PROJEKT
Plan Odnowy Miejscowości
Stawiski
na lata 2008 – 2015

Opracowany przez:
Grupę Odnowy

Stawiski 2008

Spis treści
Prezentacja miejscowości Stawiski ............................................................................................ 2
Informacja o miejscowości..................................................................................................... 3
Arkusz 1. Kluczowe obszary problemowe rozwoju................................................................... 4
Arkusz 2. Analiza zasobów ........................................................................................................ 8
Arkusz 3. Analiza SWOT......................................................................................................... 10
Arkusz 4. Wizja stanu docelowego .......................................................................................... 10
Arkusz 5. Nasza Mała Strategia ............................................................................................... 11
Arkusz 6. Harmonogram krótkoterminowy ............................................................................. 11
Zarządzanie .............................................................................................................................. 12

1

Prezentacja miejscowości Stawiski

Stawiski wzmiankowane są w zapisach od 1426 r. jako wieś prywatna.
W 1795 r. Stawiski znalazły się pod zaborem pruskim. Natomiast w latach 1807 – 1815 były
w Księstwie Warszawskim. Od 1815 r. Stawiski należały do Królestwa Polskiego.
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W 1812 r. Miasto padło pastwą wielkiego pożaru. W odbudowanym mieście rozwinęło się
rzemiosło. Działały garbarnie, farbiarnie, fabryka sukna i kapeluszy.
W 1870 r. Stawiski utraciły prawa miejskie.
W Stawiskach znajduje się dawny klasztor franciszkanów, sprowadzonych tu w 1688 r., a także
zespół budynków stacji pocztowej z 1828 r. Franciszkanów usunięto ze Stawisk za popieranie
powstańców styczniowych. W dawnym klasztorze franciszkanów znajduje się obecnie plebania.
W miasteczku mieściła się murowana synagoga z XVIII w., którą zburzono w 1942 r. Obecnie
częściowo na placu, gdzie stała synagoga, znajduje się kino i remiza strażacka.
Zniszczeniu uległ również kirkut, który znajduje się na wzniesieniu przed wjazdem do miasteczka.
Jest tu również grodzisko położone na terenie dawnego cmentarza żydowskiego, zwanego mogiłki.
Na pamiątkę walki o odzyskanie niepodległości wystawiono w 1924 r. na rynku w Stawiskach
wizerunek Orła Białego rwącego się do lotu.
Na pobliskim cmentarzu znajdują się mogiły żołnierzy z 1939 r.
Nad rzeką Dzierzbią jest teren dworu właścicieli, po którym zostały tylko słupy bramy wjazdowej
z około 1890 r.
Stawiski posiadają jeszcze jeden ciekawy zabytek. Jest nim wiatrak typu „Holender”, lecz bez
skrzydeł, ale zachowało się prawie stuletnie urządzenie do mielenia śruty, a jego kamień służy do dziś.
W Stawiskach przed I wojną światową urodził się Akiba Rubinchstain – mistrz świata w szachy.
Stąd pochodziła również żona słynnego malarza Wojciecha Kossaka.

Informacja o miejscowości

Położenie Stawisk w Województwie Podlaskim

3

Położenie Stawisk w Powiecie Kolneńskim

Miejscowość: Stawiski (siedziba gminy). Posiadają prawa miejskie. Są jednocześnie sołectwem.
Gmina: Stawiski.
Powiat: kolneński.
Województwo: podlaskie.
Liczba mieszkańców: 2521.
Powierzchnia sołectwa: 2658,4ha.
Zalew: 4,5ha.
Gleby orne: 2086,3ha:
Klasa II – 8,3ha, co stanowi 0,4% ogółu gleb,
Klasa III – 243,9ha, co stanowi 11,7% ogółu gleb,
Klasa IV – 828,6ha, co stanowi 39,7% ogółu gleb,
Klasa V – 587,7ha, co stanowi 28,2% ogółu gleb,
Klasa VI – 170,2ha, co stanowi 8,2% ogółu gleb,
Pozostałe – 247,6ha, co stanowi 11,8% ogółu gleb.
Zabudowa, cieki wodne i drogi: 182,1ha.
Łąki i pastwiska: 292,1ha.
Lasy: 93,4ha, w tym 63ha dobrze zadrzewione i zakrzewione.
Sołtys: Barbara Niksa.
Rada Sołecka:
1. …
2. …
3. …
Główne zadania Rady Sołeckiej Stawisk:
1. Organizowanie spotkań aktywizujących mieszkańców,
2. Integracja lokalnej społeczności,
3. Podnoszenie atrakcyjności miasteczka,
4. Kultywowanie tradycji.

