
UCHWAŁA NR XIV/106/2016
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą ,, Plan odnowy miejscowości  Olszynka na lata 2016-2022”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz.1515; poz.1045; poz.1890) oraz w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 14 Ustawy z dnia 20 lutego 2015r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015r. poz. 
349) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się ,, Plan odnowy miejscowości Olszynka na lata 2016 - 2022”, przyjęty Uchwałą Zebrania 
Wiejskiego w Olszynce nr 1/2016 w dniu 4 marca 2016r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXI/155/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie 
zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan Odnowy Miejscowości Olszynka na lata 2009-2016”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Elżbieta Szwadowska
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1.WPROWADZENIE 
 

 Plan Odnowy Miejscowości Olszynka jest dokumentem określającym strategię działań 
wsi w sferze społeczno- gospodarczej na lata 2016 - 2022 
Powodem dla powstania Planu Odnowy Miejscowości Olszynka jest chęć 
efektywnego pozyskiwania funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju wsi ( w szczególności 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2022) niemniej mieszkańcy 
Olszynki oraz władze lokalne widzą potrzebę perspektywicznego wyznaczania kluczowych 
kierunków rozwoju miejscowości. Plan powstał również w celu zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców odnośnie wyznaczenia jasnych kierunków rozwoju swojej miejscowości. 
 Przedkładany Plan Odnowy Miejscowości jest zgodny z dokumentami strategicznymi 
rozwoju kraju oraz Gminy Lubrza. Podstawą opracowania Planu jest Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Wieloletni Plan inwestycyjny Gminy Lubrza,  
a także Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Lubrza. 
Opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, jej historię, analizę zasobów służącą 
przedstawieniu aktualnej sytuacji, analizę SWOT- czyli mocne i słabe strony wsi, planowane 
kierunki rozwoju, a także opis zakładanych przedsięwzięć wraz z szacunkowymi kosztami  
i harmonogramem planowanych działań. Projekty opisane w Planie nie mają charakteru 
komercyjnego. 
 W Planie został także przedstawiony szczegółowy system wdrażania, system 
monitorowania i oceny realizacji Planu oraz system komunikacji społecznej. Plan Odnowy 
Miejscowości Olszynka jest planem otwartym, który w  zależności od potrzeb i uwarunkowań 
finansowych będzie mógł być aktualizowany. 
Takie sformułowanie pozwala na dopisywanie nowych działań, a także na modyfikację 
terminu ich realizacji W latach 2016 - 2022 w zależności dostępu do funduszy z UE.  
 Realizacja niniejszego Planu pozwoli podnieść standard życia mieszkańców 
miejscowości Olszynka oraz poprawi jej atrakcyjność. 
 Plan zostanie przyjęty do realizacji przez Zebranie Wiejskie, a następnie zatwierdzony 
przez Radę Gminy Lubrza. 
 

 
2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA NA OBS ZARZE 
MIEJSOCOWO ŚCI 
 
2.1 PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SOŁECTWA 
 
 Wieś Olszynka położona jest w południowej części województwa opolskiego na 
pograniczu dwóch krain geograficznych : Niziny Śląskiej i Sudetów Wschodnich, które 
zapewniają jej urozmaicone ukształtowanie powierzchni terenu oraz Wysokie walory  
krajobrazu przyrodniczego. Utworzony w 1988 roku Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” 
oraz ich otulina obejmują południowo - zachodnią część obszaru gminy Lubrza, granicząc 
bezpośrednio ze wsią Olszynka. 
 Olszynka  na dzień 31 grudnia 2015 roku liczyła 258 mieszkańców i znajduje się  
tu 48 budynków mieszkalnych, w tym kilka wielorodzinnych.  Na tym obszarze działalność 
rolniczą prowadzi jedno  Stadnina Koni oraz 12 gospodarstw rodzinnych każde powyżej 3 ha. 
Na terenie wsi znajdują się 2 sklepy, zakład Organmistrzowski, Wiejski Dom Kultury, boisko 
sportowe, gospodarstwo Stadniny Koni, Stacja Wodociągowa, przedsiębiorstwo handlowo – 
promocyjne AGRO EFEKT oraz Stajnia u Jana. 
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Wieś wyposażona  jest w infrastrukturę drogową, wodociągową, oświetlenie uliczne, 
kanalizację burzową, chodnik, sieć telefoniczną. 
 Wieś Olszynka znajduje się w strefie bezpośredniego oddziaływania miasta Prudnik, 
który pełni rolę ośrodka regionalnego, skupiającego ponad lokalne urządzenia usługowe  
i miejsca pracy. 
Przez teren Gminy Lubrza przebiegają dwa odcinki dróg kraj owych o znaczeniu regionalnym  
i ponadregionalnym łączące główne centra gospodarczo - administracyjne Polski i Czech. Jest 
to droga kraj owa nr 40 relacji Granica Państwa - Prudnik - Kędzierzyn - Koźle -Pyskowice 
oraz droga nr 41 relacji Nysa - Prudnik - Trzebina - Granica Państwa. 
 
