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WSTBP 

Podstaw> rozwoju miejscowoWci bmijowiska jest dokument „Plan Odnowy MiejscowoWci 

bmijowiska”, który okreWla misjC, cele i kierunki działania wraz z zadaniami 

inwestycyjnymi na lata 2010-2016. Dokument ten poddany ocenie mieszkaMców, 

a nastCpnie uchwalony przez Zebranie wiejskie zawiera równiec wariant rozwoju. 

Plan Odnowy MiejscowoWci jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego. 

Obowi>zek opracowania planu wynika z wielu istniej>cych programów słuc>cych 

wspieraniu obszarów wiejskich i społecznoWci wiejskiej. Przedmiotowy dokument stanowi 

uzupełnienie Strategii Rozwoju żminy Wielkie Oczy na lata 2007-2015, jest zgodny 

z Lokaln> Strategi> Rozwoju Lokalnej żrupy Źziałania „Kresowi S>siedzi” oraz Strategi> 

Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020. 

Obszarem realizacji Planu Odnowy MiejscowoWci bmijowiska jest obszar tej miejscowoWci. 

Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykC miejscowoWci, inwentaryzacjC zasobów 

słuc>c> ujCciu stanu rzeczywistego, analizC SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowoWci, 

planowane kierunki rozwoju, przedsiCwziCcia wraz z szacunkowym kosztorysem 

i harmonogramem działaM. 

Celem planu jest podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjnoWci wsi jako miejsca 

zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób dostCpny, oczekiwany 

i popierany oraz wykonalny dla lokalnej społecznoWci. Jest to szczególnie wacne 

w dzisiejszej sytuacji, gdy miasta oferuj> konkurencyjn> alternatywC zamieszkania, 

a rolnictwo traci sw> atrakcyjnoWć jako aródło utrzymania. 

Idea odnowy wsi wyrasta z przekonania, ce odnowiona, doinwestowana i ocywiona 

kulturowo wieW odzyska swoj> atrakcyjnoWć jako miejsce zamieszkania, zapewni swoim 

mieszkaMcom godziwy standard i jakoWć cycia oraz zdoła zatrzymać młodziec na miejscu. 

KorzyWci wynikaj>ce z posiadania Planu OdnowyŚ 

 plan umocliwia efektywne gospodarowanie zasobami takimi jakŚ Wrodowisko, ludzie, 

infrastruktura i Wrodki finansowe, 

 zapisanie tego procesu w formie dokumentu umocliwia stał> ocenC postCpów 

i korygowanie błCdów przez wszystkich członków społecznoWci lokalnej, 

 dokument umocliwia zaangacowanie władz lokalnych oraz mieszkaMców 
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w planowanie swojej przyszłoWci, uwzglCdnienie rócnych opinii, pomysłów 

i koncepcji czCsto wymaga consensusu, osi>gniCty na drodze otwartej dyskusji 

pozwala na wypracowanie strategii, z któr> bCdzie identyfikowała siC społecznoWć 

lokalna, 

 stworzenie planu odnowy sprzyja realistycznej ocenie mocnych i słabych stron 

miejscowoWci a przez to przyjrzenie siC mocliwoWciom oraz potencjalnym 

problemom, które mog> siC pojawić w przyszłoWci, w ten sposób mocna unikn>ć 

wielu trudnoWci. 

Podstaw> tworzenia Planu Odnowy jest zdanie sobie sprawy z lokalnych zasobów 

i potencjałów, zmobilizowanie ich, zainwestowanie w rozwój i stworzenie systemu działaM 

partnerskich tak, aby uzyskać efekt cywiołowego przyrastania inicjatyw i kumulowania siC 

ich skutków. 

Plan Odnowy MiejscowoWci bmijowiska powstał w oparciu o wytyczne Wrodowiska 

lokalnego i konsultacje społeczne. 

