u c h wał a Nr 2/2006
Zebrania Wiejskiego w Jasionie
z dnia 09 grudnia 2006 roku

w sprawie przyjęcia planu rozwoju miejscowości

Jasiona

Na podstawie art. 36 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1190 roku o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2001 roku
Nr 142, poz. 1591 z późń. zsii.] Zebranie Wiejskie
sołectwa Jasiona uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan rozwoju miejscowości Jasiona:
1. Program krótkoterminowy
odnowy wsi Jasiona na okres dwóch lat, który stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Program odnowy wsi na lata 2007-2015, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
§2

Nadzór nad wykonaniem

uchwały powierza się Sołtysowi.

§3

Uchwała

wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zebrania Wiejskiego

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 2/2006
Zebrania Wiejskiego w Jasionie
z dnia 09 grudnia 2006r.

Program krótkoterminowy
Kluczowy problem

Co nas naj bardziej
zin tegruje?

Odpowiedź

Imprezy kulturalne

Na czym nam
naj bardziej zależy?

Swietlica wiejska

Co nam najbardziej
przeszkadza?

Stawy p-poż.

Co najbardziej zmieni
nasze życie?

Powrót do zaniechanych
Imprez

Co nam przyjdzie
najłatwiej?

Poprawa estetyki obejść i
terenów publicznych

odnowy wsi JASIONA na okres 2 lat

Propozycja projektu

Festyn dożynkowy
(koniec sierpnia)
Wyposażenie w sprzęt

Czy nas stać na realizację?
(tak/nie)
Organizacyjnie
Finansowo
Tak
Tak

Tak

Tak

l
l

Jaki projekt zgłosimy do SPO?
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Tak

Nie

Hierarchia

11

2

5
5
4
4

Udrożnienie kanalizacji
burzowej

Punktacja

4
3
.)
"

l
13

3

la

Dzień Dziecka, Babci,
Tak
Tak
2
Dziadka, Matki, Ojca,
2
6
4
Sylwester, Andrzejki,
2
Mikołajki
Przygotowanie sołectwa
Tak
Tak
3
5
do gminnego konkursu
5
l
1
"Piekar Wieś".
Zagospodarowanie boiska wraz z przyległym terenem na centrum rekreacyjno - sportowe

Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr 2/2006 Zebrania Wiejskiego
Jasionie z dnia 09 grudnia 2006r.

Wieś:

Wizja: Małe też jest piękne i ciekawe!

.Jasiona

I. Plan

II. Program odnowy wsi na lata 2007
- 2015

2. Co pomoże osiągnąć cele?
1. Cele
Co trzeba osiągnąć
by urzeczywistnić
wizje wsi?

Zasoby
Czego użyjemy?

IV

3. Co może przeszkodzić?

Atuty
Silne strony i szanse
Co wykorzystamy?

Bariery
Słabe strony
Co wyeliminujemy?
Zagrożenia
czego unikniemy?

Projekty
Co wykonamy?

A. TOŻSAMOSC WSI I WARTOSCI ŻYCIA WIEJSKIEGO
l. Renowacja zabytków
2. Kultywowanie
tradycji
3. Stworzenie miniskansenu
4. Stworzenie punktów
koncentracji atrakcji
turystycznej.

l. Stara nieczynna kuźnia
2. Świetlica, boisko, plac
pod krzyżem
3. Dymarka
4. Boisko, zbiorniki p-poż.

l. Aktywność mieszkańców.
2. Silne poczucie przynależności
do wspólnoty.
3. Duże zainteresowanie
ze strony
Służby Ochrony Zabytków w
OP?]u
4. Scieżka rowerowa
przebiegająca
przez teren wsi