 
 

 
 
 
 
2.2 HISTORIA I DZIEDZICTWO KULTUROWE 
 
 Wieś Olszynka to jedna z najmłodszych wsi gminy Lubrza, choć jej powstanie datuje 
się już na XIV wiek (1379 rok ). Jest to wieś nie regularna , kmieca , o pierwotnej wielkości 
nie przekraczającej 20 rodzin chłopskich. W dokumentach historycznych wzmianka jako 
Olzna (1379 r. lub jako ( 1418 r. ) i Ellsing (1442 r.) o nazwie pochodzącej od słowa Olszyna. 
Niewątpliwie była to wieś polska (słowiańska). Obecny plan wsi pozwala przypuszczać, że jej 
genetycznym układem przestrzennym był folwark z niewielką wsią kmiecią. Zabudowa 
folwarczna zajmuje centralne miejsce we wsi (na rozwidleniu dróg), a zabudowa wsi kmieciej 
przylega do niego od północnego wschodu . Do dziś oba elementy struktury przestrzennej wsi 
zachowały swoją pierwotną funkcję rolniczą, a stopień ich przekształcania jest niewielki. 
Zachował się układ zabudowy folwarcznej i wszystkie jego obiekty. Do najciekawszych 
należy dwór i  towarzyszący mu park krajobrazowy. Zachowała się także historyczna parcela 
siedliska kmieciowego oraz w miarę jednolity sposób jego zabudowy. Wysoko na 
malowniczym wzniesieniu usytuowany jest kościół z cmentarzem, pochodzący z XIX wieku. 
Te dwa elementy przestrzeni wraz z towarzyszącą zielenią parkową i przydrożną. stanowią  
 wartości kulturowej układu zabudowy. Na przestrzeni dziejów wieś rozwijała się wzdłuż 
istniejących dróg w kierunku zachodnim, północnym, wschodnim i południowym, osiągając 
dzisiejszy układ wielodrożny. 
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2.3 INWENTARYZACJA ZASOBÓW  SŁUŻĄCYCH UJĘCIU STANU 
RZECZYWISTEGO 
 
2.3.1 Środowisko przyrodnicze i zasoby naturalne 
 
 Sołectwo Olszynka podobnie jak cala Gmina leży na pograniczu dwóch krain 
geograficznych: Niziny Śląskiej i Sudetów Wschodnich. Sołectwo graniczy z otuliną Parku 
Krajobrazowego Gór Opawskich, co zapewnia mu wysokie walory krajobrazu 
przyrodniczego. klimat cechuje się łagodnością i długim okresem wegetacji. Odczuwa się tu 
wpływ klimatu sudeckiego. Na terenie Gminy Lubrza dominuje rzeźba płaskorówninna, która 
występuje na 49% powierzchni gminy. 
 
Geologia i geomorfologia 
 
W budowie gminy Lubrza wyraźny jest naturalny podział obszaru na część południową 
należącą do Gór Opawskich, ukształtowaną przez wychodnie skał osadowych karbonu, oraz 
część środkową należącą już do makroregionu Niziny Śląskiej i wchodzącego w jej skład 
Płaskowyżu Głubczyckiego. 
W budowie geologicznej udział biorą utwory czwartorzędowe i trzeciorzędowe zalegające na 
głębszym paleozoicznym podłożu a także kreda ( warstwa iłów, iłów marglistych i wapieni 
marglistych koniaku) oraz karbon dolny ( kompleks łupkowo-piaskowcowy). 
Trzeciorzęd reprezentowany jest głównie przez utwory miocenu lądowego. Tworzą je 
zalegające warstwą o zmiennej, wzrastającej w kierunku północnym, grubości utworu 
sarmatu reprezentowane przez iły, piaski różnoziarniste i osady jezierne. Osady czwartorzędu 
stanowią rozległą pokrywę, której miąższość waha się od zera do kilkudziesięciu metrów. 
Utwory czwartorzędowe to w większości osady moreny dennej, głównie w kopalnych 
dolinach rzecznych. 
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Gleby 
  
Gleby analizowanego terenu wskazują znaczne zróżnicowanie pod względem typologicznym. 
Wynika ono przede wszystkim z budowy geomorfologicznej terenu oraz  
z istniejących warunków hydrologicznych. Występują tu bielice, gleb brunatne, czarnoziemy 
zdegradowane oraz mady. Nie występują tu gleby pochodzenia organicznego. Ogólnie gleby 
można ocenić jako bardzo dobre dla potrzeb rolnictwa, jedne z najlepszych w województwie. 
Umożliwiają one swobodny dobór roślin do uprawy. 
 Ogromną przewagę w  gminie mają najcenniejsze użytki, jakimi są okopowe  
w glebach mocnych (I), występu ją one aż na 82, 4% powierzchni gminy. Gleby średnie (II) 
spotykamy bardzo rzadko, występują one na 2, 3% użytków rolnych. Gleby ciężkie okresowo 
za wilgotne (V I) zajmują tylko 3, 3% powierzchni. 
 
