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I. Wstęp.
Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z najwaŜniejszych zadań, jakie
stoją przed Polską w okresie integracji z Unią Europejską. Głównym celem jest
wzmocnienie działań słuŜących zmniejszeniu róŜnic w poziomie rozwoju obszarów
wiejskich w stosunku do terenów miejskich.
Programy rozwoju i odnowy wsi stanowią zazwyczaj część składową
prowadzonych od lat działań, zmierzających do poprawy sytuacji gmin i wsi im
podporządkowanych oraz sprzyjających długofalowemu rozwojowi gospodarczemu
kraju i regionu, jego spójności gospodarczej i terytorialnej oraz integracji z Unią
Europejską.
Rozwój i odnowa wsi zakłada podejmowanie na jej terenach zróŜnicowanych
działań: kształtowanie w sposób zapewniający zachowanie walorów środowiskowych
i kulturowych, poprawę warunków Ŝycia m.in. poprzez rozwój infrastruktury oraz
zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług, a takŜe rozwój funkcji kulturowych,
społecznych, budowa, przebudowa lub remonty obiektów uŜyteczności publicznej np.
świetlice

wiejskie,

poprawa

stanu

obiektów

sportowych,

placów

zabaw,

zagospodarowanie placów zieleni.
Sołectwo Siecino to jedno z mniejszych sołectw gminy Ostrowice, liczące ok.
120 mieszkańców. PołoŜenie wsi nad jeziorem Siecino w atrakcyjnej, malowniczej
okolicy, wśród lasów, a jednocześnie blisko od centrum gminy, daje szansę na
rozwój mieszkalnictwa w przyjaznej, spokojnej okolicy, stanowiąc jednocześnie
miejsce turystyczno – rekreacyjne.
Mieszkańcy Siecina są dumni ze swojej miejscowości. Chcą Ŝyć w atrakcyjnej,
ładnej i przyjaznej wsi. Poprawiając warunki swojego zamieszkania i rozwijając swoją
wieś, nie chcą stracić nic z jej kameralności i uroku, a przy okazji zintegrować się –
wspólnie działając.
Plan Odnowy Miejscowości ma pobudzić mieszkańców do wspólnego
działania na rzecz Siecina. Plan jest dokumentem strategicznym, stworzonym przy
udziale mieszkańców. Określa najwaŜniejsze działania, które sami zainteresowani
uznali za istotne dla swojej miejscowości, działania, które pomogą im rozwiązać
problemy, pokonać bariery i osiągnąć stawiane sobie cele. Proponowane
przedsięwzięcia mieszkańcy uznali za realne, moŜliwe do zrealizowania, przy
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załoŜeniu takŜe ich własnej aktywności oraz zaangaŜowaniu władz samorządowych
Gminy Ostrowice.
Plan Odnowy Miejscowości ma być między innymi załącznikiem do projektów
zgłaszanych w celu uzyskania pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w latach 2007 -2013. Plan Odnowy Miejscowości Siecino
dotyczy kilku najbliŜszych lat. W okresie tym, podejmowane będą określone z uwagi
na zaplanowane cele i priorytety rozwojowe – działania inwestycyjne czy rekreacyjno
– wypoczynkowe (np. imprezy). Podjęcie się realizacji danego zadania poprzedzone
zostanie przygotowaniem niezbędnych opisów, określeniem kosztów i terminów
realizacji. Tak przygotowane i określone zadania będą przyjmowane przez zebrania
wiejskie i będą stanowić załączniki do Planu.
Opracowany Plan Odnowy Miejscowości Siecino wraz z opisem danego
zadania, będzie jednym z załączników składanego wniosku o dofinansowanie w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z działania „Odnowa i rozwój wsi”

I I. Opis stanu istniejącego i opis kierunków rozwoju.
1. Krótka analiza historyczna.
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1333 roku. Na początku XVI wieku
wchodziła w skład lenna rodu Borków. W drugiej połowie XIX wieku dobra liczyły ok.
1022 ha gruntów, naleŜały do von Knebel – Doeberriz’a z Bobrowa. W tym okresie
dwór pełnił podrzędną rolę. Dwór został usytuowany przy ulicy wiejskiej, w pobliŜu
płd. – wsch. naroŜnika dziedzińca. Na południowej stronie dziedzińca załoŜono mały
park krajobrazowy o cechach angielskich. Jego ozdobą była polana, wypełniająca
wnętrze oraz zadrzewienie składające się z licznych gatunków drzew i krzewów
rodzimych. Z wnętrza parku roztaczał się rozległy widok w kierunku zachodnim na
rolniczy krajobraz wsi. Park spełniał głównie rolę ochronną i estetyczną dla dworu i
przyległej zabudowy wsi.
W 1928 roku dobra liczyły 600 ha gruntów, naleŜały do Hansa G. Krieg’a.
Po II wojnie światowej majątek uległ parcelacji.

