
Plan Odnowy Sotectwa 


PACZYNA 


Paczyna, 26 lutego 2009 roku 



Spis tresci: 

1.Wst~p ......................................................................................................... 3 


2.Charakterystyka solectwa Paczyny .................................................................... 4 


2.1nwentaryzacja zasob6w sluzqcych odnowie miejscowosci ....................................... 7 


3.Analiza SWOT .................... ........................................................................... 9 


4.Zadania przewidziane do realizacji w ciqgu 7 lat od daty przyj~cia dokumentu .......... .11 


str.2 



1. Wst~p 


Plan Odnowy Sotectwa Paczyna zostat opracowany na potrzeby pozyskania srodk6w z 

funduszy zewn~trznych -Program Rozwoju Obszarow Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 

dziatanie 3.3 Odnowa i Rozw6j Wsi - przeznaczonych na wspieranie dziatan majqcych wptywac 

na popraw~ jakosci zycia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb spolecznych i 

kulturalnych mieszkanc6w wsi, promowanie obszar6w wiejskich oraz umozliwienie rozwoju 

tozsamosci spolecznosci wiejskiej, zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszar6w 

wiejskich oraz poprawa atrakcyjnosci turystycznej i inwestycyjnej obszar6w wiejskich. 


Plan ten zostat opracowany na 5-letniq perspektyw~ czasowq tj. na lata 2009-2013 
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1 .Charakterystyka solectwa Paczyna 

Potozenie: 

Wies Paczyna jest potozona w zachodniej cz~sci wojew6dztwa slctskiego w bezposrednim 
sctsiedztwie G6moslctskiego Okr~gu Przemysfowego, w potowie drogi z Bytomia do Strzelec 
Opolskich przy drodze krajowej 94. 5 km na potudniowy wsch6d od Paczyny znajduje si~ 25
tysi~czne miasto Pyskowice, a 20 km od Paczyny w tymze kierunku duza aglomeracja Gliwice. 
Poza tym z Paczynct sctsiadujct: od zachodu - wies Bycina, od pOtnocy - wies Pni6w, a od 
p6tnocnego zachodu miasto Toszek (siedziba gminy) 

Paczyna to wies w polsce potozona w woiew6dztwie slaskim. w powiecie gliwickim. w gminie 
Joszek. Paczyna zajmuje powierzchni~ ok. 680 ha, a zamieszkujctjct ok. 1250 mieszkanc6w. 

Klimat: 

Cechct klimatu naszego obszaru jest stosunkowo wysoka srednia temperatura roczna. 
kr6tkotrwata zima, wczesna i wilgotna wiosna i ciepte lato. W zakresie ruch6w atmosferycznych 
obszar ten odznacza si~ cz~stym panowaniem ciszy w powietrzu i rzadkoscict silnych wiatr6w. 
Poniewaz wilgotnose powietrza jest tu dose duct cz~sto pojawiajct si~ mgfy. 

Uksztattowanie terenu: 

Obszar sotectwa Paczyna to tereny r6wninne lekko faliste i pag6rkowate. Pokryte Sct przewaznie 
osadami polodowcowymi. gt6wnie piaskami. Tereny te zostaty silnie przeobrazone przez 
czfowieka 

Gleby: 

Przewazajct gleby utworzone z piask6w. zaliczane do V i VI klasy uzytk6w rolnych. Sct mate 
zyzne. wymagajct wi~c silnego nawozenia i bardzo starannej uprawy w procesie produkcji rolnej. 
Najlepiej nadajct si~ do uprawy roslin zbozowych i okopowych. 

Szata roslinna: 

WokOt Paczyny wyst~puje ogromny kompleks teren6w lesnych na ptaski, gliniano-piaszczystym 
podtozu. Wi~kszose drzewostanu to lasy iglaste - gt6wnie sosna i swierk. 

