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1 Wprowadzenie

Odnowa  wsi  jest  perspektywicznym  procesem kształtowania  warunków życia  ludzi  na 

obszarach wiejskich. Siłą napędową tych działań jest zaangażowanie i ścisła współpraca 

mieszkańców  wsi,  którzy  własnymi  siłami  realizują  własne  pomysły  na  podniesienie 

standardów życia w swojej społeczności. Odnowa mobilizuje ludzi do wspólnej pracy na 

rzecz dobra własnej miejscowości, daje możliwość samorealizacji i poczucia uczestnictwa 

we  wspólnocie,  a  przy  tym  staje  się  skutecznym  źródłem  wsparcia  finansowego  wsi. 

Sprecyzowane  działania  na  rzecz  rozwoju  miejscowości  mają  postać  Planu  odnowy 

miejscowości.

Plan  odnowy miejscowości  Markotów Duży został  ustalony na  lata  2009 -  2015.  Jest 

dokumentem  strategicznym  stworzonym  na  warsztatach  odnowy  wsi  „Planowanie  w 

procesie  odnowy”,  które  odbyły  się  w  2009  roku,  przy  udziale  mieszkańców  wsi 

skupionych w grupie odnowy wsi. Określa najważniejsze działania, które przyczynią się do 

rozwoju i integracji wsi. Planowane przedsięwzięcia mają zaktywizować mieszkańców do 

pracy  na  rzecz  miejscowości,  przyczynić  się  do  podniesienie  standardów  życia  i 

zachowania szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego.

Opracowany Plan będzie załącznikiem do wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś 3: Odnowa i Rozwój Wsi oraz załącznikiem 

do wniosku o uzyskanie pomocy z innych instytucji i programów pomocowych. 

Niniejszym  przedstawiamy  Państwu  w/w  dokument  zawierający  charakterystykę 

miejscowości,  inwentaryzację  zasobów,  analizę  SWOT  oraz  wykaz  planowanych 

przedsięwzięć inwestycyjnych i  aktywizujących społeczność lokalną wraz ze wstępnym 

kosztorysem.

Z poważaniem

Grupa Odnowy Wsi Markotów Duży
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2 Charakterystyka miejscowości

2.1 Położenie

Sołectwo Markotów Duży jest jednym z 20 sołectw należącym do Gminy Wołczyn. 

W skład sołectwa wchodzi wieś Markotów Duży oraz kolonia Cygany.

  

 

                                              

Przynależność administracyjna:

Sołectwo: Markotów Duży
Gmina: Wołczyn

Powiat: Kluczborski
Województwo: Opolskie 
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Mapa 1: Położenie Markotowa Dużego



Powierzchnia:

Lp. Sołectwa Pow.
Ogólna I II IIIa IIIb IVa IVb V VI, VIz

1.3 Markotów 
Duży 520,4 - - 5,9 123,9 146,9 19,1 26,8 21

Tabela 1:  Powierzchnia gruntów ornych według klas jakości gleb 

Liczba ludności:

Liczba mieszkańców Markotowa Dużego na dzień 11 listopada 2009 wynosiła 210 osób.

Struktura wiekowa została przedstawiona poniżej:

Wiek Kobiety Mężczyźni Razem
0-6 10 6 16
7-15 16 12 28
16-19 7 6 13
20-65 83 70 153

Razem 116 94 210
Tabela 2: Struktura wiekowa ludności wsi Markotów Duży (UM Wołczyn na dzień 06-11-2009)

2.2 Historia

Nazwa  miejscowości  jest  nazwą  dzierżawcą,  pochodzącą  od  imienia  Markwart,  które 

uległo  spolszczeniu   na  Markot,  dając  podstawę  równoległej  nazwie  polskiej  na  -ów. 

Nazwa  miejscowości  zmieniała  się  na  przestrzeni  lat  –  od  niemieckiego  Margsdorf, 

Marquardi villa (1261 , 1300 rok) do Markotów w 1845 roku.

2.3 Struktura przestrzenna

Markotów Duży to miejscowość o typie zabudowy ulicówka (jednodrożna wieś o zwartej 

zabudowie po obu stronach drogi oraz o przypadkowym układzie dróg bocznych).

