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UCHWAŁA nr XXXI/222/2010 

RADY GMINY LUBRZA 

z dnia 30 września 2010r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą ,, Plan odnowy miejscowości Jasiona” 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 

113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, 

poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 

1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje: 

 

      § 1. 

Zatwierdza się i przyjmuje do realizacji w ramach posiadanych środków  przedłoŜony przez 

Radę Sołecką sołectwa Jasiona program pod nazwą ,, Plan odnowy miejscowości Jasiona na 

lata 2010 - 2017” stanowiący załącznik do uchwały. 

 

      § 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza. 

 

      § 3. 

Traci moc Uchwała Rady Gminy Lubrza Nr XXIII /169 /09 z dnia 29 września 2009r. w 

sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą ,, Plan Odnowy Miejscowości Jasiona”. 

 

      § 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 
       Rady Gminy Lubrza 

Krzysztof Sobstyl 



 
 

2 
 
 

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Lubrza 

Nr XXXI/222/2010 z dn. 30.09..2010r. 

 

PLAN ODNOWY 
 MIEJSCOWOŚCI JASIONA 

 
 
Gmina Lubrza 
Powiat Prudnicki 
Województwo Opolskie 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

JASIONA WRZESIEŃ 2010 
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SPIS TREŚCI 
 
 
 

1. Wprowadzenie.                                                                                             
 

2. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na obszarze miejscowości .                                                                                   
 

2.1. Podstawowe informacje na temat sołectwa. 
 

2.2. Historia i dziedzictwo kulturowe. 
 

2.3. Inwentaryzacja zasobów służących ujęciu stanu rzeczywistego. 
 

3. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym  znaczeniu dla  zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców 

 
4. Analiza SWOT dla miejscowości. 

 
5. Planowane kierunki rozwoju. 

 
6. Opis planowanych przedsięwzięć  

 
7. Realizacja zadań wytypowanych do współfinansowania z działania osi 3    

              „ odnowa i rozwój wsi„                       
 

8. System wdrażania planu odnowy miejscowości. 
 

9. System monitorowania i oceny planu odnowy miejscowości. 
 

9.1. System monitorowania planu odnowy miejscowości. 
 

9.2. Ocena Planu Odnowy Miejscowości.  
 

9.3. Public relations POM Jasiona . 
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WPROWADZENIE 
 
Poniższy Plan Odnowy Miejscowości Jasiona jest dokumentem określającym 
strategię  działań wsi w sferze społeczno - gospodarczej na lata 2010-2017. 
Obowiązek opracowania planu wynika z sektorowego Planu operacyjnego „odnowa 
i rozwój wsi” i  dotyczy Przede wszystkim inwestycji, których wykonanie może być 
dofinansowane z  europejskiego funduszu Rozwoju regionalnego oraz innych 
środków zewnętrznych.                                                                                                                                               
Głównym przesłaniem planu jest przygotowanie Planu Odnowy Miejscowości 
Jasiona w  taki sposób, by w procesie wyznaczania celów rozwoju społeczno –
gospodarczego lokalnych społeczności, włączyć jak najszersze grono odbiorców 
działań.                                                                                                                                                                                                                                             
Potrzeba opracowania planu odnowy miejscowości wynika z kilku przesłanek. 
Najważniejszą  z nich jest konieczność skoordynowanych działań, będącym zbiorem 
potrzeb mieszkańców sołectwa, które w określonym czasie i sytuacji społeczno – 
politycznej, uwzględniając środki jakimi dysponuje gmina, przyczyni się do rozwoju  
miejscowości, podnosząc poziom jej życia. 
Plan Odnowy Miejscowości Jasiona, to opracowanie, które jest wynikiem konsultacji 
społecznych, przeprowadzonych w trakcie zebrań z mieszkańcami.      
         
 2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA NA 
OBSZARZE MIEJSCOWOŚCI. 
 
2.1. Podstawowe informacje na temat sołectwa  
 
Miejscowość Jasiona położona jest w województwie opolskim, powiecie prudnickim, 
w gminie Lubrza. Sąsiadują z nią takie sołectwa jak: 
od wschodu - Dytmarów i Skrzypiec 
od południa -  Trzebinia  
od północy - Lubrza siedziba gminy. 
Na terenie sołectwa funkcjonuje sklep spożywczo – przemysłowy, zakłady usługowe 
oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. Obecnie w Jasionie mieszka 247 
mieszkańców, którzy jako nieliczni zajmują się uprawą roli i usługami. 
Pozostali pracują w oddalonym zaledwie o 3 km mieście Prudnik. 
 
2.2. Historia i dziedzictwo kulturowe 
 
Jasiona - od czasów średniowiecza nazwa Jasiona wskazuje na jej pochodzenie  
słowiańskie (Jassona) jest wzmiankowana w źródłach niemieckich 1233 roku.                                                                                     
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W kronice szkolnej jasiony z 1779 roku, istnieją zapiski jakoby rzeka Prudnik, 
tworzyła w pobliżu Jasiony rozlewisko wodne, w pobliżu którego, znajdowało się 
osiedle, którego mieszkańcy zajmowali się produkcją węgla drzewnego, co 
powodowało, że obok osiedla powstawały wysypiska popiołu. Tłumacząc na język 
niem. Popioł-eschen. Od eschen pochodzi nazwa osiedla - Jaschinka, do którego z 
biegiem lat przybywali osadnicy niemieccy i zakładali swoje gospodarstwa rolne. W 
osiedlu tym, został zbudowany młyn wodny, który po wielu przebudowach istnieje 
do dziś. Drugim  obiektem przemysłowym w osiedlu była cegielnia położona przy 
szosie Prudnik Dytmarów, obecnie nieczynna. Oprócz wymienionych obiektów 
zostały wybudowane 1779 roku drewniana szkoła, której fragmenty zachowały się 
do dziś, oraz w 1900 roku wzniesiono kaplicę. Odnowiona po II wojnie światowej 
kaplica spełnia nadal rolę wiejskiego kościółka, Mieszkańcy dawnej Jaschinki i 
przedwojennej Jassen przywiązywali dużą wagę do symboli religijnych, o czym 
świadczą wzniesione we wsi i poza nią krzyże i kapliczki. Osobliwością jest krzyż 
pokutny, który według  obowiązujących dawniej zwyczajów, postawiony został 
przez zabójcę jako zadość uczynienie za popełnioną zbrodnię. W 1908 roku 
wybudowano murowaną szkołę, a 1923 roku wzniesiono krzyż obok kościoła 
upamiętniających poległych żołnierzy w I Wojnie Światowej mieszkańców Jasiony. 
 

