŁA – POWIAT ZIELONOGÓRSKI - WOJEWÓDZTWO
LUBUSKIE na lata 2008-2015, zwany w dalszej części niniejszego opracowania

Planem został utworzony w celu zanalizowania sytuacji występujących w
opisywanym obszarze, wskazania płaszczyzn problemowych a także możliwości
rozwojowych opisywanego obszaru, m.in. przy udziale funduszy pomocowych Unii
Europejskiej.
Niniejsze

opracowanie

jest

dokumentem

komplementarnym

z

innymi

dokumentami planistycznymi sporządzonymi przez samorząd terytorialny Ziemi
Zielonogórskiej. W swojej treści wykorzystuje dokumenty źródłowe w postaci
opracowań planistycznych: Urzędu Gminy Bojadła, Starostwa Powiatowego w
Zielonej Górze, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Ponadto, do
prawidłowej analizy obszarów, które opisuje Plan wykorzystuje się wielokrotnie dane
statystyczne pochodzące z różnych wiarygodnych źródeł tj. dane urzędów
statystycznych, dane statystyczne instytucji rynku pracy ( PUP, WUP) oraz dane
statystyczne opracowane przez instytucje samorządowe Ziemi Zielonogórskiej.
Z uwagi na poruszenie w niniejszym dokumencie zagadnień związanych
z wykorzystaniem

środków

pomocowych

UE

wielokrotnie

posiłkowano

się

opracowaniami z tego zakresu tj. m.in. opisami różnych programów operacyjnych
przewidzianych do realizacji na terenie Polski w latach 2007-2015, różnego rodzaju
wytycznymi do tych programów itp.
Na potrzeby tego dokumentu przyjmuje się cenzus czasowy 2008-2015
w jakim będą realizowane określone przez Plan zadania.

Struktura dokumentu oparta jest o cztery części zasadnicze.
W pierwszej części Planu przedstawiono podstawowe informacje o
miejscowości Bojadła (charakterystykę miejscowości): położenie, historię i określono
przestrzenną strukturę miejscowości (elementy charakterystyczne dla miejscowości).
W drugiej części Planu zrobiono inwentaryzacje zasobów służących odnowie
miejscowości, opisano zasoby przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe, obiekty i tereny,
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infrastrukturę społeczną i techniczną oraz gospodarkę i rolnictwo a także kapitał
społeczny i ludzki.
W trzeciej części dokumentu zawarta jest ocena mocnych i słabych stron
miejscowości, w której realizowany jest projekt, dokonano opisu, który pomógł
precyzyjnie określić przyczyny występujących zjawisk bądź obszarów problemowych.
Autorzy przedstawili wnioski jakie płyną z przeprowadzonej analizy obszaru oraz
badań ankietowych – analiza SWOT, jak również konkretne zadania dla miejscowości
objętej Planem.
W części czwartej przedstawiono opis zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć
aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia
planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów
rozwoju

miejscowości

z

podaniem

szacunkowych

kosztów

ich

realizacji.

Przedstawiono zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność
lokalną o pierwszej randze ważności z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji,
sposób ich finansowania ze szczególnym uwzględnieniem środków pomocowych UE
oraz orientacyjny czas realizacji.
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I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI.
1. Położenie miejscowości.
Gmina Bojadła przynależy administracyjnie do powiatu zielonogórskiego powiat utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą
jest miasto Zielona Góra. Teren powiatu leży w granicach pięciu regionów
fizycznogeograficznych: Dolina Środkowej Odry, Kotlina Kargowska, Wysoczyzna
Czerwieńska,

Wał

Zielonogórski

i

Obniżenie

Nowosolskie.

Na

obszarze

od

Czerwieńska do Nowogrodu Bobrzańskiego rozciąga się wschodnia część Borów
Zielonogórskich.
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W skład powiatu wchodzą:
•

gminy miejsko-wiejskie: Babimost, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród
Bobrzański, Sulechów;

•

gminy wiejskie: Bojadła, Świdnica, Trzebiechów, Zabór, Zielona Góra;

•

miasta: Babimost, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Sulechów.
Gmina Bojadła położona jest w Pradolinie Warciańsko-Odrzańskiej ciągnącej

się równoleżnikowo wzdłuż środkowego odcinka Odry na wschód od ujścia Nysy
Łużyckiej w poziomie 30-60 m npm, przedłużając się ku wschodowi wzdłuż Obrzycy
w kierunku Kanałów Obrzańskich.
Gminę tę tworzy 9 wsi sołeckich: Bojadła, Klenica, Pyrnik, Bełcze, Kartno, Przewóz,
Młynkowo, Susłów i Siadcza. Gmina zajmuje powierzchnię 102 km2 i zamieszkuje w
niej 3.540 mieszkańców. Rzeka Odra płynąca zachodnim skrajem gminy oraz jej
starorzecza i przyległe liczne stawy stanowią raj dla wędkarzy.

Sołectwo Bełcze składa się z dwóch miejscowości Bełcza i Sosnówki.
Położone jest na prawym brzegu środkowego biegu Odry w Kotlinie Kargowskiej w
odległości 30 km od Zielonej Góry, na północny wschód od Bojadeł.

Zajmuje

powierzchnię 353,41 ha Bełcze a powierzchnia Sosnówki wynosi 86 ha i ma 140
mieszkańców. Miejscowości graniczące to: Klenica, Konotop, Siadcza, Susłów, Pólko,
Bojadła. Sołectwo położone jest w sąsiedztwie miast: Sulechów, Zielona Góra,
Kargowa, Sława Śląska , Nowa Sól co wiąże się z bliskością do ośrodków
administracyjnych, przemysłowych i akademickich.
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Mapa Gminy Bojadła

Tabela Nr 1. Dane statystyczne Gminy Bojadła
01.01.2007 do 31.12.2007
Ludność
Mężczyźni
Kobiety
Razem

1.695
1.699
3.394

Urodzenia
20
18
38

– stan na dzień

Zgony

od

Przyrost
ludności
+7
-3
+4

13
21
34

Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bojadła 2008-2015

Tabela Nr 2. Struktura ludności w latach 2000 – 2007 w Gminie Bojadła

Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Liczba
ludności

3 371

3 389

3 385

3 382

3 364

3 367

3 364

3 394

Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bojadła 2008-2015
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Tabela Nr 3. Liczba ludności w latach 2000 – 2007 w miejscowości Bełcze i
Sosnówka

Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Liczba
ludności

140
37

193
38

200
37

195
38

193
41

188
42

187
38

192
38

Źródło: Informacja z Urzędu Stanu Cywilnego w Bojadłach.