Wieś  sołecka  Markotów  Duży  położona  jest  wzdłuż drogi  powiatowej  Gierałcice  – 

Markotów Mały. Zabudowania koncentrują się po obu stronach tej drogi.  We wsi nie są 

wyodrębnione konkretne ulice o własnych nazwach, jedynie zabudowania znajdujące się 

na obrzeżach noszą nazwę Kolonii Cygany.
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3 Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

3.1 Zasoby przyrodnicze

W  północnej  części  województwa  opolskiego  znajduje  się  OCHK  “Lasy  Stobrawsko-

Turawskie” utworzony uchwałą Nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z 

dnia 26 maja 1988 roku. Obejmuje on rozległy, rozczłonkowany kompleks leśny, którego 

ok. 2% znajduje się na terenie gminy Wołczyn. Granica Obszaru w gminie przebiega na 

południe od linii  Markotów Duży,  Gierałcice, Brynica,  Wierzbica Górna i  Duczów Mały, 

głównie skrajem kompleksów leśnych.

Obszar  ten  objęto  ochroną  prawną  ze  względu  na  znaczące  walory  przyrodnicze  i 

krajobrazowe, atrakcyjność turystyczną i  słabe zurbanizowanie. Duże kompleksy leśne, 

silnie  rozwinięta  granica  lasu,  polodowcowa  rzeźba  terenu,  harmonijny  krajobraz 

wzbogacony licznymi alejami drzew oraz starymi parkami i zadrzewieniami, a także liczne 

stanowiska roślin i zwierząt chronionych stanowiło podstawę do objęcia ochroną prawną 

tak rozległego obszaru. 

Proponowanym terenem do objęcia obszarem specjalnej ochrony Natura 2000 są także 

łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą. Są to obszary koszonych łąk ze szczawiami, 

rdestem  wężownikiem,  wierzbówką,  turzycami  oraz  mozgą  trzcinowatą  i  krwiściągiem 

lekarskim kształtujące się wzdłuż rzeki Stobrawy. Występują tu również takie gatunki jak: 

trzcina, pokrzywa,dąb szypułkowy, olcha czarna, wierzby. Pospolitym gatunkiem na łąkach 

jest  żaba trawna. Gady reprezentowane są  przez zaskrońca. Z obserwowanych ptaków 

wymienić należy skowronka polnego, pliszkę żółtą, świergotka łąkowego i czajkę. Na łąki 

zalatują  bocian  biały,  gawron,  szpak  oraz  polująca  na  gryzonie  pustułka.  Ssaki 

reprezentuje m. in. zając i sarna, chociaż nie są zbyt częste. Wzdłuż rowu występują duże 

ilości  winniczków.  W  miejscach  gdzie  pojawia  się  trzcina  często  występują  ślimaki  z 

rodzaju bursztynka (Succinella) oraz liczne gatunki pająków, w tym tygrzyk paskowany. W 

okresie kwitnienia rosnące tutaj gatunki roślin odwiedzane są przez rożne gatunki motyli, 

chronione trzmiele, rusałki (pawik, pokrzywnik, admirał, kratkowiec, dostojki, przeplatki i 

inne),  kilka  gatunków modrszków,  pazie  królowej,  połówce  szachownica,  W Stobrawie 

obserwowano kiełbia i płotkę, a na brzegach żabę jeziorową i żaba trawna. Wydaje się, że 

wiosną siedlisko jest również odpowiednie dla żaby moczarowej oraz rzekotki drzewnej.
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L.p. Sołectwo Pow. ogółem 
[ha]

Pow. 
zadrzewień 

[ha]
Pow. lasów 

[ha]
Lesistość 

[%]

1. Markotów Duży 520,4 - 32,25 6,2

Tabela 3: Powierzchnia gruntów leśnych i zadrzewień według obrębów (stan na 2004)Źródło: dane Urzędu Miasta i  
Gminy w Wołczynie

Lp. Sołectwa Pow.
Ogólna I II IIIa IIIb IVa IVb V

VI i 

Viz
1.

Markotów Duży 520,4 - - 5,9 123,9 146,9 19,1 26,8 21,6

Tabela 4: Powierzchnia gruntów ornych według klas jakości gleb (stan na 19-01-2004) Źródło: dane Urzędu Miasta i 
Gminy w Wołczynie [2004]
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Mapa 2: Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą (www.natura2000.mos.gov.pl ) 

http://www.natura2000.mos.gov.pl/


3.2 Dziedzictwo kulturowe

W  Gminnej Ewidencji Zabytków na terenie Markotowa Dużego widnieją:

• Zagroda z IV ćw. XIX wieku, w tym stodoła z 1884 roku,

• Dom z I ćw. XX wieku,

• 2 domy z pocz. XX wieku,

• Zespół dworsko – folwarczny, w tym:

◦ Dwór z III ćw. XIX wieku, pocz. XX wieku,

◦ Obora z III ćw. XIX wieku,

◦ stajnia z wozownią i spichlerz z 1889 roku,

• Zagroda (dom, budynek inwentarski, stodoła) z pocz. XX wieku,

• Zagroda dawnego młyna (dom, kurnik, obora) z II poł. XIX wieku, obora z 1869 – 

1917 roku,

• Obora z XIX – XX wieku.

