PLAN ODNOWY SOŁECTWA
TRUPEL

Gmina Kisielice
NASZA MAŁA STRATEGIA
NA LATA 2006 – 2013

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji

Trupel 2006

Plan Odnowy Sołectwa Trupel, Miasto i Gmina Kisielice – „Nasza Mała Strategia”

Spis treści:
1. Wstęp………………………………………………………..……………………………..

3

2. Charakterystyka miejscowości ………………………………………..…… …………...

4

2.1. Ludność ………………………………………………………………...…… ………..

4

2.2. Oświata ………………………………………………………………..……. …………

5

2.3. Służba zdrowia ……………………………………………………….………………..

5

2.4. Bezpieczeństwo publiczne …….……………………………………………. ……….

5

2.5. Kultura i sport …..…………….…………………………………………....................

6

3. Infrastruktura techniczna ………………………………...……………… …………......

7

3.1. Zaopatrzenie w wodę ……….…………………………..…………………………….

7

3.2. Kanalizacja i oczyszczanie ścieków ………………………………….………………

7

3.3. Odpady stałe .……………………………………………………………….. ………..

7

3.4. Energetyka ..…………………………………………………….…………..................

8

3.5. Telefonizacja ..………………………………………………………….…… ………..

8

3.6. Drogi powiatowe i gminne ……………………………….…………………………...

8

4. Sfera gospodarcza ……..…………………………………………………………..........…

8

4.1. Gospodarka ……………………………………………………………………………

8

4.2. Rolnictwo ……………………………………………………………….…..................

9

4.3. Leśnictwo …………………………………………………………………...................

9

5. Analiza SWOT ………………………….....…………………………………...................

9

5.1. Podsumowanie analizy SWOT ………………………………………………………

10

6. Jaka jest nasza wieś? …………………………………….………………..………….

10

7. Jaka ma być nasza wieś za 10 lat? …………………..………………….....................

11

8. Priorytety i zadania Planu Rozwoju Sołectwa Trupel …......………………………......

11

8.1. Priorytet I – Podniesienie standardu życia i pracy na wsi …........…………….....

11

8.2. Priorytet II – Podniesienie atrakcyjności turystycznej,
wzrost atrakcyjności inwestycyjnej ……………………….........................

11

8.3. Priorytet III – Rozwój zasobów ludzkich .…………………......………...………...

12

9. Powiązanie Planu z dokumentami planistycznymi …………….....………….................

12

10. Harmonogram realizacji zadań .…………………………………….....………………... 13
11. Kosztorys zadań .…………………………………………......…………………………...

14

12. Zarządzanie, zasady realizacji planu ………….....……………………………................ 15
13. Wykaz zastosowanych skrótów ………………………………………………………….. 17

2

Plan Odnowy Sołectwa Trupel, Miasto i Gmina Kisielice – „Nasza Mała Strategia”

