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Rada Miejska zatwierdziła Plany Odnowy Miejscowości dla sześciu sołectw Siewierza

  Na sesji  Rady Miejskiej w Siewierzu w dniu 31 stycznia 2008 roku,  zostały przyjęte jednogłośnie uchwały zatwierdzające Plany
Odnowy Miejscowości dla sześciu sołectw wchodzący w skład gminy Siewierz, a mianowicie: Brudzowice, Gołuchowie, Leśniaki, Wrężyn,
Wojkowice Kościelne, Żelisławice.
  Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z kluczowych dokumentów, w którym dokonano diagnozy stanu obecnego oraz wytyczono cele na
najbliższe lata. Jest to rodzaj małej strategii rozwoju dla każdego z sołectw. Głównym celem zaproponowanych rozwiązań jest poprawa jakości
życia mieszkańców wsi  przez zaspokojenie potrzeb społecznych i  kulturalnych oraz promowanie obszarów wiejskich.  Umożliwi  to rozwój
tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności
turystycznej i inwestycyjnej sołectwa.
  Dokumenty stworzone dla wyżej wymienionych sołectw mają służyć pełnemu wykorzystaniu istniejącego potencjału i szans rozwojowych, w
tym dostępu do środków unijnych i funduszy rządowych. Sporządzenie i uchwalenie Planów pozwala sołectwom zabiegać o środki finansowe
m.in. w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie
„Odnowa i rozwój wsi" ukierunkowane jest na poprawę, jakości życia na obszarach wiejskich. Końcowymi beneftcjentami Planów Odnowy
Miejscowości są mieszkańcy poszczególnych sołectw.
  Zadania zaplanowane w ramach odnowy miejscowości wynikają z analizy kwestionariuszy ankiet, w których mieszkańcy terenów wiejskich
wskazywali najpilniejsze zadania do realizacji oraz inwentaryzacji zasobów. Każdy z Planów ma określony cel nadrzędny oraz wyodrębnione na
jego podstawie cele cząstkowe, w które wpisują się inwestycje zaplanowane w latach 2008-2013.
  W Brudzowicach w najbliższych latach planowane jest przeprowadzenie modernizacji stadionu sportowego LKS „Niwy” w Brudzowicach oraz
przebudowę dachu i remont Kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny. Inwestycją zaplanowaną w miejscowości Gołuchowice jest
budowa placu  zabaw dla  dzieci.  Cztery  inwestycje  zaplanowane do  realizacji  w  latach  2008-2013 w Leśniakach  to  modernizacja  bazy
rekreacyjno-sportowej przy Remizie OSP, zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich, organizacja imprez kulturalnych oraz utworzenie świetlicy
środowiskowej  w  Remizie  OSP.  W Wrężynie  zaplanowano  budowę  palcu  zabaw przy  Barze  Mix  oraz  w  miarę  możliwości  finansowych
modernizację  boiska  w  Kuźnicy  Podleśnej.  W  piątym  sołectwie  –  Wojkowice  Kościelne  planuje  się  przeprowadzić  modernizację  bazy
rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym oraz modernizację placu zabaw przy remizie OSP. Inwestycjami zaplanowanymi do
przeprowadzenia w Żelisławicach są: modernizację bazy rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym i modernizację stadionu
sportowego LKS Ostoja.
  Szczegółowe informacje dotyczące celów nadrzędnych i cząstkowych oraz przedsięwzięć planowanych dla poszczególnych sołectw znajdują
się w Planach Odnowy Miejscowości, stanowiących załączniki do Uchwał podjętych przez Radę w dniu 31.01.2008 roku. Uchwały Rady Miejskiej
w Siewierzu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy.
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