WYKAZ  OBIEKTÓW  ZABYTKOWYCH  JASIONY : 
 
1.Kościółek  Pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny  
2.Kapliczka  Polna  Pw.  Anioła   Stróża 
3.Pomnik Poległych Żołnierzy w I Wojnie Światowej   
4.Krzyż Pokutny 
5.Kapliczki Przydomowe                                                                                                                                 
6. Kapliczka Przydrożna             
7.Młyn                                                                                                                                                                                     
 
 
 
ZESTAWIENIE WARTOŚCI KULTUROWYCH JASIONY PREZENTUJE PONIŻSZA 
TABELA.   
POSZCZEGÓLNE SYMBOLE W NIEJ ZAWARTE OZNACZAJĄ: 
A – Kościółek Pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
B  - Pałac, Dwór 
C  -  Zabudowa Komunalna 
D  - Zabudowa Przemysłowa 
E  -  Zabudowa Gospodarcza 
F  -  Parki 
G  - Cmentarz 
H  - Stanowisko Archeologiczne 
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I  -  Układ Przestrzenny 
M  - Mury 
R  - Obiekty wpisane bądź przewidziane do wpisu do rejestru zabytków 
 
Tabela.1. Zestawienie wartości kulturalnych miejscowości Jasiona. 
Miejscowość A B C D E F G H I M R 
Jasiona +          + 
Źródło  własne: Na podstawie Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowej dla Gminy Lubrza. 

 
 
 
Tabela.2. Obiekty w ewidencji konserwatorskiej i inne wartościowo historycznie. 
Miejscowość Ilość obiektów w ewidencji Ilość innych obiektów 

wartościowych 
historycznie. 

Jasiona                       1 2 
Źródło  własne: Na podstawie Studium  Uwarunkowań .............  . 

 
Tabela.3. Obszary i  obiekty  zabytkowe  miejscowości  Jasiona  wpisane  do  rejestru 
Miejscowość         Obiekt  Dane  o  obiekcie Numer  rejestru 

Jasiona Krzyż  pokutny Materiał -  kamień 
Styl – bez  cech 
Autor – śląski 
Wymiary – 90, 55, 
20(cm) 
 

Ks. B.t  .V- 770/89 

Źródło: na podstawie Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowej dla Gminy  Lubrza 
 

2.3. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH UJĘCIU STANU 
RZECZYWISTEGO 
 
2.3.1. Środowisko przyrodnicze i zasoby naturalne. 
 
Sołectwo Jasiona położone jest na pograniczu Niziny Śląskiej i Sudetów  wschodnich, 
w bliskości z górami opawskimi. Sąsiedztwo to dodaje mu uroku dzięki 
zróżnicowanemu krajobrazowi topograficznemu i wybitnym walorom 
przyrodniczym.                                                                                                                                                                                                                    
Cechą klimatu jest jego łagodność i długi okres wegetacji. We wschodniej części   
Sołectwa dominuje teren płaski, natomiast w jego zachodniej części teren 
pagórkowaty  z licznymi wzniesieniami.  
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GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA                                                                        
 
Sołectwo Jasiona wykształcone jest z Gurnoprekambryjskich i staropaleozoicznych   
gnejsów, łupków  krystalicznych oraz dolnodewiańskich piasków i skał osadowych  
dolnego karbonu. W budowie geologicznej udział biorą utwory czwartorzędowe, 
gdzie  w większości to osady moreny dennej i trzeciorzędowe to głównie utwory, 
gdzie  przedstawicielami są iły, piaski i osady Jezierne. 
 
GLEBY 
 
Gleby przedstawianego obszaru są zróżnicowane. Wpływ na to mają odczyn gleby,  
pojemność sorpcja, gęstość gleby oraz inne jej właściwości.                                                                                                                                                                             
Występują tu przede wszystkim gleby bielicowe brunatne, czarnoziemy 
zdegradowane,  mady i na niewielkim terenie sołectwa piaski, płaty żwirowe i glina. 
Struktura i typ gleb mają znaczący wpływ na dominujące na terenie miejscowości 
typu upraw (burak  cukrowy,  ziemniak, kukurydza). Gleby gminy Lubrza należą do 
najkorzystniejszych pod względem rolniczego wykorzystania gleb. W odniesieniu do 
sołectwa Jasiona udział gruntów w klasach bonitacyjnych przedstawia się 
następująco: 
 
WYKAZ GRUNTÓW W KLASACH BONITACYJNYCH W SOŁECTWIE  JASIONA: 
 
GRUNTY  ORNE                                                                                                                                                     
                                    KLASA     BONITACYJNA 
      I      II    III A    III B   IVA   IVB      V    VI    VIZ RAZEM 
   ---- 8,3500 171,2623 88,4400 8,0200 1,1500 0,9100    ------  ------- 278,1323 
                                             
SADY 
                                    KLASA      BONITACYJNA 
      I      II   IIIA    IIIB    IVA    IVB      V    VI    VIZ RAZEM 
  -----   ----- 0,2300      ---- 0,2300    -----    ----   -----    ----- 0,4600 
 
ŁĄKI                                                                                                                                                                                       
                                     KLASA      BONITACYJNA 
      I      II IIIA    IIIB    IVA     IVB     V    VI     VIZ RAZEM 
   ---- 4,5800 31,3400    ----- 13,6500    ----- 1,0700   -----     ---- 50,6400 
    
PASTWISKA 
                                    KLASA   BONITACYJNA 
     I       II     III     IV         V         VI        VIZ RAZEM 
    ----- 308500 0,9100 0,9300 1,7400 0,1800      ----- 7,6100 
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GRUNTY  POD  LASAMI 
LASY  I  GRUNTY   LEŚNE              12,4400 
GRUNTY   ZADRZEWIONE I  
ZAKRZEWIONE 

              4,6400 

                                                 
GRUNTY   POD  WODAMI 
WODY  MORSKIE  WEWNĘTRZNE               ----- 
WODY  STOJĄCE               ----- 
WODY   PŁYNĄCE              3,4653 
ROWY              2,0550 

 
UŻYTKI  ROLNE  OGÓŁEM                                               336,8423 

 
POWIERZCHNIA     OGÓLNA    
SOŁECTWA 

                                             391,3116 
 

                                          
                                          

HYDROGRAFIA(WODY  PODZIEMNE) 
 
W  gminie Lubrza występują trzy poziomy wodonośne w czwartorzędzie, 
trzeciorzędzie  i karbonie. Utwory wodonośne występują na całym obszarze na 
głębokościach poniżej  3,0 m. Ich miąższość waha się od kilku do nawet 25m. 
Wydajności są różne w zależności od położenia, w osadach  lodowcowych od 1m do 
5m. Największym ciekiem który  prowadzi wody przez cały rok w sołectwie Jasiona 
jest rzeka Prudnik. 
  