1. Wstęp
Odnowa wsi to proces obejmujący bardzo szerokie spektrum działań, wpływających na
podwyższenie jakości życia na wsi i tożsamości mieszkańców wsi. Siłą odnowy wsi są
najważniejsze wartości związane z historią, kulturą, tradycją, wszystkim tym, co można objąć
pojęciem dziedzictwa kulturowego wsi, zarówno w aspekcie materialnym, jak i niematerialnym.
Odnowa wsi Trupel obejmuje szeroki wachlarz przedsięwzięć, wynikający z potrzeb
mieszkańców. Przedsięwzięcia odnowy wsi dotyczą zarówno miejsc spotkań wiejskich (placu
rekreacyjno - sportowego, adaptacji budynku na świetlicę wiejską, urządzenie dwóch kąpielisk nad
jeziorem Trupel), obiektów historycznych, zabytkowych, przestrzeni wiejskiej (odrestaurowanie
kaplicy grobowej wraz z modernizacją przestrzeni publicznej), jak i imprez kulturalnych (festyny,
dożynki gminne, święto pieczonego ziemniaka), jak również dużej infrastruktury technicznej
(modernizacja drogi, budowa kanalizacji z przyłączami). To tylko niektóre przykłady
zaplanowanych zadań, ponieważ odnowa wsi daje możliwość indywidualnego podejścia
wynikającego z indywidualności każdej wsi. Elementem spajającym wszystkie przedsięwzięcia,
charakterystycznym dla tego procesu jest współdecydowanie mieszkańców wsi w sprawach
kierunków rozwoju ich miejscowości. Projekt odnowy wsi powstał w wyniku debaty lokalnej na
poziomie sołectwa. Odnowa wsi jest złamaniem stereotypu planowania centralistycznego, w którym
to gmina decydowała o rodzaju przedsięwzięć w każdej miejscowości. Program odnowy wsi Trupel
powstał z uwzględnieniem realiów gminy: studium uwarunkowań, strategii Gminy, planu rozwoju
lokalnego i budżetu. Ważnym czynnikiem warunkującym sukces odnowy wsi Trupel jest partnerskie
podejście do planowanych zadań, w tym współpraca przedstawicieli gminy z sołectwem.
Celem „Planu Odnowy Sołectwa Trupel”, opracowanego na okres 2006 – 2013 jest
aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru zagrożonego marginalizacją i włączenie go w procesy
rozwojowe kraju i Europy oraz ochrona i wykorzystanie wiejskiego dziedzictwa kulturowego
i walorów przyrodniczo – krajobrazowych wsi. Środkiem i celem Planu jest mobilizacja lokalnych
społeczności i pobudzenie lokalnej aktywności do działań na rzecz poprawy warunków i jakości
życia we wsi. Ważne jest podniesienie i wzbogacenie atrakcyjności turystycznej gminy oraz
poprawa jej wizerunku poprzez właściwe użytkowanie dziedzictwa kulturowego i tworzenie
cennych produktów turystycznych.
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2. Charakterystyka miejscowości
Miejscowość Trupel jest jedną z miejscowości na terenie Gminy i Miasta Kisielice. Leży
w południowo – wschodniej części Gminy w odległości 8 km od Kisielic. Zajmuje powierzchnię
12,4 km2. Położenie miejscowości jest atrakcyjne ze względu na okalające ją praktycznie ze
wszystkich stron lasy, bliskość drogi krajowej nr 16 Olsztyn – Grudziądz.
Atrakcją sołectwa Trupel jest jezioro Trupel, niezwykle czyste, obfite w rozmaite gatunki ryb
i zamieszkiwane przez różne gatunki zwierząt wodnych jak i ptactwa.

Fot. 1. Gniazdo bocianie w miejscowości Trupel.

2.1. Ludność
W skład sołectwa Trupel wchodzi miejscowość Trupel. Liczba mieszkańców sołectwa
według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi 241 osób, co stanowi około 3,7% liczby
mieszkańców Gminy Kisielice.
Poniższa tabela przedstawia podział mieszkańców ze względu na wiek i płeć:
KOBIETY
L
p.

Miejscowo
ści
wchodzące
w skład
sołectwa
Trupel

1.

Trupel

MĘŻCZYŹNI

wiek
przedprod
ukcyjny

wiek
produkcyj
ny

wiek
poprodukc
yjny

wiek
przedprod
ukcyjny

wiek
produkcyj
ny

wiek
poprodukc
yjny

26

65

23

40

72

15

Źródło: Ewidencja ludności Gminy Kisielice, stan na dzień 31 grudnia 2004 roku.

4

Plan Odnowy Sołectwa Trupel, Miasto i Gmina Kisielice – „Nasza Mała Strategia”

2.2. Oświata
Dzieci i młodzież z terenu sołectwa Trupel do 1995 roku uczęszczały do filii Szkoły
Podstawowej w Kisielicach, która mieściła się w miejscowości Trupel. Niestety reforma w oświacie
przyniosła niekorzystne zmiany dla sołectwa i od 1996 roku filia Szkoła Podstawowa nie istnieje.
Dzieci po zmianach administracyjnych uczęszczają do przedszkola w Kisielicach, następnie do
Zespołu Szkół w Kisielicach im. H. Sienkiewicza, w którego skład wchodzą Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum. Po ukończeniu gimnazjum młodzież ma możliwość kształcenia się w Zespole Szkół
Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich.
W Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach młodzież kształci się w:
»

4 letnim Technikum Rolniczym,

»

4 letnim Technikum Ekonomicznym,

»

4 letnim Technikum Agrobiznesu,

»

3 letnim Liceum Profilowanym,

»

3 letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej (mechanik rolnictwa, wielozawodowa),

»

4 letnim Zaocznym Technikum Rolniczym.