Wody: 

W poblizu Paczyny znajdujct si~ dwa wielkie zbiorniki wodne: 
-Dzier:i:no Duze i Mate - 0 tctcznej powierzchni ok. 615 ha, 
- Jezioro ptawniowickie - 0 powierzchni ok. 215 ha 

str.4 



Historia: 

Paczyna jest mleJscowosclct, kt6ra metrykq swego powstania si~ga czas6w sredniowiecza. 
Zosta~a za~ozona na terenach lesnych w po~owie XIII wieku. Najstarszy dokument zwiqzany z 
Paczynq zosta~ sporzqdzony po ~acinie 26 czerwca 1256 roku przez biskupa T omasza we 
Wrodawiu. Pierwsza wzmianka 0 kosciele w Paczynie pochodzi z 1274 roku. Jednym z 
najstarszych dokument6w jest, pochodzqcy z 1305 roku, wykaz osad zobowiqzanych do 
p~acenia dziesi~ciny na rzecz biskupstwa wroc~awskiego. 

Paczyna bardo cz~sto zmienia~a swoich w~ascicieli m.in. od 1609 roku naJezata do rodziny 
hrabi6w hrabi6w T~czyna herbu "Topor", ktorzy przyj~li nazwisko Paczynski. W 1648 roku wies 
Paczyna zosta~a w~qczona do klucza dobr toszecko-pyskowickich i naleza~a do rodu hrabi6w 
Collonna de Fels w~ascicieli stynnego w ca~m rejonie zamku toszeckiego. 

Dzieje Paczyny by~y bardzo burzliwe podobnie jak catego naszego regionu. Zmieniali si~ nie 
tylko wtasciciele. Paczyna zmieniata rowniez swojq przynaleznosc panstwowq. 

Opis: 

Paczyna dzis jest dobrze zorganizowanq wioskq skupionq w poblizu szlakow komunikacyjnych 
drogi krajowej 94 Bytom - Opole oraz autostrady A4 Wrodaw - Krakow. Przez naszq wiosk~ 
prowadzi szlak turystyczny do zamku w Toszku. Ciekawym obiektem zabytkowym jest XIII
wieczna dzwonnica drewniana. 

Rys.1 Paczyna -Drewniana dzwonnica z XIII w. 
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Przez Paczyn~ prowadzi wazny szlak komunikacji kolejowej z Gliwic do Opola ze stacjct 
kolejowct PKP 

Rys. 2,3 Paczyna - stacja PKP 

W Paczynie funkcjonuje Szkota Podstawowa z oddziatem przedszkolnym, wyposazona w sal~ 
gimnastycznct i basen kctPielowy do nauki ptywania. 

W samym centrum Paczyny dominuje pi~kna bryla kosciota parafialnego pod wezwaniem sw. 
Marcina, a nieco opodal Klasztor Klaretyn6w, kt6ry r6wniez jest architektonicznct ozdobct naszej 
miejscowosci. 

W centrum miejscowosci miesci si~ sklep og6lnospozywczy, zaktad fryzjerski i kawiarnia. W 
Paczynie funkcjonujctjeszcze dwa inne sklepy spozywczo-przemystowe. 

Dla cel6w wypoczynkowo-rekreacyjnych wykorzystywany jest miejscowy obiekt sportowy 
boisko LZS "Orzel" Paczyna. Boisko to jest arenct wielu zawod6w sportowych i masowych 
imprez kulturalnych. 

Rys.4 Szkoia Podstawowa w Paczynie Rys.5 SP Paczyna - sala gimnastyczna 
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2.1nwentaryzacja zasob6w stuZqcych odnowie sotectwa 
Paczyna 

W solectwie Paczyna zlokalizowane set: 

1) Szkola Podstawowa w Paczynie wybudowana w 1933 roku, obecnie ucz~szcza 62 
dzieci. 


2) Oddzial Przedszkolny w Paczynie - obecnie ucz~szcza 25 dzieci. 


3) Edukacja ponadpodstawowa: 


a. - Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku - dzieci dowozone Set autobusami. 

b. 	 - Szkoly ponadgimazjalne zlokalizowane gl6wnie w aglomeracji G6rnosletskiej 
(Pyskowice, Gliwice ) 

4) Pogotowie Ratunkowe znajduje si~ w Pyskowicach. 

5) Klub sportowy LKS Orzel Paczyna - dba 0 sportowe wychowanie dzieci i mlodziezy, jest 
uzytkownikiem budynku szatni oraz opiekuje si~ boiskiem sportowym. 

6) Kolo Mniejszosci Niemieckiej 

7) 	 Niepubliczny zaklad Opieki Zdrowotnej zapewniajetcy opiek~ internistycznct 
przeprowadzane set podstawowe badania, natomiast uslugi specjalistyczne swiadczone 
set w plac6wkach w Pyskowicach. 

