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1.Wst  ę  p  

Rozwój  i  odnowa obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed 

Polską w okresie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym jej celem jest wzmocnienie działań 

służących zmniejszaniu istniejących dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich 

w stosunku do terenów miejskich.

Plan Odnowy Miejscowości, to dokument planowania rozwoju na najniższym szczeblu, czyli  na 

poziomie sołectwa. Ma on pobudzać mieszkańców danej miejscowości do wspólnego działania na 

rzecz rozwoju swojej małej ojczyzny.

Został stworzony przy udziale mieszkańców i  zawiera działania, które sami zainteresowani uznali 

za  istotne  dla  swojej  miejscowości,  działania,  które  pomogą im rozwiązać  problemy,  pokonać 

bariery i  osiągnąć stawiane cele operacyjne i finansowe, prowadzące do osiągnięcia założonej 

wizji i misji.

Plan Odnowy Miejscowości  jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi,  jej  rozwoju 

oraz  poprawy  warunków  pracy  i  życia  mieszkańców.  Sporządzenie  i  uchwalenie  takiego 

dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” działanie „Odnowa i rozwój wsi”, jak również stanowić 

będzie wytyczne dla władz Gminy Tarnowiec przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości 

Tarnowiec.

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez 

zaspokojenie potrzeb społecznych i  kulturalnych mieszkańców wsi  oraz promowanie obszarów 

wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa 

kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej  i 

inwestycyjnej.

W ramach działania pomocą finansową zostaną objęte projekty dotyczące:

1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

a) pełniących funkcje publiczne, społeczno - kulturalne, rekreacyjne i sportowe,

b) służących  promocji  obszarów  wiejskich,  w  tym  propagowaniu  i  zachowaniu 

dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,

2. kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3. budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, 

sportowych lub społeczno - kulturalnych;

4. zakupu  obiektów  charakterystycznych  dla  tradycji  budownictwa  w  danym  regionie,  

w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;

5. odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków 

będących zabytkami lub miejsc pamięci;
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6. kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Tarnowiec jest obszar tej miejscowości.

Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości,  inwentaryzację zasobów służącą 

ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowości, planowane 

kierunki rozwoju, przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem  i harmonogramem działań.

Niniejszy plan jest planem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb 

społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być dopisywane nowe zadania,  a 

także to, że może zmienić się kolejność ich realizacji w zależności od uruchomienia                 i 

dostępu do funduszy UE.

WPROWADZENIE

Uwarunkowania  Planu  Odnowy  Miejscowości  polegają  na  tym,  że  ma  on 

zdecentralizowany,  lokalny  charakter,  obejmuje  ograniczony  teren  jednej  miejscowości 

i  przygotowywany  jest  (przy  udziale  przedstawicieli  gminy)  z  inicjatywy  i  przez  mieszkańców 

miejscowości. 

Specyfika  planu  polega  na  tym,  że  jest  on  ukierunkowany  na  zagadnienia  cywilizacyjno  - 

kulturowe,  koncentruje  się  na prostych,  lokalnych przedsięwzięciach,  które  prowadzić  mają  do 

poprawy standardu i jakości  życia mieszkańców. Ma mniej  pro - gospodarczy, a bardziej  pro - 

społeczny i pro - kulturowy charakter. I dzięki temu może stanowić doskonałe uzupełnienie strategii 

rozwoju  całej  gminy,  która  zazwyczaj  koncentruje  się  na  zagadnieniach  infrastrukturalnych   i 

gospodarczych. 

Celem  planu  jest  podtrzymanie  lub  odtworzenie  atrakcyjności  wsi  jako  miejsca  zamieszkania 

i  zaplanowanie  oraz  przeprowadzenie  tego  w  sposób  dostępny,  oczekiwany  i  popierany  oraz 

wykonalny dla lokalnej społeczności. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej sytuacji, gdy miasta 

oferują konkurencyjną alternatywę zamieszkania, a rolnictwo traci  swą atrakcyjność jako źródło 

utrzymania, co prowadzi m.in. do migracji młodych ludzi, szczególnie tych lepiej wykształconych ze 

wsi do miasta. 

Idea odnowy wsi wyrasta z przekonania, że odnowiona, doinwestowana i ożywiona kulturowo wieś 

odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, zapewni  swoim mieszkańcom godziwy 

standard i jakość życia oraz zdoła zatrzymać młodzież na miejscu. Nie jako „mini - miasto”, wysoko 

zurbanizowana i  konkurująca z ośrodkami miejskimi  bogactwem oferty,  ale właśnie jako „nowa 

wieś”, nowoczesna, lecz ceniąca i zachowująca swój wiejski charakter                       i kulturową 

specyfikę. 

Plan Odnowy ma więc charakter „planu małych kroków”, ale w kierunku wielkich celów.  Małych 
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kroków,  które  podejmowane  przez  mieszkańców  przy  finansowym  i  organizacyjnym  wsparciu 

gminy doprowadzić mają do trwałej poprawy miejscowych warunków życia.

Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy Miejscowości:

(1) Plan  umożliwia  efektywne  gospodarowanie  zasobami  takimi,  jak  środowisko,  ludzie, 

infrastruktura i środki finansowe.

(2) zapisanie  tego  procesu  w  formie  dokumentu  umożliwia  stałą  ocenę  postępów 

i korygowanie błędów przez wszystkich członków społeczności lokalnej.

(3) dokument umożliwia zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców w planowanie swojej 

przyszłości. Uwzględnienie różnych opinii, pomysłów i koncepcji często wymaga consensusu. 

Osiągnięty na drodze otwartej dyskusji pozwala na wypracowanie strategii,                  z którą 

będzie identyfikowała się społeczność lokalna.

(4) tworzenie  Planu  Odnowy  Miejscowości  sprzyja  realistycznej  ocenie  mocnych 

i  słabych  stron  miejscowości  a  przez  to  przyjrzenie  się  możliwościom  oraz  potencjalnym 

problemom,  które  mogą  się  pojawić  w  przyszłości.  W  ten  sposób  można  uniknąć  wielu 

trudności.

Podstawą  tworzenia  Planu  Odnowy  Miejscowości  jest  zdanie  sobie  sprawy  z  lokalnych 

zasobów i potencjałów, zmobilizowanie ich, zainwestowanie w rozwój i stworzenie systemu działań 

partnerskich  tak,  aby  uzyskać  efekt  żywiołowego  przyrastania  inicjatyw i  kumulowania  się  ich 

skutków.

          Projekt wprowadzonych do Planu zadań powstał w oparciu o wytyczne środowiska 

lokalnego i konsultacji społecznych

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO

 Sołectwo Tarnowiec to jedno z 17 sołectw gminy Tarnowiec, liczące 1.248 mieszkańców. 

Położone jest z dala od głównych dróg i większych miejscowości, w odległości ok. 10 km 

na wschód od Jasła oraz 15 km od Krosna.. 

 Tarnowiec położony jest w atrakcyjnej, malowniczej okolicy, wśród lasów,  daje dzięki temu 

szansę na rozwój mieszkalnictwa w przyjaznej, spokojnej okolicy, stanowiąc jednocześnie 

miejsce turystyczno – rekreacyjne.

 Pełni rolę centrum społeczno - gospodarczego Gminy Tarnowiec, tutaj znajdują się siedziby 

głównych instytucji gminnych jak: Urząd Gminy, GOPS, Posterunek Policji itp.

 Mieszkańcy sołectwa są  dumni  ze swojej  miejscowości.  Chcą żyć  w atrakcyjnej,  ładnej 

i przyjaznej 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.

                                    Plan Odnowy Miejscowości Tarnowiec                 
5



  Tarnowiec  to niewielka, spokojna, lecz niezbyt bogata miejscowość, położona w pewnej 

odległości od głównych tras i  pasm urbanizacyjnych. Trudno jest sfinansować  wszystkie 

potrzebne mieszkańcom przedsięwzięcia, 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  czym  mieszkańcy opracowali  plan odnowy 

sołectwa.

