
UCHWAŁA NR XVI/123/2016
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą ,, Plan odnowy miejscowości  Dytmarów
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 2016 r. poz. 446) 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, 1888, z 2016 r. poz. 337) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się ,,Plan odnowy miejscowości Dytmarów na lata 2016 - 2022”, przyjęty Uchwałą 
Zebrania Wiejskiego w Dytmarowie nr 1/2016 w dniu 8 czerwca 2016r., który stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/122/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 5 września 2008 r. w sprawie 
zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości Dytmarów” oraz Uchwała Nr XIII/114/2012 
Rady Gminy Lubrza z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu do programu pod nazwą „Plan 
odnowy miejscowości Dytmarów” z marca 2012 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Elżbieta Szwadowska
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   Załącznik do uchwały  
   nr XVI/123/2016  
   Rady Gminy Lubrza  
   z dnia 16 czerwca 2016r.  

 
 
 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI DYTMARÓW 

NA LATA 2016-2022 
 
 
 

GMINA LUBRZA 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 

Dytmarów, czerwiec 2016r. 
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1. WPROWADZENIE.  
 

Plan Odnowy Miejscowości Dytmarów jest dokumentem określającym strategię 
działań wsi w sferze społeczno-gospodarczej na lata 2016-2022. 
Powodem dla powstania Planu Odnowy Miejscowości Dytmarów jest chęć efektywnego 
pozyskiwania funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju wsi  ( w szczególności w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020), niemniej mieszkańcy 
Dytmarowa 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 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 Dytmarowa 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 od dostępu do funduszy z Unii Europejskiej. 

Realizacja niniejszego Planu pozwoli podnieść standard życia mieszkańców 
miejscowości Dytmarów oraz poprawi jej estetyczność i atrakcyjność. 

Plan został jednomyślnie zatwierdzony uchwałą Rady Sołeckiej i zaakceptowany 
przez mieszkańców miejscowości Dytmarów na spotkaniu wiejskim. 
 
2.   AKTUALNA SYTUACJA  SPOŁECZNO - GOSPODARCZA  NA OBSZARZE 
      MIEJSCOWOŚCI. 
 
2.1.  PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SOŁECTWA. 
 Dytmarów położony jest w Województwie Opolskim, w Powiecie Prudnickim  
w Gminie Lubrza. Wieś Dytmarów jest jednym z jedenastu  sołectw gminy Lubrza w skład 
których wchodzą następujące sołectwa: Lubrza, Olszynka, Słoków, Nowy Browiniec, 
Prężynka z przysiółkiem Dobroszewice, Laskowice, Trzebina, Krzyżkowice, Jasiona   
i Skrzypiec. W najbliższym sąsiedztwie położone są sołectwa Skrzypiec i  Krzyżkowice. 
Na terenie sołectwa funkcjonuje Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole 
oraz oddział Biblioteki Gminnej. Wieś leży na pograniczu dwóch krain geograficznych: 
Niziny Śląskiej i Sudetów Wschodnich. 

 Sołectwo Dytmarów zamieszkuje 513* osób głównie zajmujących się pracą na roli, 
usługami, część mieszkańców pracuje poza miejscem zamieszkania. Wieś znajduje się  
w strefie bezpośredniego oddziaływania miasta Prudnik, które pełni rolę ośrodka 
regionalnego, skupiającego  ponad lokalne urządzenia usługowe i miejsca pracy. 
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 Mapa Sołectwa Dytmarów 
 
*wg stanu na dzień 31.12.2014r., dane Gminy Lubrza 

 Mapa sołectwa Dytmarów na tle gminy Lubrza 
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2.2. HISTORIA I DZIEDZICTWO KULTUROWE.  