2. Charakterystyka wsi.
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Miejscowość

Siecino

leŜy

w

Gminie

Ostrowice

w

województwie

zachodniopomorskim. PołoŜone w rejonie półwyspu na zachodnim wybrzeŜu jeziora
rynnowego Siecino przy drodze nr 1985 Połczyn – Złocieniec w granicach
Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego. Wieś bardzo atrakcyjna turystycznie z
dostępem do jeziora Siecino naleŜącego do Gminy Złocieniec (pow. 776 ha, maks.
głębokość 48 m.), jednego z najczystszych jezior w Polsce, woda jest bardzo
przejrzysta a dno czyste, więc jezioro jest wykorzystywane do organizacji szkoleń dla
płetwonurków. Wieś atrakcyjna jest szczególnie latem. Na terenie miejscowości
znajduje się duŜa ilość działek rekreacyjnych, a takŜe jedno gospodarstwo
agroturystyczne i szkółka jeździecka.
Na terenie wsi znajduje się załoŜony w połowie XIX wieku cmentarz
komunalny, połoŜony we wschodniej części wsi około 200 m od drogi wiejskiej, teren
płaski, lekko nachylony w kierunku zachodnim, otoczony polami uprawnymi
Podstawowe dane:
Powierzchnia :
489,72

Stan ludności na dzień 31.12.2008 r.
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WIEK

LICZBA MIESZKAŃCÓW

Do 18 roku Ŝycia

16

19 - 60 lat

82

PowyŜej 60 lat

22

Ogółem

120

Źródło: Ewidencja Ludności Urzędu Gminy Ostrowice

Instytucje:
Na terenie miejscowości Siecino działa od czerwca 2008 roku Stowarzyszenie
– Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Siecinie.

Środowisko przyrodnicze:
Na terenie gminy znajduje się pięć parków wpisanych do rejestru zabytków.
Jeden z nich znajduje się w Siecinie – park o powierzchni ok. 1,10 ha. Zajmuje on
teren równinny i otoczenie kościoła. Wschodnią granicę parku stanowi szosa
Złocieniec – Połczyn-Zdrój, od północy i południa zabudowa wsi i ogródki
przydomowe, od zachodu pastwisko. Teren parku zbliŜony jest do prostokąta. W
całości jest zadrzewiony, miejscami zakrzewiony. W zadrzewieniu dominują gatunki
drzew rodzimych: buki, klony, brzozy i świerki.

Kanalizacja
W 2003 roku zastała oddana do uŜytku mieszkańców kanalizacja w
miejscowości Siecino, sfinansowana ze środków Gminy Ostrowice i programu
SAPARD. W ramach tego projektu wykonano ponad 5,5 km sieci kanalizacyjnej oraz
przyłączono 47 gospodarstw do sieci kanalizacyjnej, całość poprowadzona do
oczyszczalni ścieków w Ostrowicach.

PołoŜenie komunikacyjne
Mieszkańcom Siecina komunikację zapewniają połączenia autobusowe. Na
terenie Gminy Ostrowice przewaŜa komunikacja samochodowa. NajbliŜsza stacja
kolejowa znajduje się w Złocieńcu i Drawsku Pomorskim.

