
RADA GMINY BOLESŁAWIEC

Wpłynęło: 30. 01. 2023 u Praleki

Ren Had A zdnia 30 stycznia 2023r.olaa... see. De Zatwierdzony przez .........seeneeeseeeneene

"liczbazałączników

4 UCHWAŁA NR XL/371/23
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 1 lutego 2023 r.

przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Bolesławice
na lata 2023 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2023 r., poz.40)

uchwalasię, co następuje:
$ 1. Zatwierdza się Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Bolesławice, stanowiącą załącznik do niniejszej

uchwały.

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Uziej

RADCA HRAWNY

Andrzej Komstę
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sty SLĄSK Ś

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU
WSI BOLESŁAWICE

NA LATA 2023-2031

GMINA BOLESŁAWIEC

styczeń 2023
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SPIS TREŚCI
ANALIZASWOR: sesicśzsonczeoiowzósnsoswwośwoocnarcwoerośśwwcoowizowwewennś inidEEG 8
ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJUWSI.....
WIZJA ...eeereeeeeronetoeoo tora ena te eteneat teen otcc
PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ROZWOJU WSI..
PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ROZWOJU WSINA LATA2023 - 2031
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ........sveeeeseeeeeeoteeoenttenontteewattewoatowow

UCHWAŁA ZEBRANIA WIEJSKIEGO..........veeseeeceeseraceensc
KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI ...

Przeprowadzenie warsztatów zostało sfinansowane ze środków Gminy Bolesławiec

Moderatorzy
OdnowyWsi:

Krzysztof Szustka, krzysztof.szustka?

gmail.com,
tel. 512 312 215

Niniejszy dokument powstał w wyniku prac zespołu osób członków Grupy Odnowy Wsi Sołectwa
Bolesławice biorących udział w warsztatach zorganizowanych dzięki Gminie Bolesławiec w ramach
programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - „Odnowa Dolnośląskiej Wsi.

Strategia określa drogę do wyznaczonego celu, jakim jest poprawa warunkówżycia w sołectwie. Pozwala
uporządkować działania podejmowane przez różne grupy społeczności lokalnej. Ma charakter spoiwa w
stosunku do mieszkańców,organizacji pozarządowych działających we wsi oraz urzędu gminy.

W toku prac zrealizowano zadania:
e przeprowadzonoanalizę zasobów,która uświadomiła nam co mamyi jakie to ma znaczenie dla

dalszego rozwoju naszejwsi,
e przeprowadzono analizę SWOT,
* sformułowano wizję,
e« zaproponowanolistę kluczowych zadań do realizacji w przyszłości krótkoterminowej (1 rok)

oraz długoterminowej (ok.10lat).

Ewa Pankiewicz

Henryk Szymański
Paweł Rewiński
Krystyna Ilczyna
Jadwiga Baran
Jan Ilczyna
Jan Kumosz

Robert Sapeta
Kazimierz Kotwica
Kamila Tasdelen
Anna Leśniowska
Andrzej Kosior
Barbara Robak
Artur Miżdal
Beata Rewińska
Urszula Turecka

Li

e.

e.

.

.
LI

.

.
e« Jadwiga Durtka
.
s
e.

.

.

.
e.

.

.
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Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Bolesławice na lata 2023-2031 3

ANALIZA ZASOBÓW
Zasoby- wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanegoz nią obszaru, które mogą być
wykorzystane obecnie bądź

w
przyszłościw realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć

odnowy wsi. Zwrócić uwagę na elementy specyficznei rzadkie (wyróżniające wieś).