2.3. Służba zdrowia
Na terenie sołectwa Trupel nie ma ośrodka zdrowia. Opiekę zdrowotną nad mieszkańcami
całej Gminy i Miasta Kisielice sprawuje Niepubliczny Zakład Opieki Medycznej Przychodnia
Kisielice, który świadczy pomoc w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Specjalistyczną pomoc
mieszkańcy mogą uzyskać w Przychodni Zdrowia w Iławie, a leczenie szpitalne w Szpitalu
Powiatowym w Iławie, a w szczególnych przypadkach w szpitalu w Prabutach. Na terenie miasta
znajdują się dwie apteki przy ulicach:
- Jagiellońskiej
- Sienkiewicza.

2.4. Bezpieczeństwo publiczne
2.4.1. Policja
Na terenie sołectwa nie ma Posterunku Policji. Nadzór nad porządkiem i bezpieczeństwem
mieszkańców sprawuje Komisariat Policji w Kisielicach obejmujący swoim działaniem teren Miasta
i Gminy Kisielice. Posterunek jest jednostką podległą Komendzie Powiatowej Policji w Iławie.
Stan osobowy wynosi 1+7 osób. Posterunek posiada 2 samochody (marki Polonez).
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2.4.2. Ochotnicza Straż Pożarna
W zakresie ochrony przeciwpożarowej, teren sołectwa Trupel podlega bezpośrednio
jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrychowie. W sumie w Gminie Kisielice działa sześć
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej liczących 300 zarejestrowanych strażaków, w tym 7 drużyn
młodzieżowych i 3 drużyny żeńskie. Trzeba również nadmienić, iż dwie jednostki, tj. jednostka
Ochotniczej Straży w Kisielicach i jednostka Ochotniczej Straży w Jędrychowie zarejestrowane są
w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Jednostki te wyposażone są w specjalistyczny
sprzęt do ratowania ludzi między innymi w wypadkach samochodowych. Z roku na rok liczba
pożarów maleje, a ich przyczynami są przeważnie nieuwaga i nierozważność przy wypalaniu
nieużytków.

2.5. Kultura i sport
W Truplu brak jest świetlicy wiejskiej, która byłaby miejscem spotkań mieszkańców.
W zakresie kultury opiekę nad terenem sołectwa sprawuje Kisielicki Ośrodek Kultury z siedzibą
w Kisielicach.
Na terenie sołectwa znajduje się cmentarz rodowy związany z dawnym majątkiem, na
którym stoi ruina pięknej kaplicy grobowej, Albertów zbudowanej w stylu angielskiego neogotyku.
Całość zarejestrowana jest w krajowym rejestrze zabytków.

Fot. 2. i 3. Kaplica grobowa w miejscowości Trupel
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3. Infrastruktura techniczna
3.1. Zaopatrzenie w wodę
Sołectwo Trupel jest zwodociągowane w 100%. Ujęcie wody i stacja uzdatniania wody dla
Trupla znajduje się w Jędrychowie. Stacja, jak i cały wodociąg obsługiwany jest przez Zakład
Gospodarki Komunalnej w Kisielicach.

3.2. Kanalizacja i oczyszczanie ścieków
W porównaniu do istniejącej sieci wodociągowej sołectwo nie jest skanalizowane.
Mieszkańcy odprowadzają ścieki indywidualnie do szamb. Problem ten należy jednak rozwiązać
poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla całej miejscowości łącznie z osiedlem domków
letniskowych, gdzie istnieje potencjalnie największe zagrożenie zanieczyszczenia jeziora Trupel.
Zanieczyszczenia odbiera Zakład Gospodarki Komunalnej, które zrzucane są do istniejącej
oczyszczalni w Kisielicach.

