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Wstęp
Mieszkańcy Niemysłowic są dumni ze swojej miejscowości położonej w
atrakcyjnej, malowniczej okolicy, wśród lasów i pól, a jednocześnie stosunkowo blisko
od centrum gminy. Miejscowość Niemysłowice daje szansę na rozwój turystyki w
przyjaznej, spokojnej okolicy, stanowiąc jednocześnie dogodne miejsce na tworzenie
się małej przedsiębiorczości.
Mieszkańcy Niemysłowic chcą żyć w atrakcyjnej, ładnej i przyjaznej dla
wszystkich wsi. Poprawiając warunki swojego zamieszkania i rozwijając swoją wieś, nie
chcą stracić nic z jej kameralności i uroku, a przy okazji zintegrować się - wspólnie
działając.
Niemysłowice to, spokojna, lecz niezbyt bogata miejscowość, położona w
znacznej odległości pasm urbanizacyjnych w związku z tym na terenie Niemysłowic nie
ma praktycznie żadnego przemysłu. Dlatego trudno jest więc sfinansować wszystkie
potrzebne mieszkańcom przedsięwzięcia. A zatem jedną z dróg do poprawy jakości ich
życia oraz tworzenia nowych źródeł utrzymania może być pozyskiwanie funduszy
zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej. W związku z tym mieszkańcy opracowali
niniejszy Plan Odnowy Miejscowości Niemysłowice.
Plan Odnowy Miejscowości Niemysłowice ma również pobudzić mieszkańców do
wspólnego działania na rzecz sołectwa. Jest on dokumentem strategicznym,
stworzonym przy udziale mieszkańców. Określa najważniejsze działania, które sami
zainteresowani uznali za istotne dla swojej miejscowości, działania, które pomogą im
rozwiązać problemy, pokonać bariery i osiągnąć stawiane sobie przez nich cele.
Proponowane przedsięwzięcia mieszkańcy uznali za realne, możliwe do zrealizowania,
przy założeniu także ich własnej aktywności oraz przy zaangażowaniu władz
samorządowych Gminy Prudnik.
Plan Odnowy Miejscowości Niemysłowice pozwolił także na uświadomienie sobie przez
mieszkańców ich roli w tworzeniu pomysłów na własny rozwój i poprawę warunków
życia.
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Plan Odnowy Miejscowości Niemysłowice

powstał w wyniku dyskusji na

zebraniach wiejskich, po konsultacji Rady Sołeckiej z mieszkańcami. Plan Odnowy
Miejscowości Niemysłowice obejmuje siedmioletni horyzont czasowy tj okres 20092016. W okresie tym podejmowane będą określone - z uwagi na zaplanowane cele i
priorytety rozwojowe - działania inwestycyjne, a także inne o charakterze szkoleniowym
czy rekreacyjno-wypoczynkowym (np. imprezy kulturalne).
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1. Rys historyczny
Pierwsza wzmiankę o wsi Niemysłowice znajdziemy w „Liber fundationis
episcopatus Vratislaviensis”, czyli „Księdze uposażeń biskupów wrocławskich” pod datą
1305 roku. W rejestrze tym obok Niemysłowic znajdziemy jeszcze między innymi
Rudziczkę, Piorunkowice.
W „Księdze” zanotowano wieś pod nazwą „Nemislovitz Buchwaltdorph”. Pierwsza jej
część wywodzi się od imienia „Niemysła”, zapewne zasadźcy i założyciela wsi,
natomiast drugą łączy się z faktem osadzenia wsi w lasach bukowych, które wymagały
wykarczowania, i stąd nowi osadnicy, zapewne w większości Niemcy, nazwali ją
Buchwalstdorph, co przetłumaczyć można jako „Buków”, „Bukowiec”. Po zakończeniu
drugiej wojny światowej władze polskie zdecydowały o powrocie do pierwotnej nazwy o
nieco zmienionej formie „Niemysłowice”.
Początek osady ma miejsce, jak wspomniano ok. roku 1305. Na początku XIV wieku
Niemysłowice należały do księstwa niemodlińskiego, a później opolskiego. W 1428 roku
wieś została zniszczona podczas najazdu husyckiego.
W 1512 roku Niemysłowice znalazły się w ręku Wiktoryna Honbickiego z Honbic,
urzędnika księcia Jana II opolskiego i jednocześnie w latach 1502 –1516 starosty
Prudnika. Po jego śmierci około 1528 roku wieś przeszła w ręce jednego z jego braci Henryka lub Wacława, natomiast od roku 1532 ziemia opolska znalazła się w ręku króla
Ferdynanda Habsburga.
W chwili obecnej Niemysłowice są wsią typowo rolniczą. Sołectwo ma zabudowę
zwartą, punktem centralnym wsi jest Kościół Parafialny pod wezwaniem św. Anny, który
został niedawno odnowiony, dzięki nakładowi i zaangażowaniu mieszkańców.
2. Analiza zasobów wsi
2.1. Warunki geograficzne
A. Rzeźba terenu
W ukształtowaniu pionowym wsi Niemysłowice zaznacza się wyraźny podział na dwa
obszary:
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-