 Plan odnowy sołectwa ma też  pobudzić  mieszkańców do wspólnego działania na rzecz 

Tarnowca.  Plan  jest  dokumentem  strategicznym,  stworzonym  przy  znacznym  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  Tarnowiec.  Plan  odnowy 

sołectwa pozwolił  także na uświadomienie sobie przez mieszkańców ich roli w tworzeniu 

pomysłów na własny rozwój i poprawę warunków życia.

 Plan odnowy sołectwa powstał w wyniku dyskusji na zebraniach wiejskich, po konsultacji 

Rady Sołeckiej z mieszkańcami.

  Plan odnowy sołectwa  ma być  między innymi załącznikiem do projektów zgłaszanych 

w  celu  uzyskania  pomocy  finansowej  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów 

Wiejskich 2007-13.  Plan odnowy sołectwa Tarnowiec dotyczy kilku najbliższych lat.   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 sportowe, kulturalne). Podjęcie się  realizacji 

danego zadania poprzedzone zostanie przygotowaniem niezbędnych opisów i uzasadnień 

realizacji  zadania,  opracowaniem zakresu rzeczowego,  określeniem kosztów i  terminów 

realizacji.  Tak  przygotowane  i  określone  zadania  będą  przyjmowane  przez  zebrania 

wiejskie i będą stanowić kolejne załączniki do planu.

 Opracowany  Plan  Odnowy  Sołectwa  Tarnowiec  wraz  z  opisem  danego  zadania, 

stanowić  będzie  nierozerwalny  załącznik  składanego o dofinansowanie  wniosku do 

różnych instytucji finansujących ( w tym do Lokalnej Grupy Działania „Nowa Galicja” 

w ramach LEADERA).
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2. Charakterystyka so  ł  ectwa  

Po  ł  o  ż  enie   

Miejscowość Tarnowiec położona jest w środkowej części gminy Tarnowiec, poza głównymi 

ciągami komunikacyjnymi, leży w całości w rejonie Pogórza Środkowobeskidzkiego, zajmując na 

północy część Kotliny Jasielsko - Krośnieńskiej (Doły Jasielsko - Sanockie), a na południu część 

Pogórza  Jasielskiego.  Wieś  i  jej  otoczenie  odznacza  się  wybitnymi  walorami  krajobrazowymi, 

kulturowymi.  Skala,  charakter,  klimat  urbanistyczny  miejscowości  warte  są  zachowania   i 

kultywowania.  Jest  to  wielofunkcyjny  ośrodek  lokalny  z  wyspecjalizowaną  funkcją  produkcji 

przemysłowej.

Podstawowe dane:

Powierzchnia : 595 ha

Liczba ludno  ś  ci    – 1.248 osoby

Wa  ż  niejsze drogi:   przez Tarnowiec biegną drogi powiatowe, w bliskim sąsiedztwie od głównego 

szlaku komunikacyjnego  (droga główna  nr 98 Wadowice - Jasło- Krosno – Przemyśl), położenie 

na trasie linii kolejowej Jasło – Krosno - Zagórz  

Instytucje:

Na  terenie  m.  Tarnowiec  znajduje  się  Zespół  Szkół  Publicznych  -  Szkoła  Podstawowa 

i  Gimnazjum, poczta,  przedszkole  publiczne,  biblioteka  publiczna,  ośrodek  zdrowia,  kościół  – 

znane w całym kraju i  nie  tylko  Sanktuarium Matki  Bożej  Zawierzenia  w Tarnowcu,  znane od 

dawna  miejsce  pielgrzymkowe.  Odpust  ściąga  liczne  tłumy  z  całej  Polski  i  górskich  terenów 

Słowacji (kult Maryjny). 

Dzia  ł  alno  ść   kulturalna i sportowa:  

Funkcjonuje niewielka świetlica wiejska. Drużyna piłkarska. 

Organizacje; 

Na terenie wsi działają również takie związki i stowarzyszenia jak: Gminny Klub Sportowy, 

Parafialny  Zespół  Caritas,  Ochotnicza  Straż  Pożarna,  Stowarzyszenia  Przyjaciół  Ziemi 

Tarnowieckiej swoją siedzibę ma Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego i inne. 

Po  ł  o  ż  enie i   ś  rodowisko przyrodnicze:   

Wieś  Tarnowiec położona  jest  w  otoczeniu  lasów,  około  10  km  na  na  wschód  od  Jasła. 

Sąsiadujące  miejscowości  to  Potakówka,  Dobrucowa,  Brzezówka,  Sądkowa,  Czeluśnica 
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,Umieszcz i Wrocanka. Położenie to decyduje o bardzo malowniczych krajobrazach, atrakcyjności 

dla zamieszkania i wypoczynku. Lasy istniejące na terenie Tarnowca w większości pełnią funkcję 

lasów  wodochronnych  i  lasów  ochronnych.  Lasy  te  wymuszają  odpowiedni  sposób 

gospodarowania  nimi,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Gospodarka  leśna  powinna  być 

koordynowana przez odpowiednie służby leśne działające na terenie gminy. 

Po  ł  o  ż  enie komunikacyjne:  

Wieś  jest  niekorzystnie  położona  względem  ważniejszych  szlaków  komunikacyjnych,  jednak 

nieznaczne odległości od Jasła i Krosna oraz droga główna nr 28 Wadowice – Jasło - Krosno – 

Przemyśl (ok. 5 km) sprawiają, że dostęp do miejscowości nie jest aż tak bardzo utrudniony.

Gospodarka:

Na terenie m. Tarnowiec działa kilka podmiotów gospodarczych. Większość  z nich to podmioty 

jednoosobowe lub tzw. Firmy rodzinne. Mieszkańcy zajmują się rolnictwem, ale także działalnością 

pozarolniczą, często poza terenem miejscowości (zwłaszcza Jasło, Krosno i Jedlicze).

Historia:

Tarnowiec (Tarnowiczek) — (Tarnowez — 1255, Tarnovecz — 1346–58, Tharnowiecz — 1470–

80, 1581, 1629).  Duża wieś licząca prawie 1300 mieszkańców. Leży ok. 10 km na wschód od 

Jasła, przy linii kolejowej Jasło — Krosno. Nazwa wsi pochodzi od krzewu  „tarnina”. Widocznie 

miejscowość założono w miejscu powszechnego występowania tej rośliny. 

Niewiele można powiedzieć o dziejach Tarnowca przed rokiem 1346. W niepewnym źródle 

wzmiankowany jest po raz pierwszy pod rokiem 1255. Wiadomo jedynie tyle, że wieś założono na 

tzw. surowym korzeniu na podstawie prawa niemieckiego. O te przywileje wystarał się jakiś ród 

rycerski, gdyż przez całe dzieje wieś należała do włości rycerskich (szlacheckich). Świadczyć o 

tym mogą ślady drewnianego zameczku nad brzegami Jasiołki. Na miejscu istniejący jeszcze w 

XIV wieku Gródka wznoszono późniejsze, kolejne dworki rycerskie i szlacheckie. W latach 1328 — 

1333 wieś należała do Pełki,  który  w latach 1340–1350 był  kasztelanem sądeckim, a w 1355 

chorążym  krakowskim  i  wieloletnim  przyjacielem  króla  Kazimierza  Wielkiego.  W  spisie 

Świętopietrza tarnowiecki  kościół  pojawia się po raz pierwszy właśnie w roku 1346. Wcześniej 

wieś (jeżeli istniała) należała do parafii w Jaśle lub w Zręcinie. 

W roku 1339 Pełka zapisuje m.in. Tarnowiec swojej córce Cudce. Była ona żoną Niemierzy 

z Gołczy i jednocześnie konkubiną króla Kazimierza Wielkiego. Z tego związku urodziło się trzech 

nieślubnych  królewskich  synów:  Niemierza,  Pełka  i  Jan.  Wszystkie  te  imiona  spotykamy 

w dokumentach dotyczących Tarnowca: Niemierzę w 1415 (wiadomo, że był synem Pełki); Pełkę 

w  1420,  oraz  Jana  Kruszynę  Galowskiego  w  roku  1443,  którzy  z  kolei  byli  synem  któregoś 

z pozostałych dwóch braci.  Wszyscy oni  pieczętowali  się  herbem Mądrostki (o  tym fakcie, jak 
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i o drewnianym kościele parafialnym wspomina Długosz w Liber Beneficiorum z 1470-80 roku). 