Znaczenie
zasobu

z Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś ol olo =Rodzaj zasobu z 5 |S|E'Gddysponuje S| 5 >StYsponuj s|IAPĘ 4d

Przyrodniczy

walory krajobrazu, rzeźby terenu
Krajobraz nizinny z mocno zarysowaną -doliną Bobru

stan środowiska
Zbiorniki poeksploatacyjne kopalni żwirów xPomniki przyrody, Natura Bory Dolnośląskie

walory klimatu
Klimat umiarkowany ciepły x

walory szaty roślinnej
Lasy iglaste, monokultury rolnicze x

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty
Natura 2000, pomniki przyrody x

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)
z

Rzeka Bóbr, zbiorniki wodne pokopalniane
wody podziemne

"

Istnieje GZWP x

gleby
Wwiększości ziemia klasy V,IV,II x

kopaliny
Piaski, żwiry x

walory geotechniczne

F

Kulturowy lk

walory architektury (rodzaj zabudowy)
Zabudowa zagrodowa typu ulicznego z pocz.
XX w, nowy Dom Ludowy *

walory przestrzeniwiejskiej publicznej Zabudowa zwarta, boisko sportowe trawiaste
(zabudowazwarta lub rozproszona) i wielofunkcyjne, plac zabaw, kompleks

sportowo-rekreacyjny przy Domu Ludowym, x
szatnia sportowa.

elementy krajobrazu (wzniesienia, aleje
itp.) Pojedyncze szpalery drzew wzdłuż dróg z

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej x
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Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Bolesławice na lata 2023-2031 4

Przy domach zadbane ogrodygłównie o
charakterze rekreacyjnym

zabytki i pamiątki historyczne

osobliwości kulturowe Osadnictwoz byłej Jugosławii
x

miejsca, osoby i przedmioty kultu

święta, odpusty, pielgrzymki

tradycje, obrzędy, gwara Osadnictwo z byłej Jugosławii, Festa
Bałkańska ź

legendy, podaniai fakty historyczne
Zarośla czarownic i góra Szubieniczna,
nieistniejący Dom Celny, była sztolnia po
kopalni

przekazy literackie

ważnepostacie i przekazy historyczne
Tylon- założyciel wsi(powojenna nazwa
Tylinów) niem.Tillendorf

specyficzne nazwy
Bukowy las, zarośla Czarownic, Góra
Szubieniczna

specyficzne potrawy
Pita, Peczenica, kociołek bałkański, pierogi z
kaszy gryczanej, pierogi z serem ii x
ziemniakami, pierogi z kapustą i ziemniakami

Produkty lokalne i regionalne

dawne zawody

Obiektyi tereny
działki pod zabudowę mieszkaniową

Wieś podmiejska, mocno zurbanizowana
działki rekreacyjno-letniskowe

Przy zbiornikach wodnych,nie
zagospodarowane wokół Domu Ludowego

działki pod zakłady usługowei przemysł
Przy drodze wojewódzkiej na Kliczków
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Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Bolesławice na lata 2023-2031 5

działki gminnena cele społeczne
W sąsiedztwie Domu Ludowego

pustostany mieszkaniowe

pustostany poprzemysłowe

tradycyjne nie użytkowane obiekty
gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie,|Stodoły w dawnych gospodarstwach
młyny,itp.) rolniczych

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego jest

inne

Infrastruktura społeczna

place publicznych spotkań, festynów

Boisko sportowe, kompleks sportowo-
>

rekreacyjny przy Domu Ludowym
sale spotkań, świetlice, kluby

Świetlica wiejska- Dom Ludowy x

miejsca uprawiania sportu

Boisko sportowe trawiastei boisko *

wielofunkcyjne.
miejsca rekreacji

Jeziora pokopalniane (tzw. żwirownie)
ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne Liczne szlaki rowerowe: Miedzi kamienia;

Południowy „Bory Dolnośląskie”; pieszy
Leona Piątkowskiego x

szkoły
przedszkola
biblioteki
placówki opieki społecznej
placówki służby zdrowia

Infrastruktura techniczna

wodociąg
istnieją

Kanalizacja i inne rozwiązania
istnieją

drogi (nawierzchnia, oznakowanie
oświetlenie) Gmina na bieżąco remontuje drogi

wewnętrzne oraz buduje nowe. W 2022 r
wybudowano nową drogę gminną na odcinku
ponad 1200 m, na którą otrzymano
dofinansowanie z Terenowego Funduszu
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Odnowy Dróg Rolnych

chodniki, parkingi
W części miejscowości brak chodników, dużo :miejsc parkingowych przy Domu Ludowym.