na południu między doliną rzeki Prudnik i jej lewobrzeżnego dopływu rozciąga się

rozległy obszar, prawie płaski (266-267m.) nachylony łagodninie w kierunku
wschodnim,
-

pozostały przeważający powierzchniowo teren (280-296m.) jest pocięty licznymi

dolinami i urozmaicony pagórami. Przważa tu rzeźba zbliżona do falistej. Rzeźba terenu
miejscami stwarza pewne trudności w rolniczej uprawie gruntów.
B. Sieć wodna
Wieś leży w dorzeczu Osobłogi / 2 rząd- lewobrzeżny dopływ rzeki Odry. Bezpośrednio
odwadniają teren ciek 3 rzędu – Prudnik oraz jego dobrze rozwinięte prawobrzeżne
dopływy.
W dolinie Prudnika mogą wystepować okresowe zalewy.
Na obszarze sołectwa występują dwa stawy tzw. “Stawy Niemysłowickie”. Większy z
nich o powierzchni 3,20 ha mieści w sobie 110m³ wody i został on wybudowany w 1982
roku. Mniejszy ma powierzchnię około 1,6-1,8 ha i został wybudowany w końcu lat 80tych. Oba te stawy przeznaczone sa do hodowli ryb i celów rekreacyjnych.
Użytkownikiem jest Okregowy Związek Wędkarski w Prudniku.
C. Krajobraz
Wieś leży w regionie Niziny Śląskiej w podregionie Płaskowyżu Głubczyckiego.
Krajobraz jest dobrze urozmaicony. Pokrywa glebowa wytworzona jest z utworów
lessowatych a miejscami tylko występują soczewki utworów piaszczystych pochodzenia
wodnolodowcowego.
D. Zasoby mineralne, gleby i uprawy
Wśród zasobów mineralnych wymienić można złoża surowców ilastych o powierzchni
7,20 ha oraz złoża piasku zajmujące 0,5 ha pow. eksploatacyjnej.
Gleby klasy III a i III b w przeważającej części kompleksu pszenno – dobrego.
Głównymi uprawami są : zboża, rzepak, buraki cukrowe.

Plan Odnowy Miejscowości Niemysłowice

6

3. Sfera społeczna
3.1. Ludność
Ludność Niemysłowic stanowią przede wszystkim przesiedleńcy z kresów wschodnich
(przede wszystkim ze wsi Pużniki na Ukrainie) oraz ich rodziny.
Liczbę mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2004r. oraz średnią gęstość zaludnienia
przedstawia poniższe zestawienie:
Sołectwo

Ilość mieszkańców

Powierzchnia w
km2

Ilość mieszkańców
na 1 km2

Niemysłowice

671

8,42

79,7

Porównanie liczby mieszkańców sołectwa Niemysłowice z sąsiednimi sołectwami
przedstawia tabela:
Sołectwa
Liczba
mieszkańców