Na miejscu pozostały dwie linie Galowskich (takie przyjęli nazwisko od miejscowości Galów 

k.  Buska-Zdrój):  Piotra  i  Marcina.  Znany  z  dokumentów  (1497—1511)  Piotr  ożenił  się  z 

przedstawicielką stosunkowo możnego rodu Gołuchowskich i opuścił Tarnowiec. Linia Marcina była 

liczna  i  jednocześnie  bardzo  biedna.  Na  przełomie  XV  i  XVI  wieku  występuje  ona 

w Tarnowcu, Tarnowieczku, Potakówce, Brzezowej, Szebni i Wrocance. W 1508 roku występuje 

Wojciech Szebieński (herbu Mądrostki) z Szebni, syn Piotra. 

Na początku do 1536 roku, większość rozdrobnionych dóbr w: Tarnowcu, Tarnowieczku, 

Brzezówce,  Potakówce  i  Szebni,  sukcesywnie  wykupił  za  długi  od  bankrutujących  rodzin 

pieczętujących się herbem Mądrostki, Baltazar Dąbrowski z Siepietnicy (herb nieznany).

Wspomniany Baltazar Dąbrowski żonaty z Barbarą z Odonowskich Herburt (jej pierwszym 

mężem był Piotr Herburt), nie posiadał synów, tylko trzy córki: Annę, Beatę i Zofię. Anna wyszła za 

Jana Herburta herbu Herburt; Beata za Hieronima Dembińskiego herbu Odrowąż, a po jego rychłej 

śmierci, za Jana Rupniowskiego herbu Szreniawa; natomiast Zofia, za Marka Stadnickiego herbu 

Szreniawa.  W  roku  1547  doszło  do  podziału  majątku  ojca.  Większość  Tarnowca,  Brzezówki, 

Potakówki  i  Szebnie otrzymał  Jan Herburt  mąż Anny.  Pozostała część pozostała przy wdowie 

Barbarze Dąbrowskiej. W 1567 roku, po jej śmierci jakieś części po matce przypadła Beacie i Zofii. 

Herburtowie  i  Stadniccy  zaprowadzili  w  Tarnowcu  i  okolicy  — kalwinizm,  m.in.  kościół 

tarnowiecki ok. 1570 roku przemianowali na zbór. Herburtowie i w mniejszym stopniu Stadniccy 

sprowadzali  i  gościli  w  swoich  siedzibach  znanych  kalwinów  nie  tylko  w  Polsce,  a  nawet 

w Europie. Na efekty długo nie trzeba było czekać, popadli w ogromnie zadłużenie.

Sukcesywnie  ich  dobra  począwszy  od  roku  1575  wykupywał  chorąży  halicki  — Paweł 

Skotnicki  herbu  Bogoryia.  Przez  wiele  lat  spłacał  szeregi  wierzycieli  trzymających  w zastawie 

cząstki  dawnych majątków Stadnickich i  Herburtów. Spory z niektórymi z nich przybrały formę 

starć zbrojnych, zwłaszcza z dzierżawcami dóbr klasztoru benedyktyńskiego, m.in. z Wojciechem 

Bieńkowskim. Starcia te trwały od 1589 do 1593 roku.  Rejestr poborowy z roku 1581 wymienia 

jako właściciela Tarnowca wymienia właśnie Pawła Skotnickiego. We wsi było 6 łanów kmiecych, 2 

zagrodników bez roli, 1 komornik z bydłem, 3 komorników bez bydła, 1 rzemieślnik oraz karczma 

na  ¼ łana.  W tym czasie  w  TARNOWIECZKU było  2  łany  kmiece  i  jakieś  gospodarstwo  na 

czynszu (szlachcic zagrodowy). Właścicielem był niejaki Salowski, właściciel sąsiedniej Wrocanki. 

W tym czasie  dwóch Galowskich:  Jakuba i  Stanisława wykupił  z  długów w roku 1591 niejaki 

Żurawski i umożliwił powrót do ich kuzynów w Galowie, a ci w zamian zrzekli się wszystkich praw 

do Brzezowej. Natomiast ostatni z pozostałych na miejscu Galowskich — Marcin, sprzedaje w roku 

1592 prawa kolatorskie do kościoła w Tarnowcu, a także pozostałe mu jeszcze swoje i rodzinne 

cząstki  w Tarnowieczku,  Potakówce  i  Wrocance,  wspomnianemu wyżej  Pawłowi  Skotnickiemu 

herbu Bogoria i osiada w niewielkim majątku w Chlebnej. W połowie XVII wieku wszelki ślad po 
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Galowskich ginie.

Rejestr poborowy woj. krakowskiego z 1629 roku podaje, że właścicielem nadal jest Paweł 

Skotnicki, a we wsi było 6 ¼ łana kmiecego, 3 zagrodników bez pełnej roli, 1 komornik z bydłem, 

1 rzemieślnik oraz młyn z kołem dorocznym i zapewne folwark. Rejestr z 1680 mylnie podaje, że 

właścicielami wsi Tarnowiec był jakiś Stadnicki. W tym czasie we wsi było 6 ¼ łana kmiecego, 

3  zagrody  bez  ról,  1  komornik  z  bydłem,  3  komorników  bez  bydła,  1  rzemieślnik  oraz  młyn 

z kołem dorocznym. W TARNOWIECZKU były 3 łany kmiece oraz 1 zagrodnik na czynszu. 

Tarnowiec i  okoliczne włości  pozostawały w rękach Skotnickich do roku 1660,  kiedy to 

ostatni dziedzic tych dóbr, arcyprezbiter i kanonik krakowski, ks. Paweł Skotnicki sprzedał swoją 

część Andrzejowi Kuropatnickiemu z Kuropatnik k. Brzeżan herbu Nieczuja, który i tak objął część 

dóbr,  gdyż  ożenił  się  z  wnuczką  Anny  Skotnickiej,  Marcybellą  Łaszczówną  z  Nieledwi, 

a prawnuczki Pawła.  

Syn Andrzeja, Jan posiadał już cały Tarnowiec, Brzezówkę i Sądkową. Synem Jana był 

słynny Ewaryst Andrzej Kuropatnicki (zm. w 1788 roku), który w swoich włościach w Tarnowcu 

stworzył bazę dla oddziałów konfederatów barskich (1768–1772). Był senatorem Rzeczpospolitej, 

kasztelanem  bieckim,  buskim i  bełzkim.  Geograf  autor  książki  „Opisanie  Galicyji  i  Lodomerii” 

Planuje w roku 1772 powstanie przeciw wkraczającym wojskom austriackim. Pisze szereg listów 

do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, w których kreślił plany odbicia zaboru austriackiego. 

Zgorzkniały,  przyjmuje  ostatecznie  tytuł  hrabiego  austriackiego,  a  niedługo  potem  umiera.  Po 

śmierci  obejmuje  syn  Józef,  gdy  umiera  bezpotomnie  majątek  wykupują  Pilińscy  –  dobrzy 

gospodarze i ludzie.

W  XX  wieku  Tarnowca  nie  ominęły  obie  wojny  światowe.  Toczyły  się  tu  krótko  walki 

w latach 1914-1915. Zostały po nich mogiły na obecnym cmentarzu parafialnym w Tarnowcu, leżą 

w nich polegli żołnierze austriaccy i rosyjscy.  

 Od września 1944 roku, aż do 14 stycznia 1945 roku miejscowość znajdowała się na linii 

frontu, w wyniku czego bardzo ucierpiała. 