Dynamika wzrostu liczby mieszkańców Gminy w ciągu ostatnich 3 lat była
korzystna. Od roku 2005 łączna liczba mieszkańców miejscowości Bełcze i Sosnówka
zwiększyła się o 5 osób.
Tabela Nr 4. Podział wiekowy Bełcza i Sosnówka
a
L.p. Podział
1. Mieszkańcy
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Domy mieszkalne
Ilość rodzin
Dzieci do 16 roku życia
Młodzież do 21 roku życia
Kobiety do 60 roku życia
Mężczyźni do 65 roku życia
Osoby w wieku produkcyjnym
Osoby po 65 roku życia

Bełcze
233
75 DPS
40
47
34
13
33
40
71
18

Sosnówka
37
8
11
8
5
8
14
22
2

Gminę zamieszkuję 3394 osoby na 102,76 km2 , tak więc na 1 km2 przypada
33 mieszkańców. Gęstość zaludnienia jest dwa razy niższa od średniej w
Województwie Lubuskim, w którym przypada 73 osoby na 1 km2 .

Analizując strukturę ludności wg wieku i mobilności do pracy należy
stwierdzić, ze w Gminie Bojadła odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym
wynosi:85 %.
Optymistycznym jest, ze Gminę Bojadła

jak i w Sołectwie Bełcze

zamieszkuję o wiele więcej osób w wieku przedprodukcyjnym niż poprodukcyjnym.
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Na dzień 31.12.2007 r.

w Gminie Bojadła zarejestrowanych było 166

bezrobotnych, w tym 113 kobiet. Stopa bezrobocia w Powiecie zielonogórskim, do
którego należy Gmina Bojadła , na koniec grudnia wynosiła 14,1 %, a Województwie
lubuskim na koniec grudnia wynosiła 14,2 % . Z prawem do zasiłku w Gminie
Bojadła na koniec grudnia 2007 r. było 24 osoby.
2. Historia miejscowości.
Nazwa patronomiczna wsi zdaje się wskazywać na odległą metrykę, wiążącą się ze
źrebiem, należącym do potomków dziedzica o imieniu Bełcz. Ze źrebu połączonego z
innymi tego typu osadami, utworzono (zapewne w XIII wieku) wieś o układzie
ulicowo-placowym. Pierwsza wzmianka o Bełczach pochodzi z 1482r. Były wtedy w
lennym posiadaniu rodziny von Dyhm. W latach 1579-1788 należały do Kotwiczów a
po nich do von Luck. W XVII-XIX wieku wieś rozwinęła się w kierunku wschodnim,
gdzie znalazły się dwa wiatraki i gdzie założono cmentarz. Od zachodu zaś za
wiejskim placem powstały zabudowania folwarczne. Wśród zabudowy wyróżniał się
pałac wraz z parkiem, który założono w 1 ćwierci XX wieku.
Sosnówka jako osada folwarczna, przynależna do majątku Bełcze. Polska nazwa
miejscowości określa jej wczesną metrykę (XV-XVI wiek). Związana z folwarkiem
zabudowa mieszkalna ma układ małej ulicówki o zabudowie szczytowej z końca XIX
wieku. Zapuszczony folwark tworzą budynki z 2 połowy XIX wieku.
3. Określenie przestrzennej struktury miejscowości.
Zabudowa zagrodowa, rozluźniona sięgająca XIX wieku, a w większości z
jego 2 połowy. Usytuowana jest w większości przy wspólnej linii rozgraniczeń i nieco
zróżnicowanej linii zabudowy. Zagrody składają się przeważnie z 3-4 budynków
ustawionych na planie podkowy lub litery „L”. Domy ustawione kalenicowo i
szczytowo niekiedy połączone szeregowo z budynkiem gospodarczym. Budynki o
dwuspadowych dachach z dachówką ceramiczną i karpiówką. Elewacje na budynkach
tynkowe i ceglane, elewacje przecinają gzymsy i podokienniki. Do budynków
przeważnie w części centralnej kiedyś przylegały drewniane ganki, a teraz altany.
Dominantem wsi jest pałac założony na początku XX wieku, dwupiętrowy. Od frontu
podjazd i szerokie schody wejściowe, z tyłu pałacu był ogromny taras otoczony
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balustradą z piaskowca. Schodami z tarasu schodziło się do przypałacowego parku,
którego atrakcja były alejki szlachetnego bzu prowadzące do okazałego stawu. W
latach 80-tych budynek służył jako ośrodek szkoleniowy ZOMO, a obecnie znajduje
się tam Dom Pomocy Społecznej dla potrzeb którego wszystko uległo zmianom.
Z dawnej

„ świetności” kompleksu został tylko staw, a w miejscu alejek

powstał budynek, który łączy się z dawnym pałacem. Pałac nadal jest dominantem w
miejscowości pomimo dokonywanych przeróbek. Jego obecny wygląd i zadbany teren
wokół przyciąga wzrok zarówno mieszkańców D.P.S, wsi jak i licznych gości
odwiedzających nasze Bełcze.

II. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI.
1. Zasoby przyrodnicze.

Walory krajobrazu
Na pograniczu wioski znajdują się wydmy śródlądowe. Początek swój mają za
salą wiejską i ciągną się w kierunku Susłowa.
Przy drodze Bojadła – Bełcze tuż za przysiółkiem Sosnówka znajduje się
Powierzchniowy Rezerwat Przyrody – Wiekowa Sośnina. Kolejny rezerwat przyrody to
Tańczące Sosny położony 300m od wsi w kierunku Siadczy.
Pomnikiem Przyrody jest dąb rosnący po środku wsi, który wchodzi w skład punktu
topograficznego składającego się jeszcze z dwóch innych dębów rosnących na
terenie wsi.
Walory klimatu
Klimat Bełcza podobnie jak całej gminy i województwa charakteryzuje się
przejściowością

typową

dla

wszystkich

dzielnic

Polski

dużą

zmiennością

i

różnorodnością typów pogodowe wszystkich porach roku. Mamy niskie opady
atmosferyczne, które nie pokrywają się z zapotrzebowaniem roślin na wodę.
Walory szaty roślinnej
Na terenie wsi znajduje się znaczna ilość kasztanów, robinii i dębów
wieloletnich, a także lilaków.
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Na opuszczonym cmentarzu ewangelickim znajdują się wieloletnie kasztanowce,
robinie i znaczna ilość lilaków (bzów), które kiedyś stanowiły ozdobę grobów. Jednak
zaniedbanie cmentarza doprowadziło do znacznego rozrośnięcia się i pokrycia całego
terenu krzakiem bzu.
Na wielu posesjach znajdują się stare rozrośnięte kasztanowce będące ozdobą w
okresie kwitnienia. Bełcze może poszczycić się także okazałymi dębami, które
stanowią znak topograficzny pomagający w nawigacji. Jeden z dębów został wpisany
jako pomnik przyrody.
Cenne przyrodniczo obszary lub obiekty
Do