Niemysłowice Rudziczka Szybowice
671

918

Czyżowice Mieszkowice

1068

295

462

Kształtowanie się liczby ludności we wsi Niemysłowice na przełomie lat 1999 – 2004
Rok
1999
2000
2000
2002

Liczba ludności
731
723
700
679

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

672
671
668
670
674
677
676
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3.2. Sąsiedzi i przyjezdni
Niemysłowice są wsią atrakcyjnie położona (4 km od siedziby gminy – Prudnika), w
sąsiedztwie Głuchołaz (oddalone o 21 km) oraz Nysy (oddalona o 24 km), przy drodze
krajowej nr 41.
Dzięki budowie Centrum Sportowego powstała płaszczyzna współpracy z Northeim miastem partnerskim Prudnika ( które uczestniczyło finansowo w budowie) .
Do Centrum Sportowego przyjeżdża w szczególności młodzież z Northeim.
4. Oświata
Na terenie sołectwa funkcjonuje samodzielne Przedszkole. Liczba przedszkolaków –
11.
Brak Szkoły Podstawowej na terenie sołectwa. Dzieci z Niemysłowic kontynuują naukę
w Szkole Podstawowej nr 3 w Prudniku.

5. Kultura i sport
Na terenie Niemysłowic funkcjonuje „Centrum Sportowe”, w którego skład wchodzi duża
hala sportowo – rekreacyjna z pełnym zapleczem sanitarno – kuchennym oraz z
szatniami dla sportowców, pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej oraz parking.
Na bazie Przedszkola w sołectwie działa świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży.
Na terenie sołectwa w sferze kultury i sportu działają:
-

Koło Gospodyń Wiejskich,

-

Związek Hodowców Gołębi,

-

Klub Sportowy LZS Niemysłowice, sekcja piłki nożnej.

-

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemysłowice – Bukowy Las.

-

Grupa Rekonstrukcji Historycznej – Bukowy Las.
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6. Zabytki i inne atrakcje turystyczne
A. Kościół Parafialny pod wezwaniem św. Anny.
Został on zbudowany w 1568 roku jako protestancki zbór. Powstał na miejscu świątyni
drewnianej, o której wzmianka pochodzi z 1447 roku. Nie znamy niestety architekta i
budowniczego obiektu. Świątynia zbudowana jest w stylu gotycko – renesansowym.
Na wyposażeniu kościoła jest kilka ciekawych elementów. Należy do nich chrzcielnica w
kształcie czary podtrzymywanej przez anioła, loża kolatorska z herbem patronów
kościoła z Łąki Prudnickiej, rzeźba przedstawiająca Jana Nepomucena, ambona z
posążkami Ojców Kościoła oraz krucyfiks przedstawiający Ukrzyżowanego Jezusa.
Wszystkie te zabytki pochodzą z XVIII wieku. Należy też zwrócić uwagę na obrazy.
Najcenniejszy jest ten przedstawiający św. Annę w otoczeniu męża i córki Marii.
Pochodzi on z drugiej połowy XVIII wieku. Innym elementem malarskim są stacje „Drogi
Krzyżowej”. Pochodzą one z 1908 r.. W ścianę kruchty wmurowana jest płyta epitafijna
pochodząca z XVI wieku.
B. Spichlerz
Zbudowany został w XVIII wieku. Odnowiono go w 1923 roku. Jest murowany z cegły,
dwukondygnacyjny. Posiada dach mansardowy, kryty dachówką.
C. Cmentarz ewangelicki
Znajduje się przy drodze Prudnik – Nysa. Został założony na początku XIX wieku. Na
ufundowanym przez ewangelików- Niemców z Niemysłowic i Szybowic krzyżu w 2000
roku pojawiła się data 1806 rok. Jest ona zapewne datą jego założenia. Po wojnie
cmentarz uległ zniszczeniu, zarósł krzakami. Mimo to można się tam doszukać jeszcze
wielu ciekawych płyt nagrobnych.
D. Plebania
Wybudowana w latach 1896 - 1898.
E. Krzyże i kapliczki wiejskie
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W krajobrazie wsi można spotkać krzyże i kapliczki przydrożne. Jedna z nich,
murowana znajduje się obok dawnego domu zakonnego. Wewnątrz znajdują się figury
przekazane przez księdza Poradę św. Antoniego i Józefa. Jest to jedyny tego typu
obiekt na terenie wsi. Krzyży jest kilka. Są one wykonane z kamienia oraz drewniane.
Tych pierwszych jest trzy. Wykonane są z białego piaskowca. Jeden z nich ufundowała
rodzina Ludwig w 1928 roku. Tylko największy krzyż ufundowany przez Melchiora i
Carolinę Steiner zachował figurę Matki Boskiej. Na końcu wsi od strony Rudziczki, obok
przystanku autobusowego oraz przy drodze prowadzącej do cegielni mamy krzyże
drewniane z blaszanymi wizerunkami Jezusa Ukrzyżowanego. Należy też wspomnieć i
o krzyżu misyjnym na budynku kościoła z datami misji powojennych - 1961, 1975, 1987,
1995. Pierwszy wykonał w 1961 roku J. Górawski. Przy wejściu na teren kościoła
wznosi się drugi drewniany krzyż, odnowiony podczas misji w 1995 roku. Obiekty te
świadczą o wielkiej religijności mieszkańców wsi. Przypisuje się i wymiar magiczny.
Mają chronić wieś od nieszczęść i wszelkiego zła.
F. Cegielnia
Obiekt ten wzniesiony został pod koniec XIX wieku.
G. Las Niemysłowicki
W literaturze tak określa się las znajdujący się pomiędzy Niemysłowicami, Łąką
Prudnicką i Szybowicami. Jego niemiecka nazwa brzmiała „Żmijnik”. Taką nazwę
nadano też jeziorku, nad którym zbudowano młyn wodny zwany „Żmijowym Młynem”.
Nazwę „Żmijowy Las” łączy