Dytmarów  ( 220 – 240m, niem. Dittersoft) – duża wieś w dolinie  Prudnika, przy 
drodze z Prudnika do Krzyżkowic. Urodzajne lessowe ziemie sprzyjały bardzo wczesnemu 
osadnictwu, czego świadectwem jest neolityczny, krzemienny toporek (ok. 4000-1700 lat 
p.n.e.) i cmentarzysko z okresu kultury łużyckiej ( ok. 1000 lat p.n.e.), odkryte podczas 
wykopalisk, prowadzonych przez prudnickie muzeum ( lata 60 XX w.) W tym okresie palono 
ciała zmarłych, chowając szczątki w popielicach. Wierzono w oddzielną od ciała duszę,  
o czym świadczyły otwory w popielicach (taka popielica jest w muzeum prudnickim). 
Znaleziono tu też gliniane krążki, ptaszki i swastyki, wskazujące na kult słońca.  
W dokumentach wieś pojawia się w 1284 roku jako Theodorici - Villa, a potem Villa Dimitri, 
co wskazuje na założenie wsi przez kolonistów z zachodu. Przebiegała tędy średniowieczna 
droga z Nysy do Opawy, przy której jeszcze w XIX w. działał urząd celny.  
Wieś już w XIV w. należała do prudnickich dóbr zamkowych. Zachowało się pismo z 1302,  
w którym Henryk z Rosenbergu, posiadacz Prudnika, potwierdza sprzedaż sołectwa  
w Dytmarowie z 8 zagrodami, ławą mięsną i chlebową (czyli prawem handlu). Sprzedającymi 
byli Arnold i Sandz Chocimia. Następni właściciele Prudnika i okolic podarowali 
proboszczom prudnickim pole w Dytmarowie. Dokument ks. Władysława Opolczyka (1384), 
potwierdza dwóm mieszczanom prudnickim własność sołectwa i prawo wypasu owiec 
(znajduje się  w muzeum w Prudniku). Z  XV w. znamy jako właściciela sołectwa  
M. Roricha, a potem Mikołaja z Szybowic i jego córkę Walpurię. Sołtys w czasie wojny 
służył swemu panu w zbroi i na koniu, utrzymywał też strażnika zamkowego. Dytmarów  
i okoliczne wsie (z prudnickim zamkiem) były własnością króla, który sprzedał je miastu  
za bardzo wielką wówczas sumę  (1597).  Mieszkało tu wtedy tylko 36 osób, była karczma. 
Zgodnie z poleceniem królowej Izabelli mieszkańcy musieli się opiekować młynem  
w Prudniku, dostarczając kamienie młyńskie i czyszcząc młynówkę. W czasie wojny 
trzydziestoletniej obozowała tu kawaleria ks. cieszyńskiego, wyrządzając wiele szkód.  
23 lipca 1690r. od uderzenia pioruna w wieżę kościelną spłonęła w ciągu godziny cała wieś 
oprócz plebanii. Wielki pożar wybuchł też w 1857 roku.  Spłonęło wtedy 130 budynków!  
Na pamiątkę pierwszego z tych pożarów odprawiano jeszcze przed I wojną światową 
corocznie specjalne nabożeństwo. Około 1830 roku  mieszkało tu 520 osób, był młyn wodny, 
3 tkaczy i garbarz. Później powstała „stacja celna” przy przejściu granicznym do Slezskych 
Pavlovic, młyn parowy i kilka gospód. 

Niedatowanym zabytkiem jest nieforemny granitowy krzyż pokutny, stojący przy 
drzewie i skrzyżowaniu dróg: Prudnik - Krzyżkowice i Lubrza – Skrzypiec. Ma on wymiary 
77 (wysokość) x 40 (szerokość) x 20 cm (grubość). O jego powstaniu mówią 3 podania: 
zabito tu oficera szwedzkiego lub oficera  pruskiego w czasie wojen napoleońskich (krzyż 
postawili przyjaciele), albo też owczarz zabił podczas kłótni drugiego owczarza. 
 Przy skrzyżowaniu na wzgórzu stoi kościół pw. Wniebowzięcia NMP (do 1706 roku  
św. Barbary,  potem św. Katarzyny). Kościół był wzmiankowany już w 1321roku, jako 
filialny z Prudnika, a na początku XV W. pojawił się proboszcz Mikołaj. Był on tak ubogi, 
 że nie mógł płacić, nawet zbożem, czynszu za wydzierżawione pole. Z kościołem związany 
był zawsze nauczyciel,  zwany „bakałarzem”, a utrzymujący się za 120 chlebów (rocznie)  
i „kolędowe” 3 razy do roku. Przez pół wieku (ok. 1590 - l650) kościół wykorzystywali 
ewangelicy. Jeszcze dużo później katolicki proboszcz nie potrafił znaleźć chętnych na 
pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Głogówku. Być może dlatego, że lubił pić. 
Obecny kościół powstał po pożarze, w 1857-64r. ze starszego zachowała się gotycko - 
renesansowa wieża obronna (strzelnice) z attyką  „w jaskółczy ogon”, bardzo popularną  
na Śląsku i murowanym hełmem (1600r.) . Przypomina ona nieco Wieżę Bramy Dolnej  
w Prudniku- dołem kwadratowa, a górą ośmioboczna, choć dobudowano do niej neogotyckie 
szkarpy. W wieży średniowieczny dzwon z napisem minuskułowym. Zarówno z zewnątrz 
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jak i wewnątrz, kościół urządzony jest w neogotyckim stylu (rzeźby, konfesjonały  
ze sterczynami, stacje drogi krzyżowej na złotym tle, organy, sklepienie krzyżowo-żebrowe). 
Ze starszej budowli pochodzi tylko XVI-wieczna kropielnica. Ołtarz główny MB z fundacji 
jednego z proboszczów, z 1851r. (obok postaci apostołów). W ołtarzach bocznych: z prawej – 
św. Florian i rzeźby świętych: Alojzego, Antoniego, Hermana i Mikołaja; z lewej – Matka 
Boska podająca dzieciątko św. Antoniemu na złoconej blaszce. W prezbiterium obraz 
Ofiarowania w świątyni. Nad wejściem do kościoła figura MB. Przy kościele, otoczonym 
starym murem (XVI w.) z neogotycką bramą ( 1857r.), widnieją grobowce kloatorów, 
 a na ścianach – epitafia z XIX w.  Do muru przylega kaplica z obrazem Modlitwa w Ogrójcu. 
Sprzed kościoła ładny widok na Lipowiec. Plebania z 1821r. zachowała sklepienie 
kolebkowe. Poprzednia budowla była w tak złym stanie, że sam minister d.s. Śląska von 
Hoym, będący tu przejazdem, obiecał sfinansować budowę nowej. Nie dotrzymał słowa; stary 
budynek zawalił się.  Przy skrzyżowaniu stoi też otoczona ozdobnym płotkiem klasyczna 
figura św. Jana Nepomucena z XVIII w. Na profilowanym postumencie. O zamożności wsi 
świadczą i dziś charakterystyczne „zagrody frankońskie”(XVIII-XX w.) występujące też  
w okolicznych wsiach. Szczytami do ulicy 2 wąskie domy: większy należał do gospodarza, 
 a w mniejszym tzw. wycużniku, mieszkali zwykle jego rodzice. Mały dziedziniec jest czasem 
zamknięty z przodu ozdobną bramą i furtkami, a z tyłu- stodołą. Czasem szczyt domu 
 jest ozdobiony dekoracją stiukową ( np. nr 38 ), lub też umieszczonym tam krzyżem  
lub obrazkiem. Przy szkole figura św. Józefa z Dzieciątkiem. Opodal skrzyżowania – krzyż  
z 1913r.  
 