Fot. 4. Jezioro Trupel.

3.3. Odpady stałe
Gromadzenie odpadów to pierwszy element systemu gospodarki odpadami. W tym celu
wykorzystywane są pojemniki i kontenery. Większość mieszkańców sołectwa Trupel korzysta
z pojemników na śmieci, które są własnością prywatną. Pojemniki będące własnością gminy to
pojemniki typu SM-1100 i SM-110. Głównym odbiorcą odpadów stałych jest Zakład Gospodarki
Komunalnej z siedzibą w Kisielicach. Odpady z sołectwa Trupel, jak również z całego terenu
Gminy Kisielice składowane są na wysypisku w Pławtach Wielkich. Na terenie Gminy Kisielice,
w tym sołectwa Trupel funkcjonuje gminny system częściowej segregacji odpadów. Gmina posiada
umowę z firmą „Maja” Punkt Zbioru i Segregacji Surowców Wtórnych z siedzibą w Nowym
Mieście Lubawskim. Gmina jest wyposażona w pojemniki na odpady typu szkło, plastik
i makulaturę.
7
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3.4. Energetyka
Sołectwo obsługiwane jest przez Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. Rejon Energetyczny
w Kwidzynie, Posterunek Energetyczny w Suszu. Wszystkie budynki są wyposażone w energię
elektryczną. Sołectwo Trupel wyposażone jest w oświetlenie drogowe.

3.5. Telefonizacja
Sołectwo Trupel obsługiwane jest przez Rejon Telekomunikacji w Iławie. Z roku na rok
liczba przyłączy telefonicznych do poszczególnych gospodarstw domowych na terenie Gminy
Kisielice sukcesywnie rośnie. Obecnie teren Gminy jest stelefonizowany w 95%. Mieszkańcy
sołectwa mają dostęp do Internetu.

3.6. Drogi powiatowe i gminne
Przez teren sołectwa przebiegają trzy drogi:
► gminna:

▪ Nr 144012 N

► powiatowa ▪ Nr 1291 N

Trupel – Szwarcenowo (o nawierzchni gruntowej)
Jędrychowo – Trupel – Biskupiec (asfaltowa łącząca dwa
powiaty iławski i nowomiejski)

► powiatowa ▪ Nr 1208 N

Ogrodzieniec – Trupel – Laseczno – Gardzień (częściowo
o nawierzchni gruntowej, częściowo o nawierzchni asfaltowej)

4. Sfera gospodarcza
4.1. Gospodarka
Strukturę działalności gospodarczej w miejscowości Trupel na dzień 31 grudnia 2004 roku
przedstawia poniższa tabela:
Sołectwo
Trupel

Rolnictwo

Usługi

Handel

24

1

1

Źródło: Ewidencja działalności gospodarczej UMiG Kisielice.

Powyższa tabela przedstawia, iż mieszkańcy Trupla opierają swoje życie zawodowe na
pracy w rolnictwie, częściowo tylko na pracy dla przedsiębiorców oraz innej pracy najemnej.
Mieszkańcy poza rolnictwem nie prowadzą działalności na własny rachunek, chociaż coraz więcej
jest zainteresowania w tym kierunku. Od niedawna działa gospodarstwo agroturystyczne, które
może zapoczątkować zainteresowanie społeczeństwa pozarolniczym zarobkowaniem na własny
rachunek, tym bardziej, iż w sołectwie Trupel zaplecze turystyczne stwarza szerokie możliwości.
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4.2. Rolnictwo
Powierzchnia ogólna gruntów w sołectwie wynosi 1.237,65 ha.

Fot. 5. Pola uprawne w miejscowości Trupel.

4.3. Leśnictwo
Na terenie sołectwa Trupel lasy zajmują powierzchnię około 184 ha, będące pod zarządem
Nadleśnictwa Susz oraz około 12 ha lasów, będących pod zarządem osób prywatnych.