 

 



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOVCI bMIJOWISKA 

 

Strona 5 

1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOVCI bMIJOWISKA 

ń.ń PrzynalecnoWć administracyjna 

bMIJOWISKA 

GMINA – WIELKIE OCZY 

POWIAT – LUBACZÓW 

WOJEWÓDZTWO – PODKARPACKIE 

ń.2 Połocenie geograficzne 

MiejscowoWć bmijowiska połocona jest w południowo-wschodniej czCWci Polski w Gminie 

Wielkie Oczy, w województwie podkarpackim, 2 km od Wielkich Oczu. MiejscowoWć lecy 

przy granicy z Ukrain>. Jest to jedno z 10 sołectw gminy Wielkie Oczy. Połocona na 

atrakcyjnym krajobrazowo terenie, brak zdecydowanie zarysowanego centrum, zbudowana 

i utrzymana w typie ulicówki ze zwart> zabudow> wzdłuc drogi głównej. 

 

WieW oraz jej otoczenie wyrócnia siC walorami krajobrazowymi oraz kulturowymi. 

bmijowiska zajmuj> powierzchniC ok. 509,0500 ha. Na powierzchniC ogóln> składaj> siCŚ 

 ł>ki i pastwiska – 115,7251 ha, 

 grunty orne – 200,5431 ha, 
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 lasy – 154,3918 ha, 

 grunty zabudowane – 11,7200 ha, 

 drogi – 16,4500 ha, 

 inne grunty – 10,22 ha. 

W latach 1975-1998 miejscowoWć nalecała administracyjnie do województwa 

przemyskiego. 

1.3 Warunki klimatyczne 

MiejscowoWć bmijowiska charakteryzuje klimat umiarkowany z doWć silnymi cechami 

kontynentalnymi. Najzimniejszymi miesi>cami w roku s> styczeM i luty ze Wredni> 

temperatur> -3°C, natomiast najcieplejszym miesi>cem jest lipiec ze Wredni> temperatur> 

+18°C. Suma rocznych opadów atmosferycznych wynosi 550 – 700 mm, z czego najwiCcej 

opadów odnotowuje siC w lipcu, a najmniej w styczniu i lutym. Vrednioroczna wartoWć 

wilgotnoWci powietrza wynosi 77%. 

Przyroda i krajobraz stanowi> naturalne bogactwo miejscowoWci. W bmijowiskach na 

skutek braku wielkiego przemysłu przyroda zachowała siC w stosunkowo niezmienionym 

stanie. 

ń.4 LudnoWć 

MieszkaMcy wsi bmijowiska stanowi> około 4,20% populacji całej gminy. W strukturze 

ludnoWć według wieku zdecydowanie przewaca ludnoWć w wieku produkcyjnym w tym 

nieznacznie wiCksza liczba kobiet. MiejscowoWć zamieszkuje 167 osoby w tym kobiety – 

87, mCcczyani - 80 /stan na 31.12.2009/. Na przestrzeni ostatnich lat liczebnoWć ludnoWci 

zamieszkuj>cej miejscowoWć bmijowiska uległa stopniowemu zmniejszeniu. Przyczyn 

nalecy doszukiwać siC w ograniczonej perspektywie rozwoju i zatrudnienia w najblicszej 

okolicy bmijowisk. Zjawisko to potCguje fakt ducej migracji młodziecy do miasta. 

żmina Wielkie Oczy charakteryzuje siC nisk> gCstoWci> zaludnienia – 27 os./km
2
 – co 

wynika z wysokiego wskaanika jej zalesienia, siCgaj>cego ponad 50%. żCstoWć zaludnienia 

w miejscowoWci bmijowiska wynosi 32,81 os./km
2
. 
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Identyfikator jednostki 

podziału terytorialnego 

Nazwa 

powiatu 

Powierzchnia 

miejscowoWci 
bmijowiska w km

2 

Liczba 

ludnoWci 

żCstoWć 
zaludnienia w 

os./ km
2 

Typ 

gminy 

1809082 lubaczowski 5,09 167 32,81 wiejska 

 

 



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOVCI bMIJOWISKA 

 

Strona 8 

2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUb=CYCH ODNOWIE 
MIEJSCOWOVCI bMIJOWISKA 