Arkusz 1. Kluczowe obszary problemowe rozwoju
Analiza
Diagnoza
Plan
Co jest?
Jak jest?
Jak ma być?
Fragmenty bramy
wjazdowej do
dawnej siedziby

- słupy bramy
wjazdowej są
odrapane i

Program/
projekt

CO NAS WYRÓŻNIA?
- poprawa estetyki
„Nasza tożsamość
otoczenia:
kulturowa”
uporządkowanie
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Wnioski do instytucji
zewnętrznych

Urząd
Marszałkowski

Analiza
Co jest?

Diagnoza
Jak jest?

Plan
Jak ma być?

Program/
projekt

Kisielnickich
(ostatnich
właścicieli Stawisk)

zaniedbane,
- brak
odpowiedniego
oznakowania
miejsca,
-widoczny herb
Kisielnickich
(ostatnich
właścicieli
Stawisk),
- teren zakrzaczony,
- drzewostan źle
utrzymany.

krzewów i
pielęgnacja
drzewostanu,
- odnowa słupów
bramy wjazdowej,
- odnowienie herbu
Kisielnickich na
słupach bramy
wjazdowej,
- odpowiednie
oznakowanie terenu
(tzw. witacze)

- brak wydzielonej
działki z
cmentarzem,
- brak ogrodzenia,
- brak drogi
dojazdowej,
- rozrzucone
nagrobki,
- teren
zakrzewiony,
- brak znaków
informacyjnych o
miejscu,
- teren stanowi
własność gminy

- wydzielona
geodezyjnie działka
z teren cmentarza,
- ogrodzenie,
- poustawiane
nagrobki,
- znaki
informacyjne,
- uporządkowany
teren,
- wytyczona droga
dojazdowa

- ustawić tablice
informujące o
miejscach
atrakcyjnych
turystycznie,
- wyremontować
drogę dojazdową do
bramy dawnej
siedziby
Kisielnickich,
- budowanie
partnerstwa na
rzecz atrakcji
turystycznych w
Stawiskach
„Oswajanie
historii”
- ustawienie tablic
informujących o
cmentarzu
żydowskim,
- oznakowanie
miejsc
świadczących o
bytności Żydów na
tych terenach

- brak plaży,
- brak
zagospodarowania
terenu wokół
zalewu,
- brak wytyczonych
ścieżek
rowerowych i
pieszych,
- brak parkingów.

- urządzona plaża,
- urządzony
parking,
- wytyczone ścieżki
rowerowe i piesze,
- uzbrojenie terenu
w energię
elektryczną

Cmentarz żydowski

Zalew

Wnioski do instytucji
zewnętrznych

Starostwo
Powiatowe Kolno
Urząd Miejski w
Stawiskach
Fundacje i
stowarzyszenia
programy i
fundusze UE
Inicjatywa
społeczna
Urząd
Marszałkowski
Urząd Miejski w
Stawiskach
Fundacje i
stowarzyszenia
programy i
fundusze UE
Gminy wyznaniowe

„Tu żyjemy, tu
wypoczywamy”
- wytyczenie i
oznakowanie tras
pieszych i
rowerowych,
- popularyzacja
wypoczynku na
świeżym powietrzu,
- wykonanie
infrastruktury
technicznej.