Wykaz obiektów chronionych: 1. kościół parafialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej z 1857r. 

            2. mur kościelny z XVI w. z neogotycką bramą 
 
3. krzyż pokutny 
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4. kapliczki przydrożne 

       5. krzyże przydrożne 
6. domy ozdobione dekoracją stiukową (np. nr 38) 
 

       7. zagrody frankońskie 
 
8. figura św. Jana Nepomucena z XVIII W., na profilowanym postumencie 
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9.  pomnik poległych żołnierzy w I wojnie światowej 

         
10.  zabudowania po byłym majątku ziemskim 
 
11.  plebania z 1821r. - zachowała sklepienia kolebkowe 

                
 
2.3. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SLUŻĄCYCH UJĘCIU STANU RZECZYWISTEGO.  
2.3.1. Środowisko przyrodnicze i zasoby naturalne. 
        Sołectwo Dytmarów podobnie jak cała Gmina leży na pograniczu dwóch krain 
geograficznych: Niziny Śląskiej i Sudetów Wschodnich. Sołectwo graniczy z otuliną Parku 
Krajobrazowego Gór Opawskich, co zapewnia mu wysoki 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 
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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 miąższ waha się od zera do kilkudziesięciu metrów. 
Utwory czwartorzędowe to w większości osady moreny dennej, głownie w kopalnych 
dolinach rzecznych. 
 
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, gleby 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), występują 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 
(VI) zajmują tylko 3,3% powierzchni gminy. 
W odniesieniu do sołectwa Dytmarowa klasyfikacja występujących tu gleb przedstawia  
się następująco w przyjętych formach tabelarycznych: 
 
Tabela 3. Udział powierzchni klas gruntów ornych wyrażony w procentach 

Udział klas w % do zajmowanej powierzchni Obręb 
I II IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz Razem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Dytmarów 8,5 46,5 21,2 8,6 0,2 - - - - 85 
Źródło: zbiory własne 
 
Tabela 4. Udział w procentach zajmowanej powierzchni przez użytki zielone 

Udział klas w % do zajmowanej powierzchni Obręb 
I II III IV V VI Razem 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Dytmarów 0,2 0,7 1,7 0,01 - - 2,61 
Źródło: zbiory własne 
 
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 

Id: 4FF867A5-CBFC-48AE-8D2E-686CD3DE777F. Podpisany Strona 9



hydrogeologicznych jest brak rozwiniętej sieci rzecznej oraz mała zasobność wodna cieków 
powierzchniowych. Cały obszar gminy Lubrza położony jest w dorzeczu rzeki Osłobogi, 
który jest lewostronnym, bezpośrednim dopływem Odry. 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 Osłobogi, teren zachodni gminy  Potok Browiniecki oraz Młynówka – północno-wschodnia część gminy. 
 
Hydrogeologia (wody podziemne) 
       Pod względem hydrogeologicznym na terenie gminy Lubrza występują wody podziemne 
w czwartorzędowej i trzeciorzędowej formacji geologicznej oraz w utworach karbonu 
dolnego. Czwartorzędowe piętro wodonośne występuje powszechnie. Wydajność warstwy 
wodonośnej waha się od kilku do 90m3/h, mieszcząc się najczęściej w granicach 10-50m3/h. 
Warstwy wodonośne czwartorzędu eksploatowane są w Skrzypcu, Stadninie Koni Lisy 
 i w Prężynce. Woda o dobrej jakości. Trzeciorzędowe, zalegające w warstwach piasku 
występują na głębokości od kilku do 140m, a przeważnie 30-60cm. Trzeciorzędowy poziom 
wodonośny eksploatowany jest w Olszynce. Woda zawiera zawyżone ilości Fe i duże Mn.  
 