5. Analiza SWOT Sołectwa Trupel
MOCNE STRONY
• wysokie walory krajobrazu
•

•
•
•
•
•

SŁABE STRONY
• brak infrastruktury sportowej
znaczna gęstość wód powierzchniowych i rzeźba terenu • mało rozwinięta baza turystyczna
czyste otoczenie i środowisko (brak „brudnego” • brak kanalizacji
przemysłu )
• brak małej architektury
korzystna lokalizacja
• niski stan zasobności gospodarstw domowych
dostęp do Internetu
• brak ciągów pieszych (chodników)
otwarta społeczność lokalna
• brak zakładu utylizacji odpadów na terenie
tania siła robocza
powiatu iławskiego

SZANSE
• możliwość uzyskania środków finansowych
(dopłaty bezpośrednie ZPORR, SPO ROW )
• dokształcanie społeczeństwa
• promocja walorów sołectwa
• sprzyjająca polityka regionalna adresowana na
rozwój obszarów wiejskich
• tworzenie nowych miejsc pracy
• turystyczne wykorzystanie terenu położonego
wokół jeziora Trupel
• agroturystyka – rozwój i tworzenie gospodarstw
•
•

ZAGROŻENIA
• dobre warunki do migracji młodzieży do dużych
miast
•
•
•
•
•

modernizacja i poprawa stanu dróg
rozwój bazy kulturalnej i sportowej

9

patologie społeczne
mała aktywność społeczna
brak środków finansowych na realizację planu
brak zainteresowania inwestorów zewnętrznych
rosnące bezrobocie – degradacja społeczna
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5.1 Podsumowanie analizy SWOT
Elementy określone w analizie SWOT stanowią ocenę potencjału wewnętrznego sołectwa
Trupel oraz szanse i zagrożenia zewnętrzne. Mocne strony to atuty i elementy wyróżniające
sołectwo, które jednocześnie wskazują na kierunki rozwoju. Szanse to potencjalne okazje rzowoju.
Podejmowane działania mają zmierzać w kierunku eliminowania słabych stron i mają
przeciwdziałać zagrożeniom. Z punktu widzenia sytuacji rozwojowej sołectwa, bardzo istotną jest
charakterystyka zasobów stanowiących bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe. Analiza
związana z kapitałem społecznym znajdująca się po stronie słabych stron sołectwa wskazuje na
pilną potrzebę dalszej motywacji mieszkańców do zdobywania nowych kwalifikacji, kreowania
lokalnych liderów i grup aktywności lokalnej ze wszystkich dziedzin życia społecznego
i gospodarczego oraz ich promocji.
Tak zdefiniowany w analizie SWOT obraz stanu istniejącego obejmuje wszystkie grupy
mieszkańców sołectwa i stanowi podstawową bazę dla podejmowanych działań zmierzających do
rozwoju sołectwa Trupel.

6. Jaka jest nasza wieś ?
6.1. Diagnoza aktualnej sytuacji naszego sołectwa
We Wsi Trupel są dobrze utrzymane walory krajobrazu, środowisko naturalne nie jest
zanieczyszczone, a korzystne położenie i bliskość jeziora stwarzają warunki do rozwoju turystyki.
Mieszkańcy sołectwa dobrze się znają, dominująca fora własności w rolnictwie są indywidualne
gospodarstwa rolne i zatrudnienie w sektorze prywatnym.
Jednostką organizacyjną wsi jest Rada Sołecka.
Mieszkańcy swoje problemy rozwiązują poprzez dyskusje, spotkania Rady Sołeckiej, współpracę
z Urzędem Gminy i Miasta w Kisielicach oraz innymi instytucjami. We wsi brak jest pomieszczenia
do prowadzenia spotkań wiejskich. Wieś prezentuje się dość okazale i estetycznie. Obejścia są
zadbane, posesje wykoszone. Brak chodnika, brak małej architektury i miejsc do czynnego
uprawiania sportu, brak świetlicy wiejskiej stanowią tu podstawowy problem. Problemem jest
również brak kanalizacji sanitarnej, większość mieszkańców odprowadza ścieki do szamb.
Większość mieszkańców posiada pojemniki na odpady stałe. Środkami komunikacji są PKS
i transport własny.
Dzieciom i młodzieży organizujemy spotkania, zabawy i imprezy środowiskowe, np. z okazji Dnia
Dziecka bądź rokrocznie organizowanych bloków sportowych z okazji Dni Kisielic, mitingi
lekkoatletyczne.
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7. Jaka ma być nasza wieś za 10 lat?