Rodzaj zasobu 

Strategiczne 

znaczenie dla 

rozwoju 

miejscowoWci 

Neutralne 

znaczenie dla 

rozwoju 

miejscowoWci 
Zasoby przyrody Wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)  X 

 Walory krajobrazu X  

 Walory klimatu X  

Dziedzictwo 

kulturowe - zabytki 

Cerkiew  X 

 Cmentarz przy cerkwi  X 

 Walory zagospodarowania przestrzennego X  

Obiekty i tereny Źziałki pod zabudowC mieszkaniow> X  

 Vwietlica wiejska X  

 Vwietlica przy OSP X  

 Tradycja, obrzCdy X  

Infrastruktura 

społeczna 

Vwietlica wiejska X  

 Vwietlica przy OSP X  

 Sklep spocywczy  X 

 Boisko sportowe  X 

Gospodarka i 

rolnictwo 

LesistoWć X  

 Gospodarstwa ekologiczne X  

 Tradycje rolnicze X  

Kapitał społeczny i 
ludzki 

OSP bmijowiska X  

 KżW bmijowiska  X 

 

2.1 Dziedzictwo kulturowe - zabytki 

W bmijowiskach na wschodnim skraju wsi w otoczeniu starych drzew znajduje siC 

opuszczona, drewniana cerkiew greckokatolicka pw. WniebowziCcia N.M.P, zbudowana 

w 1786 roku /według niektórych aródeł z 1770 roku/, przebudowana w latach 1886 i w 1930 

roku. Nawa cerkwi kryta czterospadowym blaszanym dachem, zwieMczonym kopuł>. Przy 

cerkwi zachował siC cmentarz ukraiMski, gdzie podczas wojny chowano takce Polaków.  
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Cmentarz w chwili obecnej jest zaniedbany i mocno zaroWniCty. uporz>dkowany został 

w roku 2004, wówczas odkryto wiele piCknych nagrobków kamiennych i celiwnych. 
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W chwili obecnej czCWć nagrobków lecy powalona. 

2.2 Infrastruktura społeczna 

W miejscowoWci bmijowiska brak jest Zakładu Opieki Zdrowotnej. MieszkaMcy korzystaj> 

z podstawowej opieki medycznej w żminnym OWrodku Zdrowia w Wielkich Oczach. 

Zapewnia on opiekC internistów, pediatry, pielCgniarek, rehabilitantów, RTż. W przypadku 

koniecznoWci hospitalizacji mieszkaMcy korzystaj> przede wszystkim z usług Szpitala 

Powiatowego w Lubaczowie. W przypadku zaopatrzenia w Wrodki farmaceutyczne 

mieszkaMcy zaopatruj> siC w punkcie aptecznym zlokalizowanym w Wielkich Oczach. 

2.3 OWwiata 

Na terenie miejscowoWci bmijowiska brak jest placówek oWwiatowych. Źzieci i młodziec 

uczCszczaj> do placówki oWwiatowej Zespołu Szkół Publicznych zlokalizowanego 

w Wielkich Oczach, do której dowocone s> autobusami szkolnymi. 

Jeceli chodzi o szkolnictwo Wrednie, to najczCWciej wybieranym przez tutejsz> młodziec 

oWrodkiem jest Lubaczów, w mniejszym stopniu Jarosław i PrzemyWl. Osoby dorosłe chc>ce 

zdobyć lub poszerzyć kwalifikacje zawodowe mog> skorzystać z bogatej oferty szkoleM 

OWrodka Kształcenia Zawodowego dla Źorosłych w Lubaczowie. 

2.4 Infrastruktura techniczna 

Obecnie miejscowoWć bmijowiska jest zwodoci>gowana i zgazyfikowana w 100%, nie ma 

natomiast sieci kanalizacyjnej, co niekorzystnie wpływa na jakoWć cycia mieszkaMców 

i rozwój wsi. W wiCkszoWci gospodarstw domowych Wcieki komunalne gromadzone s> 

w zbiornikach bezodpływowych. Stan techniczny zbiorników przydomowych w niektórych 

przypadkach jest nieprawidłowy. Obserwowany jest proces oprócniania czCWci zbiorników 

do rowów i na pola uprawne, co w konsekwencji powoduje zanieczyszczenie wód 

gruntowych. Obecnie władze gminy podejmuj> kroki w kwestii kanalizacji, opracowana 

została dokumentacja na budowC sieci kanalizacji sanitarnej. 