się licznym występowaniem w średniowieczu na jego

obszarze jadowitych żmij.
„Żmijnik” był miejscem wypoczynku rodziny von Choltitz. Organizowano po nim spacery,
przejażdżki konne a nawet polowania. W tym celu często przywożono grubszą
zwierzynę z innych lasów. Najpopularniejsze były jednak polowania na zające, które
masowo występowały na ówczesnych łąkach i polach.
H. Stawy Niemysłowickie
Dwa stawy przeznaczone do hodowli ryb i celów rekreacyjnych.
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7. Infrastruktura techniczna
7.1. Zaopatrzenie w wodę
Na terenie sołectwa funkcjonuje wodociąg z ujęcia wody w Szybowicach.
Wyposażenie gospodarstw w wodociągi i kanalizację.
Obszar

Sieci w km

Przyłącza do
mieszkań

Zużycie wody w gosp.

wodociąg kanalizacja wodociąg kanalizacja w tys. dm3/rok
Niemysłowice

4,4

-

194

-

na 1 mieszk. w
dm3/rok

21.456,000

31,98

7.2. Kanalizacja i oczyszczanie ścieków
Sołectwo Niemysłowice nie posiada kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. Ścieki
odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych, a następnie wykorzystywane
rolniczo lub zawartość szamb wywożona jest do miejskiej oczyszczalni scieków.
Planowane jest skanalizowanie wsi w latach 2010-2012.
7.3. Utylizacja odpadów stałych
Odpady komunalne z obszaru sołectwa Niemysłowice są wywożone przez Zakład Usług
Komunalnych w Prudniku na wysypisko śmieci w Prudniku. Wieś wyposażona jest w
pojemniki na śmieci. Z pojemników korzystają wszyscy mieszkańcy z terenu
Niemysłowic za odpłatnością.
7.4. Energetyka
Sołectwo jest obsługiwane przez Rejonowy Zakład Energetyczny w Nysie.
7.5. Telekomunikacja
Sołectwo Niemysłowice jest obsługiwane jest przez Rejon Telekomunikacji w Nysie.
7.6. Komunikacja – drogi
Przez teren sołectwa Niemysłowice przebiega droga krajowa nr 41Nysa – Prudnik –
Trzebina – granica państwa – nawierzchnia ulepszona z masy asfaltobetonowej oraz
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drogi powiatowe: od drogi krajowej do Szybowic. Nie ma dróg gminnych na terenie
sołectwa, tylko drogi wewnętrzne.

