UCHWAŁA NR XXXIV/393/13
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brzyków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się zmiany w „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brzyków” w zakresie określonym
w załączniku Nr 1 stanowiącym „Program odnowy wsi Brzyków na 2013 r”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy
Mateusz Stanisz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXIV/393/13
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28. marca 2013 r.

Program odnowy wsi Brzyków na 2013 r.
Kluczowy
problem

Co nas
najbardziej
zintegruje?

Na czym nam
najbardziej
zależy?
Co nam
najbardziej
przeszkadza?

Odpowiedź

Wspólna działalność,
spotkania
międzypokoleniowe,
kultywowanie tradycji
naszych rodziców i
dziadków, aktywowanie
do wspólnych działań
dzieci i młodzieży
Podniesienie standardu
życia mieszkańców wsi

Brak funduszy.

Co najbardziej Poszerzenie oferty
zmieni nasze
kulturalno-rekreacyjnej
życie?
i edukacyjnej

Co nam
przyjdzie
najłatwiej?

Promocja wsi,
spotkania integracyjne

Propozycja projektu
(nazwa)

Czy nas stać
na realizację?
(tak/nie)

Punktacja

Hierarchia

36

I

34

II

26

III

tak
tak
tak

10

V

tak
tak
tak

17

IV

Organizacyjnie

Finansowo

1. Organizacja imprez cyklicznych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka,
Dzień Naszych Rodziców, Andrzejki, Spotkanie opłatkowe.
2. Udział w gminnym konkursie na kramik i wieniec dożynkowy.
3. Opracowanie monografii wsi w wersji elektronicznej.
4. Ustanowienie w m-cu maju Święta Brzykowa: BRZYKÓW –
GOŚCINNA WIEŚ.
5. Prace porządkowe we wsi w ramach akcji „Sprzątanie Świata”.
6. Kontynuacja prac nad wykonaniem strojów ludowych.

tak

nie

tak
tak
tak

nie
nie
nie

tak
tak

tak
tak

1. Doposażenie świetlicy wiejskiej: sprzęt kuchenny, 2 stoliki z
krzesłami dla małych dzieci.
2. Witalizacja zbiornika p.poż. i terenu wokół.
3. Sfinalizowanie budowy płyty i utwardzeń wokół świetlicy.

tak

tak

nie
tak

nie
nie

1. Aplikowanie ośrodki zewnętrzne.
2. Włączenie do programu potencjalnych inwestorów.

tak
tak

-

1. Regularne prowadzenie zajęć warsztatowych dla dorosłych i
dzieci (zajęcia edukacyjne/kółka zainteresowań).
2. Stworzenie małej wiejskiej biblioteki.
3. Utworzenie strony internetowej wsi.
4. Organizowanie wieczorów z rzutnikiem.

tak

nie

tak
tak
tak

1. Spotkanie integracyjne z pielgrzymami.
2. Prowadzenie kroniki wsi.
3. Utworzenie strony internetowej wsi.

tak
tak
tak
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