WieW wyposacona jest równiec w zakresie usług telekomunikacyjnych. Żunkcjonuje sieć 

telekomunikacyjna Wwiatłowodowa do której podł>czonych jest ponad 10 abonentów. 

Operatorem na terenie gminy jest Telekomunikacja Polska S.A. Zapewnia równiec dostCp 

do Internetu szerokopasmowego. Ponadto na terenie miejscowoWci mocna takce uzyskać 
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poł>czenie za pomoc> bezprzewodowej telefonii komórkowej sieciŚ PLUS żSM, źRA 

GSM i ORANGE. 

Zasady utrzymania czystoWci i porz>dku na terenie gminy reguluje uchwała Rady żminy w 

Wielkich Oczach. Gospodarka odpadami jest prowadzona zgodnie z zasadami zapobiegania 

powstawaniu odpadów i minimalizacji ich iloWci. żmina nie posiada własnego wysypiska 

odpadów. ŹostCp do usług w zakresie usuwania odpadów zapewnia PrzedsiCbiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu sp z o.o. Odpady z terenu całej 

gminy wywocone s> na wysypisko odpadów w Radymnie. Wprowadzona została segregacja 

odpadów w miejscu powstawania . 

Na terenie miejscowoWci sposobem zaopatrywania w ciepło s> kotłownie indywidualne 

opalane wCglem i drewnem. Żorma ta wi>ce siC jednakce ze zjawiskiem dokuczliwej, emisji 

zanieczyszczeM pyłowych, odczuwalnym przy bezwietrznej pogodzie. Sporadycznie 

wystCpuje ogrzewanie gazowe. 

Przez miejscowoWć przebiegaj> drogiŚ powiatowa i drogi gminne wewnCtrzne. 

KomunikacjC autobusow> zapewnia PKS Jarosław.  

2.5 Gospodarka i rolnictwo 

W miejscowoWci bmijowiska działalnoWć gospodarcz> prowadz> przede wszystkim 

gospodarstwa rolne. Zwi>zane jest to z rolniczym charakterem miejscowoWci i struktur> 

bonitacyjn> gleb. MieszkaMcy utrzymuj> siC głównie z produkcji rolniczej. 

LudnoWć nastawiona na uprawC zbóc i owoców miCkkich, w hodowli przewaca hodowla 

trzody chlewnej i bydła mlecznego. Na terenie wsi znajduje siC mało wielkoobszarowych 

gospodarstw rolnych posiadaj>cych okreWlony profil produkcji. Rolnictwo opiera siC na 

małych i Wrednich indywidualnych, wielokierunkowych gospodarstwach rolnych. Rolnicy 

produkuj> zboca i ziemniaki na własne potrzeby i Wrodowiska. Źla wielu rodzin areał 

gospodarstw jest mały do osi>gniCcia dochodu gwarantuj>cego odpowiedni poziom cycia 

w rodzinach rolników. 

Źuca czCWć ludzi nie mog>c znaleać pracy w poblicu miejsca zamieszkania szuka swojego 

miejsca oraz lepszych warunków cycia oraz zarobków poza granicami kraju.  

Otoczenie lasów malowniczy zrócnicowany krajobraz korzystne warunki klimatyczne dla 

zamieszkania i wypoczynku. MieszkaMcy s> bardzo zcyci lubi> wspólnie spCdzać czas, 
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podkreWlane s> dobre warunki i wiCzi s>siedzkie. 

Na wsi nie ma ulokowanych zakładów przemysłowych i dostCpnych miejsc pracy. 

Na terenie wsi funkcjonuje 1 sklep spocywczo-przemysłowy. 

2.6 Kapitał społeczny i ludzki 

W organizowaniu cycia społecznego wacn> rolC odgrywaŚ 

 Ochotnicza Strac Pocarna w bmijowiskach 

 Koło żospodyM Wiejskich w bmijowiskach – które jest aktywnym kołem na terenie 

żminy Wielkie Oczy. Jest laureatem wielu imprez o zasiCgu gminnym, powiatowym. 