Zabytki
Na terenie miejscowości znajduje się park z XIX wieku oraz kościół filialny pw.
Św. Józefa z 1818 r. (XVIII w.),usytuowany w centrum wsi, po zachodniej stronie
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drogi Złocieniec – Połczyn-Zdrój. Kościół wzniesiony na kamienno – ceglanej,
otynkowanej porówce, w drewnianej konstrukcji szkieletowej. Fachy konstrukcji
wypełnione cegłą ceramiczną pełną na zaprawę cementowo – wapienną otynkowane
w elewacjach: wschodniej, południowej i północnej. We wnętrzu kościoła fachy
tynkowane. Malowane łącznie z konstrukcją szkieletową białą farbą. Dach nad nawą
kościoła

kryty

drewnianych

dachówką
łatach,

na

ceramiczną,

karpiówką

podkładzie

papy.

kładzioną

Posadzka

pojedynczo

ceglana

na

układana

nierównomiernie na płasko. Na emporze organowej posadzka biała. Schody na
emporę drewniane, jednobiegowe z dekoracyjną balustradą trakową, płaską, wyciętą
w kształcie lalki, na kostkowej bazie, zwieńczone kapitelem o formie stylizowanego
kwiatu tulipana. Poręcz profilowana. W kościele istnieją: dwukondygnacyjny Ŝyrandol
kryształowy z poł. XIX w. – biedermeier, a przeznaczony pierwotnie do wnętrza
pałacowego; ołtarz główny o murowanej, ceglanej otynkowanej mensie, drewnianym
3-osiowym rotabulum wykonanym na przełomie lat 60-tych - 70-tych zdobiony
nakładanymi małymi plakietkami XIX-wiecznymi, dekorowanymi motywami owocowo
– kwiatowymi, pochodzącymi z nieznanego obiektu. Kropielnica z kamienia
sztucznego z ok. XIX/XX w., neoromański krucyfiks metalowy z pocz. XX w. oraz
dzwonnica z poł. XIX w. o konstrukcji krosnowej, drewnianej. Dzwon z 1623 r.
brązowy z inskrypcją: IOCHIM. KARSTEDE. M.D.L. XXIII

3. ZałoŜenia Planu Rozwoju Miejscowości.
Plan Rozwoju Miejscowości Siecino obejmuje główne kierunki rozwoju
miejscowości, mające na celu pobudzanie i stymulowanie współpracy środowisk
lokalnych na rzecz zrównowaŜonego rozwoju społeczno – gospodarczego,
zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej, generujących nowe
miejsca pracy oraz zapobieganie peryferyzacji miejscowości Siecino, tworzenie
poczucia więzi mieszkańców ze swoją miejscowością.
ZałoŜeniem Planu Rozwoju Miejscowości jest podejmowanie przedsięwzięć
mających na celu oŜywienie społeczne i takŜe gospodarcze, w tym zwiększenie
atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej.
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Zasięg terytorialny Planu wyznaczają granice administracyjne miejscowości
Siecino. Zgodnie z załoŜeniami Strategii Rozwoju Gminy Ostrowice dokonano
identyfikacji poszczególnych projektów w podziale na cele strategiczne. Projekty te
określają cele nadrzędne w poszczególnych sferach rozwoju wsi.
Za priorytet przyjęto projekty słuŜące zapewnieniu mieszkańcom miejsca
kultury, rekreacji i wypoczynku w miejscach ogólnodostępnych oraz utworzenie
centrum sportu (budowa boiska sportowego i uruchomienie placu zabaw) we wsi
Siecino.

4. Ocena mocnych i słabych stron wsi. (Analiza SWOT)
Analiza strategiczna została przeprowadzona przez mieszkańców wsi za
pomocą metody SWOT. Poprzez analizę SWOT postarano się przeanalizować
mocne i słabe strony miejscowości (analiza wewnętrzna) oraz szanse i zagroŜenia
stwarzane przez otoczenie (analiza zewnętrzna).

Silne strony
− PołoŜenie przy jeziorze Siecino - rozwój turystyki
− Wysoka

atrakcyjność

zasobów

przyrodniczych,

turystycznych,

wypoczynkowych, zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wiejskiego
na terenie wsi i całej gminy,
− DuŜy potencjał leśny,
− Dobre połoŜenie geograficzne w sąsiedztwie aktywnych społecznie i
gospodarczo miast: Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Ostrowice siedziba Urzędu Gminy,
− Wysoka