Klimat 
 Położenie geograficzne gminy, w tym sołectwa Dytmarów 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 
rośli 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 +18°C) i sierpień (+16°C), 
a najzimniej jest w lutym ( średnia temperatura -4 °C) i styczniu (- l°C).  Średnia roczna suma 
opadów waha się pomiędzy 730 mm a 650 mm. 
Na terenie gminy dominują wiatry zachodnie (25,8%). Jedynie w lutym przeważają wiatry 
południowo- wschodnie, a w kwietniu północno-zachodnie. 
Z przedstawionych danych wynika, ze 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 % (ok. 836 ha) 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 liściastych, bardziej złożonym składem gatunkowym, układem 
warstwowym od sztucznych drzewostanów iglastych.  
 
2.3.2. Gospodarka 
       Miejscowość Dytmarów jak i cała gmina to region o typowym charakterze rolniczym.   
Na terenie gminy działalność rolnicza prowadzą Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne, obecnie 
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jest ich 3.  Na terenie gminy nie ma dużych zakładów przemysłowych, liczną grupę stanowią 
drobne przedsiębiorstwa z rozwiniętymi usługami takimi jak: stolarstwo, budowlane, 
transportowe, i rzemiosło drobne. We wsi Dytmarów funkcjonuje także kilka sklepów 
spożywczych i  ogólnobranżowych. 
 
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.  
W strukturze użytkowania gruntów zdecydowanie dominują grunty orne, stanowiące ok. 74% 
powierzchni całej gminy.  
 
2.3.4. Turystyka          Walory turystyczne Gminy Lubrza są przede wszystkim pochodną dużych wartości jej 
środowiska przyrodniczo - krajobrazowego. Decyduje o 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 obiekt (zarówno w formie 
gospodarstw agroturystycznych jak i obiektów turystycznych) . Gmina posiada wyznaczony 
 i oznakowany szlak rowerowy. Wydano także informator odnośnie przebiegu tej trasy  
i opisano w nim miejsca oraz zabytki warte odwiedzenia. 
 
2.3.5.   Kultura i sport         W sferze sportu i rekreacji, mieszkańcy Dytmarowa mogą korzystać na co dzień  
z wielofunkcyjnego boiska do gry, które znajduje się przy budynku Szkoły Podstawowej oraz 
boiska do piłki nożnej przy drodze do Skrzypca. W miejscowości funkcjonuje stowarzyszenie 
LZS Dytmarów, zarówno w kategorii juniorów jak i seniorów. Prężnie  działają członkowie 
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Należy również 
wspomnieć o działalności Rady Parafialnej.  
Ponadto istnieje możliwość uczestnictwa w imprezach kulturalno-sportowych odbywających 
się na terenie Gminy Lubrza. Poniżej przedstawiono wykaz imprez w których mieszkańcy 
Dytmarowa uczestniczyli w 2015r. Niektóre z nich mają charakter cykliczny. 

 
Miesiąc Miejscowość Impreza 
styczeń Lubrza Orszak Trzech Króli i Koncert Noworoczny  
styczeń Lubrza, Skrzypiec, 

Trzebina, Dytmarów 
Spotkanie opłatkowe  

styczeń GOK Lubrza Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży 
luty Lubrza Turniej Gier Komputerowych LAN-WARS 

marzec Lubrza, Olszynka, 
Trzebina, Dytmarów 

Dzień Kobiet 

marzec GOK Lubrza Tradycje kulinarne Gminy Lubrza i gmin ościennych  
 

czerwiec 
Trzebina, Lubrza, 

Skrzypiec, Jasiona, 
Prężynka, Olszynka, 

Dytmarów 

 
Pikniki Rodzinne z okazji Dnia Dziecka 
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lipiec- 
sierpień 

Lubrza Wesołe wakacje 

wrzesień Krzyżkowice Dożynki Gminne 
październik Lubrza Lekcja muzyczna dla uczniów szkoły podstawowej i 

gimnazjum 
listopad Lubrza Zaduszki – program słowno-muzyczny 
listopad Dytmarów, Trzebina, 

Lubrza 
Korowód ulicami wsi ze Św. Marcinem  
na koniu 

grudzień Lubrza, Dytmarów, 
Jasiona, Trzebina 

Spotkanie z Mikołajem 

 
2.3.5. Struktura demograficzna, rynek pracy i bezrobocie.          Analiza dotycząca struktury demograficznej, rynku pracy i bezrobocia jest możliwa 
tylko w stosunku do wskaźników odnoszących się dla całej gminy. W związku z tym 
wskaźniki zawarte w rozdziale odnoszą się proporcjonalnie także do samej miejscowości 
Dytmarów. 
 
Struktura demograficzna Gmina Lubrza zaliczana jest do obszarów słabo zurbanizowanych, intensywnego rozwoju 
rolnictwa. Obejmuje 11 sołectw o powierzchni 84 km2 i zaludnieniu w l998 roku 
mieszkańców. Gęstość zaludnienia terenu systematycznie się zmniejsza i wynosiła  
57 osób/ km2 ( wg stanu na 1998r.) , 56 osób/ km2  ( wg stanu na 2003r.) , 55 osób/ km2   
(wg stanu na lata 2005-2007), 54 osób/ km2 (wg stanu na lata 2009-2012) , 53 osób/ km2 
(wg stanu na lata 2013-2014). 

