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I. ZAŁOŻENIA PLANU
Założeniem Planu Odnowy Miejscowości jest podejmowanie zadań inwestycyjnych
i przedsięwzięć aktywizujących miejscową ludność , zaspakajających ich potrzeby
społeczne, sprawiających miejscowość bardziej atrakcyjną jako miejsce zarówno
zamieszkania , pracy jak i wypoczynku. W efekcie poprawiających jakość życia.
Przyjęcie konkretnych zadań i kolejność ich realizacji ma wynikać z nakreślonych
przez mieszkańców obszarów potrzeb o znaczeniu priorytetowym dla poprawy jakości
życia i tym samym rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy , po uprzednim dokonaniu
inwentaryzacji zasobów miejscowości , identyfikacji oczekiwań i wyobrażeń mieszkańców
na temat przyszłości miejscowości i mieszkańców.
Plan jest spójny z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3
„Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie
„Odnowa

i

rozwój

wsi”

oraz

dokumentami

strategicznymi

gminy,

powiatu

i województwa.
Plan Odnowy Miejscowości został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
1. Położenie miejscowości, przynależność administracyjna,
powierzchnia, liczba ludności.
Miejscowość Rękawiec należy do gminy Budziszewice. Leży we wschodniej części
województwa łódzkiego i północnej części powiatu tomaszowskiego.
Jest miejscowością sołecką. Do sołectwa należą wsie: Rękawiec i Agnopol.
Miejscowość liczy 189 mieszkańców.
Zajmuje powierzchnię 336,92 ha.
Rękawiec usytuowany jest wzdłuż dwóch dróg powiatowych: Lubochnia-Żelechlinek
i Budziszewice-Rękawiec.
Rękawiec zlokalizowany jest w odległości 5 km od Budziszewic ( siedziby gminy),
24 km od Tomaszowa Mazowieckiego ( siedziby powiatu), 60 km od Łodzi ( siedziby
województwa).
Posiada bezpośrednie połączenia autobusowe z tymi miejscowościami.

2. Historyczny rozwój przestrzeni.
Metryka istnienia Rękawca sięga drugiej połowy XIXw., kiedy to o miejscu
ukształtowania wielu wsi przesądziły ówczesne lokalne trakty komunikacyjne.
W okresie tym, w obszarze Ziemi Rawskiej, zakończony został proces kształtowania się
sieci osiedleńczej.

3. Przestrzenna struktura miejscowości.
Rękawiec charakteryzuje się korzystną równinną rzeźbą terenu. Również czystym
środowiskiem naturalnym. Na terenie miejscowości nie ma przemysłu, który wpływałby
negatywnie na jakość środowiska naturalnego. Podobnie przedmiotem działalności
funkcjonujących tam podmiotów gospodarczych nie są przedsięwzięcia o negatywnym
wpływie na środowisko. Z uwagi na swe położenie, czyste powietrze, pobliskie lasy ,
ciszę i spokój miejscowość świetnie nadaje się do zamieszkania z dala od zgiełku wielkich
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miast. Miejscowość położona jest w gminie objętej obszarem chronionego
krajobrazu; jej południowy i wschodni narożnik bowiem włączony jest do PiliczańskoRadomszczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Miejscowość cechuje zabudowa jednorodzinna o układzie zagrodowym wzdłuż
wymienionych dróg powiatowych. Dominuje architektura wiejska charakterystyczna dla
lat 70-ch, z coraz częściej pojawiającymi się elementami współczesnej techniki
budowlanej. Wieś nie wyróżnia się tutaj spośród innych wsi gminy żadnymi elementami
czyniącymi ją specyficzną architektonicznie.
W centrum wsi zlokalizowany jest Punkt Przedszkolny, a w jego otoczeniu plac zabaw
i boisko. W sąsiedztwie boiska Dom Strażaka. Obiekty te usytuowane są w obszarze
skrzyżowania dróg powiatowych.
Również w centrum wsi znajdują się dwa sklepy spożywczo-przemysłowe zapewniające
mieszkańcom obsługę handlową oraz przystanek autobusowy.