KLIMAT 
 
Warunki klimatyczne w sołectwie Jasiona są na ogół sprzyjające zarówno dla roślin 
jak i mieszkańców. Średnia temperatura roczna wynosi od +6c do +8c, wykazująca  
tendencje wzrostowe. Opady atmosferyczne około 800mm, wyładowania 
atmosferyczne występują przez około 20 dni. Dominują zachodnie kierunki wiatrów, 
a  długość okresu wegetacyjnego wynosi 120-180 dni. Większość terenu jest dobrze  
nasłoneczniona. Ponieważ teren jest rejonem podgórskim dlatego narażony jest na  
występowanie mgieł, zastoisk mrozowych i przymrozków. Coraz częściej występują  
wiatry halne i opady powodujące miejscowe zalania i zniszczenia zabudowań.  
 

SZATA  ROŚLINNA 
 
W okresie lat 60-tych i 90-tych na obszarze gminy Lubrza rozpoznano ponad 100 
gatunków roślin naczyniowych. 14 % odmian ubyło na terenie sołectwa, pozostały  
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gatunki pospolite i wytrzymałe na zmiany środowiska. Obecnie szlachetnych 
odmian  roślin nie rozpoznano. Zbiorowisko przyrodnicze gminy Lubrza to obszary 
leśne, łąki i  pola uprawne. Lasy na terenie gminy stanowią 9,7%(około 836ha) 
powierzchni gminy i  znajdują się pod zarządem Nadleśnictwa Prudnik. Na terenie 
sołectwa żyje również dzika zwierzyna. Można spostrzec sarny, zające oraz lisy. 
 
 

2.3.2. GOSPODARKA         
 
Miejscowość Jasiona to teren rolniczy. Na jego obszarze działa Rolnicza Spółdzielnia  
Produkcyjna, oraz drobne przedsiębiorstwa usługowe jak: kamieniarstwo, produkcja  
mebli, oraz ogrodnictwo szklarniowe. W miejscowości funkcjonuje sklep ogólno 
branżowy. 
 

2.3.3. ROLNICTWO 
 
Gmina Lubrza jest gminą rolniczą. Jego rozwojowi sprzyjają dobre warunki 
środowiska  przyrodniczego. Użytki rolne sołectwa Jasiona to 337ha. 
Użytkownikami gruntów ornych są rolnicy indywidualni (6 dużych gospodarstw) i 
Rolnicza Spółdzielnia  Produkcyjna. Dominują uprawy pszenicy, rzepaku, 
kukurydzy, buraka cukrowego i  ziemniaka. 
 

2.3.4.TURYSTYKA 
 
Wysokie walory środowiska i krajobrazu przyrodniczego, sprzyjają potencjalnie 
możliwościom rozwoju turystyki i wypoczynku. W gminie Lubrza obiektów w 
formie  turystycznej brak.  
 

 
2.3.5. KULTURA I SPORT 
 
W sferze sportu i rekreacji mieszkańcy Jasiony mogą korzystać z wiejskiego boiska, 
do  gry w piłkę nożną oraz w piłkę siatkową. Klubu sportowego w sołectwie brak. 
Jedynymi  grupami działającymi są: rada sołecka i grupa odnowy wsi. 
 
 
Wykaz imprez kulturalnych odbywających się na terenie gminy Lubrza i sołectwa   
Jasiona w ostatnim okresie. Niektóre z nich mają charakter cykliczny. 
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TABELA   NR  4 . 
        MIESIĄC MIEJSCOWOŚĆ RODZAJ   

IMPREZY 
        MIEJSCE 

MARZEC LUBRZA TRADYCJE  
KULTURALNE  
GMINY  LUBRZA 

    Goksir 

MARZEC LUBRZA „WIOSNA  TO  
RADOŚC”   
POWITANIE  
WIOSNY 

        
     PLENER 

MARZEC JASIONA DZIEŃ   KOBIET KLUB  MŁODEGO  
 ROLNIKA 

MAJ LUBRZA- 
TRZEBINA 

MAJÓWKI  
MŁODYCH 

      PLENER 

MAJ JASIONA ODPUST    KOŚCIÓŁ 
LIPIEC LUBRZA DNI   JAKUBOWE KOŚCIÓŁ   

ŚW.JAKUBA 
LIPIEC - SIERPIEŃ LUBRZA WESOŁE  

WAKACJE  
ZAJĘCIA  DLA  
DZIECI  
I  MŁODZIEŻY 

  
    Goksir 

SIERPIEŃ JASIONA 2009 JASIONOWE  
ŚWIĘTO 
 PLONÓW 

 PLENER  BOISKO 
 

SIERPIEŃ OLSZYNKA 2009 GMINNE   ŚWIĘTO  
PLONÓW 

  PLENER 

GRUDZIEŃ LUBRZA  MIKOŁAJKI   Goksir 
ŹRÓDŁO  : GOKSiR   Lubrza 

 
Na terenie gminy Lubrza odbywają się także inne imprezy, o charakterze sportowym 
i  rekreacyjnym: 
Gminny turniej tenisa stołowego   
Gminny turniej piłki nożnej  „piłkarska kadra czeka”, 
Gminny turniej szachowy.  
Z okazji 1 i 3 maja szereg imprez sportowych. 
                                                                                                                                                             
Zwyczaje, tradycje, obrzędy, gwara w sołectwie Jasiona zachowały się po dzień  
dzisiejszy. Cyklicznie odbywają się procesje w święto bożego ciała, nabożeństwa   
majowe, różańcowe, gorzkich żali, rezurekcje oraz święto plonów (dożynki). W 
święto zielonych świąt, gospodynie dekorują swoje zagrody i kapliczki zielonymi 
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stroikami (majenie obejść). Zazwyczaj są to brzózki. Mieszkańcy organizują także 
zabawy majówkowe (majówki), dożynkowe i dzień kobiet. Obchodzony jest odpust 
30 maja w dniu święta nawiedzenia najświętszej Maryi Panny. Sołectwo posiada 
swój herb oraz systematycznie prowadzoną kronikę. W okresie dożynkowym 
gospodynie wyplatają   koronę żniwną. Mieszkańcy jasiony to ludność napływowa, 
rejonu kresów wschodnich, posługująca  się  gwarą  lwowską i rejonu  
krakowskiego, posługująca się   gwarą  góralską. W  sołectwie  zamieszkuje   jedna  
rodzina  autochtonów. W raz  z  przybyciem ludności, przywędrowały z nimi 
specyficzne potrawy o charakterystycznych nazwach  np.: kutia (potrawa wigilijna, 
gdzie głównym składnikiem jest pszenica), Bulbienniki (placki ziemniaczane), 
studzienina (galareta mięsna). W ubiegłych latach powstały  opracowania dotyczące 
historii jasiony, historii kościółka w jasionie oraz zabytków  Jasiony autorstwa Jana 
Tomaszewskiego. 
 
