UCHWAŁA NR XIV/131/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rębielcz 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 Rębielcz 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 XIV/131/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 18 marca 2008 r.

Plan Odnowy Miejscowości

R ę b ie lc z
na lata 2008 – 2014

Rębielcz, styczeń 2008 roku
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Metodologia

Plan Odnowy Miejscowości Rębielcz na lata 2008 – 2014 został opracowany
przez mieszkańców Rębielcza:


Piotra Nowomiejskiego – Sołtysa



Mirosławę Ciołek – Radną Gminy



Ewę Herstowską



Zdzisława Herstowskiego



Wiesławę Ciołek.

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.
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Nasza miejscowość dziś

Rębielcz jest sympatyczną, typowo rolniczą miejscowością, otoczona łatami
pól. Położony jest w południowo-zachodniej części Gminy Pszczółki (powiat
gdański, województwo pomorskie), przy drodze powiatowej w odległości ok.
3 km od Pszczółek. Przez wieś przebiega również autostrada A-1, ale niestety
nie ma w pobliżu zjazdu.
Rębielcz liczy 312 mieszkańców (stan na 31.12.2007 wg ewidencji ludności).
W centrum wsi znajduje się skwer z placem zabaw i boiskiem, a po drugiej
stronie ulicy usytuowana jest świetlica wiejska, która stanowi miejsce spotkań
mieszkańców. Przez Rębielcz przepływa rzeka Bielawa.

3

Inwentaryzacja zasobów miejscowości:

Ciekawi/ ważni mieszkańcy: przedsiębiorcy, pszczelarze, muzycy, sołtys, radna
gminy
Grupy mieszkańców/ organizacje: Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka
Tereny zielone: las – młodnik
Świetlice wiejskie: niewielka świetlica w centrum miejscowości
Place rekreacyjno-sportowe: plac sportowy w centrum miejscowości
Kościoły/kapliczki: 1 kapliczka przydrożna
Sklepy: 1 sklep spożywczo-przemysłowy
Przedsiębiorcy: tartak, firma transportowa, produkcja okien, kowalstwo
artystyczne, sklep, 2 warsztaty samochodowe, solarium
Cieki wodne: rzeka Bielawa
Lokalne tradycje: spotkania Koła Gospodyń Wiejskich
Lokalne imprezy: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dożynki, Zabawa
choinkowa dal dzieci
Inne ważne zasoby: pokłady żwiru i gliny
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Mocne strony naszej miejscowości:



bliskość głównych szlaków komunikacyjnych (drogi krajowej nr 1,
autostrady A1, linii kolejowej),



spora liczba młodych, zdolnych osób,



znaczny potencjał rozwoju miejscowości – duże, niezagospodarowane
działki,

które

mogą

zostań

przeznaczone

pod

lokalizację

przedsiębiorstw i domów jednorodzinnych.

Słabe strony naszej miejscowości:



mało zintegrowana społeczność i niskie zaangażowanie mieszkańców,



niewykorzystywana, niewielka świetlica wiejska



brak kanalizacji sanitarnej i gazociągu



zły stan niektórych dróg i chodników



nieuregulowany bieg rzeki Bielawy oraz nieuregulowane stosunki
wodno-drenażowe



zaniedbany plac rekreacyjno-sportowy
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Wizja rozwoju miejscowości do 2014 roku

Rębielcz jest miejscowością zadbaną, bezpieczną
i przyjazną dla mieszkańców.
Zachęca, by się tu osiedlić.
Prężnie funkcjonuje u nas świetlica wiejska, a mieszkańcy są zintegrowani.
Dzieci i młodzież bawią się na nowoczesnym placu rekreacyjno-sportowym.

Co możemy zrobić, aby taka się stała:

Konieczna jest przede wszystkim integracja mieszkańców sołectwa, ale
również modernizacja, przebudowa i budowa infrastruktury technicznej (tj.
gazociąg i kanalizacja) oraz społecznej (tj. świetlica wiejska, plac sportoworekreacyjny, ścieżka rowerowa , itd.).
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



Starostwem Powiatowym w Pruszczu Gdańskim



Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego



Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego



Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa



lokalnymi przedsiębiorcami i rolnikami

Potrzebujemy przede wszystkim pomocy finansowej i organizacyjnej.
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Zadania do realizacji na lata 2008 – 2014

1. Budowa kanalizacji sanitarnej
Cel: uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości, poprawa stanu
środowiska
Harmonogram realizacji: 2010 – 2014
Szacunkowa wartość zadania: 5 mln zł
Źródło finansowania: budżet Gminy, środki Unii Europejskiej

2. Modernizacja placu zabaw
Cel: zapewnienie bezpiecznego miejsca rekreacji dla dzieci
Harmonogram realizacji: 2008 – 2014
Szacunkowa wartość zadania: 30 tys. zł
Źródło finansowania: budżet Gminy, środki zewnętrzne np. Unii Europejskiej

3. Remont świetlicy wiejskiej
Cel: zapewnienie miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości, integracja
i aktywizacja mieszkańców
Harmonogram realizacji: 2008 – 2014
Szacunkowa wartość zadania: 300 tys. zł
Źródło finansowania: budżet Gminy, środki zewnętrzne np. Unii Europejskiej

4. Utworzenie kawiarenki internetowej
Cel: umożliwienie mieszkańcom, w tym dzieciom i młodzieży, korzystania z
komputerów i Internetu, rozwój umiejętności obsługi komputerów, aktywizacja
mieszkańców
Harmonogram realizacji: 2014
Szacunkowa wartość zadania: 20 tys. zł
Źródło finansowania: budżet Gminy, darowizny
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5. Organizacja zajęć pozalekcyjnych 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

6. Organizowanie imprez (Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Kobiet,
Dożynki, zabawa choinkowa dla dzieci)
Cel: integracja mieszkańców
Harmonogram realizacji: 2008 – 2014
Szacunkowa wartość zadania: 5 tys. zł rocznie
Źródło finansowania: budżet Gminy, sponsorzy, wkład mieszkańców

7. Remonty i budowa dróg, chodników i oświetlenia
Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa
Harmonogram realizacji: 2008 – 2014
Szacunkowa wartość zadania: 300 tys. zł
Źródło finansowania: budżet Gminy, środki zewnętrzne np. Unii Europejskiej
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