Hydrografia 
 
Gmina Lubrza charakteryzuje się średnią gęstością sieci wód powierzchniowych. Jest to 
wynikiem budowy wierzchnich warstw geologicznych. Utwory powierzchniowe terenu 
gminy, lessy i płaty żwirowe- piaszczyste w obrębie moren, sprzyjają szybkiej migracji wód 
opadowych w  podłoże, a nie przepuszczalne osady południowej części gminy sprzyjają 
szybkim ich spływom powierzchniowym. Wynikiem niezbyt korzystnych warunków 
hydrogeologicznych jest brak rozwiniętej sieci rzecznej oraz mała zasobność wodna cieków 
powierzchniowych. Cały obszar gminy Lubrza położony jest w dorzeczu rzeki Osobłogi, 
która jest lewostronnym, bezpośrednim dopływem Odry. Jej podstawowymi lewostronnymi 
dopływami na terenie gminy jest rzeka Prudnik, Potok Lubrzanka oraz rzeka Biała, które 
odwadniają północno- zachodnią część Płaskowyżu Głubczyckiego. 
Potoki: 
• Potok Trzebiniecki (Trzebinka) 
• Potok Lubrzanka- dopływ Osobłogi, teren zachodni gminy 
• Potok Browiniecki oraz Młynówka- północno- wschodnia część Gminy 
 
Klimat 
Położenie geograficzne gminy, W tym sołectwa Olszynka ma wpływ na warunki klimatyczne. 
Wartości meteorologiczne odnoszą się do całego regionu położonego  
w granicach Gór Opawskich. Warunki klimatyczne tego regionu, chociaż nieco gorsze  
w porównaniu z terenami centralnej części województwa, wpływają korzystnie na wegetację 
roślin oraz sprzyjają osadnictwu. Zasadniczy wpływ wywiera na nie bliskość Gór Opawskich. 
Średnia temperatura roczna wynosi 8,0°C, przy czym na terenach górskich jest ona niższa. 
Najcieplejszymi miesiącami są lipiec ( ze średnią temperaturą + 20°C) i sierpień (21°C),        
a najzimniej jest w lutym ( średnia temperatura 1 °C`) i styczniu ( 2°C). 
Na terenie gminy dominują wiatry zachodnie (25,8%). Jedynie w lutym przeważają wiatry 
południowo- wschodnie, a W kwietniu północno- zachodnie. 
Z przedstawionych danych wynika, że warunki klimatyczne na omawianym terenie są 
korzystne, szczególnie na obszarze równinnym gminy. 
 
Lasy i tereny zieleni 
Lasy na terenie gminy znajdują się pod zarządem Nadleśnictwa Prudnik. Stanowią one 
jedynie 9,7%  powierzchni gminy. Największe zwarte kompleksy leśne znajdują się na terenie 
chronionego Parku Krajobrazowego ,, Góry Opawskie”, w południowej części gminy Lubrza. 
Reszta niewielkich i rozproszonych kompleksów leśnych na terenie gminy znajduje się na 
siedliskach świeżych i wilgotnych, odznaczających się większym udziałem gatunków 
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liściastych, bardziej złożonym składem gatunkowym , układem warstwowym od sztucznych 
drzewostanów iglastych. 
 
2.3.2 Gospodarka 
 

Miejscowość Olszynka jak i cała gmina to region o typowym charakterze rolniczym. 
Na terenie gminy nie ma dużych zakładów przemysłowych. liczną grupę stanowią drobne 
przedsiębiorstwa z rozwiniętymi usługami takimi jak: stolarstwo, budowlane, transportowe,  
i rzemiosło drobne. W Olszynce znane są firmy produkcyjne oraz usługowe np. zakład 
organmistrzowski  oraz przedsiębiorstwo handlowo – promocyjne AGRO EFEKT, a także 
dwa sklepy spożywczo – przemysłowe oraz "Stajnia u Jana." 
 
2.3.3 Rolnictwo 
 
 Wyróżnikiem gminy Lubrza jest bardzo wysoka w skali województwa wartość 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Decydują o tym korzystne warunki naturalne: urodzajne 
gleby oraz sprzyjające warunki klimatyczne z długim okresem wegetacyjnym będące 
podstawą dla intensywnej produkcji rolnej i opartego na niej przetwórstwa rolno- 
spożywczego. Gospodarstwa rolne na terenie Olszynki przedstawiają się  następująco: 
 

Gospodarstwa od 1h do 2h Gospodarstwa powyżej 2ha 
9 gospodarstw 18 gospodarstw 

Źródło: Dane UG w Lubrzy 
 
 Podstawowymi uprawami są pszenica, kukurydza, rzepak, buraki cukrowe, hoduje się tu 
natomiast trzodę chlewną bydło mleczne. 
 
2.3.4 Turystyka 
 
Walory turystyczne Gminy Lubrza są przede wszystkim pochodną dużych wartości jej 
środowiska przyrodniczo- krajobrazowego. Decyduje i tym także bliskość Gór Opawskich. 
Warunki do rozwoju turystycznego są dość dobre. Niestety gmina nie posiada żadnej bazy 
noclegowej a w okolicach Lubrzy nie funkcjonuje żaden taki obiekt ( zarówno w formie 
gospodarstw agroturystycznych jak i obiektów turystycznych.) Gmina posiada wyznaczony  
i oznakowany szlak rowerowy.  
 