W roku 1943 w pałacu dworskim w Tarnowcu zakwaterowane zostały wojska niemieckie, 

a  już  od  8  września  1944  roku wkroczyły  na  teren dworu wojska  radzieckie.  Po zarządzeniu 

wysiedlenia  mieszkańców  wioski,  Jan  Leszczyński  (profesor  filozofii  na  Uniwersytecie 

Jagiellońskim)  zamieszkał  z  synem  Janem  w  Polance  koło  Krosna.  Po  prawie  półrocznym 

wysiedleniu, w momencie, gdy front przesunął się na zachód, Leszczyński powrócił do Tarnowca. 

Jednak to,  co  tam zastał,  przeraziło  go.  W wyniku  reformy rolnej  został  pozbawiony majątku. 

Zniszczone  zabudowania  mieszkalne  i  gospodarcze  zmusiły  go  do  wyjazdu  do  Krakowa. 

Z  Krakowa  już  nie  wrócił,  umarł  23.X.1992  r.  Został  pochowany  w  grobowcu  Pilińskich  na 

cmentarzu w Tarnowcu. 

Znaczne  ożywienie  gospodarcze  Tarnowca  nastąpiło  w  okresie  międzywojennym  za 
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panowania ostatniego dziedzica Jana Leszczyńskiego. Ożywienie to spowodowane było rozwojem 

kopalnictwa naftowego. Wiele osób znalazło zatrudnienie w przemyśle kopalnianym, jak również 

na kolei i we dworze. W tym czasie w Tarnowcu istniało wiele organizacji: Kółko Rolnicze, Koło 

Gospodyń Wiejskich, Kasa Stefczyka, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Hodowli Trzody Chlewnej, 

Liga Morska i Kolonialna. Pisząc o historii Tarnowca, należy wspomnieć o Karolu Sanockim, byłym 

wójcie, sprawującym swój urząd przez 18 lat. Wywodził się on ze starego rodu kmiecego             i 

usilnie  przykładał  się  do  rozwoju  kulturalnego  i  gospodarczego  Tarnowca.  Dzięki  jego 

zaangażowaniu wybudowano w Tarnowcu Dom Ludowy.

Po  II  wojnie  światowej  Tarnowiec  bardzo  się  zmienił  i  rozbudował.  Stał  się  ważnym 

ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym i oświatowym dla Gminy Tarnowiec.

3. Analiza zasobów  .  
Analiza zasobów zawiera wykaz elementów materialnych oraz niematerialnych sołectwa, 

które mogą być wykorzystane dla rozwoju miejscowości , w działaniach na rzecz jego odnowy.

Rodzaj zasobu, Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje

Środowisko 

przyrodnicze, położenie

Walory krajobrazu Otoczenie  atrakcyjne  krajobrazowo.  Dużo  lasów,  malowniczy, 

zróżnicowany topograficznie krajobraz. Na specyfikę świata roślinnego i 

zwierzęcego wpływa położenie w obrębie Dołów Jasielsko – Sanockich. 

O  walorach  widokowych  Tarnowca  decydują  głownie  zasoby  kultury 

materialnej  oraz  w  mniejszym  stopniu  zróżnicowanie  rzeźby  terenu 

(niewielkie wzniesienia) oraz szczątkowo zachowane lasy. Fizjonomia 

jest  charakterystyczna  dla  krajobrazu  kulturowego,  głównie  rolno  – 

osadniczego,  harmonijnego.  Elementy  degradujące  krajobraz  mają 

charakter lokalny.  

Walory klimatu Tarnowiec  podobnie  jak  i  cała  gmina  posiada  korzystne  warunki 

klimatyczne dla zamieszkiwania i wypoczynku.

Walory szaty roślinnej, 

świat zwierzęcy

− Bliskość wielu siedlisk ptaków

−  Atrakcyjne rekreacyjnie terny lasów, wzgórz, łąk

− Aleja lipowa – rok założenia ok.1875 składająca się z 62 pięknych lip 

usytuowanych po obu stronach drogi powiatowej biegnącej z Szebni 

do Tarnowca  

−  rośnie tu jeden dąb szypułkowy rosnący w Tarnowcu, wiek około 
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350 lat.

− strefa  widokowa  przy  „Małej  Kalwarii”-  wspaniałe  miejsce  do 

obserwacji  Tarnowca  jak  i  okolicznych  miejscowości,  a  zarazem 

doskonałe do wyciszenia się czy medytacji  

Wody 

powierzchniowe

Gmina  Tarnowiec  położona  jest  w  obrębie  zlewni  rzeki  Wisłoki 

prawobrzeżnego dopływu Wisły. Obszar gminy odwadnia Jasiołka a 

dokładniej  lewobrzeżne  jej  dopływy.  Sieć  rzeczna  gminy  tworzy 

stosunkowo gęsta sieć niewielkich cieków bez nazwy.

Wody podziemne Obszar gminy Tarnowiec położony jest  w obrębie górsko – wyżynnej 

prowincji hydrologicznej. Wody wgłębne tu występujące to głównie wody 

zbiornika  czwartorzędowego  (dolinnego)  występujące  w  ośrodku 

porowym oraz trzeciorzędowego (szczelinowe - szczelinowe – porowe). 

Wody  wgłębne  występujące  w  obrębie  dolin  rzek  Wisłoki,  Jasiołki 

i Ropy     

Gleby, kopaliny, 

budowa 

geologiczna

− Przeważają  w  otoczeniu  gleby  wysokich  klas  bonitacyjnych  –  III 

i  IV,  a  także  pochodzenia  organicznego,  wskazane  ograniczenie 

zajmowania terenów rolniczych na cele nierolne

− Zasoby kruszywa eksploatowane

Drogi,  dostępność 

komunikacyjna

Niezadowalająca  dostępność  komunikacyjna  do  siedziby  urzędów 

powiatowych w Jaśle, mimo niewielkiej odległości, ze względu na  złej 

jakości drogi lokalne.

Sąsiedztwo  Bliskość Krosna, Jasła.

  Otoczenie lasów

  Bliskość Magurskiego Parku Narodowego

 Bliskość Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego

Środowisko kulturowe

Walory  architektury 

wiejskiej, zabytki

 Zachowana mała skala wsi – przysiółek o przyjemnym klimacie 

urbanistyczno – przestrzennym, z małym niezagospodarowanym 

ryneczkiem

 Sporo zabytkowej  zabudowy,  jednak zazwyczaj  w złym stanie 

technicznym,

 Miejscowość znana jest przede wszystkim ze swojego pięknego 

kościoła konsekrowanego w 1961 roku będącego piątą świątynią 

w  historii  parafii.  Kościół  znany  jest  jako  Sanktuarium  Matki 

Bożej Zawierzenia. Nieopodal świątyni znajdują się Mała i Duża 
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Kalwaria ze stacjami drogi krzyżowej i kapliczkami różańcowymi. 

Duża Kalwaria jest jednym z trzech tego typu miejsc na świecie i 

stanowi  pomnik  poświęcony  nienarodzonym  dzieciom 

ufundowany przez francuski ruch religijny walczący             o ich 

prawa.  Miejsca  te  należą  do  licznie  odwiedzanych  przez 

pielgrzymów nie tylko z Polski ale także z innych krajów. 

− Budynek plebani 1789r.

− Cmentarz żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej (w czasie 

tzw. „Bitwy Gorlickiej”)  

− Zabytkowe mogiły na cmentarzu parafialnym,

− Budynek dworca kolejowego z 1884r. 

− liczne  liczne  przydrożne  kapliczki  i  krzyże.  Kapliczki  i  krzyże  są 

typowo  polskim  akcentem  krajobrazowym.  Budowano  je  dla 

upamiętnienia  ważnych  wydarzeń  historycznych,  państwowych, 

regionalnych, rodzinnych.   