4. Pozostałe informacje składające się na charakterystykę
miejscowości.
Wiodącą funkcją pełnioną przez tą miejscowość jest funkcja rolnicza. Ludność Rękawca
to głównie rolnicy. Źródła utrzymania rodzin:
- gospodarstwa rolne (uprawa zbóż, hodowla trzody chlewnej , bydła, produkcja mleka)
- praca w zakładach prywatnych
- renty i emerytury
- zasiłki dla bezrobotnych
- pomoc z GOPS
Rękawiec położony jest w Gminie o dużym bezrobociu : oficjalny wskaźnik bezrobocia
w powiecie wynosi 16,2% i o niskim dochodzie na mieszkańca, który wynosi 946,93 zł.
W artykuły innych branż mieszkańcy zaopatrują się w Budziszewicach oraz w
pobliskich miastach.
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Najbliższe instytucje: Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblioteka, Bank
Spółdzielczy, Kościół, Urząd Pocztowy, Poradnia Rodzinna ( zapewnia opiekę lekarza
rodzinnego i lekarza pediatry) i Gabinet stomatologiczny znajdują się w Budziszewicach.
Dzieci obowiązek szkolny realizują w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w
Budziszewicach.
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III.

INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI.

Inwentaryzacja zasobów posłuży ujęciu stanu rzeczywistego miejscowości, określeniu
jego kondycji i możliwości wykorzystania na rzecz rozwoju. Innymi słowy zdiagnozowana
sytuacja pozwoli ustalić zasoby wyróżniające miejscowość Rękawiec i rozpoznać potencjał
jakim dysponuje.

1. Zasoby przyrodnicze.
Miejscowość położona w sąsiedztwie lasów. Są to przede wszystkim lasy iglaste .
Lasy powodują, że środowisko naturalne jest czyste.
Wartościowe zbiorowiska leśne, bardzo dogodne warunki klimatyczne, czystość
powietrza przesądzają o tym, iż Rękawiec jest doskonałym miejscem do odpoczynku,
grzybobrania, zbierania jagód.
Dla zachowania cechującego Rękawiec od lat potencjału przyrodniczego i czystej
ekologicznie przestrzeni sukcesywnie wdrażane są w życie przedsięwzięcia eliminujące
zjawiska degradacji środowiska. Wymienić tutaj należy:
1/ przydomowe oczyszczalnie ścieków
2/ umowy podpisane przez mieszkańców z zakładem prywatnym z Tomaszowa
Mazowieckiego na odbiór odpadów stałych wytworzonych w ich gospodarstwach.

2. Środowisko kulturowe.
Na środowisko kulturowe składają się przydrożne kapliczki: jedna usytuowana w centrum
wsi przy skrzyżowaniu dróg powiatowych oraz pięć w innych miejscach również widocznych
dla przejeżdżających. Dla mieszkańców przedstawiają one swoistą wartość religijną i
sentymentalną.
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Kapliczka w centrum miejscowości przy skrzyżowaniu dróg powiatowych

Miejscowość nie dysponuje natomiast obiektami dziedzictwa kulturowego w postaci
zabytków czy też innych obiektów przedstawiających wartość historyczną.

3. Obiekty i tereny.
We wsi nie ma obiektów i terenów typu skwery, parki, ścieżki rowerowe czy rynki.
Wyróżnia się jednak miejsce dostępne dla wszystkich mieszkańców, w charakterze
swym pełniące funkcje rekreacyjno-sportowe. Mowa o obszarze w centrum
miejscowości , w którym usytuowany jest plac zabaw i boisko .
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Funkcjonowanie placu zabaw i boiska uzupełnia się nawzajem z racji położenia i celu
jakiemu służą. Tym samym miejsce to wpisuje się w przestrzeń miejscowości jako obszar
o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji i
sportu. Otóż dostępny jest dla wszystkich mieszkańców; z placu zabaw korzystają dzieci
każdego dnia tygodnia i o każdej porze.