8. Sfera gospodarcza
8.1. Gospodarka
Na terenie sołectwa Niemysłowice nie funkcjonują większe zakłady przemysłowe.
Struktura działalności gospodarczej w miejscowości Niemysłowice na dzień 31 grudnia
2004 r.
Sołectwo

Produkcja

Usługi

Handel

Gastronomia

Transport

Niemysłowice

1

4

2

1

3

9.1. Rolnictwo
Niemysłowice są sołectwem gdzie dominującym utrzymaniem ludności jest rolnictwo.
Istnieje 9 dużych gospodarstw rolniczych o powierzchni powyżej 20 ha.
Średnia powierzchnia gospodarstw w sołectwie:
Sołectwo

Liczba
mieszkańców

Niemysłowice

671

Ilość
gospodarstw
powyżej 1 ha
47

Powierzchnia
ogólna w ha

Średnia pow.
gospodarstwa

337

7,17

Powierzchnia lasów i łąk w sołectwie Niemysłowice:
Sołectwo
Niemysłowice

Powierzchnia lasów
w ha
76

Powierzchnia łąk i
pastwisk w ha
59

Grunty orne w ha
605

9. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Niemysłowice: analiza SWOT
9.1. Silne i słabe strony
A.

Silne strony:

Stawy Niemysłowickie,
Czyste otoczenie i środowisko naturalne, Las Niemysłowicki,
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Zasoby historyczne wsi z zabytkami włącznie,
Położenie przy drodze krajowej 40,
Bliskość przejść granicznych z Czechami,
Obwodnica,
Magistrala gazowa,
Dobre połączenia PKS,
Duże gospodarstwa rolnicze,
Duży potencjał ludzki.

B.

Słabe strony:

Brak kanalizacji sanitarnej,
Zły stan nawierzchni dróg,
Mała liczba przedsiębiorstw i zakładów pracy,
Brak Szkoły Podstawowej,
Brak Wiejskiego Domu Kultury,
Brak ofert na zagospodarowanie wolnego czasu dla młodzieży,
Brak placów zabaw dla dzieci,
Brak bezpośrednich połączeń PKP.
Brak odpowiedniej infrastruktury turystycznej typu: oznakowanie tras, tablice
informacyjne, miejsca postojowe, wypoczynku, baza noclegowa oraz parkingi.
Szanse i zagrożenia

9.2.
A.

Szanse:

Możliwość uzyskania środków finansowych (dopłaty bezpośrednie, PROW),
Moda na mieszkanie „za miastem”,
Aktywnie działające stowarzyszenia,
Planowana kanalizacja,
Aktywnie działające organizacje pozarządowe
Dokształcanie społeczeństwa – szkolenia i kursy ,
Zwiększanie się dostępności do kapitałów i środków pomocowych, w tym
pochodzących w Unii,
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Promocja walorów sołectwa ,
Utworzenie grupy producenckiej
Produkcja żywności „ekologicznej”.
Budowa „Osady Średniowiecznej” - jako produkt turystyczny
Opracowanie i wdrożenie programu wsi tematycznej.

B.

Zagrożenia:

Zła sytuacja rolnictwa,
Rosnące bezrobocie,
Stagnacja w kraju,
Odpływ młodych i wykształconych ludzi ze środowiska wiejskiego,
Brak środków finansowych.

10.

Strategia odnowy miejscowości Niemysłowice.