cennych

obszarów

przyrodniczych

należą

wydmy

śródlądowe,

powierzchniowe rezerwaty przyrody „Tańczące Sosny” i „Wiekowa Sośnina”. Na
terenie wioski znajduje się dąb wpisany do rejestru pomników przyrody. Jest on
jednym z trzech dębów, które stanowią punkt topograficzny.
Świat zwierzęcy
Świat zwierzęcy jest dość bogaty jeśli chodzi o ptactwo. Na terenie
miejscowości można spotkać bociany białe i czarne. Kilka lat temu w wiosce
znajdowało się kilka gniazd bociana białego. Mieściły się one na słupach
energetycznych i stodołach. Niestety uległy samozniszczeniu, a jedyne zachowane
gniazdo znajduje się w przysiółku Sosnówka. Coroczna obecność bocianów może
świadczyć o tym, że znajdą nowe miejsca na osiedlenie.
Na terenach podmokłych w pobliżu wioski spotkać można bociana czarnego i
dużą ilość żurawi, których krzyk oznajmia mieszkańcom wiosnę.
W pobliżu obecnego DPS-u w płynącym tam kanale osiedliły się bobry, które budują
żeremia. W okolicznych lasach zadomowił się borsuk.
Wody powierzchniowe
Istniejące cieki wodne znajdujące się na naszym terenie:
- Stara Odra – przebiegający Kanał Obrzycki – Bojadła – Pyrnik – Odra
- Kanał Bojadelski – przebiegający – Bojadła – Bełcze, Susłów – Kanał Obrzycki
Udokumentowane są też zasoby wód podziemnych wysokiej jakości wody
pitnej, które znajdują się pod częścią Gminy Bojadła w tym pod Bełczem i Sosnowką.
Na terenie Gminy Bojadła znajdują się dwa obszary chronionego krajobrazu:
1. „Rynny Obrzycko – Obrzańskie”;

14 | S t r o n a

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SOŁECTWA BEŁCZE (Miejscowości Bełcze, Sosnówka)

2. „Nowosolska dolina odry”.
Gleby
Gleby jak i rzeźba terenu na obszarze wsi Bełcze podobnie jak i na terenie całej
gminy zostały ukształtowane przez zlodowacenie bałtyckie. Z tego okresu pochodzą
wzgórza moreny czołowej i wydmy śródlądowe. Dominującymi glebami są mady
średnie i lekkie na piasku luźnym lub gliniastym na poziomie 50cm. Są to grunty o
korzystnym wskaźniku bonitacji rzeźby terenu, średnio korzystnych warunkach
wodnych i dużym udziale gleb kwaśnych.

2. Dziedzictwo kulturowe.
Walory architektury wiejskiej
Zabudowa zagrodowa, rozluźniona sięgająca XIX wieku, a w większości z jego
2 połowy. Usytuowana jest w większości przy wspólnej linii rozgraniczeń i nieco
zróżnicowanej linii zabudowy. Zagrody składają się przeważnie z 3-4 budynków
ustawionych na planie podkowy lub litery „L”. Domy ustawione kalenicowo i
szczytowo niekiedy połączone szeregowo z budynkiem gospodarczym. Budynki o
dwuspadowych dachach z dachówką ceramiczną i karpiówką. Elewacje na budynkach
tynkowe i ceglane, elewacje przecinają gzymsy i podokienniki. Do budynków
przeważnie w części centralnej kiedyś przylegały drewniane ganki, a teraz altany.
Dominantem wsi jest pałac założony na początku XX wieku, dwupiętrowy. Od frontu
podjazd i szerokie schody wejściowe, z tyłu pałacu był ogromny taras otoczony
balustradą z piaskowca. Schodami z tarasu schodziło się do przypałacowego parku,
którego atrakcja były alejki szlachetnego bzu prowadzące do okazałego stawu. W
latach 80-tych budynek służył jako ośrodek szkoleniowy ZOMO, a obecnie znajduje
się tam Dom Pomocy Społecznej dla potrzeb którego wszystko uległo zmianom. Z
dawnej

„ świetności” kompleksu został tylko staw, a w miejscu alejek powstał

budynek, który łączy się z dawnym pałacem. Pałac nadal jest dominantem w
miejscowości pomimo dokonywanych przeróbek. Jego obecny wygląd i zadbany teren
wokół przyciąga wzrok zarówno mieszkańców D.P.S, wsi jak i licznych gości
odwiedzających nasze Bełcze.
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Miejsca, osoby i przedmioty kultu
Na terenie Bełcza wyróżniamy następujące miejsca kultu:
- Kaplica w DPS – gdzie mieszkańcy wraz z pensjonariuszami uczestniczą w
obrzędach mszy świętej i nabożeństwach.
- Przydrożny krzyż – jest wieloletnim miejscem spotkań mieszkańców podczas
święcenia pokarmów w czasie świat Wielkanocnych, nabożeństw majowych. I w
latach ostatnich przy tym krzyżu czcimy pamięć wielkiego Polaka Jana Pawła II w
rocznicę jego śmierci.
- Cmentarz ewangelicki – obecnie jest zaniedbany i trudno jest określić liczbę
grobów na dość dużej powierzchni. Staraniem mieszkańców planujemy prace
porządkowe i konserwatorskie.
- Grobowiec – na południowy-zachód od wsi znajduje się mauzoleum rodziny
Brendler, na terenie którego znajduje się pięć tablic nagrobnych. Jest on ukryty za
rozrośniętymi drzewami i krzewami – tam również planujemy prace porządkowe.
Święta, odpusty, pielgrzymki
Mieszkańcy organizują imprezy kulturalne i sportowe. Organizowane są dożynki,
kiedyś organizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich a obecnie przez Radę Sołecką.