Plac zabaw – tę część obszaru urządzono kilkanaście lat temu

Plac zabaw – tę część obszaru urządzono w 2010r.
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Podobnie z boiska, z którego korzystają także młodzież i dorośli.

Boisko przystosowane do gry w piłkę nożną oraz w kosza

Cały obszar spełnia funkcję rekreacyjno - sportową. Tutaj mieszkańcy w wolnym czasie
spotykają się, organizują zabawy i gry dla swoich dzieci, grają w piłkę. Jednak, nie czują
zadość swoim potrzebom z racji niskiego standardu tego miejsca. W ich przekonaniu fakt
ten ogranicza dostęp do rozwijania aktywnych form wypoczynku. Tymczasem miejsce to
doskonale nadaje się do stworzenia tam dzieciom i młodzieży dogodnego miejsca do
jazdy na rolkach, maluchom na rowerkach i wielu innych możliwości korzystania z tego
placu w sposób bezpieczny, nie kolidujący ze sobą. Toteż , dążenie mieszkańców do
ciągłej poprawy jakości życia w sferze społecznej wysunęło na plan pierwszy potrzebę
umocnienia funkcji rekreacyjnych , sportowych i turystycznych na bazie istniejącego
placu zabaw , boiska i przestrzeni wokół. Za cel mieszkańcy stawiają tutaj zwiększenie
dostępności do aktywnego spędzania wolnego czasu. Uzyska się to urządzając z tego
terenu przestrzeń rekreacyjno-sportową poprzez utwardzenie kostką nawierzchni
gruntu i wyposażenie w elementy małej architektury.
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Fragmenty terenu wspólnego dla placu zabaw i boiska - element przestrzeni rekreacyjno-sportowej, którą mieszkańcy
pragną urządzić utwardzając część nawierzchni kostką i wyposażając w elementy małej architektury.

Urządzenie przestrzeni poprawi także estetykę wsi, posłuży większej integracji, uczyni
wieś atrakcyjniejszą dla turystów. Podkreślić należy, iż położenie tego terenu jest bardzo
korzystne z punktu widzenia turystyki. Tuż obok bowiem biegnie droga polna
przechodząca w drogę leśną łączącą Rękawiec ze wsią Mierzno i dalej, po przemierzeniu
ok. 600m drogą powiatową, ponownie drogą leśną można dotrzeć do gminnego boiska
sportowego w Józefowie Starym. Szlak ten niejako w sposób naturalny pełni funkcję
ścieżki rowerowej.

4. Infrastruktura społeczna.
W roku 2009 oddano do użytku wyremontowany budynek Domu Strażaka. Pełni
on funkcję ośrodka kultury dla miejscowości i jej mieszkańców. Zakres remontu sprawił,
iż wieś uzyskała bazę lokalową na godziwym poziomie, umożliwiającą realizację i
zaspakajanie w dużej mierze potrzeb społecznych w zakresie kultury . Ma tutaj swoją
siedzibę także Koło Gospodyń Wiejskich, pełniące wiodącą rolę w zapewnieniu dostępu
do kultury i możliwości aktywnego w niej uczestnictwa mieszkańców . Budynek ten jest
miejscem spotkań społeczności lokalnej , w tym dzieci i młodzieży, imprez okazjonalnych
i integracyjnych.
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Sala w Domu Strażaka – po remoncie

Kontynuacja podjętego w roku 2009 procesu poprawy stanu infrastruktury za
sprawą urządzenia placu reprezentacyjnego przy budynku Domu Strażaka posłuży,
zdaniem mieszkańców, umocnieniu funkcji społeczno-kulturalnej.
W Rękawcu funkcjonuje również Punkt Przedszkolny do którego uczęszczają dzieci z
terenu całej gminy Budziszewice. Działalność przedszkolna wpisuje się mocno w sferę
społeczną wsi.
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Przy Punkcie Przedszkolnym jest boisko, urządzone w latach funkcjonowania w
Rękawcu szkoły podstawowej (obecnie dzieci uczą się w szkole w Budziszewicach) w
podstawowym zakresie, niezbędnym do prowadzenia z dziećmi zajęć wychowania
fizycznego. W takim też zakresie mieszkańcy korzystają z tego boiska.