WIZJA: Niemysłowice sołectwem ludzi aktywnych potrafiących zadbać o własne dobro
PRIORYTET 1. Podnoszenie atrakcyjności infrastruktury kulturalnej i
turystycznej.
Cel 1: Rozszerzenie działalności rekreacyjno – sportowej
1) Budowa osady średniowiecznej stanowiącej główną oś rozwoju w kontekście
utworzenia wsi tematycznej
2) Zagospodarowanie terenu przy Centrum Sportowym na pole namiotowe,
wybudowanie parkingu.
3) Zaadoptowanie zbiornika wodnego znajdującego się w obrębie sołectwa
Niemysłowice na ośrodek wypoczynku sobotnio- niedzielnego.
4) Budowa placów zabaw.
5) Przygotowanie drogi dla rowerów i ruchu pieszych, wzdłuż nowo powstałej
obwodnicy, na odcinku od granicy Niemysłowic w kierunku Prudnika, do drogi
obecnie wyłączonej z ruchu. Długość drogi lub chodnika – 400m.
6) Wspieranie rozwoju bazy agroturystycznej, gastronomicznej na terenie sołectwa.
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PRIORYTET 2. Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów
architektonicznych
Cel 1: Zachowanie od zapomnienia dziedzictwa kulturowego
1) Wykup gruntów rolnych i rozbudowa istniejącego Cmentarza Parafialnego
(działka nr 198). Ogrodzenie cmentarza z zachowaniem obecnie istniejącego
zabytkowego charakteru i budowa kaplicy.
Cel 2: Mała architektura i obszary zieleni
1) Posadzenie drzew ozdobnych wzdłuż drogi wewnętrznej, budowa
odpowiedniej infrastruktury turystycznej typu: oznakowanie tras, tablice
informacyjne, miejsca postojowe, wypoczynku, baza noclegowa oraz parkingi
PRIORYTET 3. Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych
Cel 1: Krzewienie kultury
1) Adaptacja budynku Przedszkola w Niemysłowicach na Wiejski Dom Kultury i
wyposażenie go w niezbędny sprzęt (działka nr 27)
2) Wspieranie imprez oraz inicjatyw promujących lokalną kulturę
i twórców kultury, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży na bazie osady,
prowadzonych przez członków grupy “Rekonstrukcj Historycznej –Bukowy Las”.
3) Wspieranie działalności i promocja chórów, zespołów, tanecznych
i folklorystycznych, cykliczne organizowanie festiwalu muzyki dawnej i zlotu
kuglarzy.
4) Organizowanie imprez promujących i integracyjnych dla mieszkańców.
5) Zacieśnienie współpracy z Northeim:
Organizacja zawodów sportowych młodzieży miast partnerskich. Nagrodą w
zawodach będzie przechodni „PUCHAR PARTNERSTWA”.
Organizacja cyklicznych zawodów sportowych np. w halowej piłce nożnej i
siatkówce pomiędzy wybranymi grupami zawodowymi miast partnerskich (np.
nauczycieli, urzędników, policjantów),
Integracja grup wycieczkowych z Northeim ze społecznością lokalną poprzez
uczestnictwo w regionalnych imprezach kulturalnych organizowanych w Centrum
Sportowym.
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6) Rozwijanie działalności Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemysłowice – Bukowy
Las.
PRIORYTET 4. Modernizacja istniejącego systemu infrastruktury technicznej
Cel 1 : Unowocześnianie infrastruktury komunikacyjnej
1) Budowa i naprawa dróg transportu rolnego (drogi: 644, 643, 661/2, 682, 63, 623,
630.
Cel 2 : Unowocześnienie i budowa infrastruktury technicznej
1) Przeprowadzenie kanalizacji i naprawa dróg po inwestycji.
2) Uzupełnienie i unowocześnienie oświetlenia na obszarze całego sołectwa.
3) Gazyfikacja wsi.

PRIORYTET 5: Wspieranie inicjatyw indywidualnych mieszkańców gminy
Cel 1. Rozwój małej przedsiębiorczości.
1) Utworzenie grupy producenckiej, większa współpraca rolników.
2) Wspieranie tworzących się lokalnych grup działania oraz grup uczestników
(liderów wiejskich).
3) Organizowanie kursów, szkoleń dla rolników oraz innych zainteresowanych.
11.

Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących

społeczność lokalną miejscowości Niemysłowice w okresie 2010-2016.