przystanki
Jest 5 przystanków w tym dwiewiaty. x

Dostęp do technologii teleinformatycznych
Istnieje sieć telefoniczna stacjonarna i dostęp sdo Internetu różnychsieci

telefonia komórkowa
x

Dobry sygnał różnych sieci
inne

Gospodarka, rolnictwo

Miejsca pracy (gdzie, ile? )

Rolnictwo, warsztaty mechaniczne, usługi .
budowlane lub wmieście Bolesławiec

znane firmy produkcyjne i zakłady żusługowei ich produkty Jagielski „Ogrody”, Zakład Stolarski
gastronomia

miejsca noclegowe

gospodarstwa rolne (liczba)
x

7

uprawy hodowle
Ferma drobiu, Ferma danieli

x

możliwe do wykorzystania odpady
produkcyjne

zasoby odnawialnych energii

Instalacje prosumenckie z

|

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy i

środki udostępniane przez gminę (np.
fundusz sołecki) Pieniądze z funduszu sołeckiego (ok.54 tyś x

zł)
środki wypracowywane (np. projekty)

Pieniądze pozyskane przez gminę z różnych =programów i konkursów

Środki rzeczowe Kosiarka, podkaszarka, sprzęt AGD do Domu
Ludowego, namioty, zestawy piwne,grill x
gazowy
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inne
Pieniądze pozyskane przez gminę z różnych
programów i konkursów

Mieszkańcy (kapitał społecznyi ludzki)

Liczba mieszkańców
Ok.753

Autorytety i znane postacie we wsi

Krajanie znani w regionie, w kraju i

zagranicą

Osoby o wyjątkowej wiedzy lub
umiejętnościach ważnych dla sołectwa,
min. informatycznych
Przedsiębiorcy, sponsorzy Ferma drobiu -Kaczyński Jacek; Osadkowski-

Cebulski; Wilk Ryszard-Ceramika; Kądziela
Marcin-docieplenie budynków; Matejczek
Tomasz; Kotula Jan-Serwis Tir; Farbotnik
Ryszard-Cer-Far; Cołokidzi Jan; Zakład
Mechaniki Pojazdowej; Kotwica Krzysztof-
Klimatyzacja; Marpol; Jawa- Oszczęda Jacek;
Zakład Stolarski-Piotr Turecki; Burdukiewicz
Franciszek; Czopko Emil; Winogradow
Mariusz; Spaw-Mix; Fryzjerstw- Nizioł
Dorota; OgrodyJagielski; Wulkanizacja -
Kotwica Robert; Seneszyn Mirosław- Firma
Transportowa MIRKO; Matyjewicz Dariusz
Mat-Bud

Organizacje pozarządowe, grupy
nieformalne

Koło Gospodyń Wiejskich, LZS „Majdan”,
Stowarzyszenie „Bolesławice”, chór kościelny

Zespoły artystyczne, twórcy

Kontakty zewnętrzne (np. z mediami)

Współpraca zagraniczna i krajowa

Aktywność sołectwa (imprezy i wydarzenia
cykliczne,działalność edukacyjna,
działania na rzecz wsi)

Festa Bałkańska

Sukcesy sołectwa (nagrody, dyplomyitp.)
Turniej Wsi

inne
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Publikatory, lokalna prasa

Książki, przewodniki

Dzieje nadbobrzańskiej Gminy Bolesławiec %

Strony www

Inne sposoby promocji

ANALIZA SWOT

SILNE STRONY SŁABE STRONY

1. Impreza bałkańska - T
2. Kultywowanie tradycji bałkańskich przez
mieszkańców - T
3. Zgrana grupa mieszkańców wsi- ]
4. Zaangażowanie części mieszkańców w sprawy wsi - J
5. Liczne imprezy, spotkania integracyjne (Mikołajki,
Gwiazdka itp.) - J
6. Działające Koło Gospodyń Wiejskichz tradycjami - T
7. Dobra lokalizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego
w centrum miejscowości- S
8. Duża liczba przedsiębiorczych osób- B
9. Prężnie działający klub sportowy „Majdan”- J
10. Płatne łowiska „Bobrowa przystań” - B
11. Tereny rekreacyjne po byłych żwirowniach - S