 
Tabela 5. Struktura ludności Gminy Lubrza 

Lata Ludność ogółem Mężczyźni Kobiety Gęstość zaludnienia 
 na 1 km2 

2005 4531 2190 2341 55 
2007 4494 2178 2316 55 
2009 4469   54 
2011 4451   54 
2012 4415   54 
2013 4363 2112 2251 53 
2014 4360 2113 2247 53 
2015 4338 2106 2232 52 

  Źródło: BEL Lubrza Na spadkowa tendencję zaludnienia Gminy Lubrza ma wpływ głównie duża migracja 
zarobkowa do krajów Zachodniej Europy ( Niemcy, Wielka Brytania). Zjawisko to jest 
odpowiedzią na przystosowanie się ludności do warunków ekonomicznych, w tym zmiany 
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strukturalne czy dążenie kobiet do samorealizacji, oraz rosnący konsumpcjonizm. Na terenie 
Gminy Lubrza występuje odpływ młodych ludzi w celu znalezienia pracy. 
 
Rynek  pracy  i  bezrobocie 
 Rynek pracy na terenie Gminy Lubrza jak i w samej miejscowości Dytmarów jest 
powiązany ze stanem funkcjonowania rolnictwa, w którym to zatrudnionych jest najwięcej 
osób.  

Tabela 6. Wskaźnik bezrobocia w Powiecie Prudnickim ( w %) 
Powiatowy 

Urząd Pracy  
w Prudniku 

Stopa bezrobocia w % na dzień 30 kwietnia 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Powiat 16,1 13,5 16,8 18,6 18,6 19,5 20,4 17,8 

Województwo 11,9 9,8 12,9 13,6 13,3 14,4 14,2 11,8 
Kraj 11,2 9,5 12,1 12,4 12,5 13,4 13,4 11,4 

Źródło: Dane statystyczne PUP w Prudniku 
 Analizując wskaźniki dla całego Powiatu Prudnickiego należy wskazać malejącą liczbę 

bezrobotnych na przestrzeni ostatnich lat. Jednak bezrobocie wciąż jest na wysokim 
poziomie. 

 
Tabela 7.  Liczba bezrobotnych w Gminie Lubrza  

Liczba bezrobotnych 
w tym 

 
 

LUBRZA  
 

Ogółem Kobiety Długotrwale 
bezrobotni 

Do 25 
roku życia 

Pow. 50 
roku 
życia 

Bez 
kwalifikacji 
zawodowych 

Zwolnieni 
 z przyczyny 
dot. Zakładu 

pracy 
Stan na 

31.12.2008 
186 110 92 35 43 64 9 

Stan na 
31.12.2009 

247 117 88 64 39 76 7 

Stan na 
31.12.2010 

266 125 123 60 56 83 9 

Stan na 
31.12.2011 

261 138 155 48 64 91 7 

Stan na 
31.12.2012 

294 141 150 63 73 87 14 

Stan na 
31.12.2013 

304 145 180 75 65 81 8 

Stan na 
31.12.2014 

282 145 166 52 62 87 10 

Źródło: Dane statystyczne PUP w Prudniku 
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Liczba bezrobotnych na przestrzeni lat ulega niewielkim wahaniom. Największe 
bezrobocie Gmina Lubrza posiadała pod koniec 2012r. i pod koniec 2013r. Zdecydowanie 
najmniejsze bezrobocie było pod koniec 2008r. Wg stanu na 31.12.2014r. kilka istotnych 
danych ( liczba bezrobotnych ogółem, liczba długotrwale bezrobotnych, liczba bezrobotnych 
do 25 roku życia, liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia) uległo zmniejszeniu, 
 co dobrze rokuje na przyszłość. 

 
2.3.7.  Komunikacja 
         Potrzeby komunikacyjne miejscowości Dytmarów 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 z miastem Prudnik, Głogówek i Opole odgrywa system 
drogowy. W pobliżu miejscowości Dytmarów przebiega droga krajowa Nr 40, a  przez 
miejscowość przebiega droga powiatowa, co zapewnia dojazd do granicy państwa 
w  Krzyżkowicach. 
 
2.3.8. Infrastruktura komunalna 
 
Gospodarka wodna 
 
     Miejscowość Dytmarów 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 jest pobierana z 2 czynnych ujęć na terenie gminy –  Skrzypiec i Prężynka. 
 
Gospodarka ściekowa 
            Ogólnie na terenie gminy brak jest zorganizowanych systemów odbioru   
i oczyszczania płynnych ścieków bytowych. Gospodarka ściekowa w miejscowości Lubrza 
opiera się na powszechnym - przejściowym gromadzeniu ścieków w bezodpływowych 
zbiornikach wybieralnych oraz w coraz częściej stosowanych biologicznych przydomowych 
oczyszczalniach ścieków. Powodem takiej sytuacji jest brak systemu kanalizacji ściekowej  
na obszarze całej Gminy Lubrza.  
 