Zadanie nr 1.
Nazwa zadania
Cel
Przeznaczenie
Harmonogram
realizacji
Kwota końcowa i
źródła finansowania

Budowa Osady Średniowiecznej
Zapewnienie rozwoju wsi i jej mieszkańców
Ogólno dostępny produkt turystyczny
2010-2011
2 000 000,00 zł
PROW 500 000,00 zł
Środki własne Gminy Prudnik : 1 500 000,00 zł
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Zadanie nr 2.
Nazwa zadania
Cel
Przeznaczenie
Harmonogram
realizacji
Kwota końcowa i
źródła finansowania

Zagospodarowanie zbiornika wodnego
Zaspokojenie potrzeb społecznych i turystyczno-rekreacyjnych
Zapewnienie bezpiecznego i przyjemnego wypoczynku
2010-2011
500 000,00 zł w tym:
Środki własne Gminy Prudnik : 500 000,00 zł

Zadanie nr 3.
Nazwa zadania
Cel
Przeznaczenie
Harmonogram
realizacji
Kwota końcowa i
źródła finansowania

Rozbudowa istniejącego Cmentarza Parafialnego
Zaspokojenie potrzeb społecznych
Zabezpieczeni miejsca pochówku
2011-2012
100 000,00 zł w tym:
Środki własne parafii: 100 000,00 zł

Zadanie nr 4.
Nazwa zadania

Cel
Przeznaczenie
Harmonogram
realizacji
Kwota końcowa i
źródła finansowania

Posadzenie drzew ozdobnych wzdłuż drogi wewnętrznej,
budowa
odpowiedniej
infrastruktury
turystycznej
typu:
oznakowanie tras, tablice informacyjne, miejsca postojowe,
wypoczynku,
Promocja sołectwa oraz poprawa komunikacji
Ogólnodostępna przestrzeń publiczna
2010 - 2011
Środki własne stowarzyszenia; 20 000,00 zł
Środki funduszu sołeckiego : 10 000,00 żł

Zadanie nr 5.
Nazwa zadania
Cel
Przeznaczenie
Harmonogram
realizacji
Kwota końcowa i
źródła finansowania

Budowa chodnika do Przedszkola
Poprawa warunków życia.
Zapewnienie bezpiecznej komunikacji.
2010
46 000,00 zł w tym:
Środki własne Gminy Prudnik :20 000,00 zł
Środki funduszu sołeckiego : 24 000,00 zł
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Zadanie nr 6.
Nazwa zadania
Cel
Przeznaczenie
Harmonogram
realizacji
Kwota końcowa i
źródła finansowania

Budowa drogi dla rowerów przy drodze krajowej
Zaspokojenie potrzeb społecznych
Zapewnienie bezpiecznej komunikacji.
2011 - 2012
100 000,00 zł w tym:
Środki własne Gminy Prudnik : 80 000,00 zł
Środki funduszu sołeckiego: 20 000,00 zł

Zadanie nr 7.
Nazwa zadania
Cel
Przeznaczenie
Harmonogram
realizacji
Kwota końcowa i
źródła finansowania

Uzupełnienie oświetlenia wsi.
Poprawa warunków życia.
Oświetlenie miejscowości i poprawa bezpieczeństwa.
2010-2012
50 000,00 zł w tym
Środki własne Gminy Prudnik: 50 000,00 zł

Zadanie nr 8.
Nazwa zadania
Cel
Przeznaczenie
Harmonogram
realizacji
Kwota końcowa i
źródła finansowania

Utwardzenie dróg gminnych transportu rolnego
Poprawa warunków życia.
Bezpieczna komunikacja.
2011-2016
2 000 000,00 zł w tym:
Środki własne Gminy Prudnik: 2 000 000,00 zł

Zadanie nr 9.
Nazwa zadania
Cel
Przeznaczenie
Harmonogram
realizacji
Kwota końcowa i
źródła finansowania

Budowa kanalizacji i naprawa dróg po inwestycji
Poprawa warunków życia.
Obiór nieczystości sanitarnych z budynków mieszkalnych.
2011-2013
8 458 254,60 zł w tym:
Środki ZWiK: 4 458 254,60 zł
Środki WFOŚiGW: 4 000 000,00 zł
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