3.3 Obiekty i tereny

Markotów Duży do niedawna nie posiadał  żadnego miejsca do spotkań i  rekreacji.  Po 

przystąpieniu  do  programu  odnowy  wsi  mieszkańcy  rozpoczęli  starania  o  utworzenie 

bezpiecznego  miejsca  przeznaczonego  dla  dzieci  i młodzieży.  Jeden  z  mieszkańców 

bezpłatnie  udostępnił  teren,  na  którym  mieszkańcy  przy  pomocy  gminy  i  sponsorów 

zbudowali  ogrodzony  plac  zabaw,  miejsce  na  rekreację  oraz  boiska  do  piłki  nożnej, 

koszykowej i siatkowej. 
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Zdjęcie 1: Plac zabaw



Jedną z większych atrakcji  Markotowa jest Zakład Ceramiki  Budowlanej „Cer – Bud”,w 

którym prowadzone są zajęcia z garncarstwa, wikliniarstwa oraz zajęcia kulinarne. Zakład 

ma również w swojej ofercie organizację urodzin, imprez rodzinnych. Dwa lata z rzędu 

Cer-Bud organizuje wspólnie z sołectwem zabawę mikołajkową dla dzieci.
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Zdjęcie 2: Mikołajki w Zakładzie Ceramiki (www.cerbud.opole.pl) 

Zdjęcie 3: Pracownia wikliniarska w Cer - Bud

http://www.cerbud.opole.pl/


3.4 Infrastruktura społeczna

W  Markotowie  jedynym  miejscem  spotkań  mieszkańców  jest  nowowpowstały  plac 

rekreacyjno – sportowy. Zebrania wiejskie, spotkania grupy odnowy oraz imprezy sołeckie 

(mikołajki, Kolędowanie) odbywają się w Zakładzie Ceramiki Budowlanej „Cer -Bud”, który 

udostępnia  pomieszczenie  na  ten  czas,  gdyż  świetlica  wiejska  wymaga  generalnego 

remontu. W miejscowości brak sklepu, ośrodka zdrowia, obiektów kulturalnych. Msze św. 

odbywają się w Kaplicy, która podlega pod parafię Smardy. W związku z tym, że szkoła w 

Markotowie  Dużym  została  zlikwidowana,  dzieci  i  młodzież  dojeżdżają  do  szkół  do 

Wołczyna oraz szkół ponadgimnazjalnych w Kluczborku. 

W budynku po byłej szkole powstały lokale socjalne. Do użytku oddanych jest 8 mieszkań 

socjalnych. Każde z mieszkań posiada własną instalacje grzewczą, instalacje ciepłej wody, 

a także kuchenkę gazową z piekarnikiem elektrycznym.
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Zdjęcie 4: Budynek socjalny w Markotowie Dużym



3.5 Infrastruktura techniczna

Wodociągi
Miejscowość jest w 100% zwodociągowana.

Kanalizacja
Miejscowość  nie  jest  skanalizowana.  Istnieje  duża  potrzeba  skanalizowania  wsi. 

Mieszkańcy  korzystają  głównie  z  przydomowych  szamb,  nie  posiadają  przydomowych 

oczyszczalni. Mają również możliwość tworzenia ekologicznych oczyszczalni ścieków, do 

których mogą uzyskać dotację z Urzędu Miejskiego w Wołczynie.

Gazociągi
Brak sieci gazociągowej. Mieszkańcy korzystają z butli gazowych.

Energetyka
Miejscowość posiada dostęp do energii  elektrycznej. Dostawcą energii  jest „EnergiaPro 

S.A.”

Utylizacja odpadów stałych
Mieszkańcy  składują  odpady  w  pojemnikach,  których  wywozem  zajmuje  się 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie.

Telekomunikacja
Mieszkańcy korzystają z publicznej sieci telefonicznej oraz telefonii komórkowej.

Internet
Internet  jest  dostarczany  abonentom  poprzez  sieci  telefoniczne.  Nie  ma  możliwości 

korzystania  z  zasobów  Internetu  w  publicznie  dostępnym  miejscu  we  wsi.  Najbliższe 

punkty z bezpłatnym dostępem do internetu znajdują się w Wołczynie i Kluczborku. 