Impreza ta integruje mieszkańców wsi i
przyciąga mieszkańców naszej gminy.
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• W sali wiejskiej odbywają się
imprezy okolicznościowe:
• Zabawa karnawałowa dla dzieci
(bal
przebierańców,
program
artystyczny)

• Dzień babci i dziadka

•

Dzień kobiet
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•

Dzień matki i ojca

•

Dzień dziecka
Turniej wsi
Święto pieczonego ziemniaka
Spotkanie mikołajkowe

•
•
•

•

Spotkanie opłatkowe
Jasełka i wystawa szopek (
jedyna w gminie )

•

Kolędnicy

•
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Wszystkie imprezy związane są z programem artystycznym przygotowanym
przez dzieci, które spotykają się w świetlicy środowiskowej i sali wiejskiej. Wszystkie
te działania służą podtrzymywaniu tradycji i umocnieniu kontaktów między
mieszkańcami. Zabawy i festyny organizowane przez Radę Sołecką na których
pozyskiwane są fundusze na działalność sali wiejskiej (loterię i sponsorzy). Na boisku
odbywają się mecze piłki nożnej drużyn z innych klubów sportowych, które
przyciągają wielu kibiców i amatorów sportu. Na placu przy sali wiejskiej
organizowane są turnieje dla dzieci. Najokazalszy to dzień dziecka na którym staramy
się skupić nasze dzieci i dzieci z innych wsi przygotowując dla nich gry, konkursy,
nagrody i dobrą zabawę.

3. Obiekty i tereny.

Działki pod zabudowę mieszkaniową
Na terenie wioski posiadamy działki budowlane, które są położone w atrakcyjnych
miejscach.
Tradycyjne obiekty gospodarcze
Place i miejsca publicznych spotkań
Miejscem publicznym spotkań jest sala wiejska, jak również świetlica, teren obok
sali służy do zabaw zręcznościowych, spotkań przy ognisku i zebrań Rady Sołeckiej
na wolnym powietrzu.
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Miejsca sportu i rekreacji
Miejscem sportu jest boisko na którym odbywają się mecze piłki nożnej,
festyny, turnieje dla dorosłych i dzieci. Często grane są mecze z udziałem drużyn z
innych klubów sportowych, co sprawia że odbywają się przy rzeszy kibiców z innych
wiosek i licznych mieszkańców naszej wsi.
Szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne
Szlak turystyczny z Zielonej Góry do Kargowej. Na naszym terenie są szlaki
niebieskie i czerwone, które przebiegają przez piękne lasy.
Ważnym pozycją służącą mieszkańcom Bełcza oraz przyjezdnym jest
„Ścieżka edukacyjno – ekologiczna między dostojnym Dębem a tańczącą Sosną”.

4. Infrastruktura społeczna.

W miejscowości Bełcze znajduje się Świetlica Środowiskowa. Na terenie DPS-u działa
chór i kółko teatralne. W świetlicy działa teatrzyk dziecięcy, który daje przedstawienia
przy wszelkich świętach okolicznościowych.

5. Infrastruktura techniczna.

Przez miejscowość przebiega:
• drogi powiatowe: Bojadła- Bełcze – Siadcza,
• pozostałe są drogami gminnymi.
Na

terenie

miejscowości

znajduje

się

hydrofornia,

która

obsługuje

miejscowości: Bełcze. Odpady stałe wywożone są przez TEW - Gospodarowanie
odpadami Sp. z o.o. z Nowej Soli i Przedsiębiorstwo Usługowo Wdrożeniowe EKOBUD z Sulechowa a nieczystości płynne wywozi 6 firm, które uzyskały koncesje na
wywóz. Nieczystości płynne dostarczane są do nowo wybudowanej oczyszczalni
ścieków w miejscowości Bojadła.
W miejscowości Bełcze ustawione są pojemniki na szkło i plastyk oraz
baterie w Sklepie Ogólnospożywczym, w pobliskich Bojadłach w aptece można oddać
stare leki i inne materiały medyczne.
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Na

terenie

Gminy

Bojadła

znajduje

się

Ośrodek

Zdrowia,

apteka,

przychodnia stomatologiczna, Bank Spółdzielczy oraz Placówka Poczty Polskiej.
Na terenie wsi Bełcze znajduje się Dom Pomocy Społecznej.
Stan techniczny i warunki eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej w
ciągu ostatnich kilku lat uległy znacznej poprawie. W Bojadłach znajdują się 2 anteny
nadawcze telefonii komórkowej.
Dzięki podłączeniu do systemu obsługującego przepływ automatyczny oraz
przeprowadzenie innych inwestycji, każdy mieszkaniec ma techniczny dostęp do linii
telefonicznej przewodowej, większość mieszkańców gminy ma dostęp do Internetu w
oparciu o telefonię stacjonarną lub telefonię komórkową.
Zaopatrzenie w energię elektryczną gospodarstw domowych Bełczu i
Sosnówce jest powszechne i korzystają z tego mieszkańcy całej miejscowości.
Na terenie wsi nie ma gazociągu. Większość mieszkańców korzysta z butli
gazowych.

6. Gospodarka i rolnictwo.
Miejsca pracy
W miejscowości Bełcze zatrudnionych jest 249 osób w tym z samej miejscowości
27 a z przysiółka Sosnówka 6.
Zakłady produkcyjne
W naszej niewielkiej miejscowości znajduje się siedem zakładów pracy:
• Dom Pomocy Społecznej zatrudnia 56 osób
• „ Mirexim” Sp. z o.o. w Bełczu – 130 osoby
• Przedsiębiorstwo „ Reni” – Renata Binkowska - 23 osoby
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SYLWER” – Sylwia Kajda - 24 osoby
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Eko Max” Jarosław Eckert - 9 osób
• Gospodarstwo Szkółkarskie i Leśne – Janusz Szydłowski – 5 osób
• Sklep Ogólnospożywczy – Blitek Teresa – 1 osoba

Produkty
Sprzedawane na rynki krajów Europy i nie tylko, elementy architektury ogrodowej.
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Gospodarstwa rolne
W Bełczu znajduje się 40 gospodarstw, w tym jest 6 gospodarstw typowo
rolnych. W przysiółku Sosnówka jest 8 gospodarstw z czego są 2 typowo rolne.
Uprawy i hodowle
W gospodarstwach naszej wsi prowadzone są uprawy typowe dla klimatu i gleb
czyli 4 zboża, rzepaki, kukurydza i rośliny okopowe. Nie ma specjalnych gospodarstw
hodowlanych. Na własny użytek i do rekreacji hoduje się konie, kozy, trzodę
chlewną, króliki i drób.
Możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne
Przy produkcji elementów architektury ogrodowej pozostałościami są odpady
drzewne, które służą obróbce wtórnej i na opał, również trociny na brykiet i opał.
Odnawialnym źródłem energii z naszego terenu jest słoma ze zbóż i rzepaku
Jednym z właściwych kierunków rozwoju terenów wiejskich gminy jest
agroturystyka. Obecnie na terenie wsi Bełcze i Sosnówka nie ma gospodarstwa
agroturystycznego.
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7. Kapitał społeczny i ludzki.