Organizuje oraz współorganizuje wiele imprez o charakterze religijno-kulturalnym. 

 

Wymienione grupy, zrzeszaj> wszystkich chCtnych, którzy lubi> spCdzać wolnych czas w 

sposób pocyteczny, zorganizowany, pobyć z ludami o tych samych zainteresowaniach, 

rozwijać swoje pasje i działać społecznie na rzecz społecznoWci lokalnej. 

2.7 Kultura, sport i rekreacja  

W miejscowoWci bmijowiska placówk> skupiaj>c> cycie kulturalne oraz lokalnych 

mieszkaMców jest czynnie działaj>ca Wwietlica wiejska oraz Wwietlica przy budynku OSP 

bmijowiska. Obie Wwietlice wymagaj> remontu jak i doposacenia. Poza podstawowym 

sprzCtem aktualnie znajduj> siC tamŚ stół do tenisa stołowego, piłkarzyki oraz telewizor. 
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Vwietlica przy OSP słucy mieszkaMcom jako miejsce organizacji małych imprez 

okolicznoWciowychŚ ŹzieM Źziecka, ŹzieM Matki, ŹzieM Seniora. 

W 2008 roku w miejscowoWci odbyły siC „Źocynki gminne”. 

Na terenie miejscowoWci podstawowym obiektem rekreacyjno-sportowym jest trawiaste 

boisko, nie spełniaj>ce wymogów stawianych do rozgrywek na poziomie A klasy, 

zlokalizowane niedaleko Wwietlicy OSP.  

Usytuowanie z dala od oWrodków wielkiego przemysłu sprawia, ce Wrodowisko naturalne 

miejscowoWci jest nieskacone sprzyja rekreacji i aktywnemu wypoczynkowi dziCki 

s>siedztwu lasów, ł>k, czystoWci wody. 

2.8 Bezrobocie 

żmina Wielkie Oczy jest żmin> typowo rolnicz>, dlatego tec niewielu mieszkaMców 

znajduje zatrudnienie poza rolnictwem. Zwi>zane jest to z brakiem jakiegokolwiek 

przemysłu i słab> sieci> usług, handlu czy lokalnej turystyki. 

Wskaanik bezrobocia w miejscowoWci bmijowiska utrzymuje siC na bardzo wysokim 

poziomie gdyc ac 80% mieszkaMców to osoby nie maj>ce zatrudnienia. Nieliczna grupa 

osób pracuje w administracji publicznej lub znajduje zatrudnienie poza miejscem 

zamieszkania, czCWć wyjecdca sezonowo za granicC, pozostali utrzymuj> siC z gospodarstw 

rolnych. 



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOVCI bMIJOWISKA 

 

Strona 14 

3. ANALIZA SWOT 

Przeprowadzenie tzw. analizy SWOT jest jednym z czynników umocliwiaj>cych podjCcie 

prawidłowej decyzji na podstawie posiadanych informacji. Umocliwia usystematyzowanie 

danych dotycz>cych projektu i podpowiada kierunki rozwi>zaM. Przeprowadzenie jej jest 

niezbCdne do prawidłowej oceny sytuacji. 

Mocne strony: Słabe stronyŚ 
 AktywnoWć społecznoWci lokalnejś 
 Atrakcyjne połocenie z dala od miastaś 
 Źługoletnie tradycje rolnicześ 
 Brak uci>cliwego przemysłu 

zanieczyszczaj>cego Wrodowisko ś 
 Walory turystyczne; 

 Wysoki stopieM wyposacenia w podstawow> 
infrastrukturC techniczn>Ś wodoci>gś 
gazyfikacja/ ; 

 Źobrze rozwiniCta sieć elektro-energetyczna 

i telefoniczna; 

 Istnienie Wwietlicy wiejskiej i Wwietlicy przy 
OSP bmijowiskaś 

 ŹziałalnoWć OSP i KżW. 