3.6 Gospodarka i rolnictwo

Markotów  Duży  to  miejscowość  rolniczo  –  usługowa.  Jednym  ze  źródeł  utrzymania 

mieszkańców jest działalność rolnicza. Miejscowość jest kwalifikowana jako teren o dobrej 

przydatności  dla  produkcji  rolniczej.  Największą  produkcję  rolną  prowadzi  Rolnicza 

Spółdzielnia Produkcyjna w Markotowie Dużym. Pozostała część mieszkańców prowadzi 

własną  działalność  gospodarczą,  jest  zatrudniona  w  pobliskich  zakładach  pracy  lub 

pracuje za granicą.

Wśród podmiotów gospodarczych można wymienić:

• 2 zakłady stolarskie,

• zakład budowlany,
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• Zakład Ceramiki Budowlanej „Cer-Bud”.

3.7 Kapitał społeczny i ludzki

W sołectwie działa niewiele organizacji i grup społecznych. Nie ma żadnej zarejestrowanej 

organizacji. Dwie działające organizacje - Grupa odnowy wsi i Rada sołecka skupiają tylko 

kilku mieszkańców.

Miejscowość przystąpiła do programu odnowy wsi w październiku 2008 roku. Mieszkańcy 

mają w tej kwestii już pierwsze sukcesy – budowę placu rekreacyjno – sportowego. Plac 

ten jest  miejscem zabaw dla  dzieci,  miejscem dającym możliwość uprawiania sportu  i 

miejscem spotkań i imprez plenerowych. Sołectwo wspólnie z grupą odnowy wsi co roku 

organizuje Mikołajki dla dzieci, a w tym roku planuje Kolędowanie i Spotkanie Noworoczne 

mieszkańców wsi.
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Zdjęcie 5: Plac rekreacyjno - sportowy 



4 Ocena mocnych i słabych stron miejscowości oraz szans i 
zagrożeń

Na  podstawie  analizy  zasobów  opracowano  wykaz  elementów  materialnych  i 

niematerialnych  wewnętrznych  i  zewnętrznych,  które  mogą  mieć  wpływ na  przyszłość 

sołectwa  i  jego  mieszkańców  i  które  mogą  być  wykorzystane  dla  rozwoju  i  odnowy 

miejscowości.

Mocne strony – to uwarunkowania wewnętrzne, które stanowią silne strony miejscowości i 

które należycie wykorzystane będą sprzyjać jej rozwojowi.

Słabe strony – to uwarunkowania wewnętrzne, które stanowią słabe strony miejscowości i 

które niewyeliminowane utrudniać będą jej rozwój.

Szanse –  to  uwarunkowania  zewnętrzne,  które  nie  są  bezpośrednio  zależne  od 

zachowania  społeczności  wiejskiej,  ale  które  mogą  być  wykorzystane  jako  czynniki 

sprzyjające rozwojowi miejscowości.

Zagrożenia –  uwarunkowania  zewnętrzne,  które  nie  są  bezpośrednio  zależne  od 

zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jej rozwoju.
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Silne strony
(atuty wewnętrzne)

Słabe strony
(słabości wewnetrzne)

(czynniki wewnętrzne)
• Prężnie działające i współpracujące 

rada sołecka i grupa odnowy wsi,

• Plac rekreacyjno-sportowy,

• Plac zabaw dla dzieci,

• Walory turystyczno – przyrodnicze,

• Rzeka Stobrawa,

• Kaplica,

• Zadbany cmentarz,

• Małe gospodarstwa rolne,

• Pracownia ceramiczna prowadząca 

zajęcia z ceramiki, wikliniarstwa oraz 

kulinarne,

• Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna,

• Rozwijające się usługi dla ludności – 

zakłady stolarskie, zakład budowlany,

• Świetlica wiejska,

• Niedostateczna promocja 

miejscowości,

• Brak zainwestowania naszych 

zasobów

• Nie rozwinięta infrastruktura 

turystyczna i gastronomiczna,

• Zły stan świetlicy wiejskiej,

• Brak zadaszonego miejsca  do 

organizowania imprez  na małą i 

większą skalę,

• Brak wc i prądu w centrum 

rekreacyjno-sportowym,

• Nie rozwinięta infrastruktura 

techniczna – brak parkingów, 

chodników,

• Brak ogólnodostępnej sali 

komputerowej

• Brak kanalizacji,

• Mała ilość miejsc pracy,

• Brak ośrodka zdrowia, sklepów, 

szkoły i przedszkola,

Tabela 5: Zestawienie silnych i słabych stron miejscowości
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Szanse Zagrożenia