Mieszkańcy, kapitał społeczny
Autorytety i znane postacie we wsi to Biliński Jacek pełniący obowiązki Wójta,
który mieszka w Bełczu. Następną znaną postacią jest Zdzisław Kaszewski, który jest
prezesem klubu sportowego w Konotopie i trenuje młodziki z klubu „ODRA MIREXIM
KLENICA”
Osoby o specyficznej wiedzy i umiejętnościach
Osoby o specyficznych umiejętnościach – pensjonariusze DPS-u – Roman
Rudnicki, Wysocki Wojciech, którzy rzeźbią, malują.
Małgorzata Urbańska mieszkanka wsi co roku plecie wieńce dożynkowe przy pomocy
innych mieszkanek.
Przedsiębiorcy
Przedsiębiorcami w naszej miejscowości są Blitek Teresa i Szydłowski Janusz.
Związki i stowarzyszenia
Na terenie naszej wsi działa „Caritas” , świetlica środowiskowa skupiająca dzieci z
całej wsi, zapełniając im czas wolny i bezpieczeństwo po zajęciach szkolnych.
Kontakty i współpraca
Kontakty i współpraca mieszkańców nie ogranicza się tylko do lokalnych
przedsiębiorców i Urzędu Gminy w Bojadłach. Współdziałamy

również z T P D,

Caritas i Euroregionem „ Sprewa Nysa Bóbr”. Najwięcej pracy wkładamy w
działalność świetlicy środowiskowej „ POD LASEM „. Starsi mieszkańcy należą do
Związku Emerytów i Rencistów, który działa w Bojadłach. Jedna z naszych
mieszkanek jest w zarządzie tej organizacji Pani Irena Poniedziałek.

III. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI.
Na podstawie analizy zasobów miejscowości Bełcze i Sosnówka, warsztatów i
konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami i liderami lokalnymi oraz
spotkań roboczych z pracownikami urzędu sporządzono analizę SWOT, która stanowi
punkt wyjścia dla wyznaczenia i realizacji wizji rozwoju sołectwa. Technika
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analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanej informacji o miejscowości
na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych)

S (Strengths)

– mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę miejscowości.

W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę w miejscowości.
O (Opportunities)– szanse: wszystko, co stwarza dla miejscowości szansę korzystnej
zmiany.
T (Threats)

– zagrożenia: wszystko, co stwarza dla miejscowości niebezpieczeństwo
zmiany niekorzystnej.

Tabela Nr 5. Analiza SWOT
Słabe strony

Mocne strony
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Boisko
Wydmy śródlądowe
Las iglaste i liściaste (runo
leśne, zwierzyna Łowna)
Zdrowe środowisko
Miejsca pracy
Wodociągi ze stacji
uzdatniania wody
Telefonizacja
Aktywna praca rady sołeckiej
Świetlica środowiskowa
Łatwość aktywizacji
mieszkańców
Udane imprezy (dożynki,
festyn)
Mecze piłki nożnej
Dobra organizacja czasu
wolnego dla dzieci
Rezerwaty przyrody ok. 500m
na północ TAŃCZĄCE SOSNY,
na południe WIEKOWA
SOŚNINA , DĄB – pomnik
przyrody
Sala wiejska – służąca
zebraniom i imprezom
wiejskim
Dom Pomocy Społecznej

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Droga dojazdowa Bojadła –
Bełcze w złym stanie
W złym stanie droga Bełcze –
Susłów oraz droga Bełcze –
Siadcza
Brak komunikacji
autobusowej
Brak placu zabaw dla dzieci
Brak gazyfikacji
Brak internetu
Brak chodników
Brak oświetlenia boiska
Zaniedbany cmentarz
ewangelicki
Opuszczony grobowiec
rodziny Brendler
Brak ścieżki rowerowej
Bak zorganizowanego czasu
wolnego dla młodzieży
Brak środków finansowych
na remont ogrzewania
świetlicy i sali wiejskiej
Brak terenów uzbrojonych
pod inwestycje
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Zagrożenia

Szanse
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Niskie bezrobocie – duża
liczba miejsc pracy w
istniejących zakładach
Atrakcyjne rezerwaty
przyrody i miejsca historyczne
– szansą na kontakt z naturą
Małe zanieczyszczenie
środowiska umożliwia
spotkanie rzadkich okazów
ptaków i zwierząt
Rozwój kultury i aktywizacji
społeczności poprzez kontakt
z Urzędem Gminy, Związkiem
Emerytów i Rencistów, TPD i
pracy świetlicy „POD LASEM”
Kontakty z mieszkańcami
DPS-u wpływają na
uwrażliwienie młodzieży
wobec samotności i starości
Dobra i aktywna praca
świetlicy „POD LASEM”
Przez modernizację dróg do
Bełcza i budowę chodników
podniesiemy atrakcyjność
miejscowości w oczach osób
przyjezdnych
Organizacja imprez zwiększa
kontakty z innymi
miejscowościami
Przy kolejnej rozbudowie
boiska sportowego
zwiększona zostanie
aktywność fizyczna dzieci i
młodzieży
Remont sali wiejskiej i
świetlicy oraz budowa placu
zabaw zbliży pokolenia
mieszkańców wsi do
wspólnych działań

•

•

•

•

•
•
•

Degradacja drogi powiatowej
Bojadła – Bełcze – Siadcza,
co związane jest z brakiem
zainteresowania i troski ze
strony władz powiatowych;
skutkiem tego są średnio dwa
poważne wypadki
samochodowe w ciągu roku
Brak uzbrojonych terenów
inwestycyjnych i działek
mieszkalnych
Brak dobrych połączeń
komunikacji autobusowej ma
wpływ na wyprowadzanie się
młodych mieszkańców do
miejscowości w których
pracują
Słaby dostęp do informacji i
innych usług spowodowany
brakiem dostępu do internetu
Brak kanalizacji wpływa na
zanieczyszczenie środowiska
Brak gazyfikacji – obniżenie
standardu życia
Zagrożenia bezpieczeństwa
dzieci i osób starszych
poruszających się drogami z
powodu braku chodników