− Pamiątkę historyczną stanowi  pomnik grunwaldzki  na wzniesieniu 

przy  drodze  do  Potakówki   ustawiony  w 1910  roku  -  zniszczony 

w  czasie  II  wojny  światowej,  a  następnie  odbudowany  po 

zakończeniu działań wojennych 

Walory ukształtowania 

przestrzeni publicznej

Miejscowość Tarnowiec ma charakter usługowo – przemysłowy 

charakterystyczny dla północnej części gminy Tarnowiec. Główne 

funkcje rozwojowe są następujące:

  mieszkalnictwo,

  funkcja przemysłowo – usługowa,

„Funkcjami uzupełniającymi są rekreacja i wypoczynek oraz 

uzupełnienie wzajemnych usług w relacji z innymi sołectwami”

 Brak uporządkowanej, zorganizowanej przestrzeni publicznej  - 

wiejskiej służącej mieszkańcom w różnym wieku

  Brak miejsc zabaw dla dzieci

 Brak terenów spacerowych (np. parku z atrakcjami dla dzieci czy 

osób starszych)

  Brak terenów sportowych dla młodzieży (poza stadionem ze 

słabą infrastrukturą)

Osobliwości, 

tradycje,miejsca i 

Sporo  ciekawych  miejsc  we  wsi  i  w  jej  otoczeniu  –  Sanktuarium 

Maryjne,   zabytkowy  dwór  wraz  z  resztkami  parku,  stare  grodzisko 
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przedmioty kultu w Brzezówce, Pomnik Grunwaldzki z 1910r. 

Historia, znani ludzie, 

wydarzenia

Jan Leszczyński – ostatni właściciel miejscowości

Ewaryst Kuropatnicki – geograf

Tadeusz Piliński – rezydent „Hotelu Lambert”   

Specyficzne nazwy, 

ciekawa nazwa 

miejscowości:

Nazwa wsi pochodzi od krzewu „tarnina”.

Inne; Zachowany  klimat  urbanistyczno  -  przestrzenny  niewielkiego, 

kameralnego  przysiółka,  pełniącego  zarazem  funkcję  małego 

miasteczka

Obiekty i tereny

Tereny mieszkaniowe Warunki  mieszkaniowe  stanowią  jeden  z  głównych  elementów 

kształtujących warunki życia na danym obszarze. Jedyną możliwością 

uzyskania  własnego  mieszkania  na  obszarze  Tarnowca  jest 

indywidualna  budowa  własnego  domu.  Zakłada  się,  w  najbliższych 

latach  nadal  dominować  będzie  budownictwo  indywidualne 

jednorodzinne.         

Tereny  dla  funkcji 

rekreacyjno- 

turystycznej

W Strategii  Rozwoju Gminy Tarnowiec wskazano możliwość  realizacji 

ścieżek  pieszych,  szlaków  turystyki  konnej,  ścieżek  dydaktycznych. 

Proponuje  się  utworzenie  we  wsi  Potakówka  turystycznego  szlaku 

krajobrazowego.  Ścieżka  ta  zaczynałaby  się  na  trasie  Tarnowiec  – 

Potakówka, przechodziłaby przez las – o walorach fitoterapeutycznych, 

wzdłuż stawów i  wychodziłaby poza wsią Potakówka.  Wzdłuż ścieżki 

należy zlokalizować miejsca do siedzenia. Należy również zlikwidować 

„dzikie wysypiska śmieci” znajdujące się w lesie. 

Tereny dla działalności 

gospodarczej

Na  terenie  Tarnowca  istnieją  tereny,  na  których  istnieje  możliwość 

prowadzenia  działalności  przemysłowej,  gospodarczej,  przetwórstwa 

rolnego.

Miejsca tradycyjnych 

spotkań, place i 

miejsca publiczne

− Świetlica wiejska, ale wymagająca remontu. Znajduje się w Domu 

Ludowym z 1932r.  (+)

− Biblioteka publiczna (+) 

− Brak urządzonych terenów zieleni wiejskiej (-)

Miejsca sportu i 

rekreacji

Boisko  sportowe  oraz  sala  gimnastyczna  przy  Zespole  Szkół 

Publicznych w Tarnowcu

Szlaki turystyczne, Zachowane  historyczne  drogi  mogą  być  podstawą  wytyczenia 
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ścieżki dydaktyczne 

itp.

atrakcyjnych  szlaków  turystycznych  pieszych,  rowerowych 

i konnych.

Inne W  trakcie  opracowania  dokument  miejscowego  planu 

zagospodarowania  przestrzennego  –  stwarzający  nowe  szanse  dla 

dalszego rozwoju przestrzennego

-  Budowa systemu kanalizacji sanitarnej  -inwestycja w trakcie realizacji

- Według dokumentu strategii gminy obszar sołectwa przewidywany jest 

do intensywnego rozwoju funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego. 

Gospodarka, rolnictwo

Miejsca pracy Głównie rolnictwo, ale także pozarolnicze miejsca poza miejscowością. 

Zakłady  produkcyjne  –  huty  szkła,  duża  firma  „Eko  -  Karpaty” 

produkująca elementy do odkurzaczy dla Zelmeru, placówki handlowe, 

drobne warsztaty itp.  Znaczna część mieszkańców dojeżdża do pracy 

do Jasła, ale też Krosna iJedlicza.

Miejsca  noclegowe, 

hotelowe, 

gastronomia itp.

Brak miejsc noclegowych i hotelowych (w sąsiednich miejscowościach 

tylko pokoje gościnne Dobrucowa, Umieszcz)

-  Mało  miejsc  gastronomicznych  (właściwie  tylko  mała  pizzeria  nad 

sklepem Centrum) 

Mieszkańcy, kapitał 

społeczny

Autorytety, znane 

postacie we wsi:

Ksiądz i sołtys – autorytety lokalne

Inne - Mieszkańcy  są  bardzo  ze  sobą  zżyci,  lubią  wspólnie  spędzać  czas, 

podkreślane są dobre stosunki sąsiedzkie.

4. Diagnoza mo  ż  liwo  ś  ci rozwojowych so  ł  ectwa.  

Podczas zebrań wiejskich poświęconych dyskusji nad planem odnowy sołectwa, a także 

w ankietach, mieszkańcy m. Tarnowca zwrócili  uwagę  na swoje atuty, silne strony, zauważając 

także słabości i zagrożenia .

Diagnoza  możliwości  rozwojowych  wg  ankiet  i  dyskusji  na  spotkaniach  przedstawia  się 

następująco:

Najistotniejszym atutem Tarnowca okazało się samo malownicze położenie miejscowości, piękne, 

spokojne otoczenie, z dala od uciążliwości miejskich i z dala od ruchliwych tras komunikacyjnych, 

bliskość  ośrodka  powiatowego  -  Jasło,  atrakcyjne  krajobrazowo  i  przyrodniczo  środowisko, 

a przede wszystkim zgrana,  dość  dobrze zintegrowana i  przyjazna wobec siebie społeczność, 

                                    Plan Odnowy Miejscowości Tarnowiec                 
15



życzliwie odnosząca się  do stale przybywających nowych mieszkańców, jak i  do zasiedziałych 

sąsiadów.  Dobrze  zorganizowani  i  uspołecznieni  mieszkańcy,  mimo,  że  na  razie  nieliczni,  to 

największy atut sołectwa.

Wśród  silnych  stron  Tarnowca wymieniano  przede  wszystkim  dobre  stosunki  sąsiedzkie, 

ciekawe formy organizacji  wspólnych zabaw,  festynów,  wspólne działania na rzecz  rozbudowy 

świetlicy  wiejskiej.  Wysoko  i  dobrze  oceniono  coroczne  festyny  letnie,  w  których  uczestniczy 

większość mieszkańców. Za bardzo ważny dla rozwoju sołectwa mieszkańcy uważają uchwalenie 

aktualnego, odpowiadającego potrzebom planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego 

(dokument   w  opracowaniu),  wskazujący  znaczne  nowe  tereny  inwestycyjne,  głównie  dla 

zabudowy mieszkaniowej. Pozwoli to na wzrost liczby ludności i ożywienie miejscowości.

Słabością Tarnowca są kiepskie drogi lokalne, zbyt mała jak na potrzeby mieszkańców świetlica 

– nie pozwala na prowadzenie aktywnych nowych działań, jej niezadowalający stan techniczny 

(potrzebny niezbędny remont  i  rozbudowa),   brak dobrego dostępu do Internetu.  Mimo sporej 

aktywności  części  mieszkańców,  w  ankietach  oceniających  sołectwo  za  jeden  z  głównych 

problemów uznano „bierność  i  obojętność”,  bezrobocie i  niski  status materialny.  Wskazano na 

niewystarczającą liczbę działań na rzecz mieszkańców, w tym np. brak różnego rodzaju szkoleń. 