aktywność

władz

gminy,

posiadających

zdolność

do

współpracy z otoczeniem zewnętrznym oraz zdobywania zewnętrznych
środków finansowych na realizację waŜnych przedsięwzięć wiejskich,
− Aktywność społeczności lokalnej oraz jej zdolność do angaŜowania się
w rozwój gminy,
− Zachowane zabytki, ciekawe miejsca, okazy starodrzewia, ślady
zabytkowego osadnictwa,
− Aktywne kultywowanie tradycji i obyczajów lokalnych,
− Bardzo dobry stan środowiska naturalnego.
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Słabe strony
− świetlica wiejska wymagająca remontu
− brak moŜliwości aktywnego rozwoju mieszkańców w dziedzinie kultury
− brak zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieŜy w czasie wolnym od
nauki
− brak placu zabaw
− strukturalne bezrobocie
− mała aktywność ekonomiczna mieszkańców
− brak zakładów pracy
− słaba promocja miejscowości
Szanse:
− rozwój turystyki i agroturystyki
− czyste powietrze
− duŜy obszar terenów zielonych
− zwiększający się dostęp do środków finansowych oferowanych przez
fundusze pomocowe
− napływ kapitału ludzkiego z zewnątrz
ZagroŜenia:
− brak dostatecznych środków finansowych na inwestycje w sołectwie
− „ucieczka” młodych ludzi ze wsi
− bezrobocie
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5. Analiza zasobów miejscowości Siecino – wizja rozwoju wsi.
DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI
Co ją wyróŜnia?

WIZJA STANU DOCELOWEGO

Miejscowość połoŜona

Co ma ją

rozwój turystyki,

nad jeziorem Siecino,

wyróŜniać?

zagospodarowana i

świetlica wiejska,

wyremontowana

szkółka jeździecka,

świetlica wiejska,

gospodarstwa

boisko, plac zabaw dla

agroturystyczne

dzieci

Jakie pełni

Mieszkaniowa,

Jakie ma pełnić

mieszkaniowe,

funkcje?

rekreacyjno –

funkcje?

kulturalne, usługowe,

wypoczynkowa,

turystyczne, rolnicze

rolnicza

Kim są

pracownicy, rolnicy,

Kim mają być

zintegrowani

mieszkańcy?

emeryci, renciści,

mieszkańcy?

mieszkańcy wsi,

bezrobotni, młodzieŜ,

podnoszący swoje

dzieci

umiejętności,
zaangaŜowani w Ŝycie
wsi, aktywna młodzieŜ

Co daje

praca w sferze

Co ma dać

praca w sferze

utrzymanie?

produkcyjno – usługowej

utrzymanie?

produkcyjno –

poza wsią; emerytury,

usługowej, we wsi i

renty, zasiłki dla

poza wsią, działalność

bezrobotnych

gospodarcza, turystyka

Jak

Rada Sołecka w

W jaki sposób

stowarzyszenia

zorganizowani

miejscowości;

ma być

kulturalne i

są mieszkańcy?

Ochotnicza StraŜ

zorganizowana

turystyczne, Grupa

PoŜarna

wieś i

Odnowy Wsi

mieszkańcy?
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W jaki sposób

sporadyczne zebrania

W jaki sposób

okresowe spotkania i

rozwiązują

wiejskie, indywidualne

mają być

zebrania wiejskie,

problemy?

interwencje u władz

rozwiązywane

spotkania z władzami

gminy

problemy?

gminy, współpraca z
sąsiednimi
miejscowościami,
zwiększenie przepływu
informacji między
mieszkańcami

Jaki wygląda

wieś o luźnej zabudowie

Jak ma

utrzymanie w czystości

nasza wieś?

ulicówki, ułoŜony

wyglądać nasza

wsi, domki letniskowe,

chodnik z jednej strony

wieś?

remont budynków,

jezdni, estetyczna,

załoŜenie skwerów

zagospodarowane

zieleni,

posesje

Jaki jest stan

czyste środowisko, brak

Jaki ma być

czyste i przyjazne

otoczenia i

zanieczyszczeń, w

stan otoczenia i

środowisko dla ludzi i

środowiska?

pobliŜu wsi liczne tereny

środowiska?

przyrody,

zielone;

wykorzystanie
naturalnych walorów
przyrodniczych i
turystycznych

Jakie jest

Mała liczba gospodarstw

Jakie ma być

innowacyjne,

rolnictwo?

rolniczych

rolnictwo?

ekologiczne

Jakie są

Komunikacja PKS na

Jakie mają być

regularne połączenia

powiązania

trasie Złocieniec-

powiązania

komunikacyjne do

komunikacyjne?