          

KAPITAŁ  SPOŁECZNY - MIESZKAŃCY                                               
 
Jasiona to miejscowość przedsiębiorców, osób znanych w regionie i województwie. 
To sponsorzy, studenci i osoby o umiejętnościach informatycznych i fachowcy w 
takich  dziedzinach jak motoryzacja. Jasiona to miejscowość osób uzdolnionych w 
kierunku plastycznym, muzycznym oraz sportowym (puchary i medale w karate). 
Miejscowość posiada dobre kontakty z mediami (tygodnik prudnicki , nowiny 
nyskie). 
 

BEZPIECZEŃSTWO 
 
Obszar gminy Lubrza nie jest objęty działaniem Komisariatu Policji, Państwowej 
Straży  Pożarnej czy Pogotowia Ratunkowego. W sołectwie Lubrza działa 
Ochotnicza Straż Pożarna, wyposażona w wóz bojowy i motopompę. Służbę pełni 15 
strażaków. 
 
 

2.3.6. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA, RYNEK PRACY I 
BEZROBOCIE. 
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Gmina Lubrza należy do terenów słabo zurbanizowanych, gęstość zaludnienia jest 
niska  i wynosi 57 osób/km kwadratowy (stan na 1998 rok). Ludność gminy Lubrza 
regularnie  spada. Ma to duży związek z zarobkami w powiecie, z dążeniem kobiet 
do samorealizacji, oraz poprawą sytuacji ekonomicznej rodzin. Zauważalna jest 
ogromna  migracja zarobkowa  do krajów zachodniej europy, zwłaszcza ludzi 
młodych. Jest to  bardzo niepokojące zjawisko. Mimo odpływu ludności, w sołectwie 
Jasiona zauważa się   minimalny jej wzrost. 
 
 
TABELA NR. 4 struktura ludności sołectwa Jasiona 
 
PODZIAŁ MIESZKAŃCÓW WEDŁUG PŁCI 
                    OGÓŁEM                LICZBA   MIESZKAŃCÓW 
            MĘŻCZYŹNI                    127 
            KOBIETY                    120 
                                                       RAZEM                    247 
 
 
 TABELA NR. 5 struktura ludności sołectwa Jasiona 
                                                                                                                                       
MIESZKAŃCY Z PODZIAŁEM NA GRUPY WIEKOWE 
  PODZIAŁ  MIESZKAŃCOW  W/ G  
WIEKU 

       LICZBA    MIESZKAŃCÓW 

                      OGÓŁEM                                         247 
                      NIELETNI                                                                                                                45 
                      DOROŚLI                                         203 
    LUDNOŚĆ    OD  0 -  6  ROKU                                           11 
    LUDNOŚC    OD  7-  15  ROKU                                           22 
PODZIAŁ  MIESZKAŃCÓW  WG   
WIEKU 

        LICZBA   MIESZKANCÓW 

    LUDNOŚĆ    OD  16 – 19   ROKU                                           13 
KOBIETY   OD  20 – 60   ROKU 
MĘŻCZYŹNI   OD  20 – 65   ROKU 
KOBIETY   POWYŻEJ   60   ROKU 
MĘŻCZYŹNI   POWYŻEJ    65   ROKU 

                                          68                                           
                                          85                                                                       
                                          29 
                                         16               

KOBIETY                                        120 
MĘŻCZYŹNI                                        127 
                                                                
RAZEM 

                                       247 

ŹRÓDŁO :  Gmina  Lubrza 
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14 
 
 

RYNEK PRACY I BEZROBOCIE 
 

Na obszarze gminy Lubrza, poziom bezrobocia jest wysoki, 
chociaż na przestrzeni  ostatnich trzech lat zmalał. Największe 
bezrobocie gmina Lubrza posiadała pod koniec  2006 roku i w i 
kwartale 2007 roku. 

 
      TABELA NR. 6 wykaz bezrobotnych w Gminie Lubrza 

                                                                                                            LICZBA    
BEZROBOTNYCH 
                                                                                                                        W    TYM 
LUBR
ZA 
 

OGÓŁ
EM 

KOBIE
TY 

DŁUGO
TR 
BEZROB
OT                

DO  
25   
ROK
U  
ŻYCI
A 
 

POW
.  50 
ROK
U   
ŻYCI
A 

BEZ   
KWALIFIKA
CJI 
ZAWODOW
YCH 

ZWOLNIENI 
Z  
PRZYCZYN 
DOTYCZĄC
YCH  
ZAKŁADÓW 
PRACY 

STAN   
NA  
2005 
30.06. 
2006                                                  
                                        

295 141 186 65 43 68 8 

30.09   
2006 

316 155 188 85 45 116 9 

31.03. 
2007 

311 153 201 78 51 116 7 

31.12.. 
2007 

260 140 161 66 59 81 12 

        
       ŹRÓDŁO: Dane statystyczne PUP w Prudniku 
 

2.3.7. KOMUNIKACJA 
 

Potrzeby komunikacyjne sołectwa nie są w pełni zaspokojone. 
Systemu kolejowego  brak, przystanek autobusowy 
zlokalizowany jest poza miejscowością, w znacznej  odległości 
od niej. Mieszkańcy przemieszczają się własnymi środkami 
komunikacji. Kondycja dróg lokalnych i powiatowych jest zła. 
Nawierzchnia dróg w sołectwie Jasiona  częściowo brukowa, 
zachowana w nienaruszonym stanie. Pozostała część to 
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nawierzchnia bitumiczna, wymagająca remontu. Także chodniki 
wymagają naprawy. Na  obszarze gminy Lubrza przebiega 
droga krajowa nr 40, a przez sołectwo Lubrza droga 
Wojewódzka nr 414. 
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TABELA NR. 7 Wykaz terenów komunikacyjnych w Jasionie 
                          TERENY   KOMUNIKACYJNE  W  SOŁECTWIE   JASIONA 
                 DROGI     13,9700 
                 KOLEJOWE   I  INNE                            ---------- 
 

2.3.8. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. 
 