W Olszynce warto zobaczyć: 

· kościół filialny p.w. NMP, murowany z 4 ćw. XIX wieku, 

·  zespół pałacowo - parkowy. Niestety do czasów współczesnych zachowały się jedynie 
fragmenty z XIX w.  

· dom nr 31 (stara poczta), murowany z 4 ćw. XIX wieku, 

· dom nr 41, murowany z początku XIX wieku. 

 
2.3.5 Kultura i sport 
 
W sferze sportu i rekreacji, mieszkańcy mogą korzystać z ścieżek rowerowych biegnących 
przez wieś, boiska do tenisa ziemnego ,placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury. 
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W zakresie kultury prężnie działają panie z Koła Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka oraz 
Grupa Odnowy Wsi. Na terenie miejscowości funkcjonuje biblioteka mieszcząca się  
w Wiejskim Domu Kultury. Ponadto istnieje możliwość uczestnictwa w imprezach 
kulturalnych odbywających się w Wiejskim Domu Kultury w Olszynce (Jasełka, Dzień 
Kobiet, Dzień Dziecka). 
 
2.3.6 Struktura demograficzna, rynek pracy i bezrobocie 
 
Gmina Lubrza zaliczana jest do obszarów słabo zurbanizowanych. Intensywnego rozwoju 
rolnictwa. Obejmuje 11 sołectw  o zaludnieniu: 
 

Rok Liczba mieszkańców Gminy Liczba mieszkańców Olszynki 
2013 4 383 267 
2014 4 379 270 
2015 4 331 258 

 
Źródło: BEL Lubrza w Lubrzy 
 
 
Liczba ludności systematycznie spada, ma na to wpływ głównie duża migracja zarobkowa do 
krajów Zachodniej Europy (Niemcy, Wielka Brytania, Holandia). Zjawisko to jest 
odpowiedzią na przystosowanie się ludności do warunków ekonomicznych. W tym zmiany 
strukturalne czy dążenie kobiet do samorealizacji, oraz rosnący konsumpcjonizm. Na terenie 
Gminy Lubrza a także Olszynki występuje zmniejszająca się liczba młodych ludzi, którzy 
wyjeżdżają w celach zarobkowych poza teren gminy i Państwa. 
 
2.3.7 Komunikacja 
 
Potrzeby komunikacyjne miejscowości Olszynka zaspokajane są przez system drogowy, oraz 
system kolejowy trasa Nysa - Kędzierzyn Koźle. Podstawową rolę w powiązaniach 
komunikacyjnych terenu gminy z ośrodkami administracyjno- usługowymi wyższego rzędu,  
a szczególnie miastem Prudnik, Głogówek i Opolem odgrywa system drogowy. W pobliżu 
miejscowości Olszynka przebiega droga krajowa Nr 40, zapewniająca dostęp do miast na 
terenie województwa opolskiego. 
 
Gospodarka wodna 

 
Miejscowość Olszynka zaopatrywana jest w wodę z wodociągu grupowego z ujęciem i stacją 
uzdatniania wody we wsi Skrzypiec, którym zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Lubrzy. Tereny gminy są w 100% zwodociągowanie. Woda dla 
zaopatrzenia 11 sołectw jest pobierana z 3 czynnych ujęć na terenie gminy. 

 
Są to następujące ujęcia: 
• Olszynka                       22 010 m3/ rok 
• Skrzypiec      123 969 m3/ rok 
• Prężynka- Dobroszewice- eksploatowane przez Wodociągi Prudnik 
 

*Dane Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy 2015r.  
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Gospodarka ściekowa 
 

 Ogólnie na terenie gminy brak jest zorganizowanych systemów odbioru i oczyszczania 
ścieków. Gospodarka ściekowa w miejscowości Olszynka opiera się na powszechnym- 
przejściowym gromadzeniu ścieków w bezodpływowych zbiornikach wybieralnych. 
Powodem takiej sytuacji jest brak systemu kanalizacji ściekowej na obszarze całego 
sołectwa. Brak kanalizacji na terenie całej gminy w tym i miejscowości Lubrza  oraz na 
pozostałych obszarach wiejskich stanowi jeden z najważniejszych czynników blokujących 
ich zrównoważony rozwój. 

 
Gospodarka odpadami 
 

 Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubrza jest całkowicie 
uregulowana. Gmina korzysta obecnie z międzygminnego składowiska odpadów 
komunalnych zlokalizowanego w Domaszkowicach. Zbiórkę odpadów z terenu gminy na 
zlecenie Gminy wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Z terenu 
gminy w 2014r. wywieziono ok. 1 096 ton odpadów, natomiast w roku 2015 wywieziono 
ok. 1 072 ton.  Odpady zbierane są w sposób selektywny systemem workowym.  
*Dane z UG w Lubrzy 
 

Sieć energii cieplnej 
 

 Na terenie gminy Lubrza brak jest centralnego systemu zaopatrzenia w ciepło, 
dominują indywidualne systemy zasilania budynków. Przeważa ogrzewanie piecowe oraz 
małe kotłownie lokalne, zaopatrujące w ciepło budynki wielorodzinne oraz użyteczności 
publicznej. Potrzeby cieplne gminy są bardzo małe, a duże rozproszenie zabudowy na 
terenach o największej intensywności zaludnienia powoduje, że wprowadzenie 
scentralizowanej gospodarki cieplnej jest nieopłacalne dla producenta. 
 Na analizowanym obszarze brak jest w chwili obecnej sieci gazu przewodowego 
zaopatrującego mieszkańców w gaz. 
 