1. Bliskie sąsiedztwo z miastem Bolesławiec - T
2. Niewystarczająca ilość oświetlenia na terenie
nowych zabudowań - S

3. Brak ścieżki rowerowej - S

4. Brak chodników w niektórych miejscach - S
5. Niewystarczająca ilość dróg - S
6. Niezadowalający stan techniczny drogi
powiatoweji dróg gminnych- S
7. Chaos w numeracji budynków- S
8. Brak części magazynowej w szatni sportowej
-S
9. Niewystarczająca liczba urządzeń sportowo-
rekreacyjnych na terenie kompleksu sportowo-
rekreacyjnego - S
10. Niedostatecznie rozwinięta sieć
światłowodowa- $

11. Niedostateczne oznakowanie szlaków
turystycznych- ]
12. Brak małej infrastruktury przy szlakach
turystycznych - S
13. Brak oznakowania atrakcji miejscowości - B

SZANSE ZAGROŻENIA

1. Polityka sprzyjająca rozwojowi obszarów wiejskich -
B
2. Duże wsparcie środków i programów na obszary
wiejskie - B
3. Rozwój turystyki w regionie - B
4. Napływ nowych mieszkańców ]

1. Wchłonięcie miejscowości przez miasto
Bolesławiec - T

2. Bliskie sąsiedztwo rzeki Bóbr - S
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ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJU WSI

SŁABEIZAGROŻENIASTRONY

Tożsamość wsii wartość życia wiejskiego (+ ) =
12 =

1 1

Wnioski: Obszar MOCNYa otoczenie NEUTRALNE
Zalecenia: Należy wykorzystać silne strony w procesie odnowywsi oraz niwelować
słabe strony i zagrożenia.
Standard życia (warunki materialne) (- ) -

145,7 -
2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 2

Wnioski: Obszar SŁABY a otoczenie NIEKORZYSTNE
Zalecenia: Należy wykorzystaćsilne strony w procesie odnowy wsi oraz niwelować
słabe stronyi zagrożenia.

Jakośćżycia (warunki niematerialne i duchowe)( + )+
3,4,5,9 1
11 -

Wnioski: Obszar MOCNYa otoczenie KORZYSTNE.
Zalecenia: Należy wykorzystać silne strony i szanse w procesie odnowy wsi oraz
niwelować słabe strony.
Byt (warunki ekonomiczne) (+) +

8,10_| 12,B
13 =

Wnioski: Obszar MOCNY a otoczenie KORZYSTNE
Zalecenia: Należy wykorzystaćsilne strony i szanse w procesie odnowy wsi oraz
niwelować słabe strony.
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WIZJA

Wizja hasłowa
Bolesławice- wsią tradycjii integracji
Wizja opisowa

Bolesławice to miejscowość, w której zgrani mieszkańcy czują się bezpiecznie i chętnie angażują
w działania na rzecz wsi. Nowoczesna świetlica wraz z terenem rekreacyjnym i sportowym,
posiada różnorodną ofertę spotkań integracyjnych, spędzania wolnego czasui rozwijania swoich
pasji, dopasowaną do wszystkich grup wiekowych.Zwielką pieczołowitością kultywowane są
tradycje bałkańskie a nowoczesna infrastruktura techniczna sprawia, że mieszkańcy bezpiecznie
przemieszczają się po miejscowościi żyje im się dostatnio i w harmonii z przyrodą.
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PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ROZWOJU WSI
na okresII 2023 - 1 2024 r.

GsmeiPropozycja poza acja Hierarchia
Kluczowy Odpowiedź projektu [ta /ae)
problem (nazwa) Organizac | Finans

yjnie owo
Nasza tradycja|Festa Bałkańska (VI) tak tak I

Co nas
najbardziej
zintegruje?

Integracja Piknik rodzinny (V) tak tak l
Na czy nam|mieszkańcównajbardziej
zależy?

Słaba Witacz od strony tak tak u
Co nam promocja wsi|miasta Bolesławiec

najbardziej VI-IX
przeszkadza

?