Inicjatywa
społeczna
Urząd
Marszałkowski
Urząd Miejski w
Stawiskach
Fundacje i
stowarzyszenia
programy i
fundusze UE
Gminy wyznaniowe

Park miejski

- stary i źle
utrzymany
drzewostan,
- asfaltowa
nawierzchnia alejek
w bardzo złym
stanie,
- otoczenie
Pomnika Trzech

- zmiana
nawierzchni alejek
z asfaltowej na
nawierzchnię z
polbruku,
- odpowiednia
pielęgnacja
drzewostanu oraz w
razie potrzeby
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„Odpoczywamy u
siebie”
- poprawa estetyki
parku i zachęcanie
do przebywania na
świeżym powietrzu,
- popularyzowanie
zdrowych form
spędzania wolnego

Inicjatywa
społeczna
Urząd
Marszałkowski
Urząd Miejski w
Stawiskach
Fundacje i
stowarzyszenia

Analiza
Co jest?

Diagnoza
Jak jest?
Pokoleń w złym
stanie.

- rolnicza,
- usługowa,
- produkcyjna,
-mieszkaniowa,
- wypoczynkowa.

- rolnicy,
- robotnicy,
- nauczyciele,
- urzędnicy,
- przedsiębiorcy,
- dzieci,
- młodzież,
- emeryci,
- renciści,
- bezrobotni
- praca na roli,
- działalność
gospodarcza
(produkcja, usługi),
- emerytury i renty,
- inne dochody

- Rada Sołecka,
- OSP

Świetlica
socjoterapeutyczna

Plan
Jak ma być?
wymiana,
- ustawienie
nowych ławek,
- poprawa estetyki
otoczenia Pomnika
Trzech Pokoleń.

Program/
projekt
czasu.

FUNKCJA, JAKĄ PEŁNI MIASTECZKO
- przewaga
- wzrost usług
„Sami dla siebie”
rolnictwa,
turystycznych,
- zakłady usługowe, - powstawanie i
Tworzenie
Dwa zakłady
rozwój bazy
warunków dla
produkcyjne
agroturystycznej,
powstania
(kabiny ciągnikowe - zagospodarowanie gospodarstw
i akcesoria
terenów nad
agroturystycznych
samochodowe),
zalewem
- brak gospodarstw
agroturystycznych
KIM SĄ MIESZKAŃCY?
- ludność średnio
- ustawiczne
„Warto ze sobą
wykształcona,
kształcenie wśród
być i rozmawiać”
- osoby dotknięte
ludności,
- organizowanie
bezrobociem,
- reorientacja
spotkań w celu
- społeczność
zawodowa,
wymiany
zintegrowana,
- wzrost
doświadczeń,
- młodzież chętna
zaangażowania
- organizowanie
do podejmowania
ludności wobec
szkoleń
inicjatyw
nowych wyzwań.
podnoszących
rozwojowych.
wiedzę.
Z CZEGO SIĘ UTRZYMUJĄ?
- słabo rozwinięty
- restrukturyzacja
„Podążamy za
sektor usług,
gospodarstw
zmianami”
- gospodarstwa
rolnych,
Tworzenie nowych
rolne
- rozwój strefy
miejsc pracy w
niekonkurencyjne
usług,
sektorze usług,
w stosunku do
- powstanie
rzemiośle i
rynku rolnego UE
gospodarstw
turystyce.
agroturystycznych
JAK JEST ZORGANIZOWANA?
- niska aktywność
- zwiększona
„Razem możemy
społeczna,
aktywność
więcej”
- brak
społeczna,
Organizowanie
zróżnicowanych
- nacisk na wspólne imprez
form działalności,
działanie,
integracyjnych
- zorganizowana
aktywność
Stworzenie grupy
społeczna
działania
PROPOZYCJA DLA MŁODZIEŻY
- wyremontowane i - dokończenie
”Przyjemne z
zadbane
wszystkich
pożytecznym –
pomieszczenia,
rozpoczętych
opieka, rozrywka,
- niedokończona
budów (wiatrołap i
kultura”
budowa wiatrołapu, otoczenie),\
Dokończenie prac
- profesjonalne
remontowych
zajęcia świetlicowe, Stworzenie i
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Wnioski do instytucji
zewnętrznych

programy i
fundusze UE
Gminy wyznaniowe
Inicjatywa
społeczna
ARiMR
ODR
Fundusze UE
Granty

ARiMR
ODR
PUP w Kolnie
Urząd Miejski w
Stawiskach
Inne
Fundacje i
stowarzyszenia
wspomagające
rozwój wsi
PUP w Kolnie
ODR
Fundacje
Fundusze UE
UM w Stawiskach
Starostwo
Powiatowe w
Kolnie
Fundusze
strukturalne UE
Fundacje i
stowarzyszenia
wspomagające
rozwój wsi

Analiza
Co jest?