Odczuwalny jest także brak oferty z zakresu sportu, kultury i rekreacji.

Mieszkańcy sołectwa Tarnowiec wskazali w ankietach „co należy zrobić” w ich miejscowości.

Najważniejsze to:

  rozpocząć remont pomieszczeń Domu Ludowego, ale i wykonanie nowej elewacji 

zewnętrznej budynku

 adaptować część pomieszczeń Domu Ludowego na potrzeby kultury

 zagospodarować tereny wokół Domu Ludowego dla potrzeb mieszkańców – w tym Rynek,

 stworzyć Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu

  poprawić wygląd terenów sołeckich oraz gospodarstw prywatnych,

  stworzyć estetyczne przestrzenie publiczne, wspólne – np. place, chodniki, ławki, 

  utwardzić drogi i pilnie poprawić ich stanu technicznego, położyć nawierzchnie asfaltowe 

  wybudować, urządzić porządny plac zabaw dla dzieci w połączeniu z terenem zielonym - 

parkiem,

  rozbudować Publiczne Przedszkole, 

  urządzić miejsca sportu i rekreacji dla młodzieży Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji,

 zagospodarować otoczenie stawu w centrum Tarnowca (np. utworzyć oczko wodne z małą 

fontanną i ławeczkami wraz z nasadzeniem ozdobnych roślin i krzewów) 

  zagospodarować teren w centrum miejscowości przede wszystkim na nowo zaprojektować 
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i wybudować Rynek, dobudować arkady przy Domu Ludowym 

 wypromować  miejscowość,  zachęcić  do  jej  odwiedzania  lub  do  zamieszkania 

w niej,

  wybudować kaplicę cmentarną

 odrestaurować zabytkowy dwór oraz Pomnik Grunwaldzki

 organizować  działania  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży  np.  warsztaty  artystyczne,  zajęcia 

pozalekcyjne itp.

 wybudować przewiązkę łączącą budynek Zespołu Szkół z salą gimnastyczną

 Zadeklarowano współudział w realizacji wielu z przedsięwzięć uznanych za ważne. Na pytanie 

„Co mieszkańcy mogą sami zrobić dla miejscowości?”, „W jaki sposób mógłby Pan/

Pani uczestniczyć w pracy na rzecz swojej miejscowości?” wskazano:

• pomoc w wykonywaniu wszelkich prac porządkowych, przy urządzaniu terenów zielonych,

• prace związane z remontem świetlicy, a potem jej utrzymaniem,

• zadbanie o czystość  i porządek w miejscowości, poprawa estetyki miejsc wspólnych ale 

także domostw prywatnych,

• uczestnictwo w szkoleniach, w pracach Lokalnej Grupy Działania, pomoc organizacyjna na 

rzecz spotkań integracyjnych, imprez kulturalnych, festynów, warsztatów,

• podjąć działania związane z ochroną środowiska, takie jak np. segregacja odpadów, akcja 

na  rzecz  niepalenia  w  piecach  szkodliwych  odpadów,  tworzenie  wiejskich  terenów 

zielonych,

Podkreślono  dotychczasowe  bardzo  dobre  zintegrowanie  mieszkańców,  wiele  osób 

wypełniających  ankietę  zaledwie  kilka  stwierdziło,  że  brak  im  czasu  na  działania  związane 

z rozwojem wsi. Znakomita większość ankietowanych w ostatnich 5 latach zaobserwowała wiele 

korzystnych zmian w swej miejscowości.

5. ANALIZA SWOT

DIAGNOZA MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH SOŁECTWA

Przeprowadzenie  tzw.  analizy  SWOT  jest  jednym z  czynników  umożliwiających 

podjęcie  prawidłowej  decyzji  na  podstawie  posiadanych  informacji.  Umożliwia 

usystematyzowanie  danych  dotyczących  projektu  i  podpowiada  kierunki  rozwiązań. 

Przeprowadzenie jej jest niezbędne do prawidłowej oceny sytuacji.
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  SILNE STRONY - ATUTY ROZWOJU SO  Ł  ECTWA  

 atrakcyjne  położenie  w  malowniczej  okolicy,  w  urozmaiconym  krajobrazowo 

otoczeniu, w pobliżu lasów,

  lokalizacja na terenie sołectwa świetlicy wiejskiej - ośrodka życia społecznego,

 dobre  wyposażenie  w  podstawową  infrastrukturę  techniczną:  wodociąg,  sieci  

energetyczne, kanalizacja sanitarna, planowane nowe realizacje infrastrukturalne  

(dalsze odcinki kanalizacji),

 bogata historia, znaczące walory kulturowe- zachowane zabytki, ciekawe miejsca,  

zachowany  historyczny  układ  przestrzenny,  przyjazna  skala  urbanistyczna,  

zachowane  tradycyjne  budownictwo,  okazy  starodrzewia,  ślady  zabytkowego 

osadnictwa (zabytki archeologiczne),

 duża atrakcyjność  zasobów przyrodniczych w okolicy wsi, walorów turystycznych,  

wypoczynkowych oraz zasobów dziedzictwa kulturowego,

 możliwość  zagospodarowania  terenu  w  centrum  miejscowości  przy  istniejącym 

Domu Ludowym (Rynek),

  zgrana zżyta społeczność,

  podjęcie prac planistycznych – szansa na dalszy rozwój osadniczy miejscowości ,

 walory krajobrazowe otoczenia oraz niewielka skala miejscowości – atrakcyjność 

osiedleńcza dla osób zmęczonych wiejskością.

  S  Ł  ABE STRONY - CZYNNIKI OGRANICZAJ  Ą  CE ROZWÓJ  

SO  Ł  ECTWA  

  niewystarczające  zagospodarowanie  terenów  położonych  w  centrum 

miejscowości,

  brak odpowiedniej do potrzeb infrastruktury rekreacyjnej i sportowej dla młodzieży,

  brak dogodnej komunikacji – stosunkowo daleko do drogi głównej,

  zły stan dróg lokalnych, brak chodników, oświetlenia dróg,

  brak łatwego i wygodnego dostępu do Internetu,

 brak  odpowiedniej  infrastruktury  turystycznej  (oznakowanie  tras,  miejsc 

atrakcyjnych,  tablice  informacyjne,  miejsca  wypoczynku,  mała  gastronomia, 

miejsca noclegowe itp.),

 niewystarczająca  promocja  walorów  miejscowości  i  jej  otoczenia  (w  tym  np.  w 

Internecie) .
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    SZANSE I OKAZJE - MO  Ż  LIWO  Ś  CI ROZWOJU SO  Ł  ECTWA,  

WYNIKAJ  Ą  CE Z OTOCZENIA  

 wykorzystanie  potencjału  dziedzictwa  kulturowego  i  walorów  przyrodniczych  w tym dla 

rozwoju turystyki, ze względu na bliskość dużej aglomeracji - Rzeszowa oraz byłych miast 

wojewódzkich: Krosna i Jasła,

  istniejące obiekty i atrakcje turystyczne (zabytkowy dwór, zabytkowa zabudowa wiejska, 

starodrzew  w  parku  wokół  dworku  i  nie  tylko,  przydrożne  kapliczki,  zachowany  układ 

urbanistyczny i klimat przysiółka) – podstawą programu rozwoju turystyki

  możliwość stworzenia atrakcyjnego krajobrazowo, wygodnego i bliskiego naturze miejsca 

zamieszkania w przyjaznym środowisku społecznym – aktywnym i zaangażowanym, jako 

alternatywy dla zdegradowanych przestrzennie i społecznie przestrzeni np. podmiejskich 