Wspólne Noc Świętojańska tak tak V
Co świętowanie V-VI

najbardziej
zmieni nasze

życie?

warsztaty Warsztaty kulinarne tak tak V
Co nam (XI-XII)
przyjdzie
najłatwiej?
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PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ROZWOJU WSI NA LATA2023- 2031
Wizja: Bolesławice to miejscowość, w której zgrani mieszkańcy czują się bezpiecznie i chętnie angażują
w działania na rzecz wsi. Nowoczesna świetlica wraz z terenem rekreacyjnym i sportowym, posiada różnorodną
ofertę spotkań integracyjnych, spędzania wolnego czasu i rozwijania swoich pasji, dopasowaną do wszystkich
grup wiekowych. Z wielką pieczołowitością kultywowane są tradycje bałkańskie a nowoczesna infrastruktura
techniczna sprawia, że mieszkańcy bezpiecznie przemieszczają się po miejscowości i żyje im się dostatnio
iw harmonii z przyrodą.

Cele Jakead Projekty, przeaarztec służące osiągnięciu s, Źródła fi owania
A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO

1.Zachowanie tradycji||1.1 Organizacja Festy Bałkańskiej cyklicznie
kultury wiejskiej =" = ==>1.2 Organizacja warsztatów dla mieszkańców np. klicznie

kulinarnych, rękodzieła itp. SPY

1.3 Wsparcie działań Koła Gospodyń Wiejskich
(stroje, muzykolog, wycieczki itp.)

2023-2052

1.4 Opracowanie ścieżki edukacyjnej np. dot. .

kultury bałkańskiej, dawnych budynków itp
2028-2026 kaos” zaraye9

" owiatowe, Śro
1.5 Konkursy kulinarne 2024-2031|pozyskiwane z programów
1.6 Opracowanie gier terenowych w formie rozwojowych,
questu z ulotkąi aplikacją np. historycznej, 2023-2026|UMWD, Fundusz Sołecki,
bałkańskiej, przyrodniczej Przedsięwzięcia promujące
1.7 Warsztaty organizowane przez Koło Gospodyń 2023-2031 Idę Odnowy Wsi,
Wiejskich

" LGD „Wrzosowakraina”,
1.8 Organizacja plenerów rzeźbiarskich 2023-2031 konkursy grantowe

regionalne i krajowe,
2. Zachowanie walorów praca własna, sponsorzy
przyrodniczych wsi 2.1 Oznaczenie walorów przyrodniczych na

terenie wsi 2025-2020

2.2 Wspólne sprzątanie wsi cyklicznie

B. STANDARD ŻYCIA

1.Poprawa infrastruktury|1.1 Poprawa nawierzchni dróg powiatowych 2023-2031
technicznej i społecznej

= =1.2 Poprawa nawierzchni dróg gminnych 2023-2031
1.3 Uzupełnienie oświetlenia 2023-2031
1.4 Renowacja boiska i trybun 2023-2031 pa Gminy,esowiatowe, Środki
1.5 Budowa chodników 2023-2031 pozyskiwane z programów
1.6 Wykonanie nasadzeń i montaż urządzeń 2023-2031 rozwojowych,
zabawowych UMWD, Fundusz Sołecki,

: Przedsięwzięcia promujące
1.7 Rozbudowa obiektu sportowego (murawa, 2023-2031 Idę Odnowy Wsi, LGD
szatnia, trybuny,scenaitp.) „Wrzosowa kraina”,
1.8 Budowa ciągu pieszo-rowerowego 2023-2031 konkursy grantowe

regionalne i krajowe,
1.9 Budowa przystani kajakowej na rzece Bóbr 2023-2031 praca własna, sponsorzy

1.10 Zagospodarowanie skwerówi trawników 2023-2031

1.11 Doposażenie Domu Ludowego 2023-2031
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1.12 Doposażenie w urządzenia sportowo-
: 2023-2031

rekreacyjne
1.14 Budowaławki "GIGANT" 2023-2031
1.15 Rozbudowa sieci światłowodowej 2023-2031
1.16 Monitoring na terenie wsi 2023-2031
1.17 Budowa samodzielnej stacji naprawy 2023-2026
rowerów