Gospodarka odpadami 
        Obowiązki związane z gospodarką odpadami komunalnymi po wejściu w życie zmian  
do   ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 01 lipca 2013 roku przejęła  
gmina. Do zbiórki odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy wyznaczony 
został Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, który  odpłatnie  zbiera  
i składuje odpady komunalne  na wysypisku w Domaszkowicach z możliwością odzysku tych 
odpadów. Pozostałe odpady takie jak popiół i gruz z rozbiórek, zakład dostarcza na 
wysypisko śmieci w Prudniku bez możliwości odzysku.  Ponadto szkło zebrane podczas 
zbiórki odpadów segregowanych składowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych było sprzedawane do wyspecjalizowanego zakładu. 
Gmina zaopatrzyła mieszkańców w worki do segregacji poszczególnych frakcji   
odpadów. Popiół gromadzony jest w kontenerach specjalnie oznaczonych dla tego typu 
odpadu. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest 
od mieszkańców gminy dwa razy do roku w wyznaczonych terminach. 
Gmina nie posiada punktu, gdzie mogłaby następować segregacja odpadów komunalnych  
zmieszanych. Odpady składowane są na wysypisku odpadów komunalnych 
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w Domaszkowicach. Na terenie gminy Lubrza nie ma możliwości przetwarzania odpadów 
komunalnych.  

 
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 gruntach gminy 
Lubrza zlokalizowana jest ciepłownia, produkująca ciepło dla miasta Prudnika. 

Gmina posiada możliwość lokalizacji urządzeń dla alternatywnych źródeł energii,  
w tym farm wiatrowych lub pojedynczych elektrowni wiatrowych. Taka inwestycja jest 
możliwa w przypadku pojawienia się inwestora, który byłby zainteresowany taką inwestycją. 

Na analizowanym obszarze brak jest w chwili obecnej sieci gazu przewodowego 
zaopatrującego mieszkańców w gaz. 

 
Sieć telekomunikacyjna 
 Gmina znajduje się w zasięgu nadajników sieci telefonii komórkowej, które zaspakajają 
zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne i powoli wypierają korzystanie z telefonii 
stacjonarnej. Większość mieszkańców posiada dostęp do sieci telefonicznej, co umożliwia 
komunikację międzymiastową i międzynarodową. Dostęp do Internetu, jest możliwy,  
ale utrudniony. W miejscowości Dytmarów część mieszkańców posiada dostęp 
do Internetu, jednak istnieje potrzeba rozbudowy tej sieci w związku z rosnącą rolą tego 
środka komunikacji jako sposobu przekazywania informacji. 
 
3. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU 
DLA  ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW DYTMAROWA. 
 W  miejscowości Dytmarów znajdują się liczne obiekty o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców. Z uwagi na lokalizację oraz specyfikę tych miejsc, chętnie skupiają się wokół nich nie tylko mieszkańcy Dytmarowa. Wszystkie znaczące obiekty są położone  wzdłuż drogi powiatowej  przebiegającej przez 
Dytmarów. Teren ten, ze względu na układ przestrzenny wsi, pełni również bardzo ważną 
funkcję dla mieszkańców. W obszarach tych znajduje się Ośrodek Zdrowia – pełniący funkcję 
podstawowej opieki zdrowotnej, Kościół, Gminne Przedszkole Publiczne, Szkoła 
Podstawowa z boiskiem wielofunkcyjnym służącym nie tylko uczniom szkoły, ale 
 i wszystkim chętnym mieszkańcom Dytmarowa oraz Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej – 
miejsce organizowania imprez i spotkań mieszkańców. Należy też wspomnieć o boisku  
do piłki nożnej zlokalizowanym przy drodze na Skrzypiec. 
 
4.  ANALIZA  SWOT  DLA  MIEJSCOWOŚCI  DYTMARÓW. 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.  
   
Mocne strony:  aktywna społeczność lokalna, struktura wiekowa, silne powiązania rodzinne,  zgodne współżycie mieszkańców, 
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 otwartość mieszkańców,  atrakcyjne warunki przyrodnicze i krajobrazowe,  położenie przygraniczne bliska dostępność do przejścia granicznego w Krzyżkowicach 
i Trzebinie,  dziedzictwo - zabytki: kościół parafialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej z 1857r. 
mur kościelny z XVI w. z neogotycką bramą, krzyż pokutny, kapliczki przydrożne 
zagrody frankońskie, figura św. Jana Nepomucena z XVIII w., na profilowanym 
postumencie, plebania z 1821r. - zachowała sklepienia kolebkowe,  baza oświatowa / punkt przedszkolny, Szkoła Stowarzyszeniowa,  prężnie działające instytucje kultury/ (Gminny Ośrodek Kultury),  aktywne organizacje społeczne, Koło Gospodyń Wiejskich , Ochotnicza Straż Pożarna 
dobra współpraca z parafią,  dostępna świetlica wiejska,  rozwiązany problem zagospodarowania śmieci. 