Sieć telekomunikacyjna 
 

 Gmina znajduję się w zasięgu nadajników sieci telefonii komórkowej ( Orange, Plus 
GSM i Play oraz pochodnych), które uzupełniają zapotrzebowanie na usługi 
telekomunikacyjne. Większość mieszkańców wsi posiada dostęp do linii telefonicznej, co 
umożliwia komunikację międzymiastową i międzynarodową, coraz więcej mieszkańców 
korzysta z sieci telefonii komórkowej. Dostęp do Internetu, szczególnie na obszarach 
wiejskich jest utrudniony. W miejscowości Olszynka dostęp do internetu możliwy jest 
droga radiowa lub dla osób posiadających telefony stacjonarne stałym łączem operatora.  
Istnieje potrzeba rozbudowy tej sieci w związku z rosnącą rolą tego środka komunikacji 
jako sposobu przekazywania informacji.  
 

3. ANALIZA SWOT DLA MIEJSCOWO ŚCI 
 

Analiza SWOT jest efektywną metodą oceny strategicznej badanego podmiotu. Składa 
się ona z analizy miejscowości ( jej mocnych i słabych stron) oraz analizy jej otoczenia 
(szanse i zagrożenia). Głównym jej celem jest określenie aktualnej i perspektywicznej 
pozycji miejscowości. 
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Tabela 2. ANALIZA SWOT  
SZANSE ZAGROŻENIA  MOCNE STRONY  SŁABE STRONY 

-Dobra, efektywna 
współpraca z Urzędem 
Gminy 
 
-Możliwości pozyskania 
funduszy zewnętrznych 
 
-ścieżki rowerowe 
biegnące przez wieś 
 
-Udział mieszkańców w 
różnorodnych 
spotkaniach 
 
-zaangażowanie 
społeczne mieszkańców 
 
-Poprawa wyglądu  
i estetyki wsi 
 
-Stworzenie małej 
gastronomii 
Rozszerzenie 
współpracy z Czechami 
 
-Aktywność młodzieży, 
pozostanie młodzieży na 
wsi 
 
-Budowa kanalizacji  
i oczyszczalni ścieków 
 
-Odnowa 
 i wykorzystanie 
zabytkowych obiektów 
 
-Organizowanie 
dochodowych imprez 
 
- otworzenie nowych 
zakładów pracy (AGRO 
EFEKT, zakład  
organomistrzowski) 

-Migracja ze wsi 
młodych ludzi, oraz 
niechęć powrotu na 
wieś 
 
-słaby przyrost 
naturalny, 
 
-starzenie się 
społeczeństwa, 
 
-zubożenie 
społeczeństwa (brak 
większych  
zakładów pracy) 
 

-Istniejący we wysoki 
potencjał ludzki osoby 
wykształcone, 
utalentowane dzieci i 
młodzież) 
 
-wysoki wskaźnik 
bonitacji gleb, 
 
-istnienie organizacji 
społecznych (Rada 
Sołecka, Grupa 
Odnowy Wsi, Koło 
Gospodyń Wiejskich) 
oraz ich 
zaangażowanie w życie 
wsi 
 
-ścieżki rowerowe 
biegnące przez teren 
miejscowości,  
 
-kultywowanie tradycji 
– spotkania opłatkowe, 
wspólne kolędowanie, 
 
-zabytki – Kościół, 
budynek nr 41, oraz 31, 
 
-dobre stosunki 
sąsiedzkie 
 
 
 

-Brak infrastruktury 
technicznej ( kanalizacji 
sanitarnej, oczyszczalni 
ścieków, gazociągu) 
 
-Zły stan chodników, 
parkingów 
 
-Zły stan dróg gminnych, 
powiatowych i poboczy 
 
-Bardzo słabe połączenie 
komunikacyjne  
z Prudnikiem i Białą  
 
-Popadający w ruinę 
zespół pałacowo-parkowy 
 
 – własność Państwowej 
Stadniny Koni w Prudniku 
-Niska jakość dostępu do 
Internetu wśród 
mieszkańców 
 
-Niedostateczne 
wyposażenie placu zabaw 
 
-Brak wyposażenia boiska 
sportowego 
 
-Brak promocji wsi, brak 
opracowanej historii wsi 
 
-Słaba estetyka i wygląd 
niektórych prywatnych 
posesji i terenów 
publicznych 
 
-brak bezpośredniego 
dostępu do służby 
zdrowia przez osoby 
starsze 
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4. PLANOWANE KIERUNKI ROZWOJU 
 

Stworzenie odpowiedniej infrastruktury dla poprawy warunków życia jej mieszkańców to 
priorytetowy cel przy wyznaczaniu kierunków rozwoju wsi i sołectwa Olszynki. 