Boisko
wielofunkcyjne

Budynek GOK i
OSP

-spotkania Rady
Sołeckiej,
- spotkania
społeczności
lokalnej,
- spotkania z
radnymi,
- spotkania z
Burmistrzem
Stawisk

- rocznice
narodowe,
- dni patronów
szkół

Diagnoza
Jak jest?

- nierówny teren,
- brak wydzielonej
geodezyjnie działki,
- brak ogrodzenia,
- brak oświetlenia,
- brak infrastruktury
technicznej

Plan
Jak ma być?

- teren wydzielony
geodezyjnie i
ogrodzony,
- teren uzbrojony z
infrastrukturę
techniczną i
oświetlony,
- urządzone boisko
wielofunkcyjne ze
sztuczną
nawierzchnią,
- zaplecze
szatniowo-sanitarne
- wyremontowane
nowe
pomieszczenia,
- bezpieczne
pomieszczenia,
- sala widowiskowa
- sala teatralna

Program/
projekt
utrzymanie okna
online
Organizacja
profesjonalnych
zajęć świetlicowych
„Blisko boisko”
Doprowadzenie
mediów
technicznych
Rekultywacja
terenu i urządzenie
płyty boiska
Budowa zaplecza
szatniowosanitarnego

- budynek GOK
„Kulturalnie i
czeka na remont
bezpiecznie”
pomieszczeń,
Doprowadzenie do
- rozebrane ściany,
kapitalnego
-brak infrastruktury
remontu i odnowy
technicznej
budynku, w którym
- budynek OSP
mieści się siedziba
wymaga remontu
GOK i OSP
JAK ROZWIĄZYWANE SĄ PROBLEMY?
- spotkania i
- ścisła współpraca
„Grupa Odnowy
ustalenia z
z samorządem,
szansą dla
Burmistrzem i
- współpraca z
Stawisk”
radnymi nie
sąsiednimi
Organizowanie
przynoszą
sołectwami,
spotkań
oczekiwanych
- większy przepływ informacyjnych
efektów,
informacji
- nawał problemów
Zawiązanie Grupy
ogólno gminnych
Odnowy- grupy
odsuwa sprawy
działania
sołectwa na dalszy
plan
OBYCZAJE I TRADYCJE
- prawidłowa
- utrzymanie
”Przeszłość to
organizacja imprez, kultywowania
wczorajsze dziś –
- brak
tradycji
to my jutro”
kultywowania
narodowych,
Reaktywacja
tradycji i
- próba
tradycji ludowych
obyczajowości
wskrzeszenia
ludowych,
tradycji ludowych,
Podtrzymywanie
- brak produktu
- próba określenia i tradycji
regionalnego zdefiniowania
narodowych
lokalnego
drobnych
produktów
Określanie własnej
lokalnych
tożsamości
kulturowej
Dni Stawisk
JAK WYGLĄDA MIEJSCOWOŚĆ?
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Wnioski do instytucji
zewnętrznych

PUP w Kolnie
UM w Stawiskach
Fundusze
strukturalne UE
Fundacje i
stowarzyszenia
wspomagające
rozwój wsi
PUP w Kolnie
UM w Stawiskach

Fundusze
strukturalne UE
UM w Stawiskach

Rada Sołecka
UM w Stawiskach
Inicjatywa
społeczna

Fundacja im. S.
Batorego
UM w Stawiskach
Starostwo
Powiatowe w
Kolnie

Analiza
Co jest?

Diagnoza
Jak jest?

Plan
Jak ma być?