Ostrowice -Drawsko

komunikacyjne?

pobliskiego miasta i do
kaŜdej miejscowości
gminy
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Co proponujemy

Świetlicę wiejską,

Co

zajęcia w świetlicy

dzieciom i

boisko,

zaproponujemy

wiejskiej; plac zabaw;

dzieciom i

ścieŜki rowerowe,

młodzieŜy?

spacerowe i

młodzieŜy?

przyrodnicze; udział w
rozgrywkach
sportowych;

6. Program rozwoju wsi – plan działań.
Podczas

zebrań

wiejskich

poświęconych

dyskusji

nad

Planem

Odnowy

Miejscowości, a takŜe w ankietach, mieszkańcy Siecina zwrócili uwagę na swoje
atuty - silne strony, zauwaŜając takŜe słabości,szanse i zagroŜenia.
Najistotniejszym

atutem

Siecina

okazało

się

malownicze

połoŜenie

miejscowości, piękne, spokojne otoczenie, z dala od uciąŜliwości miejskich,
atrakcyjne krajobrazowo i przyrodniczo środowisko, a przede wszystkim zgrana,
dobrze zintegrowana i przyjazna wobec siebie społeczność, Ŝyczliwie odnosząca się
do stale przybywających nowych mieszkańców, jak i do zasiedziałych sąsiadów.
Dobrze zorganizowani i uspołecznieni mieszkańcy, to największy atut miejscowości.
Słabością Siecina jest niezadowalający stan świetlicy wiejskiej, który nie
pozwala na prowadzenie nowych aktywnych działań. Mimo sporej aktywności części
mieszkańców, w ankietach oceniających miejscowość za jeden z głównych
problemów uznano „bierność i obojętność”, bezrobocie. Odczuwalny wśród
mieszkańców jest takŜe brak szerszej oferty zajęć sportowych, kulturalnych oraz
rekreacyjnych.

Mieszkańcy

Siecina

wskazali

w

ankietach,

„co

naleŜy

zrobić”

w ich miejscowości. NajwaŜniejsze to:
•

zmodernizować świetlicę wiejską wraz z wyposaŜeniem,

•

poprawić wygląd terenów wiejskich oraz gospodarstw prywatnych,

•

stworzyć estetyczne przestrzenie publiczne, wspólne, np. place, zielone
skwery, ławki,

•

wybudować, urządzić plac zabaw dla dzieci,

•

urządzić więcej miejsc sportu i rekreacji dla dzieci,

•

organizować działania edukacyjno – rozrywkowe na rzecz dzieci i młodzieŜy.
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Zadeklarowano współudział w realizacji wielu przedsięwzięć uznanych za waŜne.

Na pytanie: „Co mieszkańcy mogą sami zrobić dla miejscowości?”, „ W jaki
sposób mógłby Pan/Pani uczestniczyć w pracy na rzecz swojej miejscowości?”
wskazano:
•

pomoc w wykonywaniu wszelkich prac porządkowych,

•

prace związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej,

•

zadbanie o czystość i porządek w miejscowości,

•

pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych, festynów,

•

podjąć działania związane z ochroną środowiska, takie jak np. akcja na rzecz
niepalenia w piecach szkodliwych odpadów, tworzenie zagospodarowanych
terenów zielonych.

7. WdraŜanie i monitorowanie planu.
WdroŜenie

Planu

Odnowy

Miejscowości

rozpocznie

się

poprzez

wprowadzenie go w Ŝycie uchwałą zebrania wiejskiego oraz uchwałą Rady Gminy
Ostrowice. WdroŜenie Planu zaleca się Wójtowi Gminy Ostrowice, Radzie Sołeckiej
miejscowości Siecino, sołtysowi wsi Siecino. Monitorowanie kaŜdego przedsięwzięcia
- 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 wskaźników, które opisują jego postęp i efekty. W
monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne Urzędu
Gminy w Ostrowicach zaangaŜowane we wdraŜanie Planu Odnowy Miejscowości
Siecino. Oceną wdraŜania Planu zajmie się Rada Sołecka.

