UCHWAŁA NR XVII/153/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostrowite na lata 2008 – 2014
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218).
Rada Gminy Pszczółki uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Ostrowite na lata 2008 – 2014, który stanowi
Załącznik do Uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr XVII/153/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 25 czerwca 2008 r.

Plan Odnowy Miejscowości

Ostrowite
na lata 2008 – 2014

Ostrowite, styczeń 2008 roku
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Metodologia
Plan Odnowy Miejscowości Ostrowite na lata 2008 – 2014 został opracowany przez
mieszkańców Ostrowite:


Marzenę Brzeską – Sołtysa



Sylwię Pietruszkę – Rada Sołecka



Czesława Trafnego – Rada Sołecka



Ryszarda Tuska – Rada Sołecka

Mieszkańcy podczas spotkań dokonali inwentaryzacji zasobów miejscowości,
zidentyfikowali występujące tu problemy i potrzeby, a także zaproponowali
rozwiązania, które wpłynęłyby na odnowę i rozwój miejscowości.
Weryfikacja POM została dokonana przez Urząd Gminy w Pszczółkach.

2

Nasza miejscowość dziś
Ostrowite jest najmniejszą miejscowością Gminy Pszczółki, gdyż liczy zaledwie 170
mieszkańców. Do niedawna stanowiła ona część sołectwa Skowarcz, ale od roku
1999 stanowi samodzielne sołectwo. Wieś powstała przy byłym zakładzie rolnym,
jako miejsce osiedlenia się jego pracowników.
Obecnie znaczną powierzchnię wsi obejmują żwirowiska, w których wydobywany jest
żwir płukany, o różnorodnych frakcjach.
Wieś jest w całości skanalizowana i posiada własne ujęcie wody o wysokiej jakości.
Sołtysem wsi Ostrowite jest Pani Marzena Brzeska.

3

Inwentaryzacja zasobów miejscowości:
Grupy mieszkańców/ organizacje: niesformalizowana grupa sportowa
Tereny zielone: aleja lip, gaik
Place rekreacyjno-sportowe: boisko sportowe, plac zabaw
Kapliczki/figurki: figurka Matki Boskiej
Przedsiębiorcy: firma transportowa – Łuczkowski, usługi ogólnobudowlane – Tusk i
Trafny, usługi elektryczne - Tusk, Nobas
Inne ważne miejsca: przepompownia wody tzw. Wieża Ciśnień; rzeczka Bielawka
Lokalne tradycje: ogniska z okazji rozpoczęcia i zakończenia wakacji
Lokalne imprezy: imprezy na świeżym powietrzu, ogniska, kuligi
Inne ważne zasoby: sowa biała w Wieży Ciśnień, żwirownie
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Mocne strony naszej miejscowości:


znaczny

potencjał

rozwojowy

miejscowości:

teren

pod

zabudowę

mieszkaniową i przemysłową


własne ujecie wody



kanalizacja



droga asfaltowa do Pszczółek



duża

motywacja

mieszkańców,

aby

wieś

rozwijała

się

kulturalnie

i

infrastrukturalnie
Słabe strony naszej miejscowości:


brak miejsca spotkań mieszkańców (brak świetlicy wiejskiej)



położenie na uboczu od głównych dróg



przeszłość osiedla popegieerowskiego



zaniedbane niektóre tereny prywatne



brak zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych
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Wizja rozwoju miejscowości do 2014 roku
Nasza miejscowość, Ostrowite jest przyjazna dla mieszkańców i gości.
Kwitnie i rozwija się. Panuje tu ład i porządek.
Spotykamy się w nowej świetlicy.
Mieszkańcy szanują się nawzajem, są zorganizowani, inwestują we własny rozwój i
poszerzają horyzonty.
Zmieniając się na lepsze zmieniamy też swoje otoczenie.