Z analizy SWOT wynika, iż w miejscowości Bełcze i Sosnówka standard życia
jest dobry,

jakość życia jest średnia ale wpływ otoczenia jest pozytywny i daje
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szanse na lepsze zmiany. Byt czyli warunki ekonomiczne są nienajgorsze biorąc pod
uwagę trudną sytuacje gospodarczą ale mogłoby być zdecydowanie lepszy.
Podsumowując, stwierdzić można, iż koniecznie należałoby podnieść standard
życia poprzez realizacje kilku inwestycji w naszej miejscowości.
W pierwszej kolejności należałoby zrobić:
- Pozyskać środki na działalność świetlicy i sali wiejskiej (remont, nowe ogrzewanie).
Obecnie w świetlicy wiejskiej znajdują się stare piece kaflowe, którymi w okresie
zimowym budynek jest ogrzewany. Piece te są już w złym stanie technicznym i
bardzo wyeksploatowane. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na założenie
centralnego ogrzewania w świetlicy i sali wiejskiej.
• Utworzenie placu zabaw dla dzieci obok świetlicy wiejskiej, pozyskanie
funduszy na wyposażenie.
W obecnej chwili w Bełczu dobrze funkcjonuje świetlica wiejska, w której po szkole
spotykają się dzieci. Jednakże z uwagi na dużą ilość dzieci i młodzieży w wiosce
bardzo wskazane jest utworzenie dla nich typowego placu zabaw oraz wyposażenie
go w odpowiednie przyrządy: huśdawki, karuzele, zjeżdżalnie, piaskownice itp.
Byłoby to miejsce w którym miło mogli by spędzić czas nasi milusińscy oraz dzieci
przebywające w świetlicy.
• Budowa chodników wzdłuż wioski.
Chodnik poprawi wygląd estetyczny wioski, obecny chodnik lub raczej ścieżka tylko
straszy, jest nie użytkowana i zarośnięta kępami trawy co uniemożliwia swobodne
poruszanie się po nim. Od czasu położenia nawierzchni asfaltowej na drodze wszyscy
mieszkańcy oraz pensjonariusze DPS-u poruszają się tylko ulicą. Chodnik ma również
duże znaczenie dla bezpieczeństwa pieszych. Dzieci i młodzież idąc na przystanek
autobusowy poruszają się po ulicy, często w porach o ograniczonej widoczności oraz
w okresie zimowym o zmroku co zagraża ich bezpieczeństwu. Nowy chodnik należy
zaprojektować i wykonać tak aby umożliwiał poruszanie się po nim pensjonariuszom
DPS-u na wózkach inwalidzkich. Obecnie Ci pensjonariusze też są narażeni na
potrącenie przez samochód, gdyż poruszają się po ulicy na wózkach inwalidzkich i o
kulach.
• Starania o przywrócenie należytej nawierzchni drogi do Bełcza, drogi przez
wioskę w kierunku Siadczy oraz drogę do miejscowości Susłów.
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Remont drogi dojazdowej do Bełcza jest ważny z uwagi na to, że nie tylko ułatwi to
życie mieszkańcom i kontakt im z innymi miejscowościami ale również ułatwi dojazd
gościom przyjeżdżającym do DPS-u z różnych stron kraju. Także mamy wzmożony
ruch samochodów ciężarowych (3 zakłady drzewne) oraz nie można zapominać o
ludziach dojeżdżających do pracy, z których większość to mieszkańcy gminy.
Drogi między Bełczem a Siadczą i Bełczem a Susłowem wymagają remontu, gdyż
służą mieszkańcom wymienionych wsi jako dojazdowe do pracy. Jednocześnie
drogami tymi autobus dowozi dzieci do szkoły w Bojadłach. Wielokrotnie drogi te
były naprawiane przez mieszkańców we własnym zakresie co jednak nie przynosi
poprawy na dłuższy czas. Droga do Siadczy przebiega przez część Bełcza więc jej
remont jest szczególnie ważny dla mieszkańców.
• Remont nawierzchni drogi przez przysiółek Sosnówka.
Obecny stan drogi jest zły, co jest zagrożeniem w ruchu drogowym. Droga przez
przysiółek Sosnówka nie była remontowana od czasu położenia nawierzchni
bitumicznej. W nawierzchni znajduje się obecnie wiele ubytków.
• Starania o dostęp do internetu w Bełczu i Sosnówce.
W obecnej dobie komunikacja za pomocą internetu jest na porządku dziennym.
Należy więc dołożyć wszelkich starań aby zapewnić w Bełczu i Sosnówce dostęp do
sieci internetowej. Z uwagi powiększającą się ilość domów z komputerem dostęp do
internetu pomoże dzieciom i młodzieży poszerzać swoje horyzonty i na pewno
pomoże w nauce. Problem z dostępem polega na przestarzałej instalacji łączącej obie
wioski z centralą w Bojadłach. Indywidualne interwencje mieszkańców nie odnoszą
skutku. Wskazane byłoby wyposażenie świetlicy wiejskiej w komputer więc dostęp do
internetu jest ważny pod kątem możliwości korzystania z niego przez dzieci
uczęszczające na zajęcia w niej.
• Podłączenie przysiółka Sosnówka do wodociągu.
Należy podłączyć ta wioskę do wodociągu aby podnieść standard życia mieszkańców.
Działanie takie powinny być również wykonane w zakresie kanalizacji i gazyfikacji.
Należałoby rozważyć możliwość podłączenia Sosnówki do stacji uzdatniania wody
znajdującej się w Bełczu.
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• Kanalizacja wioski Bełcze.
Na obecną chwilę wioska posiada stację uzdatniania wody, do której podłączeni są
mieszkańcy. Ponadto wieś jest stelefonizowana. Do podniesienia standardu życia
niezbędna jest kanalizacja wioski. Obecnie ścieki są wywożone z przydomowych
szamb przez firmy posiadające koncesję na taką działalność i odprowadzane do nowo
otwartej na terenie gminy oczyszczalni ścieków. Podłączenie wszystkich gospodarstw
do kanalizacji podniesie standard życia mieszkańców jak również zwiększy ochronę
środowiska naturalnego wioski.
• Przedłużenie oświetlenia drogi w kierunku Susłowa (po jednej lampie obok
świetlicy i sali wiejskiej).
W związku z planami rozwoju Lokalnego Gminy Bojadła należy działania ta poszerzyć
o doświetlenie placu przy sali wiejskiej i boiska do gry w piłkę nożną. W
porozumieniu z osobami zajmującymi się boiskiem i ich planami na przyszłość należy
również rozważyć możliwość wykonania przyłącza elektrycznego, z którego będzie
można korzystać przy organizowaniu imprez na boisku oraz będzie możliwość
wykonania w późniejszym okresie oświetlenia tego boiska.
• Doprowadzenie wody oraz prądu do boiska sportowego.
Obecnie boisko sportowe jest utrzymane w dobrym stanie, jest zadbana murawa.
Wykonane zostało prowizoryczne przyłącze wody, za pomocą którego jest ono
podlewane. Przepustowość tego przyłącza jest jednak zbyt mała na potrzeby,
zwłaszcza w okresach suszy. Podlewanie boiska staje się wówczas uciążliwe i jest
długotrwałe. Należy wykonać odpowiednie przyłącze o wystarczającym przekroju i
przepustowości. Również należałoby wykonać system nawadniający na boisku co
ułatwi podlewanie i będzie ono skuteczne
Również ważnym elementem jest wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku dzięki
któremu będzie można prowadzić imprezy sportowe oraz inne uroczystości, które i
tak są organizowane na boisku. Doprowadzenie tam prądu na obecną chwilę jest
bardzo kłopotliwe.
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• Przywrócenie porządku na cmentarzu ewangelickim.