8) Apteki znajdujet si~ w Toszku (6 km) oraz Pyskowicach (5 km). 


9) Teren solectwa jest patrolowany przez policje z Toszka oraz Pyskowic. 


10) Pogotowie Ratunkowe znajduje si~ w Pyskowicach. 


11) Najblizszy szpital znajduje si~ w Pyskowicach. 


12) Najblizsza jednostka Paristwowej Strazy Pozarnej znajduje si~ w Pyskowicach. 


13) W Paczynie znajduje si~ Kosci61 Parafialny pod wezwaniem Sw. Marcina, a parafia jest 

prowadzona przez Misjonarzy Klartetyn6w. 

14) Misjonarze Klaretyni prowadzet dom zakonny, kt6ry moze stanowic takZe baz~ 
noclegowet· 

15) Wiejski og6lnodost~pny plac zabaw - odd any do uzytku w 2008 roku. 

16) Najstarszym zabytkiem solectwa Paczyna jest znajdujetca si~ obok kosciola, drewniana 
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dzwonnica z XVII wieku. 

17) Budynki w Paczynie w wi~kszosci Sq pod~qczone do sieci wodociqgowej, jedynie dla 
przysi6tka Wrzosy realizowana jest inwestycja budowy wodociqgu. 

18) Paczyna jest nieskanalizowana, mieszkancy w wi~kszosci posiadajq szamba, nieliczne 
gospodarstwa domowe podtqczone Sq do przydomowych oczyszczalni sciek6w. 

19) Obstug~ energetycznq zapewnia firma Vattenfall, lamy oswietlenia ulicznego wymagajq 
efektywniejszego usytuowania. 

20) Mieszkancy majq mozliwosc korzystania zar6wno z telefonii stacjonarnej jak i 
kom6rkowej. 

21) Mieszkancy majq dost~p do sieci Internet 

22) Przez srodek sotectwa Paczyna przebiega droga powiatowa. natomiast na p6tnocy 

przebiega droga krajowa DK94. na potudniu DK40. 


23) W Paczynie znajduje si~ stacja kolejowa PKP, na kt6rej zatrzymujq si~ pociqgi 

regionalne. Najblizsza stacja z kt6rej odjezdzajq pociqgi pospieszne znajduje si~ w 

Gliwicach. 
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3.Analiza SWOT 

Analiza SWOT dokonana w lutym 2009 roku pozwala sformutowac ponizsze zalety naszej 
miejscowosci oraz niedogodnosci. na kt6re napotykajct tutejsi mieszkancy: 

SHne strony: 

1 ) Korzystna lokalizacja Paczyny 

a)w poblizu miasta Gliwice - duzego osrodka przemystu i kultury; 

b)na szlaku turystyczno-krajoznawczym z zabytkowym obiektem; 

c)w poblizu Jeziora Ptawniowickiego (ok.8 km) i Jeziora DzierZno (ok.5 km) 
duzych osrodk6w wypoczynku i sport6w wodnych; 

d)w bezposrednim sctsiedztwie teren6w lesnych z Lesnicz6wkct Paczyna 
Nadlesnictwo Rudziniec 

2} Dobra siec komunikacyjna 

a)stacja kolejowa Paczyna usytuowana na trasie kolejowej Gliwice - Opole 

b)czas dojazdu kolejct do Gliwic ok. 30 min .. do Opola ok. 1 godziny 

c) potctczenie komunikacjct samochodowct PKS z miastem Gliwice - czas dojazdu 
do Gliwic ok. 40 min. 

3) Istniejctca baza noc\egowa w ilosci 32 miejsc usytuowana w Klasztorze Klaretyn6w w 
Paczynie 


5)Uzbrojenie sotectwa w siec wodociqgowct 


6)Wtasne uj~cie wody - przy ulicy Wiejskiej 


8)Uzbrojenie sotectwa w siec elektrycznct 


lO)Uzbrojenie sotectwa w siec telekomunikacyjnct i internetowct (usytuowana w Paczynie 
centrala telefoniczna) 

11 )Czynny codziennie Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Paczynie 

12)Szkota Podstawowa z Oddziatem Przedszkolnym w Paczynie, wyposazona w sal~ 
gimnastycznct i basen kctPielowy 