W oparciu o: 
- przyjęty cel priorytetowy, 
- wnioski z analizy SWOT, 
- następujące założenia: 

1) jednym z głównych źródeł zarobkowych mieszkańców Olszynki jest praca  
w rolnictwie, oraz poza miejscem zamieszkania  więc planowane  inwestycje powinny 
doprowadzić do różnorodności działalności gospodarczej  co ma wpłynąć na 
zwiększenie dochodów mieszkańców wsi. 

2) stworzenie możliwości do produkcji towarów ekologicznych, 
3) współpraca  rolników w celu zbytu wyprodukowanych  towarów. 

 

Przyjęto kierunki rozwoju Olszynki zgodnie z poniższym wykazem priorytetów :. 
 

Priorytet 1 „Podniesienie standardu i jakości życia mieszkańców” 
 
Cel.1. Stworzenie warunków do wspólnych spotkań, szkoleń i zabaw. 
  
Projekty: 

• Remont sali tanecznej a w szczególności sceny przeznaczonej na występy 
artystyczne oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem. 

• Zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Domu kultury. 
 
Cel.2. Poprawa infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa drogowego 
 
Projekty: 

• Budowa nowych i modernizacja istniejących chodników. 
• Modernizacja parkingu przy kościele. 

 
Priorytet 2 „Estetyka  wsi”  
 
Cel: Poprawa wizerunku wsi. 
 
Projekty:  

• Coroczne organizowanie akcji sprzątania wsi p.n. „Wiosna”, 
• Porządkowanie terenów zielonych w centrum wsi i przy parkingu k. Kościoła,  
• Organizowanie konkursów „Najpiękniejsza posesja”, 

 
Priorytet 3 „Integracja mieszkańców wsi”  
 
Cel 1: wspólne przygotowywanie imprez i kultywowanie tradycji.  
 
Projekty:  

• Organizowanie spotkań opłatkowych połączonych z kolędowaniem, 
• Organizowanie zabaw karnawałowych,  
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• Organizowanie imprez okolicznościowych -Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień 
Dziecka, 

• Udział w organizowanej przez GOK imprezy : „Stół Wielkanocny", 
• Organizacja festynu "Odpustowego", 
• Wykonywanie koron żniwnych i udział w organizowaniu Święta Plonów, 
• Wspólne obchody- Walentynek, Halloween ,Mikołajek. 

 

Cel 2: Rozwój sportu i wypoczynku.  
 
Projekty:  

• Doposażenie boiska sportowego w urządzenia sportowe i oświetlenie, 
• Rozbudowa placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury, 

 
Priorytet 4 „Promocja wsi”  
 
Cel: Informatyzacja wsi.  
 
Projekty:  

• Założenie strony internetowej o wsi.  
• Opracowanie historii wsi i katalogu zabytków i umieszczenie na stronie internetowej.  
• Wydanie publikacji o wsi z pracami dzieci i młodzieży (rysunki, opowiadania).  
• Wykonanie tablic informacyjnych o wsi i witaczy.  
• Organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży nt. historii, tradycji, obyczajów itp.  
 

5. OPIS ORAZ HARMONOGRAM PLANOWANYCH PRZEDSI ĘWZI ĘĆ 

 
Niniejszy rozdział zawiera opis planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych 

zaplanowanych do realizacji w latach 2016-2022. Jest to lista otwarta i w związku z tym 
może być modyfikowana i uzupełniana. 

 
Tabela 3. OPIS PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZI ĘĆ  

Lp. Tytuł zadania Szacunkowy koszy 

1 
Rozbudowa placu zabaw przy Wiejskim Domu 
Kultury  

 
20 000,00 zł. 

 

2 
Modernizacja sali tanecznej: remont sceny oraz 
instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem. 

30 000,00 zł 

3 

Zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego 
Domu Kultury: 
nowe ogrodzenie wokół WDK (bramy wjazdowe, 

bramki) 

utwardzenie podjazdu dla wozu asenizacyjnego, 
wybudowanie części chodnika wokół WDK oraz  

naprawa istniejącego, 
 
odnowienie urządzeń na placu zabaw 
(malowanie, wymiana zużytych elementów), 

80 000,00 zł 
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4 

Budowa nowych chodników oraz modernizacja 
istniejących  
budowa nowej części chodnika od P. Kani do  
P. Klose 

50 000,00 zł 

5 

Doposażenie boiska sportowego (boisko do 
koszykówki, piłki ręcznej, naprawa boiska do 
tenisa ziemnego oraz budowa siłowni 
zewnętrznej, doprowadzenie oświetlenia) 

60 000,00 zł 

6 Modernizacja parkingu przy kościele 35 000,00 zł 

7 

Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej 
odcinka drogi gminnej od Krzyża Milenijnego do 
granicy drogi Pani Gutowskiej i Ornatowskiej 
200m2  

20 000,00 zł 

8 
Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na 

drodze gminnej w kierunku Kościoła  
80 000,00 zł 

9 Razem 375000,00 zł 
 
 

Wartości zadań dokładnie określone zostaną w kosztorysach inwestycyjnych. 
 