•

Odnowienie szlaku rowerowego i wyznaczenie nowych szlaków.
Działania te zwiększą formy rekraacji i wypoczynku mieszkańców oraz gości,

którzy odwiedzają nas w okresie letnim i nie tylko. Ponadto będzie możliwość
organizowania ciekawych wycieczek dla dzieci uczęszczających do świetlicy wiejskiej
po naszej okolicy.
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IV. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ
AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOSĆ LOKALNĄ W OKRESIE CO NAJMNIEJ 7
LAT

OD

DNIA

PRZYJĘCIA

PLANU

ODNOWY

MIEJSCOWOSCI,

W

KOLEJNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z PRZYJĘTYCH PRIORYTETÓW ROZWOJU
MIEJSCOWOŚCI

Z

PODANIEM

SZACUNKOWYCH

KOSZTÓW

ICH

REALIZACJI

1.Inwestycje.
Gmina Bojadła posiada opracowaną w 1999 roku „Strategię Rozwoju
Gminy Bojadła na lata 2000 – 2020”, która była kilka razy zmieniana w zależności od
potrzeb. Działania zaplanowane w ramach poszczególnych zasadniczych obszarów
problemowych

rozwoju

Gminy

wynikają

z

przyjętych

celów

strategicznych,

określonych odrębnie dla każdego z obszarów problemowych. Z kolei zdefiniowane
cele strategiczne wyznaczają charakter programów operacyjnych, których realizacja
(tj. realizacja przewidzianych w ich ramach zadań) prowadzić będzie do osiągnięcia
wyznaczonego celu.
Niektóre inwestycje w miejscowości Bełcze i Sosnówka są ujęte w Planie
Rozwoju Lokalnego Gminy Bojadła i można je zrealizować przy pomocy finansowania
zewnętrznego.

Gmina

może

wystąpić

o

dofinansowanie

przedsięwzięć

z

następujących źródeł:
a) środki z unii Europejskiej (różne programy jak np. Lubuski Regionalny Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Program Obszarów Wiejskich, Europejski
Fundusz Społeczny (Kapitał Ludzki),
b) środki z organizacji państwowych,
c) wykorzystanie działalności sponsorów,
d) budżet państwa (np. PFRON, WFOŚiGW, Kontrakt Wojewódzki),
e) fundacja krajowe,
f) fundacje międzynarodowe,
g) prywatni

inwestorzy

krajowi

i

zagraniczni,

budżet

powiatu,

fundusze

zagraniczne,
h) stowarzyszenia,
i) wojewódzkie, powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska.
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Na wszystkie zadania gmina będzie musiała wyłożyć część środków z budżetu
własnego. Nie jest jednak w stanie ponieść samodzielnie ciężaru finansowego niżej
wymienionych zadań, dlatego wszystkie zadania zostaną wykonane wtedy, gdy na ich
realizacje zostaną również pozyskane fundusze zewnętrzne.

Tabela Nr 6. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć
aktywizujących społeczność lokalną sołectwa Bełcze.
L.p.

Nazwa

Harmonogram
realizacji

Kwota koćowa
Zródło
finansowania.

Nowy dach, elewacja,
malowanie, ogrzewanie,
zagospodarowanie terenu
wokół, wyposażenie,
zrobienie miejsca
wspólnych spotkań
mieszkańców, w którym
wspólny czas będą
spędzać dzieci i dorośli,
zaspokojenie potrzeb
kulturalnych,
rekreacyjnych i
społecznych mieszkańców
wsi i gminy .
zaspokojenie potrzeb
kulturalnych,
rekreacyjnych i
społecznych mieszkańców
wsi i gminy .

2008-2009

130.000,00
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na
lata
2007-2013

2008-2009

37.000,00
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na
lata
2007-2013
300.000,00
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na
lata
2007-2013
6.000.000
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na
lata
2007-2013

Cel i przeznaczenie

1

Remont Sali wiejskiej w
Bełczu wraz z
wyposażeniem i
zagospodarowaniem
terenu wokół niej

2

Wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej na Sali
wiejskiej w Bełczu

3

Wybudowanie całego
kompleksu sportowego
(boisko, bieżnia, korty)
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w Bełczu

Zaspokojenie potrzeb
mieszkańców w zakresie
uprawiania różnych
dyscyplin sportowych,
organizacja różnych
turniejów, zawodów itp.

2009-2011

4

Budowa kanalizacji
w Bełcze

Poprawa warunków życia
mieszkańców, ochrona
środowiska, ograniczenie
zanieczyszczeń
przedostających się do
wód wody pitnej i
głównych zbiorników wód
podziemnych. Zwiększenie
atrakcyjności gospodarczej
i turystycznej wsi i gminy.