GOSPODARKA WODNA 
 
Gmina Lubrza zaopatrywana jest w wodę z trzech ujęć.                                                                                             
Zużycie: 
1. Olszynka(zaopatrująca Lubrzę) 9691m3 na rok                                                                                    
2. Trzebina -  Skrzypiec 66, 093 m3  na rok                                                                                                                
3. Prężynka - Doboszewice 
 dane: urząd gminy Lubrza 2000 rok 
Sołectwo Jasiona zaopatrywane jest w wodę z ujęcia Trzebina – Skrzypiec. 
   

BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE 
 
Sołectwo Jasiona ze względu na bliskość z rzeką Prudnik, szczególnie narażone jest 
na  wylewy i podtopienia. Kataklizm ten, wielokrotnie doprowadził do zalania pól, 
łąk i pastwisk. Koryto rzeki jest nieuregulowane, przez co nie ma zabezpieczenia 
przed  zalaniem. Wylewy powodują ogromne straty dla rolników oraz gminy 
(zniszczony most  i jego całkowita odbudowa). W latach 70tych opracowano studium 
budowy przeciwpowodziowego zbiornika retencyjnego na terenie sołectwa. Ze 
względu na duże  koszty zaniechano budowy.   
  

GOSPODARKA  ŚCIEKOWA 
 
W gminie Lubrza nie funkcjonuje system odprowadzania ścieków. Obecnie ścieki  
lokalizowane są za pomocą systemu przejściowego, w zbiornikach 
bezodpływowych, systematycznie wypróżnianych. Aktualny stan gospodarki 
ściekowej hamuje rozwój całej gminy. 
  

GOSPODARKA ODPADAMI 
 
Gospodarka odpadami na terenie sołectwa jest prawidłowa. Na terenie całej gminy  
odbywa się sprawna zbiórka odpadów, segregowanych(plastik, szkło). Sołectwo  
wyposażone jest w kontenery a za ich wywóz odpowiada  Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy. 
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SIEĆ ENERGII CIEPLNEJ   
 
Aktualny system ogrzewania opiera się na piecach instalowanych w indywidualnych  
gospodarstwach, wykorzystując głównie węgiel oraz gaz (jedno gospodarstwo). 
System  ten powoduje znaczne zanieczyszczenie środowiska . Sołectwo posiada 
warunki, dla  rozwoju alternatywnych źródeł energii, z możliwością lokalizacji farm 
wiatrowych. 
         

TERENY I OBIEKTY 
 
Na obszarze miejscowości Jasiona znajdują się, dogodne tereny pod zabudowę  
mieszkaniową i letniskową (w pobliżu rzeki). Od zakończenia wojny powstały cztery  
nowe budynki. Dwa z nich zbudowano po 2000 roku, pozostała część zabudowań 
jest stara. W miejscowości znajdują się także pustostany (młyn, stare stodoły, 
budynki  mieszkalne), które można wykorzystać lub zburzyć i przeznaczyć pod 
zabudowę. 
 

SIEĆ ENERGETYCZNA 
 
Miejscowość Jasiona jest całkowicie z elektryfikowana. Na jej terenie znajduje się 16  
lamp oświetleniowych, oraz dwie stacje transformatorowe. 
        

SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA 
 
Gmina Lubrza posiada kablową sieć telefoniczną i znajduje się w zasięgu 
nadajników telefonii komórkowej. W  związku   z  rosnącym  tempem  życia,  
związanym   z  szybkim   komunikowaniem  się, istnieje potrzeba rozbudowy sieci.   
W  roku  1995  średnio  na  1000  mieszkańców  gminy  Lubrza,  przypadało  80,8  
aparatu telefonicznego, a  abonentów  telefonicznych  było  ogółem  338.   
W  roku  1998  w  gminie  było  już 812  abonentów  telefonicznych. 
W   jasionie  większość  mieszkańców  posiada  telefony stacjonarne i telefony  
działające w sieci telefonii komórkowej. Internet jest ogólnie dostępny, korzysta  z  
niego około 50 osób. 
        

SIEĆ GAZOWA 
 
Gmina Lubrza nie posiada sieci gazowej, co znacznie utrudnia funkcjonowanie jej  
mieszkańców zaopatrujący się w gaz butlowy płynny, który dostarczany jest przez   
przewoźników.  
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3. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O 
SZCZEGÓLNYM  ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA 
POTRZEB MIESZKAŃCÓW 

 
W  miejscowości Jasiona znajduje się jeden obszar o szczególnym 
znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców. Z uwagi na 
lokalizację oraz specyfikę tego miejsca, skupiają się wokół niego nie 
tylko mieszkańcy Jasiony ale także gminy. Obszar ten położony jest 
w południowo zachodniej części miejscowości. W obszarze tym 
znajduje się teren rekreacyjno wypoczynkowy: boiska do piłki 
nożnej, siatkówki, koszykówki oraz plac zabaw dla dzieci. Na 
terenie tym odbywają się również dożynki oraz imprezy 
okolicznościowe. Od strony północnej przebiega droga gminna z 
centrum miejscowości w kierunku zachodnim. Obszar ten ze 
względu na swoje położenie pełni dla mieszkańców wsi ważną 
funkcję. 
 

4. ANALIZA SWOT DLA MIEJSCOWOŚCI. 
 
Analiza SWOT pozwoliła na uzyskanie opinii, spostrzeżeń i 
wniosków odnośnie stanu  wyjściowego. Poprzez dyskusje na 
temat atutów, możliwości i pozytywnych cech  miejscowości, 
umożliwiających podejmowanie skutecznych działań, służących  
rozwojowi społeczno – gospodarczego. 