5. Infrastruktura techniczna.
5.1. Gospodarka wodno-ściekowa
Wieś zwodociągowania ; zaopatrzenie mieszkańców w wodę odbywa się z
wodociągu wiejskiego z ujęciem w Mierznie. Z ujęcia tego zaopatrywane są również inne
wsie: Mierzno, Nowe Mierzno, Józefów Stary, Nowy Józefów, Nowy Rękawiec,
Nepomucenów, Agnopol, Teodorów i Helenów oraz zastępczo w sytuacjach awarii w
dostawie wody również Budziszewice, Adamów i Antolin. Posiada duże rezerwy
przerobowe. Stan techniczny sieci wodociągowej dobry. Jakość dostarczanej wody dobra.
Gospodarkę ściekową rozwiązano

poprzez wybudowanie w 2009 roku

przydomowych oczyszczalni ścieków; liczba posesji posiadających oczyszczalnie stanowi
15% wszystkich posesji w Rękawcu. Ich budowa stanowi jedną z gwarancji czystego
środowiska.
W pozostałych gospodarstwach ścieki odprowadzane są do szamb.

5.2. Gospodarka odpadami
Odbiorem odpadów stałych na terenie wsi zajmuje się spółka

Veolia Usługi dla

Środowiska S.A. Oddział w Tomaszowie Maz., ul.Majowa 87/89, na podstawie zawartych
umów cywilnoprawnych.
Miejscowość wyposażona jest również w pojemniki na odpady z możliwością ich
segregacji na papier, plastik i szkło.
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5.3. Drogi
Drogi powiatowe tworzące układ komunikacyjny wsi, mają nawierzchnię asfaltową. W
roku 2009 na części dróg-

i następnie w 2011r.na pozostałym odcinku położono nakładki

asfaltowe. Efektem tego jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa użytkowania dróg. W
latach 2012/2013 zarząd dróg powiatowych planuje budowę chodnika. Realizacja zadania
wzmocni ten obszar pod względem szansy na powstawanie nowych podmiotów
gospodarczych i miejsc pracy, budownictwa jednorodzinnego.

5.4. Telekomunikacja
Mieszkańcy posiadają telefony stacjonarne i komórkowe. Niemal powszechne jest posiadanie
przez mieszkańców dostępu do internetu (źródła wiedzy, środka promowania własnej działalności
gospodarczej).

5.5. Energetyka, gazownictwo, dostarczanie ciepła
Dostęp do usług w zakresie energetyki zapewnia mieszkańcom Zakład Energetyczny w
Tomaszowie Mazowieckim.
Mieszkańcy zaopatrują się w gaz systemem bezprzewodowym.
Budynki zaopatrywane są w ciepło z własnych domowych kotłowni.

6. Gospodarka i rolnictwo.
W Rękawcu działalność gospodarczą prowadzą 3 podmioty. Nie zauważa się tendencji
do podejmowania tej działalności.