Wizja stanu docelowego
Trupel to wieś przyjazna środowisku, rozwijająca się, otwarta dla turystów
o dobrze wykształconym, zintegrowanym społeczeństwie, o niskim bezrobociu.
Mieszkańcy są dumni ze swego miejsca zamieszkania, a młode pokolenie
widzące swoją przyszłość i cel pozostania na wsi, uczestniczy w jej rozwoju.
Wieś świadcząca usługi turystyczne i czerpiąca z tych usług dochody na
utrzymanie swoich rodzin.

8. Priorytety i zadania planu rozwoju Sołectwa Trupel
8.1. Priorytet I: PODNIESIENIE STANDARDU ŻYCIA I PRACY NA WSI
1) Adaptacja budynku użytkowego na świetlicę wiejską. Zakup wyposażenia
i mediów ma służyć:
- stworzeniu społeczności sołectwa Trupel możliwości prowadzenia ośrodka kulturalno – oświatowego,
- stworzeniu możliwości spędzania przez dzieci i młodzież sołectwa czasu wolnego w pożyteczny sposób,
- poprawie atrakcyjności wsi.

Urządzenie świetlicy wiejskiej rozłożono na dwa etapy:
I Etap – Adaptacja istniejącego pomieszczenia wraz z zakupem wyposażenia,
II Etap – Rozbudowa.
8.2. Priorytet II: PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ
WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ
1) Modernizacja drogi gminnej Trupel – Szwarcenowo wraz z chodnikiem i wydzieloną
ścieżką rowerową
2) Urządzenia placu rekreacyjno - sportowego
3) Urządzenie dwóch kąpielisk przy jeziorze Trupel
4) Odrestaurowanie kaplicy grobowej wraz z modernizacją przestrzeni publicznej
5) Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami kanalizacyjnymi.
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8.3. Priorytet III: ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH
1)

Powołanie Grupy Aktywności Lokalnej

2)

Organizacja sołeckich imprez plenerowych
- dożynki sołeckie
- imprezy sportowo – rekreacyjne
- święto pieczonego ziemniaka

9. Powiązanie planu z dokumentami planistycznymi
Plan Rozwoju Miejscowości Trupel na lata 2006 – 2013 został opracowany zgodnie
z procedurą zawartą w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r.
(Dz. U. Nr 284, poz. 2846). Wszystkie zadania w tym planie zostały wypracowane podczas
Zebrania Wiejskiego w Truplu. Plan został zatwierdzony Uchwałą Zebrania Wiejskiego w Truplu
w dniu 24 czerwca 2005 roku.
Plan Rozwoju Miejscowości Trupel jest zgodny z podstawowymi dokumentami
planistycznymi Gminy Kisielice o znaczeniu strategicznym:
Planem Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Kisielice na lata 2004 – 2013, który stanowi
załącznik do uchwały Nr XXI/33/2004 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 2 września 2004 r.
Strategią Rozwoju Gminy Kisielice na lata 2000 – 2010, która stanowi załącznik do Uchwały Nr
XVII/15/2000 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 maja 2000 roku.
Plan jest również zgodny z dokumentami o znaczeniu ponadlokalnym:
Strategią Rozwoju Powiatu Iławskiego;
Strategią Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
która stanowi załącznik do Uchwały Nr XVIII/272/00/2000 Sejmiku Województwa
Warmińsko – Mazurskiego;
Programem Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na
lata 2004 – 2006 z perspektywą lat 2007 - 2013.
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10. Harmonogram Planu Odnowy Sołectwa Trupel
OKRES REALIZACJI