Tabela 4.  HARMONOGRAM PLANOWANYCH PRZEDSI ĘWZI ĘĆ 
 
Lp. Zakres zadań 

planowanych do 
wykonania. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Rozbudowa placu zabaw przy 
Wiejskim Domu Kultury        X 

2 Modernizacja sali tanecznej: 
remont sceny oraz instalacji 
elektrycznej wraz z 
oświetleniem. 

    X   

3 Zagospodarowanie terenu wokół 
Wiejskiego Domu Kultury: 
• nowe ogrodzenie wokół 
WDK (bramy wjazdowe, 
bramki) 
• utwardzenie podjazdu 
dla wozu asenizacyjnego, 
• wybudowanie części 
chodnika wokół WDK oraz 
naprawa istniejącego, 
• odnowienie urządzeń 
na placu zabaw (malowanie, 
wymiana zużytych elementów), 

X X  X   X 

4 Budowa nowych chodników 
oraz modernizacja istniejących  
• budowa nowej części 
chodnika od P. Kani do P. Klose 

  X   X  

5 Doposażenie boiska sportowego 
(boisko do koszykówki, piłki 
ręcznej, naprawa boiska do 
tenisa ziemnego oraz budowa 
siłowni zewnętrznej) 

X  X X X  X 

6  Modernizacja parkingu przy 
kościele      X  
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7 Wykonanie nowej nawierzchni 
asfaltowej odcinka drogi 
gminnej od Krzyża Milenijnego 
do granicy drogi Pani 
Gutowskiej i Ornatowskiej 
200m2  

  X     

8 Położenie nowej nawierzchni 
asfaltowej na drodze gminnej w 
kierunku Kościoła  

      X 

 
Terminy zadań dokładnie określone będą w kosztorysach inwestycyjnych. 
 
6. REALIZACJA ZADA Ń WYTYPOWANYCH DO WSPÓŁFINANSOWANIA  
Z DZIAŁANIA ,,ODNOWA I ROZWÓJ WSI”. 

 
Przedsięwzięcia ujęte w niniejszym Planie Odnowy Miejscowości są zgodne z założeniami 
zawartymi w strategicznych dokumentach dotyczących rozwoju Polski, województwa  
i gminy, w szczególności z dokumentami: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, 
Krajowy Plan Strategiczny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 
Planuje się, iż zadania będą realizowane ze środków własnych Gminy Lubrza, a także 
funduszy podmiotów pozarządowych oraz ze źródeł zewnętrznych. Finansowanie zewnętrzne 
opierać się będzie przede wszystkim o Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,  
oraz o inne dostępne środki strukturalne i pomocowe. 

Z analizy dokumentu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
(PROW) wynika, iż wszystkie planowane w ramach niniejszego Planu Odnowy Miejscowości 
projekty mogą zostać sfinansowane w ramach PROW . 

Celem działania ,, Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach 
wiejskich  przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz 
promowanie obszarów wiejskich. 

Zaplanowane w Planie Odnowy Miejscowości Lubrza projekty mają na celu poprawę 
jakości życia mieszkańców wsi. Przyczynią się do tego inwestycje w obiekty pełniące funkcje 
publiczne, społeczno- kulturalne i rekreacyjne, zagospodarowanie placów. 

Poniżej przedstawione zostało zestawienie, wskazujące zgodność poszczególnych zadań  
z PROW.  

Zgodnie z kryteriami dostępu przyjętymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 - 2020, pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli: 

1) projekt realizowany będzie w miejscowości należącej do: 
- gminy wiejskiej lub 
-  gminy wiejsko- miejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. 
mieszkańców lub 
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. 
mieszkańców; 

2) projekt spełniający wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które 
mają zastosowanie do tego projektu 

 
Zgodnie z kryteriami dostępu przyjętymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 - 2020, pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli: 
 

1) projekty realizowane będą w miejscowości należącej do: 
- gminy wiejskiej lub 
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- gminy miejsko- wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. 
mieszkańców, 
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. 
mieszkańców; 

2) projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości, 
3) projekty nie mają charakteru komercyjnego, 
4) w przypadku gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do 

beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele 
określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu, 

5) organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania ,, Odnowa i 
rozwój wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania 
dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego, 

6) projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka 
samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez te jednostkę.  

 

7. SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ODNOWY MIEJSCOWO ŚCI  OLSZYNKA 

Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez przyjęcie do realizacji 
przez Zebranie Wiejskie, a następne zatwierdzenie przez Radę Gminy. Odpowiedzialnym za 
jego realizację będzie Wójt Gminy Lubrza. 

System wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Olszynka realizowany będzie w oparciu 
o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. 

Poszczególne projekty będą realizowane w oparciu o zasady wydatkowania środków 
według źródeł ich pochodzenia, bowiem korzystanie ze środków własnych, jak i środków 
unijnych wymusza konieczność sprostania wielu wymogom formalnym. 