- zabudowa
miasteczka zwarta,
- lokalizacja wzdłuż
drogi krajowej 61
oraz drogi
wojewódzkiej 648

- miasteczko
położone na
wzgórzu,
- w odległości 1km
zalew i ok. 2km
rezerwat przyrody
„Uroczysko
Dzierzbia”
(sąsiednie
sołectwo),
- brak asfaltowych
dróg lokalnych

- turystyka
pejzażowa,
- punkty widokowe,
-ustawione
pojemniki na
odpady,
- poprawiona
nawierzchnia dróg,
- wykorzystane
trakty
komunikacyjne

Program/
projekt

Wnioski do instytucji
zewnętrznych

„Lokalna
mikroturystyka”
Tworzenie
infrastruktury
turystycznej nad
zalewem

Fundusze
strukturalne UE

Turystyka piesza i
rowerowa

Starostwo
Powiatowe w
Kolnie

Granty
WFOŚiGW

UM w Stawiskach
Mieszkańcy

- zabudowa
niejednorodna

- zalew,
- las,
- 99% kanalizacji,
-100%
wodociągów,
- pełna telefonizacja
- odpady

- 100% rolnictwa
indywidualnego

- PKS

JAKIE SĄ MIESZKANIA I OBEJŚCIA?
- murowane domy
- estetyczny wygląd „Jak nas widzą,
jednorodzinne,
zewnętrzny
tacy jesteśmy”
- drewniane domy
budynków
Konkurs na
jednorodzinne,
(elewacja),
najładniej
- budownictwo
- estetyczne
utrzymane obejście
wielorodzinne,
obejścia (płoty,
- poprawna
ogrody…)
Doroczne konkursy
infrastruktura
na najładniejsze
obejść (płoty,
dekoracje
ogrody…)
świąteczne
JAKI JEST STAN OTOCZENIA I ŚRODOWISKA?
- zalew nie w pełni
- wykorzystanie
„W zgodzie z
wykorzystany,
zalewu (plaża,
przyrodą”
- las zadbany,
parking),
Kanalizacja w
- infrastruktura
- czyszczona i w
każdym
kanalizacyjna
pełni drożna
gospodarstwie
wymaga
kanalizacja,
domowym
czyszczenia
- 100% kanalizacji
Wprowadzenie
segregacji śmieci
JAKIE JEST ROLNICTWO?
- średnia wielkość
- dostosowanie do
„Rolnictwo
nie przekracza
norm UE
przyszłości”
średniej
- konkurencyjne
Szkolenia rolników
wojewódzkiej i
- zmechanizowane i w zakresie norm
średniej krajowej,
nowoczesne
UE i innym
- przewaga gleb
średniej jakości
KOMUNIKACJA
- dobre połączenia
- poprawa stanu
„Klient nasz pan”
na trasie Stawiskipołączeń na trasie
Wspólnota
Warszawa
Stawiski-Kolno
interesów
- słabe połączenia
mieszkańców i
na trasie Stawiskiprzyjezdnych
Kolno

Arkusz 2. Analiza zasobów
Miejscowość Stawiski
Rodzaj zasobu
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Fundacje i
stowarzyszenia
wspomagające
rozwój wsi
Rada Sołecka
Mieszkańcy
UM w Stawiski
UM w Stawiskach
Ochrona
Środowiska
Środki strukturalne
UE