III. Opis planowanych przedsięwzięć.
Dla

potrzeb

Gminy

Ostrowice

opracowano

dokumenty

strategiczne

określające cele rozwojowe, a następnie zadania, jakie powinno się realizować w
ciągu najbliŜszych lat, aby poprawić sytuację społeczno – gospodarczą miejscowości
wchodzącej w skład całej gminy. W celu stworzenia zbioru inwestycji, działań i
zadań, jakie naleŜy przeprowadzić w okresie krótkoterminowym i perspektywicznym
na terenie wsi Siecino posłuŜono się przede wszystkim sugestiami mieszkańców
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oraz wynikami analizy SWOT. Planowanymi do realizacji zadaniami we wsi Siecino
są więc:
− remont świetlicy wiejskiej (2010 –planowana realizacja zadania) –
koszt 81207,14 zł
− urządzenie placu zabaw ( 2009 złoŜenie wniosku w ramach programu
LEADER, realizacja projektu 2010, zakończenie inwestycji i rozliczenie
projektu 2010) koszt 21800,00 zł
− organizacja Dnia Kobiet corocznie – koszt własny mieszkańców
− organizacja

warsztatów

Wielkanocy

planujemy

przygotowanie

ozdób

plastycznych
zakup

związanych

materiałów

z

plastycznych

przygotowanie

świątecznych

Świętami

ciast

na
na

poczęstunek dla mieszkańców wsi– koszt mieszkańców oraz Urzędu
Gminy Ostrowice
− coroczny wiosenny turniej piłki siatkowej,
− organizacja wypoczynku dla dzieci w okresie wakacji. Chcemy ubiegać
się o dofinansowanie w ramach programu Działaj Lokalnie VII – koszt
2000,00 zł
− wprowadzenie zwyczaju dbania o ogrody przydomowe poprzez
organizację cyklicznych konkursów „Najładniejsza posesja”
− coroczny

udział

Sołectwa

Siecino

w

DoŜynkach

Gminnych

i

Powiatowych
− organizacja zabawy andrzejkowej dla dzieci i dorosłych
− spotkania mieszkańców z okazji Dnia Babci, Dziadka, Dzień Dziecka
− organizacja festynu „Dni Siecina” w miesiącu lipcu kaŜdego roku
− warsztaty BoŜonarodzeniowe – wykonanie ozdób świątecznych,
wypieków świątecznych, organizacja wigilii dla mieszkańców- czas
trwania projektu grudzień 2009 r.
− utworzenie kółek zainteresowań np. taneczne, rysunkowe
− rozwój bazy turystycznej
− stworzenie katalogu bazy agroturystycznej w Siecinie i okolicy
− promocja wsi jako miejsca atrakcyjnego dla zamieszkania i wypoczynku
− wykonanie tablicy informacyjnej o wsi z mapką, trasami rowerowymi i
spacerowymi w okolicy miejscowości,
− poprawa estetyki miejscowości
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Modernizacja i rozwój infrastruktury kulturalnej i infrastruktury
rekreacyjno – sportowej
1.Remont świetlicy wiejskiej – 2010 r.
2.Budowa placu zabaw dla dzieci – 2009-2010 r.
3.Poprawa

estetyki

wsi

–

według

indywidualnych

moŜliwości

właścicieli posesji.

Realizacja powyŜszych zadań przyczyni się do poprawy estetyki wsi
i podniesienia standardu Ŝycia mieszkańców. Ponadto będzie bodźcem do dalszych
działań społeczności lokalnej oraz rozwijania innych form aktywności np. w zakresie
kultury, turystyki, w konsekwencji przyczyni się do integracji społeczności nie tylko
wsi, ale takŜe okolicznych miejscowości.

Lp.

Zadanie

Termin realizacji

1.

Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Siecinie

2010

2.

Budowa i urządzenie placu zabaw

2009-2010

Zadanie nr 1-2 planowane są do realizacji przy współudziale środków dostępnych
w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013 i środków
własnych Gminy Ostrowice.

Zadanie 1.
MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIECINIE.
Termin realizacji: 2010 r.

Opis stanu istniejącego budynku.

Budynek świetlicy wiejskiej w Siecinie wymaga remontu. W pierwszej kolejności
naleŜy wymienić okna oraz podłogę, uszczelnić dach i wyremontować zaplecze
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sanitarne. Brak pomieszczeń sanitarnych, zaplecza kuchennego, szatni w znacznym
stopniu ogranicza funkcjonalność obiektu i moŜliwość jego wykorzystywania.