20010-2011
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5

Budowa sieci
Poprawa warunków życia
wodociągowej i
mieszkańców, ochrona
kanalizacyjnej w Sosnówce środowiska, ograniczenie
zanieczyszczeń
przedostających się do
wód wody pitnej i
głównych zbiorników wód
podziemnych. Zwiększenie
atrakcyjności gospodarczej
i turystycznej wsi i gminy.
Remont
Poprawa bezpieczeństwa
i modernizacja oświetlenia na terenie wsi Bełcze i
ulicznego
Sosnówka

20012-2015

6.000.000
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na
lata
2007-2013

2008-2009

7

Utworzenie placu zabaw
w Bełczu i na Sosnówce

2008-2015

8

Budowa ścieżek
Zaspokojenie potrzeb
edukacyjno-przyrodniczych wychowawczych,
kulturalnych,
rekreacyjnych i
społecznych mieszkańców
Sołectwa i gminy

2008-2015

9

Budowa i modern. dróg i
infrastruktury drogowej
(chodników)

Poprawa bezpieczeństwa
na terenie wsi i gminy.
Zwiększenie atrakcyjności
gospodarczej i
turystycznej Bełcza i
Sosnówki i całej gminy

2008-2015

10

Budowa ścieżek
rowerowych

2014-2015

11

Przywrócenie porządku na
cmentarzu ewangielickim

Popraw bezpieczeństwa na
terenie gminy.
Zaspokojenie potrzeb
kulturalnych,
rekreacyjnych i
społecznych mieszkańców
Bełcza i Sosnówki i całej
gminy
Lepsza estetyka
miejscowości

40.000,00
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na
lata
2007-2013
25.000,00
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na
lata
2007-2013
25.000,00
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na
lata
2007-2013
300.000,00
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na
lata
2007-2013
50.000,00
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na
lata
2007-2013

6

Zaspokojenie potrzeb
wychowawczych,

2009-2010

We własnym
zakresie
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na
lata
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12

Porządkowanie grobowca

Lepsza estetyka
miejscowości

2007-2013
We własnym
zakresie
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na
lata
2007-2013

2009-2012

2. System wdrażania, monitorowania, oceny oraz komunikacji społecznej.
A) SYSTEM WDRAŻANIA
System wdrażania Planu Odnowy Miejscowości jest realizowany w oparciu
o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej.
Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania
środków według źródeł ich pochodzenia. Korzystanie ze środków własnych, jak i
środków unijnych wymusza konieczność sprostania wielu wymogom formalnym
określonym w odrębnych przepisach.
Instytucja Zarządzająca Planem Odnowy Miejscowości:
Rolę Instytucji Zarządzającej będzie pełnił specjalnie powołany przez Wójta
zespół, którego skład opierał się będzie o pracowników urzędu oraz inne
zainteresowane osoby. Struktura zespołu będzie wyglądała następująco:
Kierownik Zespołu - 1 osoba,
Sekretarz Zespołu - 1 osoba,
Członek Zespołu - 3 osoby.

Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi:
•

Ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji Planu,

•

Zapewnienie

zgodności

realizacji

Planu

z

poszczególnymi

dokumentami

programowymi wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień
publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie
przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych,
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•

Zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania
oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Planu,

•

Zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i
promocji Planu,

•

Przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania Planu, zbieranie
informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach,

•

Dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Planu.
Do właściwej oceny Planu IZ może tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii

niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.

Instytucja wdrażająca Plan Odnowy Miejscowości:
Urząd Gminy Bojadła jako instytucja wdrażająca Plan Odnowy Miejscowości
jest odpowiedzialny za:
•

Kreowanie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji
podległych – beneficjentów pomocy,

•

Kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami i z
zapisami w Planie,

•

Ewentualne monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów,

•

Zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych
projektów.

B) SPOSOBY MONITOROWANIA I OCENY PLANU
Znaczenie priorytetowe w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu
Odnowy Miejscowości posiada Rada Gminy. Instytucja Zarządzająca współpracuje z
Wójtem, Zastępcą Wójta, Sekretarzem i Skarbnikiem, których główną rolą będzie
monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie oraz ewentualne
interweniowanie w przypadku stwierdzenia spóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z
realizacji zadania.
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C) METODY OCENY PLANU
Skuteczność Planu Odnowy Miejscowości będzie poddawana bieżącej ocenie.
Sprawowana ona będzie przez Wójta oraz Radę Gminy przy pomocy wskaźników
postępu realizacji i oceny skuteczności wdrażanych projektów określonych w
poszczególnych programach operacyjnych oraz w wytycznych opracowanych przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego bądź inną instytucję odpowiedzialną za
wdrażanie pomocy finansowej ze źródeł UE.
D) SPOSOBY KOMUNIKACJI PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
Komunikacja społeczna oraz zadania z zakresu promocji są niezbędnym
elementem sprawnego procesu realizacji niniejszego Planu.
Do działań z zakresu komunikacji i promocji zaliczamy:
•

Zapewnienie bieżącego informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze
pomocy UE dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie
Gminy;

•

Inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym;

•

Zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i
realizowanie Planu Odnowy Miejscowości w zakresie działań informacyjnych i
promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia;

•

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikacji i promocji m.in. takich jak:
Internet, poczta elektroniczna, etc. w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy
podmiotami uczestniczącymi w realizacji Planu Odnowy Miejscowości.
Wszelkie działania podejmowane w ramach Planu Odnowy Miejscowości

będą uwzględniały specyficzne potrzeby grup docelowych w kwestii informacji oraz
użytych narzędzi w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczność oddziaływania.
Grupami docelowymi Planu będą:
•

Lokalna społeczność czyli bezpośredni beneficjent pomocy.
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•

Beneficjenci pomocy czyli osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z wdrażanej pomocy:
•

jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego;

•

podmioty będące jednostkami podległymi samorządowi gminnemu bądź
realizujące zadania jednostki samorządu terytorialnego;

•

podmioty gospodarcze;

•

organizacje zrzeszające przedsiębiorców;

•

NGO;

•

inne organizacje społeczne;
Szczególnie istotna jest potrzeba kształtowania pozytywnego wizerunku

Planu Odnowy Miejscowości. Za jego pośrednictwem należy modelować zrozumienie
społeczne dla realizowanych zadań zwłaszcza gdy związane jest to z sytuacją
współfinansowania tych zadań ze środków pomocowych UE.
Aby osiągnąć cele związane z informacją i promocją Planu Odnowy
Miejscowości będą stosowane m.in. następujące środki oraz narzędzia:
•

konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje;

•

wizytacje projektów, ekspozycje projektów;

•

serwisy www samorządu terytorialnego;

•

publikacje, broszury informacyjne, plakaty, reklamy, materiały audio – wizualne,
ulotki ;

•

publikacje prasowe i radiowe.

Sposób aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości
Kompetencje w zakresie aktualizacji Planu posiada Instytucja Zarządzająca
Planem. Określa ona w sposób jednoznaczny sposób dokonania wszelkich aktualizacji
w niniejszym dokumencie i monitoruje stan dokonywania wszelkich zmian.
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