(głównie odpoczynku sobotnio - niedzielnego)

  rozwój nowych miejsc pracy – w usługach na rzecz rekreantów z Rzeszowa, sołectwo 

może  być  wraz  z  innymi  obszarami  gminy  „zielonym  zapleczem”  Jasła,  Krosna  czy 

Rzeszowa,

  współpraca z gminą przy realizacji strategii rozwojowej ,

 sprzyjająca polityka regionalna,  w tym adresowana do rozwoju obszarów wiejskich, ze 

strony rządu i władz wojewódzkich, uczestnictwo m.in. w Programie Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2007-13 

 zwiększanie się  dostępności do kapitałów i  środków pomocowych, w tym pochodzących 

z Unii Europejskiej,

 popyt w Polsce i Europie na usługi turystyczne, oparte o zasoby przyrodnicze oraz walory 

kulturowe

  ZAGRO  Ż  ENIA - CZYNNIKI NIESPRZYJAJ  Ą  CE, WYNIKAJ  Ą  CE Z  

OTOCZENIA

 niewystarczające  fundusze  na  dalszy  rozwój  infrastruktury  technicznej 

i komunikacyjnej,  a także na właściwe zagospodarowanie terenów ważnych dla wizerunku 

miejscowości i funkcjonowania jej społeczności

 brak stabilności w polityce wspierania rozwoju obszarów wiejskich i gospodarki rolnej,

  wstąpienie do UE (wzrost konkurencyjności, odpływ młodzieży za pracą, upadanie małych 

i drobnych gospodarstw rolnych)
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 żywiołowa  parcelacja  i  zabudowa  nie  szanująca  otoczenia  przyrodniczego  oraz 

uwarunkowań  historycznych,  doprowadzić  może  do  utraty  walorów  krajobrazowych 

i  trwałej  zmiany w skali,  charakterze i  klimacie wsi,  a w konsekwencji do degradacji 

krajobrazu i obniżenia atrakcyjności osiedleńczej

5. Nasza wizja.

Dlaczego chcemy odnowy wsi?

 nasza wieś  ma wszelkie szanse rozwojowe - mamy sporo atrakcyjnych terenów,  

chętnie powitamy nowych mieszkańców ceniących spokój i kameralność, a także 

życzliwych sąsiadów, jesteśmy „skazani” na rozwój ,

  chcemy żyć w pięknym estetycznym otoczeniu,

  chcemy się lepiej poznać i zintegrować, uniknąć napięć jakie mogą się pojawić w 

związku  z  przybywaniem  nowych  mieszkańców  o  innych  przyzwyczajeniach  i  

innym, często nie - wiejskim stylu życia,

 chcemy poprawić warunki codziennego życia, wyrównać nasze szanse z miastem 

i większymi ośrodkami naszej gminy,

  chcemy zapewnić dobre warunki dla młodych,

  chcemy skorzystać  z okazji  sfinansowania naszych marzeń  np. poprzez pomoc 

unijną

Jak si  ę   zorganizujemy?  

Stworzymy  grupę  odnowy  wsi,  w  skład  której  wejdą  ludzie  związani  z  wsią 

Tarnowiec  –  w  różnym  wieku,  z  różnym  wykształceniem,  zarówno  stali  „starzy” 

mieszkańcy jak i ci nowi – którzy budują już tu swoje domy i którzy za chwilę zwiążą swoje 

życie  z  nami.  Będziemy  ich  włączać  w  nasze  dotychczasowe  działania,  wspólnie 

odnowimy centrum naszej wsi, zwłaszcza wokół istniejącej świetlicy.

Nasza wizja – jakie ma by  ć   nasze   ż  ycie?  

Tarnowiec b  ę  d  zie  :  

 wsią  nowoczesną,  bezpieczną  i  wygodną  –  z  kanalizacją,  dobrymi  drogami,  

chodnikami, oświetlonymi ulicami, przystankiem autobusowym, sklepem, z dobrymi  

telekomunikacyjnymi  łączami  (dostępny  szerokopasmowy  internet),  z  wieloma 

nowymi domami,
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 zadbane, porządne, czyste, z estetycznymi domami, pięknymi ogrodami, dobrze 

zagospodarowanym terenem wokół świetlicy - centrum naszego społecznego życia,

 dawały szansę na wypoczynek, sport i rekreację dla dzieci i młodzieży (plac zabaw 

dla dzieci, boisko dla ligi młodzieżowej, miejsce wypoczynku dla całej wsi),

 wsią zintegrowaną, z aktywną i nowoczesną społecznością (zadbamy o wysoką 

świadomość  ekologiczną,  o  nasze wykształcenie-  kusy,  szkolenia,  będziemy jak 

dotąd organizować wspólne zabawy, festyny),

 wsią dbającą o dzieci i młodzież, a także integrującą wszystkich nowo przybyłych, 

tak by każdy mieszkaniec czuł się ważnym członkiem naszej społeczności i miał jak 

najlepsze warunki do rozwoju,

 wsią  dbającą  o zachowanie walorów przyrodniczych i  kulturowych, zachowującą 

kameralną, przyjazną skalę urbanistyczną, eksponującą swoje zabytki i otaczający 

naturalny krajobraz.

 dla realizacji naszej wizji konieczne będzie także zaangażowanie i współdziałanie 

władz samorządowych Gminy Tarnowiec, zwłaszcza w działaniach wymagających 

znacznego  wkładu  finansowego.  Tarnowiec  dzięki  działaniom  własnym, 

wspomaganym przez Gminę  oraz fundusze zewnętrzne może stać  się  modnym i  

atrakcyjnym miejscem zamieszkania, ale także miejscem wycieczek i przystankiem 

na turystycznych trasach.

Deklaracja wizji miejscowości Tarnowiec  :  

 wieś zadbana i uporządkowana, barwna i kwitnąca (z ogrodami), aktywna i  

nowoczesna,

 wieś atrakcyjna dla zamieszkania , kameralna i chroniąca środowisko

 wieś wygodna i bezpieczna z rozwiniętą infrastrukturą techniczną, dążąca do 

poprawy jakości życia jej mieszkańców.

 wieś sprzyjająca rozwojowi przedsiębiorczości 
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6.Opis przedsi  ę  wzi  ęć   przewidzianych do realizacji.  

Co chcieliby  ś  my zrobi  ć   ?  

 Zagospodarowanie rynku w centrum Tarnowcu

 Zagospodarować, uporządkować tereny wokół Domu Ludowego

 oraz wokół  zabytkowego dworku – jako tereny kulturalno – rekreacyjno - sportowe  

oraz  miejsce  integrujące  mieszkańców,  potrzebne  dla  różnych  form  wspólnych 

spotkań, festynów itp.

 Wyremontować i zmodernizować budynek Domu Ludowego

 Poprawić  stan techniczny dróg i ulic, wybudować  chodniki dla pieszych, oświetlić  

ważniejsze  miejsca,  doprowadzić  do  realizacji  sieci  kanalizacji  i  poprawy  sieci  

wodociągowej

 Doprowadzić  do  poprawy  estetycznego  wyglądu  wsi,  budynków  i  zagród,  

np.  poprzez  promowanie  właściwych  wzorów  dla  nowej  zabudowy,  zadbanie  o  

odpowiednie  zapisy  w planie  miejscowym,  wyeksponowanie  i  ochronę  obiektów 

zabytkowych i miejsc ważnych dla naszej historii.

 Wprowadzić  zwyczaj,  aby  każdej  zabudowie  towarzyszył  odpowiednio 

komponowany  i  dobrze  urządzony,  zadbany  ogród  wiejski  (np.  poprzez 

organizowanie  konkursu  na  ogród  wiejski,  promowanie  tradycyjnego  ogrodu,  

zintegrowanie  gospodyń  wiejskich  wokół  idei  ogrodu  przydomowego, 

wypromowanie lokalnego produktu- np. pakietu nasion i doboru bylin ogrodowych,  

charakterystycznych dla Tarnowca, a tym samym promocja samej wsi i jej nazwy) .