Barierą są głównie wysokie koszty uruchomienia

działalności gospodarczej (np. wysokie oprocentowanie kredytów), brak zaplecza lokalowego
czy też

utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania . Mieszkańcy

zainteresowani są raczej zatrudnieniem u innych podmiotów przy jednoczesnym
prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Młodzi mieszkańcy kontynuują działalność rolniczą
swoich rodziców, na której to od zawsze oparte jest gospodarcze wykorzystanie zasobów
miejscowości. Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej – to gleby średniej i dobrej klasy
bonitacyjnej. Działalność rolnicza prowadzona jest w formie gospodarstw indywidualnych.
Wieś liczy ich 50. Dominują gospodarstwa o powierzchni 5-7 ha, w których uprawia się
głównie zboża. Obrót rynkowy uprawami dokonywany jest w większości indywidualnie. Ich
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wielkość przesądza o tym, iż nie są one w stanie prowadzić produkcji specjalistycznej, ani też
stosować nowoczesnej technologii. Niemniej występują duże gospodarstwa (o pow.1015ha–11 szt, pow.15 ha- 1 szt) o nowoczesnych formach gospodarowania; w tym kierunku
zauważalne są tendencje rozwojowe.

7. Kapitał ludzki i społeczny.
Mieszkańcy Rękawca to ludzie głównie w średnim wieku. Znaczną grupę stanowią ludzie
młodzi. Wśród młodych coraz więcej osób zdobywa wykształcenie wyższe. Mieszkańcy
obiektywnie diagnozują sytuację społeczną i realnie nakreślają wizje i kierunki rozwoju
swojej miejscowości w istniejących uwarunkowaniach z uwzględnieniem szans i zagrożeń.
Kobiety z Rękawca bardzo aktywnie uczestniczyły w tworzeniu gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych wnosząc wiele ciekawych rozwiązań.
Tkwiący w mieszkańcach duży potencjał rozwojowy sprawia, iż mieszkańcy są podstawowym
zasobem miejscowości. Nakierowani są na rozwój społeczno- gospodarczy warunkujący jakość życia
w tym środowisku oraz decyzje o pozostawaniu tutaj młodych ludzi.
Aktywność ich sprawia, iż poprzez osobisty udział w działaniach podejmowanych na rzecz tego
środowiska nadają im kierunek zgodny z oczekiwaniami. Lokalni liderzy wykazują się własną
inicjatywą i z własnej woli realizują niektóre przedsięwzięcia. Są oni członkami organizacji
działających w Rękawcu, tj. Ochotniczej Straży Pożarnej i Koła Gospodyń Wiejskich. Poprzez swą
działalność podtrzymują miejscowe tradycje, przekazują wartości kulturowe młodszemu pokoleniu

oraz inspirują innych do włączania się w podejmowane przedsięwzięcia. Wnoszą duży wkład
w rozwój miejscowej kultury i życia społecznego w ogóle.
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Zajęcia muzyczne zorganizowane przez KGW dla dzieci

Kurs tańca zorganizowany dla dzieci i młodzieży przez KGW
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Posiadana przez mieszkańców umiejętność silnego utożsamiania się z miejscowością, w
której mieszkają ma duże przełożenie na przedsięwzięcia społeczne i kulturalne o
charakterze również gminnym i ponad gminnym. Otóż Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
biorą czynny udział w organizacji dożynek gminnych oraz imprezy o zasięgu powiatowym —
konkursu kiszenia kapusty, organizowanego corocznie przez gminę Budziszewice i tutaj się
odbywającego, wnosząc wkład w postaci własnej pracy oraz produktów i sprzętu.

Panie z KGW reprezentują Gminę Budziszewice w IV Powiatowym Konkursie Kiszenia Kapusty (10.XI.2010r.)

Z kolei przedsięwzięcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej to domena strażaków, ich
zakres również wykracza nawet poza granicę miejscowości.
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Spotkanie noworoczne strażaków z osp z terenu powiatu tomaszowskiego, odbyte w Budziszewicach- wzięli w nim udział
również strażacy z OSP w Rękawcu (14.I.2012r.)

Współpraca w ramach miejscowości, przenoszona na współpracę także z innymi
miejscowościami gminy, a nawet innymi gminami jest wyrazem mającej miejsce
intensyfikacji wspólnego działania, źródłem której jest silna potrzeba przyspieszenia rozwoju
miejscowości i poprawy warunków życia mieszkańców. W tym celu sięgają nawet po dobre
praktyki gmin także innych regionów.