C. JAKOŚĆ ŻYCIA
1.Poprawa poziomu 1.1 Organizacja wydarzeń sportowych np. klicznie

Budżet Gminy, Starostwo
integracji mieszkańców|turniejów, rozgrywek, maratonów, rajdów,itp cy Powiatowe, Środki

'
1.2 Organizacja warsztatów, przeglądów, kursów pozyskiwanez programów
np. warsztaty taneczne, zdrowego odżywiania, cyklicznie rozwojowych,

,
dbaniao zdrowie,teatralne UMWD, Fundusz Sołecki,

Przedsięwzięcia promujące
1.3 Organizacja wycieczek i wyjazdów 2023-2031 Idę Odnowy Wsi, LGD

ajj 5: „Wrzosowa kraina”,
14 Organizacja Gier, zabaw, turniejów grup 2023-2031 konkursy grantowe
wiekowych regionalne i krajowe,
1.5 Opracowanie cyklicznego planu imprez cyklicznie|Praca własna, sponsorzy

D.BYT
1.Promocja wsi 1.1 Tworzenie tablic informacyjno-edukacyjnych |2023-2031

1.2 Oznakowanie wsi(witacz itp.) 2023-2026

1.3 Przygotowanie materiałów promujących wieś Budżet Gminy, Starostwo
np. ulotki, koszulki, kubki, namiot, baner, 2023-2031 Powiatowe, Środki
czapeczki, torby pozyskiwanez Teenaa1.4 Wykonanie rzeźb np. o tematyce bałkańskiej, rozwojowych,Sion . i »

[2023-2031 UMWD, Fundusz Sołecki,

s 7
Przedsięwzięcia promujące

1.5 Wykonanie murali tematycznych 2023-2031 Idę Odnowy Wsi, LGD
ź z s „Wrzosowa kraina”,1.6 Wykonanie planu miejscowości (mapy) 2023-2031 konkursy grantowe

regionalnei krajowe,
praca własna, sponsorzyZsBOprawasdi 2.1 Uporządkowanie numeracji domów 2023-2031przestrzennego
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

i ZD

Ludo

oaz Uzze

otreet-workout Szatnia sportowa
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Trybunyi boisko do piłki nożnej
|

Kapliczka przydrożna Maryjna
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UCHWAŁA ZEBRANIA WIEJSKIEGO

UCHWATA NR 12023

Zebrania Wiejskiogo w Bolesławicach

z dnia 30 stycznia 2023 roku

w sprawie przyjęcia Soioskiej Stretogii Rucwuja Wsi Boleslawicz na ela 2623 - 2031

Na podzweje $6, 1 Statutu Sołecina miejscowości

ucawsia zię co nastepuje:

$ |. Zatwieniza się Soleeką Struegie Roz wajn Wsi Traleslawice na lata 2023-203 |

$.2.Przesazanie uci:wa:y Zebrania Wiejskiego wójtowi Gminy Bolesławise, powiarza

się Sofrysowi wsi.

$ 4. Uclwaśa wchodzi w życie z dnicm podżęsia,

na zB NOSA
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KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI
Faza odnowy I. Zakres działań/ skala zmian * |II.Rozwój organizacyjny II. Sterowanie rozwojem *

Brak działań. Istnieje tylko rada sołecka, Brak planowania działań
x uż Rozproszonedziałanie liderów /Działania fragment. Lub dot. Wąskiej grupy organizacji

A s H Planowanie w krótkim horyzoncie
Inicjalna Porządkowanie wsi Zawiązana grupa odnowy wsi, czasowym

K 5 Opracowany program odnowy wsi
- projekty Projekty integrujące mieszkańców Początki koordynacji działań liderów
startowe Pierwsze punktowe zmiany w przestrzeni lub / i organizacji we wsi Przekonywanie mieszkańców doidei

publicznej. odnowy wsi.
Różnorodneprojekty nastawione na Liczna grupa odnowy wsi Systematyczne planowanie działań (np. x