 
 

   SZANSE ZAGROŻENIA                  MOCNE  STRONY SŁABE     STRONY
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1.WYKORZYSTANIE   
WALORÓW  
KRAJOBRAZOWYCH  
DO   ROZWOJU  NP.: 
MIESZKALNICTWA 
2. DZIAŁANIA  
MAJĄCE  NA  CELU  
, UTWORZENIE  
MIEJSC   PRACY. 
3. MOŻLIWOŚĆ  
BUDOWY  ZALEWU 
4. ORGANIZACJE  
IMPREZ  I  UDZIAŁ   
MIESZKAŃCÓW  
OŚCIENNYCH  
MIEJSCOWOŚCI   
5. ZNACZĄCE  
ZALETY  
KULTUROWE  ,   
ZACHOWANE   
ZABYTKI .  
6.  BLISKOŚĆ   
MIASTA 
PRUDNIK 
7. ODNOWIENIE  
WSPÓŁPRACY  Z  
CZECHAMI 

1. MIGRACJA  
ZAROBKOWA  
MŁODZIEŻY 
2. UTRATA   
CHARAKTERU  WSI 
3.NIEWYSTARCZAJĄCE  
FUNDUSZE  NA  
ROZWÓJ  
INFRASTRUKTURY  
TECHNICZNEJ 
4.  NIESTABILNA  
POLITYKA  PAŃSTWA  
WOBEC   ROLNICTWA 
5.  UPADEK   
DROBNYCH  
GOSPODARSTW  
ROLNYCH 
 

1.CZYSTE  
ŚRODOWISKO  
NATURALNE 
2. FUNKCJONUJĄCE  
PRZEDSIĘBIORSTWA  
USŁUGOWE 
3. DOSTĘPNOŚĆ  DO  
ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH  Z  
UNII  EUROPEJSKIEJ 
4. PRZYNALEŻNOŚĆ  
DO  GRUPY  
ODNOWY  WSI 
5.BEZKONFLIKTOWE  
ŻYCIE  
MIESZKAŃCÓW                                          
6. NIEWIELI   
WZROST  
POPULACJI 
 
 
 
 
 
 
     
                     

1. BRAK   
KONTAKTU  ZE  
SZTUKĄ  (KINO,  
TEATR)        
2.BRAK  
STOWARZYSZEŃ   
3.STARZEJĄCE  SIĘ  
SPOŁECZEŃSTWO
4.ASPOŁECZNOŚĆ  
MIESZKAŃCÓW  
W  SPRAWY  
MIEJSCOWOŚCI 
5.BRAK  
INFRASTRUKTURY  
PUBLICZNEJ 
6.  NIEISTNIEJĄCA  
STRONA   
INTERNETOWA                               

 
  

5. PLANOWANE KIERUNKI ROZWOJU 
 

Najważniejszym celem rozwoju miejscowości jest stworzenie, 
najdogodniejszych  warunków życia jej mieszkańcom, określając je na 
podstawie: 
-  celu priorytowego  
-  analizy SWOT 
-  założenia 
1.  Wykorzystanie atrakcyjnego położenia miejscowości dając szansę 
na rozwój  mieszkalnictwa, stwarzając jednocześnie miejsca 
turystyczno-rekreacyjne. 
 2. Uporządkowanie i zorganizowanie przestrzeni publicznej, służącej 
mieszkańcom 
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w różnym wieku. 
3. Budowa osobliwych obiektów architektonicznych podnosząc 
atrakcyjność  
miejscowości. 
4. Dbałość o estetykę miejscowości(chodniki, ławki, tablice 
ogłoszeniowe).                                                                                                                                                       
5. Organizowanie konkursów w celu integracji społeczności.                                                                                                                                
Aby nastąpił rozwój w wyznaczonych powyżej zadaniach, należy 
podjąć działania w  następujących kierunkach:                                                                                                                                           
1. Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej                  
2. Promowanie miejscowości jako bazy turystyczno – rekreacyjnej. 
3. Podjęcie działań integrujących mieszkańców.       
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 Przedstawione kierunki działania zastaną osiągnięte jeśli: 
-  Fundusze na ich realizację, będą wystarczające, 
-  zwiększy się zaangażowanie mieszkańców, w poprawę wizerunku miejscowości, 
-  zastanie utrzymany charakter wsi, 
-  migracja zarobkowa i odpływ młodzieży ulegną zahamowaniu.  
 

6. OPIS PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ                                                          
  
Przedstawiona powyŜej charakterystyka zadań przygotowana zastała do realizacji na  lata 
2009 – 2016. W trakcie wdraŜania moŜe być uzupełniana. Dokładny opis  przedsięwzięć 
będzie opracowywany tuŜ przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięć, i  doręczony jako 
załącznik do POM Jasiona.      
 
     Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć planowanych do realizacji.             
L.P TYTUŁ   ZADANIA FORMA  

PRAWNA  
WŁASNOŚĆ    
 
 
 

SZACUNKOWY 
KOSZT  
 

HARMONOGRAM 
REALIZACJI 

1.  BUDOWA I REMONT 
CHODNIKÓW 

GMINA                
LUBRZA 
POM 

20 .  000 .00  ZŁ 2010-2013 

2. ZAKUP NAMIOTU GMINA 
LUBRZA 

10 . 000. 00  ZŁ 2010-2013 

3.           BUDOWA STRONY 
INTERNETOWEJ 
MIEJSCOWOŚCI 

GMINA       
LUBRZA 
POM 

400.00 ZŁ III -  X   2010 

4. ORGANIZOWANIE 
KONKURSÓW  
INTEGRACYJNYCH 

GMINA   
LUBRZA 
POM 

 1000. 00 ZŁ 2010 - 2017 

5. ZAKUP I 
WYPOSAŻENIE  
POMIESZCZEŃ 
ŚWIETLICOWYCH W 
SPRZĘT (RTV , AGD, 
STOŁY, ŁAWKI, MEBLE) 

GMINA  
LUBRZA 
POM 
 

120.000.00 ZŁ 2011 - 2017 

6. URZĄDZANIE 
TERENÓW 
ZIELONYCH 

GMINA 
LUBRZA 
POM 
WKŁAD 

4.000.00 ZŁ 2011 - 2017 



 
 

22 
 
 

WŁASNY 

7. MODERNIZACJA 
BOISKA SPORTOWEGO   
JAKO 
„CENTRU WSI”. 

GMINA 
LUBRZA 
POM 

40.000.00 ZŁ 2011 – 2017 
 

8. 
 

BUDOWA 
ZBIORNIKAWODNEGO 
NA RZECZ  REKREACJI 

GMINA 
LUBRZA 
POM 

100.000.00 ZŁ 2011 - 2017 

9. MONTAŻ TABLIC  
OGŁOSZENIOWYCH  I  
ŁAWEK 

GMINA  
LUBRZA 
POM 

3.000.00 ZŁ 2010 - 2011 

10. BUDOWA ŚWIETLICY 
WIEJSKIEJ 

GMINA 
LUBRZA 

235.000.00 ZŁ 2010 - 2011 

 RAZEM  533.400.00 ZŁ  

                                                                                                                                               
 
Opis planowanych przedsięwzięć z dokumentacją fotograficzną dla miejscowości   
Jasiona w ramach POM na lata 2009 - 2016 przedstawia się następująco:        
 

1. Budowa i remont chodników 
Jedno z ważniejszych zadań dla miejscowości, poprawiające jej estetykę i 
bezpieczeństwo mieszkańców. Zdjęcie nr:11,12. 
 