W celu sprawnego wdrażania Planu Odnowy Miejscowości zostanie powołany Zespół 
odpowiedzialny za zarządzanie i koordynację Planem oraz wdrażanie poszczególnych zadań 
inwestycyjnych, zwany dalej Zespołem Zarządzającym i Koordynującym Plan. 
 

W skład Zespołu Zarządzającego i Koordynującego Plan wejdą: 
- Wójt Gminy Lubrza, 
- Sołtys Sołectwa Olszynka, 

 - Lider Grupy Odnowy Wsi Olszynka, 
- Gminny Koordynator Grup Odnowy Wsi w Gminie Lubrza, 

Zakres zadań Zespołu obejmuje w szczególności: 
• ustalanie zasad i kryteriów realizacji Planu, 
• zapewnienie zgodności Planu z dokumentami programowymi wyższego rzędu, 
• zapewnienie zgodności realizacji Planu z prawem powszechnie obowiązującym, 
• inicjowanie ewentualnych zmian Planu, 
• opracowanie wskaźników realizacji Planu, 
• zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz 

przebiegu realizacji projektów w ramach Planu, 
• zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji  

i promocji Planu, 
 

Do realizacji zadań i obowiązków Zespół może utworzyć grupy robocze, korzystać z opinii 
niezależnych ekspertów lub innych instytucji. 
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8. SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY PLANU ODNOWY MIEJSC OWOŚCI. 
PUBLIC RELATIONS PLANU. 

 
8.1 SYSTEM MONITOROWANIA PLANU ODNOWY MIEJSCOWO ŚCI 
 

Zakres monitoringu POM 
 

Monitoring dostarcza informacji o postępie realizacji i efektywności wdrażania Planu 
Odnowy Miejscowości, Monitorowanie polega na systematycznym zbieraniu  
i interpretowaniu danych opisujących postęp i efekty realizacji Planu. Monitoring obejmuje 
wydatkowanie oraz efekty rzeczowe wdrażania Planu. 
 

Monitoring rzeczowy 
 

Dostarcza danych, obrazujących postęp we wdrażaniu Planu. Odbywa się on poprzez 
skwantyfikowane dane podzielone na 3 kategorie: 

• wskaźniki produktu - odnoszą się one do rzeczowych efektów działalności. Są to 
efekty, które osiągamy bezpośrednio na skutek wydatkowania środków. 

• wskaźniki rezultatu - odpowiadają one bezpośrednim i natychmiastowym efektom 
wynikającym z realizacji Planu. 

• wskaźniki oddziaływania- obrazują one konsekwencje realizacji Planu wykraczające 
poza natychmiastowe efekty. 
 

Monitoring finansowy 
 
Dostarcza danych, dotyczących finansowych aspektów realizacji Planu Odnowy 
Miejscowości, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na 
niego środków. Monitoring będzie polegać na porównaniu faktycznego wydatkowania 
środków, z zaplanowanym ( wysokość wydatków oraz źródła finansowania inwestycji). 

 
System Monitorowania POM 
 

W celu prowadzenia skutecznego monitoringu i oceny wszystkich wydatków zarówno 
wspólnotowych jak i gminnych, Zespół Zarządzający i Koordynujący Plan będzie 
monitorować związane z planem wydatki i efekty rzeczowe. System monitorowania 
finansowego i rzeczowego projektów dofinansowanych ze  środków Unii Europejskiej będzie 
jednolity z obowiązującymi zasadami monitoringu zarówno finansowego jak i rzeczowego. 

 
8.2 OCENA PLANU ODNOWY MIEJCOWO ŚCI 
 

Przygotowanie oceny wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Olszynka należeć będzie do 
obowiązków Zespołu Zarządzającego i Koordynującego Plan.  
 

Ocena będzie dokonywana w następujących terminach: 
• po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań przewidzianych w Planie, 
• ocena roczna- raport z oceny wdrażania Planu. 
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W miarę potrzeb do Planu mogą być zgłaszane nowe zadania, wynikające z potrzeb  
i możliwości. Zmiany dokonywane będą w tym samym trybie, co zatwierdzenie pierwotnej 
wersji Planu Odnowy Miejscowości. 

 
8.3 PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWO ŚCI 

  
Komunikacja społeczna będzie miała na celu informowanie opinii publicznej poprzez 
przekazywanie powszechnej wiedzy o działaniach Unii Europejskiej, o wdrażaniu  
i wykorzystaniu środków wspólnotowych, o korzyściach płynących z członkostwa.  
 
Komunikacja społeczna będzie polegać na: 

• zapewnieniu powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się  
o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów, służących 
rozwojowi regionalnemu dla wszystkich grup docelowych z terenu Gminy, 

• zapewnieniu informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy 
wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Gminy 
i sołectwa, 

• inicjowaniu dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym, 
• zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie  

i realizowanie Planu w zakresie działań informatycznych i promocyjnych poprzez 
wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia, 

• wykorzystaniu nowoczesnych źródeł przekazu w celu promocji Planu oraz 
usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Planu. 
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