Wizyta kobiet z Rękawca
w Lanckoronie woj.małopolskim w ramach projektu ”Partnerstwo Promocja Praca- Ekonomia społeczna w regionie łódzkim”

Mieszkańcy współpracują z Wójtem Gminy , który na ich zaproszenie jak i z własnej
inicjatywy uczestniczy w spotkaniach i zebraniach wiejskich. Na spotkaniach wspólnie
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dokonywany jest wybór tych działań, które są spójne i zbieżne ze strategią gminy, strategią
Lokalnej Grupy Działania, a także mogą być ujęte w budżecie gminy na dany rok. Zadania te
w dużej mierze realizowane są przy udziale środków zewnętrznych.
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IV. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON
MIEJSCOWOŚCI (SWOT)
Poprzez analizę SWOT postarano się przeanalizować mocne i słabe strony
miejscowości Rękawiec oraz jej szanse i zagrożenia stwarzane przez otoczenie.
Pozwala to na określenie obecnej sytuacji oraz wizji przyszłości wsi i jej
mieszkańców.
Mocne strony
- społeczeństwo aktywne i zaangażowane w życie wsi
-silna potrzeba stworzenia bazy rekreacyjno-sportowej
- silna potrzeba podniesienia atrakcyjności turystycznej Rękawca
- silna potrzeba rozwoju kultury
- relatywnie młode społeczeństwo
- angażowanie się młodzieży w sprawy związane z wsią
- położenie komunikacyjne i geograficzne
- czyste środowisko naturalne ( sąsiedztwo dużych obszarów leśnych)
- dobra infrastruktura pod względem zwodociągowania i telekomunikacji
- przydomowe oczyszczalnie ścieków
- gotowość mieszkańców do przyjmowania turystów
- właściciele indywidualnych gospodarstw rolnych poprawiają estetyczny i
praktyczny wizerunek obejść gospodarskich
- wzrost zainteresowania rolników nowoczesnymi formami gospodarowania
- chęć podnoszenia kwalifikacji przez mieszkańców
- duża aktywność władz gminy w zdobywaniu środków zewnętrznych na realizację
ważnych przedsięwzięć w sołectwie
- wzrost zainteresowania rolników korzystaniem z dostępnych środków Unii
Europejskiej
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Słabe strony
- niewystarczająco urządzona baza rekreacyjno-sportowa umożliwiająca spędzanie
wolnego czasu w aktywnych formach
- mało atrakcyjna oferta turystyczna
- rozdrobnienie rolnictwa
- słabe tempo powstawania podmiotów gospodarczych
- brak chodników

-

brak doświadczenia w prowadzeniu gospodarstw agroturystycznych
Szanse
- dostępność do kapitałów i środków pomocowych, w tym pochodzących ze środków Unii
Europejskiej
- sprzyjająca polityka regionalna na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ze strony rządu i
władz wojewódzkich

-

podejmowane przez władze gminy przedsięwzięcia na rzecz rozwoju miejscowości
- istniejące na terenie pozostałych wsi w gminie atrakcje turystyczne, biblioteka, zaplecze
sportowe i rekreacyjne,
- rosnące zainteresowanie mieszkańców miast spędzaniem urlopów w Rękawcu,
- dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa
- bliskość ośrodków wielkomiejskich
Zagrożenia
- zbyt wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej
- zbyt niska opłacalność produkcji rolnej
- migracja młodych wykształconych ludzi do miast
- rozwój różnego rodzaju patologii
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V. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYJNYCH
I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ W OKRESIE 7 LAT
OD DNIA PRZYJĘCIA NINIEJSZEGO PLANU
Inwentaryzacja zasobów pozwoliła ująć stan rzeczywisty miejscowości ze
wskazaniem słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń . Następnie nakreślić także
priorytety rozwoju miejscowości. Planuje się realizację zadań inwestycyjnych i
przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną, opisanych niżej według kolejności
wynikającej z przyjętych priorytetów z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji.