(czynniki zewnętrzne)
• Współpraca z innymi 

miejscowościami partnerskimi w 

regionie, kraju i za granicą, 

• Istniejąca już wymiana kulturalna i 

branżowa w ramach stowarzyszeń 

turystycznych w gminie, 

• Popyt na produkty rolnicze,

• Zapotrzebowanie na żywność 

ekologiczną i produkt lokalny,

• Utworzenie obszaru Natura 2000 

wzdłuż rzeki Stobrawy,

• Promocja Obszaru Chronionego 

Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – 

Turawskie”

• Możliwość pozyskiwania środków z 

zewnętrznych źródeł finansowania,

• Dokształcanie społeczeństwa – 

uczestnictwo w kursach i 

szkoleniach,

• Postępująca emigracja zarobkowa,

• Brak w pobliżu dużych aglomeracji 

miejskich, 

• Brak sprawnego przepływu 

informacji, 

• Atrakcyjność dużych aglomeracji 

miejskich dla wykształconej 

młodzieży z miejscowości,

• Biurokracja utrudniająca 

pozyskiwanie środków unijnych przez 

rolników małych gospodarstw,

• Słaba promocja ekologii i 

ekoturystyki.

• Brak środków własnych na 

współfinansowanie projektów,

Tabela 6: Zestawienie szans i zagrożeń
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Podsumowanie Analizy SWOT

Po dokonanej analizie wyznaczono najważniejsze zasoby, na podstawie których określono 

główne kierunki rozwoju miejscowości.

Do najważniejszych silnych stron należą prężnie działająca grupa odnowy wsi, miejsce na 

plac rekreacyjno – sportowy oraz Zakład ceramiki budowlanej. 

Ze  słabych  stron  charakterystyczne  są   zły  stan  świetlicy  wiejskiej,  słabo  rozwinięta 

infrastruktura techniczna oraz brak infrastruktury turystycznej.

Do kluczowych szans zaliczają się bogate w chronione obszary okolice oraz możliwość 

pozyskiwania środków ze źródeł zewnetrznych.

Czynnikami, które mogą stanowić zagrożenie dla zakładanych przedsięwzięć to migracja 

zarobkowa, zbyt słaba promocja obszarów gminy.

Wykorzystując zebrane dane wyznaczono priorytety rozwoju miejscowości.:

Priorytet 1: Stworzenie oferty społeczno – kulturalnej dla mieszkańców wsi.

Priorytet  2: Rozwój  oferty  rekreacyjno  –  wypoczynkowej  dla  mieszkańców  oraz 

odwiedzających

Priorytet 3: Promocja wsi.

Realizacja priorytetów głównych ma na celu spełnienie wizji rozwoju miejscowości, którą 

mieszkańcy ułożyli na warsztatach „Planowanie w procesie odnowy”.

Wizja: 
Markotów Duży – miejscowość z bogatą ofertą kulturalną i rekreacyjno – 
sportową,  stwarzająca  możliwości  nauki  ginącego  zawodu  – 
garncarstwa oraz odpoczynku w pięknych okolicach rzeki Stobrawy.
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5 Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną

Cele Zasoby Szanse Bariery Nazwa projektu
Priorytet 1: Rozwój oferty rekreacyjno – wypoczynkowej dla mieszkańców oraz odwiedzających
Poprawa jakości, zakresu i 
dostępności lokalnej 
infrastruktury społecznej, 
rozbudowa infrastruktury 
technicznej,

Świetlica wiejska, teren 
rekreacyjno – sportowy, 
staw retencyjny, okolice 
rzeki Stobrawy,

Programy unijne, 
współpraca z gminą i 
LGD, utworzenie obszaru 
Natura 2000,

Brak środków finansowych, brak 
zaplecza socjalnego i prądu na 
placu rekreacyjno sportowym, 
Skomplikowane procedury 
uzyskiwania środków,

• Remont świetlicy wiejskiej,
• Rozbudowa placu rekreacyjno – sportowego 

(sanitariaty, zadaszenie, grill, utwardzenie boisk, 
oświetlenie, mała infrastruktura)

• Rozbudowa placu zabaw,
• Budowa parkingu przy centrum rekreacyjno – 

sportowym,
• Pogłębienie i zagospodarowanie terenu wokół stawu 

retencyjnego (ławki, krzewy, miejsce do łowienia)
• Wytyczenie i oznakowanie trasy rowerowej,