NAZWA ZADANIA
Priorytet I

PODNIESIENIE STANDARDU ŻYCIA I PRACY NA WSI

1.1 Adaptacja budynku użytkowego na świetlicę wiejską. Zakup

2006

wyposażenia i mediów – Etap I
1.2 Adaptacja budynku użytkowego na świetlicę wiejską. Etap II –

2007 – 2008

rozbudowa
Priorytet II

PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WZROST ATRAKCYJNOŚCI
INWESTYCYJNEJ
2.1 Modernizacja drogi gminnej Trupel – Szwarcenowo wraz z
chodnikiem i wydzieloną ścieżką rowerową

2011 - 2012

2.2 Urządzenie placu rekreacyjno - sportowego

2009 – 2010

2.3 Urządzenie dwóch kąpielisk przy jeziorze Trupel

2007 – 2008

2.4 Odrestaurowanie kaplicy grobowej wraz z modernizacją

2008 - 2009

przestrzeni publicznej
2.5 Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami

2008 - 2009

kanalizacyjnymi
Priorytet III
ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH
3.1 Powołanie Grupy Aktywności Lokalnej
3.2 Organizacja sołeckich imprez plenerowych

2006
2005 - 2013
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11. Kosztorys (szacunkowy) Planu Odnowy Sołectwa Trupel
Nazwa priorytetu / nazwa zadania

Ogólna wartość

Źródło finansowania

zadania ( zł )
Priorytet I
1.1 Adaptacja budynku użytkowego na świetlicę wiejską:

SPO ROW – działanie 2.3, BG

Etap I – Adaptacja istniejącego pomieszczenia. Zakup wyposażenia i mediów

100.000,00

SPO ROW – działanie 2.3, BG

Etap II – Rozbudowa

120.000,00

SPO ROW – działanie 2.3, BG

1.213.380,00

SPO ROW – działanie 2.3, BG

20.000,00

SPO ROW – działanie 2.3, BG

Priorytet II
2.1 Modernizacja drogi gminnej Trupel – Szwarcenowo wraz z chodnikiem
i wydzieloną ścieżką rowerową
2.2 Urządzenie placu rekreacyjno - sportowego
2.3 Urządzenie dwóch kąpielisk przy jeziorze Trupel
2.4 Odrestaurowanie kaplicy grobowej wraz z modernizacją przestrzeni publicz.

100.000,00

SPO ROW – działanie 2.3, WFOŚiGW, BG

do oszacowania po

SPO ROW – działanie 2.3, WFOZ, BG, BP

uzgodnieniu z WUOZ

2.5 Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami kanalizacyjnymi

3.431.000,00

ZPORR - działanie 3.1, BG, BP

Priorytet III
3.1 Powołanie Grupy Aktywności Lokalnej

2.000,00

FWW , BG

3.2 Organizacja sołeckich imprez plenerowych

3.000,00

GOK , BG

RAZEM

4.989.380
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12. Zarządzanie, role uczestników i zasady realizacji naszej sołeckiej odnowy wsi
12.1. Role uczestników i zasady realizacji naszej soleckiej odnowy wsi
W celu jak najlepszej realizacji plan został przedstawiony mieszkańcom i z nimi
uzgodniony. Każdy zainteresowany mieszkaniec sołectwa miał możliwość odniesienia się do
wypracowanych przez swoich przedstawicieli propozycji.
Formalny tryb zgłoszenia udziału sołectwa w programie odnowy wsi polegał na przyjęciu stosownej
uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach i Rady Sołeckiej w Truplu.
Procedura akceptacji polega na:

• podjęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie przystąpienia do programu; uchwała
wymienia sołectwo, które ma być objęte odnową oraz osoby, którym powierzono
koordynację realizacji programu.

• podjęciu podobnej uchwały przez Radę Sołecką, wskazującą osobę lidera wsi.
• wypełnieniu kwestionariusza zgłoszenia gminy, zawierającego między innymi: dane lidera
sołectwa, określenie spodziewanych przedsięwzięć oraz zaangażowania finansowego gminy
i społeczności wiejskiej.
Podane poniżej role uczestników programu odnowy wsi, w trakcie realizacji zadań w kolejnych
latach będą ulegały uzupełnieniu. Podane informacje są pomocne dla mieszkańców i radnych
w gminie dla skutecznej realizacji zaplanowanych projektów.