 Brak chodnikówś 
 Brak infrastruktury kanalizacyjnej; 

 Brak boiska sportowego spełniaj>cego 
wymogi do gry w klasie A; 

 Bezrobocie; 

 Wymagaj>ce remontu i wyposacenia 
Wwietlice wiejskieś 

 Niskie dochody społecznoWci lokalnejś 
 „Ucieczka” młodziecy do miastaś 
 Wyludnianie siC miejscowoWci bmijowiska. 

Szanse: Zagrocenia 

 Rozwój turystyki i agroturystyki w gminie; 

 Rozwój ekologicznego rolnictwa 
podlegaj>cego dotacjiś 

 Rozwój prywatnej działalnoWci gospodarczej 
na terenie wsi; 

 MocliwoWć korzystania z funduszy 
strukturalnych UE; 

 Zmiany WwiadomoWci społecznejś 
 Realizacja programu LEADER na obszarze 

gminy; 

 Organizacja szkoleM i kursów dla miejscowej 
ludnoWciś 

 Rozwój infrastruktury kanalizacyjnejś 
 Poprawa estetyki wsi; 

 Tworzenie miejsc pracy; 

 Pozyskanie pozabudcetowych Wrodków 
finansowych na rozwój wsiś 

 Rozwój infrastruktury kulturalno-sportowej; 

 Sprzyjaj>ca polityka regionalna, w tym 
adresowana do rozwoju obszarów wiejskich 
ze strony rz>du i władz wojewódzkichś 

 Niestabilny system prawny, szczególnie 
podatkowy w Polsce 

 

 MentalnoWć ludnoWci rolniczejś 
 Migracja młodych i wykształconych do 

miasta; 

 Ustawodawstwo; 

 Brak aktywnoWci zawodowej rolnikówś 
 Pogarszaj>cy siC stan drógś 
 Niska opłacalnoWć produkcji rolnejś  
 Ubocenie społeczeMstwaś 
 Odpływ wykształconych młodych ludzi do 

miasta; 

 Polityka legislacyjna PaMstwaś 
 Brak inwestorów z zewn>trzś 
 Wyjazd wykwalifikowanych pracowników 

za granicCś 
 NiestabilnoWć polityczna i gospodarcza 

paMstwaś 
 PostCpuj>ce rozwarstwienie ekonomiczne; 

 Niewykorzystanie szans jakie daj> Wrodki 
unijne; 

 Starzenie siC społeczeMstwaś 
 Zanieczyszczenie Wrodowiskaś 
 Nierównomierne nakłady finansowe na 

rozwój gminy 
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4. WIZJA ROZWOJU MIEJSCOWOVCI bMIJOWISKA 

 nasza wieW rozwija siC niezwykle dynamicznie, rozwój demograficzny i przestrzenny 

id> w parze wraz z odpowiednim zagospodarowaniem i urz>dzaniem przestrzeni 

publicznych, infrastruktury społecznej i technicznej 

 chcemy cyć w piCknym, estetycznym otoczeniu, aktywnie spCdzać czas 

 chcemy siC lepiej poznać i zintegrować, unikn>ć napiCć i konfliktów, jakie niesie ze 

sob> szybki proces rozwojowy 

 chcemy poprawić warunki codziennego cycia, wyrównać nasze szanse z miastem, 

cyć i mieszkać wygodnie oraz bezpiecznie 

 chcemy zapewnić dobre warunki wszechstronnego rozwoju dla dzieci i młodziecy 

 chcemy skorzystać z okazji sfinansowania naszych marzeM np. poprzez pomoc unijn> 

NASZA WIZJA – JAKIE MA BYĆ NASZE bYCIE? 

bmijowiska bCd>Ś 

 nowoczesne, bezpieczne i wygodne – z kanalizacj>, dobrymi drogami, chodnikami, 

oWwietlonymi ulicami, 

 zadbane, czyste, ekologiczne – z dobrze zagospodarowanymi terenami publicznymi, 

zieleni>, 

 aktywne – z licznymi miejscami na wypoczynek, sport i rekreacjC /wyremontowane 

i dobrze wyposacone Wwietlice, boisko sportowe/ 

 zintegrowane, z nowoczesn> społecznoWci>, wykształcon>, zaangacowan> w cycie 

i rozwój sołectwa. 