 
Słabe strony:  brak dostępnych lokalnych miejsc pracy,  ukryte bezrobocie w rolnictwie,  niska funkcjonalność obecnego pomieszczenia świetlicy,  słabe wyposażenie pomieszczenia świetlicy,  brak ofert na spędzanie czasu wolnego dla młodzieży,  niski przyrost naturalny i starzenie się społeczeństwa,  pogłębiające się zubożenie społeczeństwa,  brak kanalizacji i sieci gazowej,  migracja do większych miast i za granicę,  słabo wyposażony plac zabaw dla dzieci,  niedostatek miejsc do rekreacji (np. siłownia zewnętrzna),  zły stan dróg gminnych ,brak ścieżki rowerowej,   niedostateczna promocja miejscowości. 

 
Szanse: 
  możliwość większego pozyskania i lepsze wykorzystanie środków pomocowych,   integracja i współpraca z miejscowościami i sąsiednimi gminami,  modernizacja, poprawa stanu dróg gminnych,  wzrost świadomości społecznej we wszystkich sferach życia,  wzrost poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców,  promocja miejscowości,  prowadzenie kursów i szkoleń. 
 
Zagrożenia: 
  duża konkurencja w ubieganiu się o środki finansowe,  brak wystarczających środków własnych na poziomie wsi na inicjatywy społeczne,  starzejące się społeczeństwo,   migracja osób młodych do miast i za granicę,  ukryte bezrobocie w rolnictwie,  niewłaściwa polityka rolna Państwa,  brak zainteresowania firm zewnętrznych tworzeniem miejsc pracy w gminie. 
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SZANSE ZAGROŻENIA MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
- bliskość miasta 
Prudnik, 
-możliwość uzyskania 
zewnętrznych środków 
finansowych na wsparcie 
realizacji zaplanowanego 
rozwoju wsi,  
- dostępność do szkół, 
- bliska dostępność do 
przejścia granicznego  
w Krzyżkowicach 
i Trzebinie, 
- pozyskanie 
zewnętrznych inwestorów 
(zagranicznych) 
 

-duża konkurencja w 
ubieganiu się o środki 
finansowe 
-brak wystarczających 
środków własnych na 
poziomie wsi na 
inicjatywy społeczne, 
-migracja zarobkowa 
młodzieży, 
-ukryte bezrobocie  
w rolnictwie, 
-niewłaściwa polityka 
rolna Państwa, 
-niespójność i mało 
estetyczny wygląd, 

-zgodne współżycie 
mieszkańców, 
-dobry standard 
zamieszkania, 
-dobre uzbrojenie w sieć 
wodociągową, 
elektryczną, 
-rozwiązany problem 
zagospodarowania 
śmieci, 
-prężnie działający 
Gminny Ośrodek Kultury, 
-organizacja Dożynek 
Wiejskich i imprez 
okolicznościowych 
-prężna Ochotnicza Straż 
Pożarna 

-niski przyrost naturalny  
i starzenie się 
społeczeństwa, 
-pogłębiające się 
zubożenie społeczeństwa, 
-mała ilość miejsc pracy, 
-ukryte bezrobocie  
w rolnictwie, 
-brak kanalizacji i sieci 
gazowej, 
-migracja do większych 
miast i za granicę, 
- słabo wyposażony plac 
zabaw dla dzieci, 
-niedostatek miejsc do 
rekreacji (np. siłownia 
zewnętrzna) 
-brak ścieżki rowerowej  

 
3. PLANOWANE KIERUNKI ROZWOJU. 
      Stworzenie odpowiedniej infrastruktury dla poprawy warunków życia mieszkańców  
to priorytetowy cel przy wyznaczaniu kierunków rozwoju wsi i sołectwa Dytmarowa. 
W oparciu o: 
- przyjęty cel priorytetowy, 
- wyniki ankiet dla mieszkańców sołectwa Dytmarów, 
- wnioski z analizy SWOT, 
- następujące założenia: 
 
1) jednym z głównych źródeł zarobkowych mieszkańców Dytmarowa jest praca  

w rolnictwie, 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 Dytmarowa zgodnie z poniższym wykazem. 
 
Planowane kierunki rozwoju: 
 
1) Poprawa bytu mieszkańców poprzez: a) podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości, 

b) podejmowanie działań promocyjnych mających na celu przyciągniecie do Dytmarów 
inwestorów, 

c) stworzenie warunków do działań inwestycyjnych mieszkańców wsi. 
 
2) Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez: a) poprawę estetyki wsi ( klomby, nasadzenia, skwerki), 

b) poprawę infrastruktury społecznej i sportowej (doposażenie placu zabaw, ścieżka 
rowerowa), 
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c) poprawa infrastruktury technicznej ( np. parkingi ), 
d) dbanie o stan środowiska naturalnego. 
 

3) Zachowanie tożsamości życia wiejskiego poprzez: 
 a) zachowanie charakteru wsi wielopokoleniowej, 

b) kultywowanie tradycji, 
c) planowanie przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną, 
d) zacieśnianie współpracy z Czechami, 
e) stworzenie nowych możliwości dla organizacji działających na terenie Dytmarowa 

(doposażenie sali w OSP). 
 