13)Og6Inodost~pny obiekt sportu i rekreacji LZS "Orzel" Paczyna- trawiaste boisko do 
pitki noznej i utwardzone kostkct brukowct boisko do koszyk6wki 
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15)Oobra siec handlowa - 3 sklepy spozywczo-przemystowe 

Slabe strony: 

1 J Brak kanalizacji 

2}Ouze nat~zenie ruchu drogowego 

3}Brak tras rowerowych 

4)Brak chodnika na odcinku Paczyna Wrzosy - szkola oraz kosciOt p/w sw. Marcina w 
Paczynie- Paczyna bloki, ul. Pniowska 

5J Brak punkt6w ustugowych 

6}ZIy stan oswietlenia ulicznego na ul. Polnej 

7}Cz~ste przerwy w dostawach prqdu elektrycznego (mikrowylqczenia catkowite 
przerwy w dostawie w czasie burz) 

9)Mala cz~stotliwosc potqczen autobusowych 

1O)Ouza emigracja zarobkowa rdzennej mtodziezy 

11 jStaba promocja solectwa Paczyna 

12jNiezagospodarowany, zdewastowany blok mieszkalny Paczyna, ul Wiejska 78 (oOOk 
szkoly) 
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4.Zadania przewidziane do realizacji w Clqgu 7 lat od daty 
przyj~cia dokumentu 

ZAOANIA PRZEWIOZIANE 00 REAUZACJI WCIAGU 7-MIU LAT 00 OATY PRZYJE;;CIA 

OOKUMENTU: 


1) Budowa sceny i zaplecza sanitarnego na boisku sportowym Orzel Paczyna 

Cel: lepsze zagospodarowanie terenu jako miejsca spotkari wielu pokoleri i 
jednostek organizacyjnych 

Przeznaczenie: wykorzystanie obiektu do organizowania imprez kulturalno 
sportowo - rozrywkowych 

Okres realizacji: 2009r 


Koszt: 20 OOOzl, Spichlerz G6rnego Slqska 


2) Budowa boiska do koszyk6wki na boisku sportowym "Orzel" Paczyna 


Cel: propagowanie zdrowego trybu zycia poprzez wypoczynek czynny 

Przeznaczenie: stworzenie warunk6w do uprawiania sportu przez mieszkaric6w 
niezaleznie od wieku 

Okres realizacji: 2009r 

Koszt: 5 OOOzl, Budzet Sofectwa 

3) Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych (Oozynki, Festyn Koscielny) 

Cel: krzewienie slqskiej kultury i tradycji wsr6d mieszkaric6w solectwa i okolic, 
integracja mieszkaric6w 

Przeznaczenie: stworzenie mozliwosci lepszego poznania regionu oraz alternatywy 
sp~dzania wolnego czasu, zabawa i rozrywka r6znych pokoleri 

Okres realizacji: 2009r - 2013r 


Koszt: 10 OOOzl rocznie, Budzet Sotectwa, Sponsorzy 


4) Chodnik przy drodze powiatowej 
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eel: bezpieczenstwo pieszych 

Przeznaczenie: stworzenie mozliwosci bezpiecznego poruszania si~ mieszkancow 
sotectwa, 

zwtaszcza dzieci ucz~szczajctcych do Szkoty Podstawowej w Paczynie 

Okres realizacji: 201 Or - 2013r 

Koszt: 500 OOOzt, Budzet Starostwa Powiatowego i Budzet Gminy 

5) Budowa zaplecza dydaktycznego przy szkole do przeprowadzania lekcji w terenie 
(tawki, kosze, stoliki) 

eel: zagospodarowanie wolnej przestrzeni na terenie szkolnym, propagowanie 
zdrowego trybu zycia i sp~dzania czasu na swiezym powietrzu 


Przeznaczenie: stworzenie uczniom lepszych, skuteczniejszych warunkow do 

przyswajania wiedzy z roznych dziedzin, zwtaszcza przyrodniczych poprzez 

zatozenie ogrodu dendrologicznego 


Okres realizacji: 2010r 

Koszt: 5 OOOzt, PROW, Budzet sotectwa 

6) Budowa matej architektury - placu zabaw przy blokach na ul. Pniowskiej 

eel: zagospodarowanie wolnej przestrzeni jako miejsca spotkan wszystkich pokolen 

Przeznaczenie: stworzenia zaplecza dla najmtodszych mieszkancow jako 
alternatywy sp~dzania wolnego czasu - zdrowo, na sWiezym powietrzu, bezpiecznie i 
w kontakcie z rowiesnikami 