Źla realizacji naszej wizji konieczne bCdzie takce zaangacowanie i współdziałanie władz 

samorz>dowych żminy Wielkie Oczy, zwłaszcza w działaniach wymagaj>cych znacznego 

wkładu finansowego. bmijowiska dziCki działaniom własnym, wspomaganym przez żminC 

oraz fundusze zewnCtrzne, mog> stać siC atrakcyjnym miejscem zamieszkania. 

. 
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5. MISJA 

Wypracowana misja rozwoju miejscowoWci poprzez wizjC, pokazuje pozytywny obraz 

miejscowoWci bmijowiska na kolejne 5 lat jako wsi aktywnej, nowoczesnej, atrakcyjnej dla 

zamieszkania, gdzie cyje siC wygodniej, pełniej i ciekawiej nic w mieWcie. WieW bezpieczna, 

z rozwiniCt> infrastruktur> techniczn>, oferuj>ca wysok> jakoWć cycia. 
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6. OPIS PLANOWANYCH ZADAL INWESTYCYJNYCH 

Konsultacje z mieszkaMcami oraz wyniki analizy SWOT pozwoliły wyznaczyć nastCpuj>ce 

cechy rozwojowe, na tej podstawie został opracowany opis planowanych zadaM 

inwestycyjnych: 

 

Zakres danych 
Opis zadania inwestycyjnego/przedsiCwziCcia aktywizuj>cego 

społecznoWć lokaln> 

Nazwa Budowa i remont dróg gminnych 

Cel Zadanie 1. Ma na celu poprawC stanu infrastruktury komunikacyjnej oraz 
bezpieczeMstwa ruchu na terenie miejscowoWci bmijowiska 

Przeznaczenie Źrogi s> niezbCdnym elementem umocliwiaj>cym sprawn> komunikacjC, 

ich stan determinuje stopieM zadowolenia ucytkowników oraz poziom 
bezpieczeMstwa, drogi bCd> ogólnodostCpne dla wszystkich 
ucytkowników ruchu 

Harmonogram realizacji 2011 – 2013 

Kwota koMcowa 150.000,00 

`ródło pozyskania dofinansowania Budcet gminy, RPO, Leader 
Nazwa Remont Wwietlicy wiejskiej w bmijowiskach 

Cel Zadanie 2. Ma na celu stworzenie dobrych warunków do rozwijania 
zorganizowanych form spCdzania wolnego czasu dla dzieci, młodziecy i 
dorosłych 

Przeznaczenie Wyremontowana, wyposacona Wwietlica wiejska jest miejscem w którym 
odbywaj> siC szkolenia, spotkania, imprezy kulturalne i rozrywkowe, 

słucy ogólnemu rozwojowi wszystkich mieszkaMców 

Harmonogram realizacji 2012 – 2013 

Kwota koMcowa 50.000,00 

`ródło pozyskania dofinansowania Budcet gminy, RPO, Leader 
 

Zadania planowane do realizacji w miejscowoWci bmijowiska w ci>gu najblicszych lat 
Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Zakres rzeczowy 2010 2011 2012 2013 2014 Ogółem 

Budowa i remont dróg gminnych - 60.000,00 60.000,00 30.000,00 - 150.000,00 

Remont Wwietlicy wiejskiej w bmijowiskach - - 25.000,00 25.000,00 - 50.000,00 
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7. SYSTEM WDRAbANIA I MONITORINGU 

Monitorowanie przedsiCwziCcia – czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez cały czas 

jego trwania, polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji 

rzeczowych i finansowych w postaci ustalonych wskaaników, które opisuj> postCp i efekty.  

Plan Rozwoju MiejscowoWci bmijowiska został przygotowany zgodnie z wytycznymi 

rozporz>dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r /Źz.U. Nr 284, 

poz. 2846/ w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 

w ramach SPO ROL w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona 

dziedzictwa kulturowego”. 

 