ODR
ARiMR

Władze PKS
Mieszkańcy

Gmina Stawiski
Brak

Jest – o
małym

Jest – o
średnim

Jest o
dużym

znaczeniu

Środowisko przyrodnicze
Walory krajobrazu
Walory klimatu (mikroklimat, wiatr….)
Walory szaty roślinnej (runo leśne)
Obszary lub obiekty cenne w znaczeniu przyrodniczym
Świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)
Osobliwości przyrodnicze,
Wody powierzchniowe (jeziora, rzeki, stawy, zalewy)
Podłoże, warunki hydrogeologiczne
Gleby, kopaliny
Środowisko kulturowe
Walory architektury wiejskiej
Walory zagospodarowania przestrzennego
Zabytki
Zespoły artystyczne
Dziedzictwo religijne i historyczne
Miejsca, osoby i przedmioty kultu
Święta, odpusty, pielgrzymki
Tradycje, obrzędy, gwara
Legendy, podania, fakty historyczne
Specyficzne nazwy
Obiekty i tereny
Działki pod zabudowę mieszkaniową
Działki pod domy letniskowe
X
Działki pod zakłady przemysłowe i usługi
Pustostany mieszkaniowe i poprzemysłowe
X
Tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (młyny, kuźnie)
Place i miejsca publicznych spotkań
Miejsca sportu i rekreacji
Gospodarka, rolnictwo
Specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)
Znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe
Możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne
Sąsiedzi i przyjezdni
Korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo miasta czy arterii
komunikacyjnej, atrakcja turystyczna
Ruch tranzytowy
Przyjezdni, stali i sezonowi
Instytucje
Placówki opieki społecznej
Szkoły
Domy kultury
Ludzie, organizacje społeczne
Ochotnicza Straż Pożarna
Koło Gospodyń Wiejskich
X
Stowarzyszenia
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znaczeniu

znaczeniu

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Arkusz 3. Analiza SWOT
Podsumowanie sytuacji rozwojowej miejscowości Stawiski
Silne strony
Słabe strony
 Wysokie walory krajobrazu
 Brak skutecznych grup działania
 Miasteczko przy międzynarodowej trasie
 Brak wytyczonych i urządzonych tras
 Niewielki, ale pięknie położony zalew,
pieszych i rowerowych
 Zasoby
historyczne
miasteczka
z  Zły stan nawierzchni dróg
zabytkami
 Mała konkurencyjność gospodarstw
 Bliskie położenie od jezior mazurskich
Szanse
Zagrożenia
 Możliwość
pozyskania
środków  Postępująca
indywidualizacja
życia
finansowych, w tym UE
społecznego
 Rozwój sieci usług
 Narastające poczucie beznadziei
 Zagospodarowanie
walorów  Brak świadomości z dobrodziejstw
krajobrazowych
ustawicznego kształcenia
 Reklama miejsc atrakcyjnych turystycznie  Minimalny rozwój gospodarstw
poprzez urządzenie ścieżek rowerowych i
pieszych do tych miejsc

Arkusz 4. Wizja stanu docelowego
Wizja stanu docelowego. Jak Stawiski mają wyglądać w 2015r.
Co będzie je wyróżniać?
Czystość i estetyka oraz nieskażone
środowisko naturalne
Jakie ma pełnić funkcje?
Usługowe, kulturalno-rekreacyjne
Jacy mają być mieszkańcy?
Aktywni, zaangażowani, ustawicznie,
dokształcający się, z inicjatywą dalszego
rozwoju
Co będzie dawać utrzymanie?
Rolnictwo, usługi, handel
W jaki sposób ma być zorganizowana
Stowarzyszenia i lokalne grupy działania
miejscowość i jej mieszkańcy?
W jaki sposób mają być rozwiązywane
Poprzez dyskusję i działanie
problemy?
Jak ma wyglądać miejscowość?
Estetycznie, z wykorzystaniem walorów
krajobrazowych i miejsc zabytkowych
Co będzie kultywowane, pielęgnowane i
Widomości związane z miejscami
rozwijane?
historycznymi i kulturowymi, sport, tradycja
Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia?
Estetycznie
Jaki ma być stan otoczenia i środowiska?
Zachowana zasada zrównoważonego
rozwoju
Jakie ma być rolnictwo?
Nowoczesne i dochodowe
Jakie mają być powiązania komunikacyjne?
Zadawalające dla mieszkańców i
przyjezdnych
Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży?
Plac zabaw dla najmłodszych,
wielofunkcyjne boisko sportowe,
profesjonalne zajęcia świetlicowe
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Arkusz 5. Nasza Mała Strategia
Arkusz planowania Mała Strategia Rozwoju – Plan Rozwoju Miejscowości
Wizja Rozwoju Miejscowości
Tradycja i nowoczesność podstawami rozwoju jednostki
i lokalnej społeczności
Priorytet:
Unowocześnienie miejscowości i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Cel 1.
Cel 2.
Cel 3.
Tradycja
Zespół Odnowy inicjatorem Przyjaźni
środowisku
postępu
naturalnemu i człowiekowi
Projekty:
Projekty:
Projekty:
1. Odnowienie bramy
1. Utworzenie Lokalnej
1.Zakończenie kanalizacji
wjazdowej do dawnej
Grupy Działania
Stawisk
siedziby ostatnich właścicieli 2. Zapewnienie dostępu do
2.Budowa i modernizacja
Stawisk Kisielnickich
informacji na temat
dróg
2. Oznakowanie miejsc
unowocześniania gospodarki 3.Zagospodarowanie
atrakcyjnych turystycznie i
i tworzenia nowych miejsc
terenów nad zalewem
historycznie
pracy, np. w zakresie usług
4.Wybudowanie boiska
3. Tablice informacyjne na
agroturystycznych,
wielofunkcyjnego
temat ostatnich właścicieli i
3. Rozwój usług
5.Remont i modernizacja
miejsc o znaczeniu
wspierających turystykę
budynku, w którym mają
historycznym oraz na temat
siedzibę GOK i OSP
postaci historycznych
Arkusz 6. Harmonogram krótkoterminowy
Pytania
Propozycje
Czy nas na to stać?
dotyczące
projektów
Organizacyjnie
Finansowo
projektów
Co nas
Podejmowanie
najbardziej
wspólnych
zintegruje?
przedsięwzięć
sprzyjających
poprawie życia w
Stawiskach
Na czym nam
Na jakości zajęć
Grupa Odnowy Nie (koszty
najbardziej
z dziećmi i
Świetlica
prowadzenia
zależy?
młodzieżą poza
zajęć)
czasem nauki
szkolnej
Co osiągniemy
Zorganizowanie
tak
najłatwiej?
częściowe prac
wykonanych
przez
mieszkańców
Co najbardziej
Budowa boiska
Nie
zmieni nasze
wielofunkcyjnego
Koszty około
życie?
i remont budynku
1500000,00zł
GOK i OSP
Co najbardziej
Brak ścieżek
Nie