] . Zagrożenie, które stwarza
zły stan techniczny kuźni
2. Organizowanie
się wokół
przedsięwzięć
tylko jednej
grupy osób
3. Brak zgody właściciela
gruntu z dymarką oraz mała
skala rozpropagowania
znaleziska archeologicznego.
4. Mała skala rozpropagowania

l. Wyremontowanie
kuźni - ekspozycja
starych narzędzi.
2. Cykliczne imprezy okolicznościowe:
dzień babci, dziadka, dziecka, matki, ojca,
itp. oraz sylwestra, andrzejki, bale
maskowe dła dzieci, mikołajki.
3. Coroczne obchody: majówki,
czerwcówki, msza dożynkowa połączona z
festynem.
4. Wydanie kałendarza imprez.
5. Budowa mini - skansenu połączona
szlakiem turystycznym
z terenem
sportowo - rekreacyjnym.
6. Budowa altan przystankowych
przy
zbiornikach p-poz. i na boisku.

l. Umiejętność

l.
2.
3.
4.

1. Zagospodarowanie
boiska wiejskiego
wraz z budową boisk wielofunkcyjnych,
kręgu tanecznego, kręgu biesiadnego z
zadaszeniem wraz z oświetleniem,

B. STANDARD ŻYCIA
l. Stworzenie miejsca
rekreacyjno sportowego wraz z
parkiem.

l. Boisko wiejskie,
rekreacyjna.
2. Stawy
p rzec I wpożarowe.

górka

.

..

samoorgaruzowarua
2. Wzajemna
zadań.

SIę.

pomoc w realizacji

Stereotypy panujące we wsi.
Maly przyrost naturalny.
B rak kanali zacj i sani tarnej .
Zaniedbana kanalizacja

2. Zagospodarowanie
zbiorników p-poż.
3. Modernizacja drogi
we wsi wraz z budową
jednostronnego
chodnika oraz
modernizacja dróg
zacogrodowych.

3. Droga, pobocze, drogi
polne zacgrodowe.

3. Prężnie działająca Rada
Solecka wraz z Sołtysem.

burzowa.
5. Przyzwyczajenie
mieszkańców
do przejazdów
maszynami rolniczymi przez
główna drogę.

zmodernizowaniem strzelnicy, budową
miejsc parkingowych, kącika dla dzieci
oraz utworzeniem parku wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą jak: kosze,
ławki, stojaki na rowery.
2. Wyczyszczenie i zagospodarowanie
zbiorników p-poz. wraz z utworzeniem
pomostu do wędkowania oraz
zamontowanie ławek, koszy, kwietników i
pergoli.
3. Modernizacja drogi we wsiwraz z
budową jednostronnego chodnika oraz
utwardzeniem dróg zacgrodowych.

l. Boisko wiejskie,
świetlica wiejska, zbiorniki
p-poż., górka rekreacyjna.

l. Boisko, świetlica, prężnie
działająca Rada Solecka wraz
Sołtysem.
2. Ś~ieżka rowerowa biegnąca
przez centrum wsi w kierunku
zbiorników pożwirowych
zlokalizowanych w Ptakowicach,
Kantorowicach i Nowej Wsi
Malej.

l. Brak kompleksowo
urządzonego boiska.
2. Brak zagospodarowanych
zbiorników p-poż.
3. Brak zaplecza sanitarno kuchennego w świetlicy
wiejskiej.

1. Budowa miejsca sportowo rekreacyjnego.
2. Zagospodarowanie 3 zbiorników p-poz.
3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w
zaplecze sanitarno - kuchennego.

l. Dbałość o własne zasoby.
2. Aktywność mieszkańców.

l. Brak inicjatywy ze strony
biernych mieszkańców wsi.

C. JAKOSC ŻYCIA
l. Podniesienie poziomu
życia mieszkańców.
2. Podniesienie oferty
kulturalnej,
wypoczynkowej i
rekreacyjnej.

-

D.BYT
l. Możliwość
pozyskiwania dochodu
przez społeczność
lokalną na cele
publiczne.

l. Boisko, świetlica
wiejska.

Data opracowania: 02.12.20061'.
Sporządził: Joanna Bacewicz - Salak
Iwona Jankowska
Aleksandra Skrzydlewska
Elżbieta Ubowska

l. Organizowanie imprez kulturalno okolicznościowych.
2. Wydanie informatora o punktach
koncentracji atrakcji turystycznej.