(budynek świetlicy wiejskiej w obecnym stanie)

(Źródło: Urząd Gminy Ostrowice)

(wygląd wewnętrzny świetlicy w Siecinie)

(Źródło: Urząd Gminy Ostrowice)

Opis remontu świetlicy wiejskiej w Siecinie:
 roboty rozbiórkowe

- 747,32 + 22 % VAT

 wymiana urządzeń w WC i w kuchni

- 2584,96 + 22%VAT

 ściany i sufity

- 15934,38 +22%VAT
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 podłogi

- 4312,61 + 22% VAT

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

-16217,60 + 22% VAT

 ogrzewanie

- 4531,02 + 22% VAT

 wymiana instalacji i osprzętu elektrycznego

- 11183,04 + 22%VAT

 remont pokrycia dachowego

- 9618,65 + 22% VAT

 malowanie elewacji

- 1433,65 + 22% VAT

Szacunkowy koszt: 66 563,23 zł + 22% VAT = 81 207,14

Zadanie 2

BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI.
termin realizacji: 2009 – 2010 r.
koszt budowy placu zabaw: 21 800,00 zł

Opis stanu istniejącego.
Teren przeznaczony pod budowę placu zabaw jest własnością Gminy. Teren jest
płaski, niezabudowany i porośnięty trawą i chwastami. PołoŜony jest on w centrum
miejscowości w parku.

Opis przedsięwzięcia:
1. Huśtawka waŜka

- 1520,00

2. Kiwak 2 szt.

- 2260,00

3. Karuzela z siedziskami

- 4260,00

4. Huśtawka dwustanowiskowa

- 3850,00

5. Zestaw sprawnościowy

- 7460,00

6. Ławka 2 szt.

- 1350,00

7. Tablica informacyjna – regulamin

- 500,00

8. MontaŜ urządzeń

- 1050,00
Razem:

21 800,00

Teren placu zabaw zostanie wyrównany, obsiany trawą oraz ogrodzony.
Wszystkie urządzenia będą posiadać Deklaracje Zgodności, Zgodnie z Normą PN
EN 1176, wybrane posiadają certyfikaty oraz są montowane z zachowaniem
bezpiecznych stref oraz obszaru upadku wynikających z norm PN EN 1177.
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IV. Harmonogram realizacji projektu.

RODZAJ ZADANIA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Remont świetlicy wiejskiej
Budowa placu zabaw
Organizacja „Dnia Kobiet”
Warsztaty świąteczne
Udział Sołectwa Siecino w
DoŜynkach Gminnych i
Powiatowych
Zabawa Andrzejkowa
Warsztaty
BoŜonarodzeniowe
Organizacja „Dnia Babci i
Dziadka
Organizacja „Dnia Matki”
Organizacja „Dnia Dziecka”
Organizacja zajęć
wakacyjnych dla dzieci
Organizacja konkursu na
„Najładniejszą posesję”
Udział Sołectwa Siecino w
doŜynkach Gminnych i
powiatowych
Stworzenie miejsca
spotkań mieszkańców na
świeŜym powietrzu
Poprawa estetyki
miejscowości
Wykonanie tablicy
informacyjnej
Wytyczenie i oznakowanie
lokalnych tras
turystycznych
Organizacja festynu „Dni
Siecina”
Wiosenny turniej piłki
siatkowej o puchar
przechodni Wójta Gminy
Utworzenie kółek
zainteresowań
Rozwój bazy turystycznej
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we wsi Siecino i okolicy
Stworzenie katalogu bazy
turystycznej Siecina i
okolicy
Promocja wsi jako miejsca
atrakcyjnego dla
zamieszkania i wypoczynku

V. Sposoby monitorowania, ocena aktualizacji i komunikacji społecznej.
Określony system wdraŜania Planu Odnowy Miejscowości wywołuje zgodny
z nim system monitorowania i oceny (ewaluacji) całego dokumentu. Monitoring
i ewaluacja polegają na dokonywaniu okresowej oceny stopnia realizacji działań
zapisanych w dokumencie strategicznym i wprowadzaniu modyfikacji zgodnie ze
zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi i wewnętrznymi wpływającymi na rozwój
społeczny i gospodarczy miejscowości. Do monitoringu i oceny Planu Odnowy
Miejscowości zobowiązuje się Gminę Ostrowice, zatwierdzając Plan Odnowy
Miejscowości.
Wprowadzenie systemu monitoringu i ewaluacji pomoŜe rozwiązać problem
dezaktualizacji załoŜeń Planu Odnowy Miejscowości, wynikających ze zmieniających
się warunków działania samorządu, prawodawstwa i innych czynników mogących
deformować zasadność podejmowanych działań w ramach niniejszego dokumentu.
Zakłada się równieŜ moŜliwość tworzenia dodatkowych kart projektów, które będą
wpisywać się w załoŜone cele operacyjne. Monitoring prowadzony będzie wyłącznie
na podstawie stopnia osiągnięcia podstawowych wskaźników produktu i rezultatu
danego projektu. Uwzględniając powyŜsze przesłanki, moŜna zagwarantować rozwój
Planu Odnowy Miejscowości wraz z jednoczesnym rozwojem gospodarczym
i społeczno-kulturalnym miejscowości Siecino. W gestii samorządu pozostanie
zatwierdzenie drogą uchwały zmian w zapisach Planu.