2. Zakup namiotu 
Przedsięwzięcie to dotyczy urządzania miejsc wypoczynku w miejscowości Jasiona. 
Realizacja tego zadania pozytywnie wpłynie na integracje społeczności, oraz 
zapewni mieszkańcom godne warunki spędzenia wolnego czasu i wypoczynku. 
Odbiorcami projektu będą mieszkańcy wszystkich grup wiekowych i służyć będzie 
przedsięwzięciom o charakterze kulturalnym i integracyjnym np.: organizacja 
dożynek, festynów i mszy polowych.  

 

3. Budowa strony internetowej miejscowości 
Jedną z najlepszych form promocji jest posiadanie własnej aktualnej strony 
internetowej, z opisem zasobów przyrodniczo – kulturalnej wsi i okolic. 
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4. Organizowanie konkursów promujących i integrujących. 
Zadanie to ma na celu zmotywowanie mieszkańców, do dbania o estetykę wsi  
i promowania jasiony. Organizowanie konkursów na najpiękniejszą posesję, sprzyjać 
będzie integracji społeczności wiejskiej a przede wszystkim poprawi wizerunek wsi. 
 

5. Zakup, remont i wyposażenie pomieszczeń świetlicowych w sprzęt 
(rtv i agd, meble, ławki i stoły) 
Celem tego zadanie będzie podniesienie jakości życia społecznego wsi Jasiona. 
Przedmiotem przedsięwzięcia jest wyposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny 
sprzęt do prowadzenia działalności społeczno – kulturalnej. Zakres wyposażenia 
obejmuje zakup sprzętu komputerowego, telewizyjnego, mebli, stołów i ławek. 
 
 
 

6. Urządzanie terenów zielonych. 
Zadanie to ma polegać na urządzaniu terenów zielonych i ich budowie, poprzez 
sadzenie drzewek, zakładanie trawników i kwietników. Wpłynie to na poprawę 
wizerunku miejscowości. Zdjęcie nr:10. 
 

7. Modernizacja boiska sportowego jako centrum wsi. 
Inwestycja ta zaspokoi potrzeby rekreacyjno – wypoczynkowe mieszkańców oraz 
przyczyni się do wzrostu atrakcyjności miejscowości. Stworzone zastaną warunki do 
uprawiania różnorodnych form aktywności sportowej i rekreacyjnej. Zdjęcie 
nr:1,2,3,4,5,6. 
 

8. Budowa zbiornika wodnego na rzecz rekreacji. 
Inwestycja ta podniesie i rozwinie walory rekreacyjne miejscowości. Wykorzystać ją 
można do celów przeciwpowodziowych, retencyjnych i rekreacyjnych. Stwarza 
możliwości rozwoju rekreacji i turystyki wodnej. Zdjęcie nr: 7,8,9. 
 

9. Montaż tablic ogłoszeniowych i ławek 
Zadanie to ma na celu poprawę komunikatywności między mieszkańcami, radą 
sołecką i innymi organami publicznymi, poprzez umieszczenie więcej niż jedna, 
tablic ogłoszeniowych. Montaż ławek wpłynie pozytywnie na estetykę miejscowości 
i posłuży jako miejsce do spotkań. 
 

10.Budowa świetlicy wiejskiej 
Celem budowy świetlicy wiejskiej jest zapewnienie warunków organizacji przedsięwzięć o 

charakterze kulturalnym, rozrywkowym i edukacyjnym dla wszystkich grup społecznych 

miejscowości. Obiekt świetlicy wiejskiej po zrealizowaniu projektu będzie spełniał funkcję 
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centrum kulturalnego wsi. Świetlica będzie zapleczem do organizowania wszelkiego rodzaju 

odczytów, prezentacji i zabaw przy okazji doŜynek i odpustu oraz do codziennego spędzania 

wolnego czasu na grach i zabawach. 

 
7.  REALIZACJA  ZADAŃ WYTYPOWANYCH DO 

WSPÓŁFINANSOWANIA Z DZIAŁANIA OSI 3 „ODNOWA I 
ROZWÓJ WSI”. 

        
Zadania ujęte w powyższym planie odnowy miejscowości są zgodne z 
podstawowymi  założeniami zawartymi w dokumentach, dotyczących rozwoju 
polski, województwa i  gminy zwłaszcza z dokumentami: Program rozwoju 
obszarów wiejskich na lata 2010- 2017. Przewiduje się iż przedsięwzięcia, będą 
realizowane ze środków własnych gminy  oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2010 - 2017, oś priorytetowa 3, działanie rozwój wsi. „Łączna kwota 
planowanych do realizacji projektów przez  miejscowość Jasiona wynosi 533.400.00 
złotych.   
 
Celem działania osi 3 „ odnowa i rozwój wsi„ jest poprawa jakości życia na 
obszarach  wiejskich. Projekty zawarte w planie odnowy miejscowości Jasiona 
zakładają, iż cel ten  zostanie osiągnięty, przez inwestycje w przebudowie publicznej 
infrastruktury, związanej z rozwojem funkcji turystycznych i kulturalnych 
miejscowości. 
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Tabelaryczne zestawienie wykazujące zgodność poszczególnych zadań z PROW. 
 PROW   OŚ  

PRIORYTETOWA   
3 „ ODNOWA  I  ROZWÓJ  
WSI „ 

PLANOWANE  DO   
REALIZACJI   
PROJEKTY 

ZAKRES   POMOCY   KSZTAŁTOWANIE  
PRZESTRZENI 
PUBLICZNEJ POPRZEZ  
BUDOWĘ  PLACÓW , 
CHODNIKÓW. 

BUDOWA I REMONT 
CHODNIKÓW. 

 URZĄDZANIE I 
PORZĄDKOWANIE 
TERENÓW ZIELONYCH, 
PARKÓW LUB INNYCH 
MIEJSC  
WYPOCZYNKU. 

ZAKUP  NAMIOTU. 

 STRONA WWW WSI 
PEŁNIAJĄCA FUNKCJĘ  
PLATFORMY 
KOMUNIKACJI 
POMIĘDZY 
MIESZKAŃCAMI  ORAZ 
ŹRÓDŁO INFORMACJI O 
ŻYCIU I OFERCIE WSI. 

 BUDOWA STRONY  
INTERNETOWEJ. 

  ZAKUP TOWARÓW  
SŁUŻĄCYCH 
PRZEDSIĘWZIĘCIOM  
ZWIĄZANYM Z 
KULTYWOWANIEM 
TRADYCJI 
SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNEJ.  
 