Rola i zadania społeczności wsi
1. organizuje się, wybiera lidera i tworzy grupę odnowy wsi,
2. opracowuje plan odnowy sołectwa,
3. współpracuje z gminą w zakresie planowania przestrzennego i projektowania,
4. ustala przedsięwzięcia priorytetowe,
5. przystępuje do realizacji przedsięwzięć, uczestnicząc w nich wkładem organizacyjnym,
finansowym, materiałami i robocizną.

Rola i zadania radnych i władz gminnych
1. koordynuje program na swym terenie,
2. udziela wszechstronnego wsparcia liderowi i grupie odnowy wsi,
3. zleca opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli gmina
takiego nie posiada,
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4. zleca projekty techniczne i zapewnia ich zgodne z prawem realizowanie,
5. uczestniczy

w

realizacji

przedsięwzięć

wkładem

organizacyjnym,

finansowym

i materiałowym.

12.2. Zasady realizacji sołeckiego planu odnowy
W działaniach towarzyszących wdrażaniu planu odnowy szczególnie duży nacisk położony
zostanie na umiejętność organizowania się naszej sołeckiej społeczności. Zasady organizowania
przedstawiono w 5 podstawowych zasadach lidera i kierowanej przez niego grupy odnowy:

Zasada 1. Odnowę wsi zaczynam od siebie
•

rozumiem istotę zagadnienia,

•

umiem ją wytłumaczyć,

•

jestem przekonany o słuszności sprawy,

•

działam z wewnętrznej motywacji,

•

rezerwuję i planuję swój czas dla sprawy,

•

przyjmuję odpowiedzialność,

•

daję przykład.

Zasada 2. Odnowa wsi opiera się na wspólnym działaniu
•

tworzymy grupę odnowy wsi i ustalamy naszego lidera,

•

wszyscy we wsi wiedzą, iż przystępujemy do odnowy wsi,

•

działamy jawnie, starając się o poszerzenie grupy osób zaangażowanych.

Zasada 3. Odnowa wsi potrzebuje sojuszników
•

do działań na rzecz odnowy wsi pozyskujemy sołtysa,

•

każda osoba ciesząca się autorytetem jest poinformowana o planach i otrzymuje propozycję
współuczestniczenia,

•

współpracujemy z każdym formalnym reprezentantem wiejskiej społeczności,

•

przekonujemy gminę do naszych zamierzeń i zabiegamy o jej wsparcie.

Zasada 4. Odnowa wsi wymaga systematycznego działania
•

określamy kalendarz działania i zgodnie z nim realizujemy swoje zamierzenia,

•

ustalamy metody, tryb i miejsce pracy,

•

wszystko co ustalimy zapisujemy,

•

wszystko co zrobiliśmy dokumentujemy.

Zasada 5. Odnowa wsi opiera się na planie rozwoju i programie odnowy wsi
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•

opracowujemy wizję naszej wsi i tworzymy dla jej osiągnięcia plan rozwoju i program
odnowy wsi,

•

zabiegamy o szerokie poparcie dla naszego planu rozwoju i programu odnowy wsi,

•

określamy krótkoterminowy program odnowy wsi,

•

ustalamy hierarchię proponowanych przedsięwzięć.

Powyższe zasady odnoszą się do osoby lidera i członków grupy odnowy, odpowiedzialnych za
przebieg i realizację odnowy. Zasady te prowadzą do wzrostu motywacji uczestników odnowy.

13. Wykaz zastosowanych skrótów:
• SPO ROW

- Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora
Żywnościowego oraz Rozwój

Obszarów Wiejskich (działanie 2.3.

Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego)

• ZPORR

- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
(działanie 3.1. Obszary Wiejskie)

• EFRR

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

• BG

- Budżet Gminy

• BP

- Budżet Państwa

• FWW

- Fundacja Wspomagania Wsi

• GOK

- Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach

Opracował: Jarosław Zieliński,

Kisielice, marzec 2006r.
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