Sposoby monitorowania:

Monitoring – śledzenie, czyli ocena realizacji Planu Odnowy Miejscowości, odbywać
się będzie na poziomie oceny realizacji poszczególnych projektów inwestycyjnych:
- KaŜdy projekt powinien posiadać kartę oceny realizacji projektu. Wzór karty oceny
realizacji projektu został podany poniŜej;
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- BieŜąca ocena powinna pozwolić na natychmiastowe dostosowanie działań lub ich
elementów do zmieniających się warunków zewnętrznych (np. inne źródła
finansowania, przesunięcie harmonogramu realizacji, czy zmiana zadań);
-

Odpowiedzialność

za

prowadzenie

procedury

monitoringu

spoczywa

na

jednostkach koordynujących poszczególne projekty;
- Jednostki koordynujące są odpowiedzialne za przygotowania kart ocen realizacji
działań;
- Proponuje się, aby bieŜąca ocena realizacji Planu Odnowy Miejscowości
(monitoring) odbywa się raz do roku;
- Karty oceny projektu będą składane do Koordynatora realizacji Planów Odnowy
Miejscowości, który przygotuje zbiorcze Sprawozdanie z realizacji Planu Odnowy
Miejscowości i przekaŜe je do oceny Rady Gminy.
Ocena (ewaluacja) Planu Odnowy Miejscowości
Ocena (ewaluacja) to procedura polegająca na badaniu przyczyn rozbieŜności
między zakładanymi efektami a rzeczywistymi (na podstawie karty ocen projektu),
z jednoczesnym wprowadzeniem zmian, które mają na celu dostosowanie Planu
Odnowy Miejscowości do określonych wymagań. Zakłada się, Ŝe ocena będzie
prowadzona kaŜdego roku. Ocena Planu Odnowy Miejscowości odbywać się będzie
poprzez następujące działania:
- Analiza poszczególnych kart ocen realizacji projektów i bieŜące reagowanie na
zmieniające się warunki. Analiza będzie dokonywana przez Zespół zarządzania
Planem Odnowy Miejscowości;
- Okresowy, tzn. przynajmniej raz w roku, przegląd realizacji Planu Odnowy
Miejscowości na sesjach Rady Gminy Ostrowice oraz zebraniach Rady Sołeckiej
Siecino, poświęconych realizacji Planu Odnowy Miejscowości. Sesja i zebrania będą
miały charakter sesji/zebrań strategicznych, na których wprowadzane będą zmiany
do Planu Odnowy Miejscowości. Uczestnikami sesji strategicznych, poza Radnymi
Rady Gminy Ostrowice oraz członkami Rady Sołectwa Siecino, będą przedstawiciele
róŜnych środowisk;
- Sesja strategiczna powinna wyprzedzać sesje dotyczące projektowania budŜetu
Gminy, wskazując na nowe kierunki prac nad budŜetem. Program sesji/zebrania
strategicznego powinien uwzględniać:
- Ocenę Planu Odnowy Miejscowości na podstawie kart ocen projektów;
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- Propozycje nowych działań z uzasadnieniem wprowadzenia lub rezygnacji, jeŜeli
dane zadanie było wpisane w Plan Odnowy Miejscowości;
- Dyskusja, głosowanie, zatwierdzenie.

Wzór karty oceny realizacji projektu

KARTA OCENY REALIZACJI PROJEKTU
Cel operacyjny:
Tytuł projektu:
Podejmowane działania w celu
realizacji projektu:
Efekty (wskaźniki):
Stopień rozbieŜności pomiędzy
efektami zakładanymi:
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