Okres realizacji: 2010r 

Koszt: 50 OOOzt, PROW, Budzet Gminy 

7) Wydanie folderu 0 Paczynie 

eel: promocja sotectwa 

Przeznaczenie: stworzenie mozliwosci poznania miejscowosci, wypromowanie 
walorow turystycznych, regionalnych i przyrodniczych 

Okres realizacji: 2010r 
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Koszt: 2 OOOzt, Spichlerz G6rnego SIqska, Budzet sotectwa 

8) Zatozenie strony internetowej sotectwa 

Gel: promocja sotectwa i gminy Toszek 

Przeznaczenie: upowszechnianie i wypromowanie walor6w sotectwa i gminy T oszek 

Okres realizacji: 2011 r 

Koszt: 2 OOOzt, Sponsorzy, Budzet sotectwa 

9) Wykonanie tablicy informacyjnej (nazwa miejscowosci, rok powstania, herb) 

Gel: promocja miejscowosci, informacja dla podr6zujqcych 

Przeznaczenie: wypromowanie walor6w historycznych i regionalnych sotectwa 

Okres realizacji: 2011 r 

Koszt: 5 OOOzt, Spichlerz G6rnego Slqska, Budzet sotectwa 

10) Dziatalnosc swietlicy parafialnej .Razem mozemy wi~cej" 

Gel: zorganizowanie wolnego czasu dzieciom i mtodziezy 

Przeznaczenie: alternatywy s~dzania wolnego czasu, stworzenie warunk6w do 
rozwoju zainteresowan, mozliwosc kontakt6w z r6wiesnikami 

Okres realizacji: 2009r - 2013r 

Koszt: 10 OOOzt rocznie, Fundacja Wspomagania Wsi, Sponsorzy, Rada Parafialna 

11) Zatozenie Kota Gospodyn Wiejskich 

Gel: piel~gnowanie tradycji, zorganizowanie czasu osobom dorostym 

Przeznaczenie: stworzenie warunk6w do rozwijania zainteresowari, mozliwosc 
przekazu tradycji pokoleniom mtodszym, wsp61ne sp~dzanie wolnego czasu 

Okres realizacji: 2009r - 2013r 

Koszt: 10 OOOzt rocznie, Fundacja Wspomagania Wsi, Sponsorzy 

12) Remonty nawierzchni dr6g na terenie sotectwa 
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Gel: bezpieczenstwo mieszkanc6w 

Przeznaczenie: stworzenie dogodnych i bezpiecznych warunk6w dla pieszych i 

kierowc6w poruszajqcych si~ po drogach _ 


Okres realizacji: 2009r - 2013r 


Koszt: 400 OOOzt, PROW i Budzet Gminy 


13) Budowa parkingu przy dworcu kolejowym 

Gel: zagospodarowanie wolnej przestrzeni jako miejsca postoju dla oczekujqcych na 
pociqg 

Przeznaczenie: stworzenie miejsca, w kt6rym bezpiecznie b~dzie mozna zostawic 
samoch6d bqdz oczekiwac na osoby podr6zujqce pociqgiem 

Okres realizacji: 2012r 

Koszt: 20 OOOzl, PKP, Budzet Solectwa, Budzet Gminy 

14) Uporzqdkowanie dzikich wysypisk smieci przy torach kolejowych PKP 

Gel: poprawa wizerunku sotectwa 

Przeznaczenie: likwidacja nielegalnego skladowania odpad6w i uporzqdkowanie 
terenu, rekultywacja poprzez obsadzenie drzewami i krzewami w celu wzbogacenia 
miejscowosci w tereny zieleni 

Okres realizacji: 2012r 

Koszt: 10 OOOzt, WFOS, Spichlerz G6rnego Slqska, Budzet sotectwa 

15) Budowa wodociqgu Paczyna Wrzosy 

Gel: zaopatrzenie ludnosci w wod~ pitnq 

Przeznaczenie: dostarczenie mieszkancom wody zdatnej do picia, kt6rej do tej pory 
nie posiadajq 