11

Hierarchia
Bardzo ważne

Bardzo ważne

Ważne

Bardzo ważne

Bardzo ważne

nam
przeszkadza?

Koszty około
500000,00zł

pieszych i
rowerowych oraz
informacji
turystycznej i
historycznej

Zarządzanie
Przyjęty i zatwierdzony Plan Odnowy Miejscowości może być aktualizowany i
dostosowywany do istotnych uwarunkowań rozwoju oraz oceny skuteczności dokonywanej w
trakcie ewaluacji, czyli zazwyczaj w czteroletnich okresach, przynajmniej raz na czas trwania
kadencji władz samorządowych, choć niewykluczone, że zmiany mogą zachodzić częściej w
zależności od specyfiki okoliczności.
Postępy w realizacji przyjętego Planu Odnowy Miejscowości – zaakceptowanego przez
mieszkańców Stawisk i przyjętego przez władze samorządowe gminy są na bieżąco
monitorowane i oceniane przede wszystkim przez zainteresowanych, czyli samych
mieszkańców Stawisk.
Szczególna rola przypada pracownikom Urzędu Miejskiego w Stawiskach, którzy jako
inicjator Planu Odnowy Miejscowości są jednocześnie odpowiedzialni przed społecznością
Stawisk za jego systematyczną i trwałą realizację.
W tym celu pracownicy nie rzadziej niż raz na rok omawiają na specjalnych spotkaniach
stopień wdrażania Planu Odnowy Miejscowości. Na spotkania te mogą być zapraszani
eksperci i przedstawiciele organizacji współpracujących przy realizacji Planu.
Po zakończeniu kolejnej kadencji władz samorządowych przygotowane zostanie
sprawozdanie i ocena realizacji na danym etapie Planu Odnowy Miejscowości. Sprawozdanie
to zostanie w sposób zwyczajowy udostępnione ogółowi mieszkańców gminy Stawiski.
Grupę Odnowy tworzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Stawiskach w osobach:
Agnieszka Rutkowska, Iwona Chojnowska, Elżbieta Krasińska, Maria Brodowska, Elżbieta
Wysocka.
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