Priorytet 2: Stworzenie oferty społeczno – kulturalnej dla mieszkańców wsi.
Rozwijanie i kultywowanie 
tradycji, integracja 
społeczeństwa, rozwój 
zainteresowań mieszkańców,

Świetlica wiejska, plac 
rekreacyjno – sportowy, 
pracownia ceramiczna

Program odnowy wsi, 
zaangażowanie w 
realizację organizacji 
działających na terenie 
wsi, Współpraca z gminą i 
właścicielem „Cer -Bud”

Brak środków finansowych, zły 
stan świetlicy wiejskiej,

• Organizacja Mikołajek i Wieczoru Kolęd dla 
mieszkańców,

• Organizacja zajęć tematycznych i kół zainteresowań 
– nauka ginących zawodów – wikliniarstwo, 
garncarstwo, 

Priorytet 3: Promocja wsi.
Napływ inwestorów i 
turystów, polepszenie 
atrakcyjności sołectwa,

Plac rekreacyjno sportowy, 
piękne okolice, Prężnie 
działająca grupa 
mieszkańców, 

Współpraca z gminą i 
właścicielem „Cer -Bud”, 
obszary chronione w 
okolicach Stobrawy, 

Brak środków finansowych, 
słabe doświadczenie w 
organizacji imprez,

• Organizacja imprez masowych,
• Folder informacyjny o wsi,
• Wydanie kalendarza imprez,



Harmonogram przedsięwzięć

Projekt 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Remont świetlicy wiejskiej,

Rozbudowa placu rekreacyjno – 
sportowego (sanitariaty, zadaszenie, grill, 
utwardzenie boisk, oświetlenie, mała 
infrastruktura)

Rozbudowa placu zabaw,

Budowa parkingu przy centrum 
rekreacyjno – sportowym,

Organizacja zajęć tematycznych i kół 
zainteresowań – nauka ginących 
zawodów – wikliniarstwo, garncarstwo

Organizacja Mikołajek i Wieczoru Kolęd 
dla mieszkańców,

Pogłębienie i zagospodarowanie terenu 
wokół stawu retencyjnego (ławki, krzewy, 
miejsce do łowienia)

Wytyczenie i oznakowanie trasy 
rowerowej,

Organizacja imprez masowych

Folder informacyjny o wsi,

 Wydanie kalendarza imprez,

Tabela 7: Harmonogram zadań
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Koszty i źródła finansowania wyżej wymienionych przedsięwzięć

Lp. Nazwa projektu Koszt całkowity 
[zł]

Źródła 
finansowania

1. Remont świetlicy wiejskiej, 200 000,00 PROW, Urząd 
Miejski w Wołczynie

2.
Rozbudowa placu rekreacyjno – 
sportowego (sanitariaty, zadaszenie, grill, 
utwardzenie boisk, oświetlenie, mała 
infrastruktura)

50 000,00
 Urząd Miejski w 
Wołczynie, środki 
własne, konkurs ofert

3. Rozbudowa placu zabaw, 5 000,00 Sponsorzy, Urząd 
Miejski w Wołczynie

4. Budowa parkingu przy centrum rekreacyjno 
– sportowym, 50 000,00

Sponsorzy, środki 
wypracowane, Urząd 
Miejski w Wołczynie

5. Organizacja zajęć tematycznych i kół 
zainteresowań – nauka ginących zawodów 
– wikliniarstwo, garncarstwo

5 000,00 PO KL, konkursy 
ofert, środki własne

6. Organizacja Mikołajek i Wieczoru Kolęd dla 
mieszkańców, 1 000,00 Środki własne, 

sponsorzy

7. Pogłębienie i zagospodarowanie terenu 
wokół stawu retencyjnego (ławki, krzewy, 
miejsce do łowienia)

10 000,00 Środki własne, Urząd 
Miejski w Wołczynie

8. Wytyczenie i oznakowanie trasy rowerowej, 10 000,00
Urząd Miejski w 
Wołczynie, konkursy 
ofert

9. Organizacja imprez masowych 10 000,00 Urząd Miejski w 
Wołczynie, sponsorzy,

10. Folder informacyjny o wsi, 1 500,00 Urząd Miejski w 
Wołczynie, LGD

11. Wydanie kalendarza imprez, 500,00 Środki własne, Urząd 
Miejski w Wołczynie

Tabela 8: Koszt i źródła finansowania
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