B usunięcie podstawowychbarieri X|skupiająca wiekszość liderów lub roczne plany rzeczowo-finansowe,
Początkowa |zaspokojenie głównych potrzeb piają ę kalendarze imprez)

Projekty dla pozyskania środków Zawiązane stowarzyszenie na rzecz Proste instrumenty komunikacji x

Fe: .
[Widoczne zmianyw przestrzeni publicznej x_ [odnowy (rozwoju) wsi lub wewnętrznej

punktowej Skoord, i = Zachety do od. =
; ś ynowane działanie organizacji, achęty do odnowy prywatnych posesjizmiany zy podsjawia odnowa wanych x [instytucji lub/i liderów obecnych we Wykorzystywanie środków gminnych lub x

p J wsi innych gminnych form wsparcia
GC Projekty kształtujące strukturę wsi lub ń m ro . sos . ;

Zaawansowana | zmieniające kluczowe obszary życia Paistekale nzyspałnacj latem l Umiejętność formułowania projektów

Projekty wyróżniające wieś x
WY!

Pozyskiwane są środki zewnętrzne
projekty

Ą Systematycznie planujesię rozwój
jakościowej|Projekty twursące waruniki zarobikawania.

Stowarzyszenie odnowy wsi jest liczne (plan odnowy wsijest aktualizowany
zmiany Powszechne zaangażowanie mieszkańców w i koordynuje działania na rzecz wsi a PN: Rozwinięta komunikacja wewnętrznaprojekty publiczne

r Instrumenty zapewnienia zgodności działańKształtujące się centrum wsi
. , na posesjach z programem odnowy wsi.

Poszczególne grupy mieszkańców lub Nawiązanie współpracy z otoczeniem
grupy sąsiedzkie są aktywne włączone
działani. i.Powszechna odnowa prywatnych posesji w działania na rzecz wsi PROGI
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D
Całościowa
projekty
trwałego
rozwoju

Powiązane ze sobą projekty (lokalnie oraz
regionalnie) ukierunkowane na tworzenie lub
utrzymanie miejsc pracy oraz dopływ lub
wzrost cyrkulacji pieniądza

Działa instytucja rozwoju lokalnego
/Centrum Aktywności Lokalnej (na
bazie stowarzyszenia odnowywsi lub
innej organizacji) lub

Kompleksowei szczegółowe planowanie
przestrzenne

Projektowanie (działanie poprzez projekty)

Projekty wsi tematycznej lub zaawansowana
specjalizacja wsi Istnieje wiejskie centrum Powszechny udział grup mieszkańców w

strategicznym planowaniu rozwoju
Ukształtowane centrum wsi. Rozwój wsi oparty na aktywności
Całościowe kształtowanie przestrzeni
wiejskiej

stowarzyszeń, kluczowych grup
mieszkańców (rolników, młodzieży,

Dostosowanie projektów prywatnych do
planu odnowy wsi.

przedsiębiorców, kobiet) lub grup
sąsiedzkich

Instrumenty wsparcia projektów
prywatnych.

Rozwinięta promocja wsi

* Wstaw X „gdy wieś aktualnie spełnia warunek Data 27.01.2023 Sporządził
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Uzasadnienie

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Bolesławice opracowana została podczas warsztatów mieszkańców
sołectwa z udziałem moderatora Odnowy Wsi. Warsztaty odbyły się wg metodologii określonej przez Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Strategia określa drogę do wyznaczonego celu, jakim jest poprawa warunkówżycia

w
sołectwie.

Służy jej rozwojowi poprzez uporządkowanie działań podejmowanych przez różne grupy społeczności
lokalnej. Ma charakter integracyjny w stosunku do mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz urzędu
gminy.

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi zawiera analizę zasobów przyrodniczych, kulturowych, obiektów
i terenów, infrastruktury społecznej i technicznej, gospodarki, rolnictwa, środków finansowych i możliwości
pozyskania funduszy. Strategia określa słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia w ramach analizy SWOT.
Opracowany dokument został zatwierdzony uchwałą zebrania wiejskiego.
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