Co możemy zrobić, aby taka się stała:
Będziemy pracować przy realizowaniu projektów, współpracować z organizacjami
pozarządowymi, a także zachęcać mieszkańców do rozwoju wsi.
Deklarujemy, że będziemy dbać o istniejącą i nowopowstałą infrastrukturę społeczną,
tj. plac rekreacyjno-sportowy oraz świetlicę wiejską.
Zajmiemy się również organizacją lokalnych imprez, które integrować będą naszą
społeczność.

Z kim możemy współpracować i jakiej pomocy potrzebujemy:
Możemy współpracować z:


Urzędem Gminy w Pszczółkach



organizacjami pozarządowymi



lokalnymi przedsiębiorstwami



i przede wszystkimi ze sobą

Głównie potrzebujemy pomocy w tworzeniu projektów oraz w zapewnieniu wkładu
finansowego do planowanych przedsięwzięć.
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Zadania do realizacji na lata 2008 – 2014
1. Oświetlenie dróg dojazdowych i boiska sportowego
Cel: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom wsi
Harmonogram realizacji: 2010 – 2011
Szacunkowa wartość zadania: 250 tys. zł
Źródła finansowania: budżet Gminy, źródła zewnętrzne
2. Rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego i placu do koszykówki
Cel: zapewnienie mieszkańcom miejsca do uprawiania sportów i rekreacji
Harmonogram realizacji: 2009 – 2010
Szacunkowa wartość zadania: 50 tys. zł
Źródła finansowania: budżet Gminy, środki zewnętrzne, wkład pracy mieszkańców
3. Budowa świetlicy wiejskiej
Cel: zapewnienie miejsca spotkań dla mieszkańców oraz miejsca rozwoju kultury na
wsi
Harmonogram realizacji: 2011 – 2012
Szacunkowa wartość zadania: 500 tys. zł
Źródła finansowania: budżet Gminy, środki zewnętrzne
4. Wykonanie wiaty autobusowej
Cel: zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oczekującym na autobus szkolny
Harmonogram realizacji: 2009
Szacunkowa wartość zadania: 5 tys. zł
Źródła finansowania: budżet Gminy

5. Wymiana rur wodociągowych
Cel: poprawa jakości infrastruktury wodociągowej
Harmonogram realizacji: 2013 – 2014
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Szacunkowa wartość zadania: 200 tys. zł
Źródła finansowania: budżet Gminy, źródła zewnętrzne
6. Renowacja figurki Matki Boskiej
Cel: estetyzacja miejscowości, wyeksponowanie istniejącej figurki Matki Boskiej
Harmonogram realizacji: 2013
Szacunkowa wartość zadania: 30 tys. zł
Źródła finansowania: budżet Gminy, źródła zewnętrzne
7. Utwardzenie dróg wewnętrznych i dojazdowych, położenie chodnika przy
drodze w kierunku Pszczółek
Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa
Harmonogram realizacji: 2008 – 2014
Szacunkowa wartość zadania: 300 tys. zł
Źródła finansowania: budżet Gminy, źródła zewnętrzne
8. Organizacja zajęć dla dorosłych
Cel: integracja i wszechstronny rozwój mieszkańców
Harmonogram realizacji: 2009 – 2014
Szacunkowa wartość zadania: 5 tys. zł rocznie
Źródło finansowania: budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, źródła
zewnętrzne

9. Organizacja zajęć dla dzieci
Cel: pomoc dzieciom w nauce, integracja i rozwój najmłodszych mieszkańców
Harmonogram realizacji: 2008 – 2014
Szacunkowa wartość zadania: 5 tys. zł rocznie
Źródło finansowania: budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
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10. Organizacja imprez okolicznościowych, np. dnia powstania miejscowości
Cel: integracja mieszkańców, promocja miejscowości
Harmonogram realizacji: 2008 – 2014
Szacunkowa wartość zadania: 5 tys. zł rocznie
Źródła finansowania: budżet Gminy, środki zewnętrzne, wkład mieszkańców
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