PRIORYTET 1

Umocnienie funkcji rekreacyjnych, sportowych i turystycznych.
Z a d a n i a:

1. Nazwa- Urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej
Cel-

Zwiększenie dostępności do aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez

urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej
Przeznaczenie -

dla wszystkich mieszkańców miejscowości oraz osób

przyjezdnych
Harmonogram realizacji -

w ramach jednego etapu w okresie 2012r. -2013 r.

Kwota końcowa i źródła jej pozyskania -

120.000 zł , w tym: środki własne z budżetu

gminy – 50.000 zł + PROW (LEADER) – 70.000zł.
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Zakres zadania obejmował będzie utwardzenie nawierzchni gruntu kostką betonową
oraz wyposażenie w elementy małej architektury.

PRIORYTET 2

Umocnienie funkcji bytowych ludności oraz podniesienie
atrakcyjności inwestycyjnej
Z a d a n i a:

1. Nazwa-

Budowa chodnika w miejscowości Rękawiec

Cel-

Zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania z drogi

Przeznaczenie -

dla wszystkich mieszkańców miejscowości oraz osób
przyjezdnych

Harmonogram realizacji

- w ramach dwóch etapów, w okresie 2012r. -2014r.

Kwota końcowa i źródła jej pozyskania – 100.000 zł , w tym: środki własne z budżetu

gminy 50.000zł + budżet powiatu 50.000 zł
Zakres zadania obejmował będzie położenie chodnika przy drodze powiatowej, na
długości 800 mb.

2. Nazwa- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości
Rękawiec
Cel-

Zwiększenie dostępności do infrastruktury w zakresie odprowadzania i

oczyszczania ścieków
Przeznaczenie -

dla wszystkich mieszkańców miejscowości oraz osób
przyjezdnych

Harmonogram realizacji

- w ramach dwóch etapów, w okresie 2015r. -2019r.

Kwota końcowa i źródła jej pozyskania – 200.000 zł , w tym: środki własne z budżetu

gminy 100.000zł + środki z budżetu UE 100.000 zł
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PRIORYTET 3

Umocnienie funkcji społeczno- kulturalnych
Z a d a n i a:

1 . Nazwa- Urządzenie placu reprezentacyjnego przy budynku OSP
Cel-

poprawa stanu infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez urządzenie placu

reprezentacyjnego przy budynku OSP
Przeznaczenie -

dla wszystkich mieszkańców miejscowości oraz osób
przyjezdnych

Harmonogram realizacji

- w ramach jednego etapu, w okresie 2014r.-2015r.

Kwota końcowa i źródła jej pozyskania

– 100.000 zł , w tym: środki własne z budżetu
gminy 50.000zł + budżet powiatu 50.000 zł

Zakres zadania obejmował będzie utwardzenie placu kostką brukową oraz wyposażenie w
elementy małej architektury.
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VI. Podsumowanie
Planowane do realizacji zadania i przedsięwzięcia są kontynuacją
podjętych przez miejscową społeczność w latach 2006 - 2008 działań na rzecz
poprawy jakości życia mieszkańców, rozwoju miejscowości w ogóle . Ówczesne
potrzeby mieszkańców i stan zasobów zostały głęboko zweryfikowane , co
pozwoliło ustalić priorytety w obecnych uwarunkowaniach i tym samym zapewnić
skuteczność tejże kontynuacji w kontekście gwarancji poprawy jakości życia i
rozwoju społeczno-gospodarczego miejscowości.
W realizacji Planu Odnowy Miejscowości Rękawiec i jego monitorowaniu
bierze udział Wójt Gminy z merytorycznymi pracownikami podległego Urzędu
Gminy. O stanie realizacji planowanych zadań mieszkańcy będą informowani
na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej gminy, poprzez co również
zapewnioną mieć będą możliwość udziału w realizacji zadania oraz jej ocenie.
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