 ORGANIZOWANIE  
KONKURSÓW 
INTEGRACYJNYCH  
 

 BUDOWY ,PRZEBUDOWY 
,REMONTU LUB 
WYPOSAŻENIA 
OBIEKTÓW 
PUBLICZNYCH 
PEŁNIĄCYCH FUNKCJE 
KULTURALNE, W 

ZAKUP, REMONT  I 
WYPOSAŻENIE 
POMIESZCZEŃ 
ŚWIETLICOWYCH  W 
SPRZĘT 
(AGD, RTV, MEBLE , 
STOŁY , ŁAWKI), 
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SZCZEGÓLNOŚCI 
ŚWIETLIC I DOMÓW 
KULTURY. 

BUDOWA ŚWIETLICY 
WIEJSKIEJ 

 
 

URZĄDZANIE I 
PORZĄDKOWANIE  
TERENÓW ZIELONYCH, 
PARKÓW  
LUB INNYCH MIEJSC 
WYPOCZYNKU. 
 

URZĄDZANIE TERENÓW 
ZIELONYCH. 
 

 BUDOWY ,PRZEBUDOWY 
LUB REMONTU  
OBIEKTÓW 
SPORTOWYCH, ŚCIEŻEK 
ROWEROWYCH 
,SZLAKÓW PIESZYCH, 
PLAC  ZABAW, MIEJSC 
REKREACJI SŁUŻĄCYCH 
DO UŻYTKU 
PUBLICZNEGO. 
 
 
 

MODERNIZACJA BOISKA 
SPORTOWEGO. 

 ZAGOSPODAROWANIE 
ZBIORNIKÓW I CIEKÓW 
WODNYCH NA RZECZ 
REKREACJI 
LUB POPRAWY ESTETYKI 
MIEJSCOWOŚCI. 
 

BUDOWA ZBIORNIKA  
WODNEGO NA RZECZ 
REKREACJI. 

 PRZEDSIĘWZIĘCIA 
KSZTAŁTUJĄCĄ  
PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNĄ, BUDUJĄCE 
SPECYFIKĘ WSI. 
BENEFICJENT 
 
GMINA LUB JEDNOSTKA 
ORGANIZACYJNA DLA 

MONTAŻ  TABLIC 
OGŁOSZENIOWYCH  I 
ŁAWEK. 
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KTÓREJ 
ORGANIZATOREM JEST 
JEDNOSTKA 
SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO. 
 

                                                                                                                                         
Pomoc finansowa przyznawana jest według następujących kryteriów:                                                                  
1. Projekt będzie realizowany w miejscowości należącej do: 

- Gminy wiejskiej  
- Gminy wiejsko – miejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tyś.  

Mieszkańców. 
- Gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczącej powyżej 5 tyś.  

Mieszkańców.      
2. Projekty nie mają charakteru komercyjnego. 
3. Plan odnowy miejscowości jest zgodny ze strategią rozwoju gminy. 
 
 

8. SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 
JASIONA. 

 
Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Jasiona, rozpocznie się poprzez 
wprowadzenie  go w życie, uchwałą rady gminy w Lubrzy. Monitoring wdrażania 
planu oraz jego ocena dokonana będzie przez zespół odpowiedzialny za zarządzanie 
i koordynację planem,  zwanym zespołem zarządzającym i koordynującym plan. 
Zakres zadań zespołu obejmuje  między innymi: ustalenia zasad i kryteriów 
realizacji planu, zapewnienie zgodności  realizacji planu z poszczególnymi 
dokumentami programowymi zbieranie danych  statystycznych i finansowych na 
temat postępu wdrażania, oraz przebiegu realizacji   projektów w ramach planu. 
Przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania  planu, gromadzenie 
informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach. Bezpośrednia realizacja 
działań przewidzianych w planie w zakresie przygotowania   przetargów, nadzoru 
nad wykonawcą. Dokonanie oceny po zakończeniu planu. 
Zespół odpowiedzialny za zarządzanie projektami, będzie mógł tworzyć grupy 
robocze oraz korzystać z usług innych przedsiębiorców. 
 

9.SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY PLANU ODNOWY 
MIEJSCOWOŚCI PUBLIC RELATIONS PLANU. 
 
9.1.System monitorowania Planu Odnowy Miejscowości Jasiona 
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Zakres monitoringu POM monitorowanie każdego przedsięwzięcia - czyli dbanie o  
prawidłowy jego przebieg, przez cały czas jego trwania, polega na systematycznym  
zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji rzeczowych i finansowych, w postaci  
ustalonych wskaźników, opisujących postęp i efekty. Monitorowanie Planu Odnowy  
Miejscowości obejmuje monitoring rzeczowy, będący elementem zarządzania 
poprzez  cele, określone w planie odnowy. Monitorowania wskaźników 
finansowych, pełniących  funkcję zarządzania finansowego projektami. 
  
System monitorowania POM w celu prowadzenia skutecznego monitoringu 
i oceny wszystkich wydatków zarówno wspólnych jak i gminnych, wyodrębnione 
zostaną zespoły monitorujące wydatki. System monitorowania projektów 
dofinansowanych ze środków unii europejskiej, będzie jednolity z obowiązującymi  
zasadami monitoringu, zarówno finansowego jak i rzeczowego. Wyniki monitoringu   
będą przekładane radzie gminy zgodnie z podjętą uchwałą, zatwierdzającą Plan  
Odnowy Miejscowości. 
 

9.2. OCENA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI. 
 
Zgodnie z przyjętymi standardami unijnymi należy dokonać ocen zrealizowanego  
przedsięwzięcia w dwóch fazach. Ocena przed przystąpieniem do realizacji POM, 
określając słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia - ocena po realizacji zadań  
 - ocena roczna - kompleksowy  raport. 
Ponadto przydatna jest ocena bieżąca, która pozwala na doraźną ocenę 
prowadzonych  działań. Propozycje nowych zadań będą mogły być zgłaszane przez 
zespół zarządzający  i koordynujący plan, radę sołecką, wójta bądź radnych.  
 

9.3.PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI. 
 
Prace nad Planem Odnowy Miejscowości Jasiona, od początku poddawane były, 
kontroli  społecznej poprzez informowanie mieszkańców o pracach nad nim. 
Mieszkańcy  zgłaszali swoje propozycje inwestycyjne. Po ich analizie, dokonano 
wyboru  najważniejszych przedsięwzięć i włączono je do POM Jasiona. Podobne 
działania   wprowadzone zostaną do POM Jasiona, podczas przeglądu i aktualizacji 
planu. 
            
 
      
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 

 