Rozwój wsi w zaplanowanych kierunkach zostanie osiągnięty poprzez wykonanie 
inwestycji z zakresu: 1) poprawa i modernizacja ciągów pieszych i drogowych wpływających na komunikację; 

2) budowa i rozbudowa infrastruktury społeczno- kulturalnej miejscowości; 
3) budowa i modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej wsi Dytmarów; 
4) budowa kanalizacji i doprowadzenie instalacji gazowej wraz z rozprowadzeniem  

do poszczególnych gospodarstw domowych, ewentualnie budowa przydomowych  
ekologicznych oczyszczalni ścieków; 

5) rewitalizacja budynków zabytkowych, odnawianie elewacji kościoła parafialnego 
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dytmarowie, remont schodów, bramy bocznej 
i muru kościelnego lub konserwacja lokalnych zabytków. 

 
5.  OPIS  PLANOWANYCH  PRZEDSIĘWZIĘĆ.  

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. 

Na podstawie analizy potrzeb mieszkańców sołectwa Dytmarów, miejscowych 
przedsiębiorców i stowarzyszeń spośród propozycji składanych w formie ankiet lub ustnie, 
wyłoniły się główne propozycje przedsięwzięć do realizacji w najbliższym czasie: 
- modernizacja dróg gminnych, 
- rewitalizacja budynków zabytkowych, odnawianie elewacji kościoła parafialnego p.w.  
Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dytmarowie, remont schodów, bramy bocznej i muru 
kościelnego, 
- budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Dytmarowie,  
- doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej – z placu zabaw 
korzystają dzieci z całej wsi – jest ogólnie dostępny dla mieszkańców, 
- budowa parkingu przy kościele, 
- budowa ścieżki rowerowej,  
- budowa zewnętrznej siłowni,  
- opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 
- modernizacja boiska i szatni przy boisku LZS – widownia oraz modernizacja oświetlenia, 
- budowa nowoczesnej strony internetowej, 
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej – skwerki, klomby, ławki, mała architektura, 
- budowa miejsc do parkowania przy przedszkolu, 
- gazyfikacja i skanalizowanie wsi, 
- zwiększenie funkcjonalności obecnego pomieszczenia świetlicy OSP, między innymi przez 
doposażenie  pomieszczenia ( m.in. w sprzęt audiowizualny, aparat fotograficzny, projektor, 
ekran ścienny itp.), 
- organizowanie przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną.  
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6. REALIZACJA  ZADAŃ  WYTYPOWANYCH  DO  WSPÓŁFINANSOWANIA   
     Z   DZIAŁANIA  „ODNOWA I  ROZWÓJ  WSI.” 
 Przedsięwzięcia ujęte w niniejszym Planie Odnowy Miejscowości są zgodne  
z założeniami zawartymi w strategicznych dokumentach rozwoju Polski, województwa 
 i gminy, a w szczególności  Krajowy Plan Strategiczny, Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy 
Lubrza. Planuje się, iż zadania będą realizowane ze środków własnych Gminy Lubrza, a także  
z funduszy podmiotów pozarządowych oraz ze źródeł zewnętrznych. 
Finansowanie zewnętrzne opierać się będzie przede wszystkim o fundusze 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. 
 
7.   SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI DYTMARÓW. Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie  
go w życie uchwałą Rady Gminy w Lubrzy. Odpowiedzialnym za jego realizację będzie Wójt 
Gminy Lubrza. 
System wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Dytmarów 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 Dytmarów, 
- Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Lubrzy, 
- Gminny Koordynator  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 powołać grupy robocze, korzystać z opinii 
niezależnych ekspertów lub innych instytucji. 
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8.   SYSTEM  MONIROWANIA  I  OCENA   PLANU  ODNOWY  MIEJSCOWOŚCI.   
        PUBLIC  RELATIONS  PLANU. 
 
SYSTEM  MONITOROWANIA PLANU  ODNOWY  MIEJSCOWOŚCI  
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 rzeczowy 
       Dostarcza danych obrazujących postęp we wdrażaniu Planu. Odbywa się on poprzez 
analizowanie danych podzielonych na 3 kategorie: 

1. Wskaźniki produktu – odnoszą się one do rzeczowych efektów działalności. Są to 
efekty, które osiągamy bezpośrednio na skutek wydatkowania środków. 

2. Wskaźniki rezultatu – odpowiadają one bezpośrednim i natychmiastowym efektom 
wynikającym  z realizacji Planu. 

3. 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 zaplanowanymi ( 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. 
 
OCENA PLANU ODNOWY MIEJCOWOŚCI 
 Przygotowanie oceny wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Lubrza należeć będzie 
do obowiązków Zespołu Zarządzającego i Koordynującego Plan. 
Ocena będzie dokonywana w następujących terminach: 
a) po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań przewidzianych w Planie, 
b) ocena roczna- raport z  oceny wdrażania Planu. 
 
    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  MIEJSCOWOŚCI.       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 członkowstwa.  

Id: 4FF867A5-CBFC-48AE-8D2E-686CD3DE777F. Podpisany Strona 20



 
Komunikacja społeczna polegać będzie na: 

1. 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. 

2. Zapewnieniu informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy 
wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Gminy 
i Sołectwa. 

3. Inicjowaniu dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym. 
4. Zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie  

i realizowanie planu w zakresie działań informatycznych i promocyjnych poprzez 
wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia. 

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