Okres realizacji: 2010r 

Koszt: 350 OOOzl, WFOS, Budzet gminy, PROW 

16) Remont saiki parafialnej 

Gel: zagospodarowanie pustostanu 
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Przeznaczenie: stworzenie miejsca dzia.alnosci r6znych organizacji srodowiskowych 
(swietlica parafialna, Ko.o Gospodyn Wiejskich, Rada Sotecka, Rada Parafialna itp.) 
oraz spotkan integracyjnych mieszkanc6w 

Okres realizacji: 2009r - 201 Or 

Koszt: 50 OOOz., Sponsorzy, Rada Parafialna, PROW 

17) Budowa przystanku autobusowego 

eel: poprawa wizerunku miejscowosci 

Przeznaczenie: stworzenie bezpiecznego miejsca dla os6b oczekuj"lcych na srodki 
komunikacji 

Okres realizacji: 2010r 

Koszt: 5 OOOz., PKS, Budzet Sotectwa 

18) Budowa parkingu przy cmentarzu 

eel: zagospodarowanie wolnej przestrzeni 

Przeznaczenie: stworzenie miejsca dla os6b przyjezdzaj"lcych samochodami na 
groby swoich bliskich zmarfych, zwi~kszenie bezpieczenstwa przy cmentarzu 

Okres realizacji: 2009r 

Koszt: 20 OOOz., Sponsorzy, Rada Parafialna 

19) Renowacja zabytkowej dzwonnicy, odnowienie przydroznych kapliczek i krzy:zy 

eel: poprawa wizerunku sorectwa 

Przeznaczenie: wypromowanie walor6w reJigijnych i turystycznych regionu, 

zwr6cenie uwagi na poszanowanie i dbanie 0 miejsca kultu religijnego 


Okres realizacji: 2012r - 2013r 


Koszt: 100 OOOz., Konserwator zabytk6w, PROW 


20) Ogrodzenie i zadrzewienie terenu przy placu zabaw 

eel: zagospodarowanie przestrzeni 

Przeznaczenie: zwi~kszenie bezpieczenstwa os6b korzystaj"lcych z placu zabaw, 
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stworzenie pasa zieleni przy drodze 


Okres realizacji: 2013r 


Koszt: 5 OOO,-zt PROW, WFOS, Budzet solectwa 


21) Wyznaczenie sciezek rowerowych 

Cel: propagowanie zdrowego trybu zycia poprzez wypoczynek czynny 

Przeznaczenie: stworzenie bezpiecznej trasy przez tereny lesne dla rowe rzystow , 
poznawanie walorow przyrodniczych okolicy 

Okres realizacji: 2013 

Koszt: 10 OOO,-zt, PROW, Budzet Gminy 

22) Wprowadzenie do organizacji ruchu drogowego, na ul. Wiejskiej przy szkole 
fotoradaru 

Cel: skuteczne ograniczenie pr~dkosci pojazdow poruszajqcych si~ po drodze 
w bezposrednim s<:\.siedztwie Szkoty POdstawowej w Paczynie 

Przeznaczenie: poprawa bezpieczenstwa drogowego i ruchu pieszych, 

w szczegolnosci dzieci poruszaj<:\.cych si~ po drodze 


Okres realizacji: 2010 


Koszt: 10 OOO,-zt Budzet Starostwa Powiatowego, Budzet gminy 
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Uchwala nr....d../r2.CJ.......... _ 
Zebrania ~iejsl~iego w . p.«~.'--L 

z dma ..t (:J•• fM..f"j'"ZIX.cP..c:J.. 

w SpraWle 

przej~cia Plann Odnowy Miejscowosci f.a.~'I!f!X<na lata 2008 - 2014 
realizowanego w ramach dzialania " Odnowa i Rozwoj Wsi " obj~tego 
programem rozwojn Obszarow Wiejsltich na lata 2007-2013 

§1 

zebranie Wiejskie w dniu .l6..~........ ..... postanawia przyj'lc Plan Odnowy 
Miejscowosci .PCL~........... na lata 2008-2014 realizowany w ramach dzialania 
"Odnowa i Rozwoj Wsr!' obj~tego programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 
2007- 2013 w tresci stanowi'lcej zal'lcznik do uchwaly. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza si~ soltysowi solectwa ..P"q..~ ........... 


§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

http:fM..f"j'"ZIX.cP