 Wykorzystać świetlicę wiejską także jako miejsce szkoleń, kursów, nie tylko dla 

młodzieży,  ale  i  dorosłych  (kursy  przedsiębiorczości,  nauka  języków  obcych, 

korzystania  z  internetu  -  może  klub  -  pracownia  internetowa,  podnoszenie  

kwalifikacji zawodowych, rozwój zainteresowań  i hobby mieszkańców, działalność 

np. koła gospodyń, koła właścicieli  ogrodów i  innych organizacji  pozarządowych 

itp.), utworzyć kółka zainteresowań (poetyckie, malarstwa, teatralne i inne.)  

 Urządzić  miejsce  wypoczynkowe  na  terenie  wsi  Tarnowiec,  związane  z 

zagospodarowanymi szlakami turystycznymi (np. pieszymi, konnymi, rowerowymi)  

– np. część parku podworskiego   
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 Wytyczyć i oznakować trasy turystyczne, wyeksponować lokalne zabytki i miejsca 

charakterystyczne, atrakcyjne w samej wsi oraz w najbliższym otoczeniu, wykonać 

tablicę  informacyjną  o wsi, z mapką  pokazująca trasy turystyczne i spacerowe w 

okolicy wsi – np. wytyczyć szlak turystyczny w kierunku tzw. „Karpackiej Troi” w 

Trzcinicy  miejsca,  które  w  najbliższym  czasie  może  stać  się  znane  na  całym 

świecie, wytyczyć szlak śladami poetów „od Żarnowca do Tarnowca” (Konopnicka,  

Witkacy).    

 Wykonać  zabiegi  chirurgiczno  -  pielęgnacyjne  drzew  w  alei  lipowej  (w  tym 

oświetlenie  i  wybudowanie  chodnika,  położenie  nowej  nawierzchni  na  drodze 

powiatowej)    

 Wypromować  wieś  jako  miejsce  atrakcyjne  dla  zamieszkania  i  wypoczynku- 

„zielone  zaplecze”  Jasła,  Krosna  a  nawet  Rzeszowa  przyciągnąć  tym  samym 

nowych mieszkańców oraz inwestorów, dających silny impuls rozwojowy

Najpilniejszym,  najważniejszym  jest  dla  nas  realizacja  zadań  poprawiających  warunki  

życia mieszkańców oraz dających szansę na rozwój sołectwa. Zacząć chcemy od tego, co 

już dobrze funkcjonuje, co do tej pory nas łączy. Ważnym celem dla naszej społeczności 

jest  zapewnienie  dzieciom  i  młodzieży,  jak  również  i  ich  rodzicom,  warunków  do 

wspólnego i efektywnego spędzania czasu. Jest to ważne dla rozwoju fizycznego jak też 

emocjonalnego.  Dlatego  głównym  celem  w  2009  roku  będzie  wykonanie elewacji  

zewnętrznej  na budynku Domu Ludowego oraz wyasfaltowanie parkingów:  obok  

Urzędu Gminy, Publicznego Przedszkola, przy cmentarzu oraz przy Zespole Szkół . 

Projekty przebudowy, remontu  obiektów w Tarnowcu obejmuje następujące elementy:

 wybudowanie przewiązki łączącą szkołą z salą gimnastyczną,

 wymianę okien w Zespole Szkół w Tarnowcu,

 wybudowanie kaplicy cmentarnej,

 rozbudowanie Przedszkola Publicznego,

 utwardzenie i wyasfaltowanie parkingów.

 wykonanie i  przebudowa rynku obok Domu Ludowego

 Wykonanie zabiegów chirurgiczno - pielęgnacyjnych w  alei lipowej 

 przebudowanie stadionu sportowego i utworzenie gminnego ośrodku sportu i rekreacji

 wybudowanie chodników w najważniejszych miejscach Tarnowca

 zagospodarowanie parku podworskiego wokół Zespołu Szkół z przeznaczeniem na cele 

publiczne (chodniki, ławeczki, huśtawki dla dzieci) itp. 
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Oprócz zadań opisanych powyżej zadań mieszkańcy chcieliby jeszcze zrealizować w 2008 

-15  następujące działania:

 zorganizować  imprezy  kulturalne  w  tym  festyny wiejskie  mające  na  celu  promocję 

miejscowości,

 organizować spotkania mieszkańców w świetlicy wiejskiej (Dom Ludowy),

 wytyczyć i oznakować lokalne trasy turystyczne

 wykonać  tablicę  informacyjną  o  wsi,  z  mapką  pokazująca  trasy  turystyczne 

i spacerowe w okolicy wsi,

7. Szacunkowe koszty realizacji przedsi  ę  wzi  ęć   w ramach  
odnowy so  ł  ectwa  

Szacunkowy koszt realizacji całego przedsięwzięcia realizowanego w latach 2007-15 to: 

 5 233 000,00zł (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące 00/100)

Szacunkowy  koszt  realizacji  przedsięwzięcia  realizowanego  w  ramach  Programu  Rozwoju 

Obszarów Wiejskich  2007-13  („Odnowa i  rozwój  wsi”):  1  480  000,00zł  (słownie:  jeden  milion 

czterysta osiemdziesiąt tysięcy 00/100złotych)

Finansowanie tego zadania wygląda następująco:

 ✔ wkład pracy mieszkańców – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

 ✔ wkład finansowy gminy – budżet Gminy –  960 000,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt  

tysięcy złotych 00/100),

 ✔ budżet  województwa  w ramach  Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich  2007-13 „Odnowa 

i rozwój wsi”:  500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)
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8. Harmonogram realizacji przedsi  ę  wzi  ęć   
w ramach odnowy so  ł  ectwa.  

Szczegółowy kosztorys z harmonogramem realizacji projektu współfinansowanego w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-13

Rodzaj działania Przewidywa
ny

termin 
realizacji

Szacunkowy
koszt

Źródło 
finansowania

Wykonawca

Budowa  przewiązki  w  Zespole 
Szkół w Tarnowcu

2009-2012 200 000,00zł RPO WP środki 
budżetu 
gminy,wkład 
pracy 
mieszkańców 

Wyłoniony zgodnie z 
Ustawą Prawo 

Zamówień 
Publicznych 

Rozbudowa  Przedszkola 
Publicznego

2009-2013 200 000,00zł RPO WP środki 
budżetu gminy, 
wkład pracy 
mieszkańców

Wyłoniony zgodnie z 
Ustawą Prawo 

Zamówień 
Publicznych 

Budowa kaplicy cmentarnej 2009-2015 250 000,00zł Środki UE
środki budżetu 
gminy

Wyłoniony zgodnie z 
Ustawą Prawo 

Zamówień 
Publicznych 

Renowacja  kopca  wraz 
z Pomnikiem Grunwaldzkim

2010 10 000,00zł PROW 2007-13 
środki budżetu 
gminy,wkład 
pracy 
mieszkańców

Wyłoniony zgodnie z 
Ustawą Prawo 

Zamówień 
Publicznych 

Renowacja  zabytkowych 
kapliczek

2010-2013 10 000,00zł PROW 2007-13 
środki budżetu 
gminy,wkład 
pracy 
mieszkańców

Wyłoniony zgodnie z 
Ustawą Prawo 

Zamówień 
Publicznych 

Wytyczenie 
i  przygotowanie  szlaku 
turystycznego

2009-2013 10 000,00zł PROW 2007-13 
środki budżetu 
gminy,wkład 
pracy 
mieszkańców

Wyłoniony zgodnie z 
Ustawą Prawo 

Zamówień 
Publicznych 

Remont świetlicy środowiskowej 
w Domu Ludowym

2010 100 000,00zł PROW 2007-13 
środki budżetu 
gminy,wkład 
pracy 
mieszkańców

Wyłoniony zgodnie z 
Ustawą Prawo 

Zamówień 
Publicznych 

Przygotowanie  podjazdu  dla 
osób  niepełnosprawnych  w 
publicznym  ośrodku  zdrowia  i 
budynku urzędu gminy

2009 60 000,00zł PFRON środki 
budżetu 

gminy,wkład 
pracy 

mieszkańców

Wyłoniony zgodnie z 
Ustawą Prawo 

Zamówień 
Publicznych 

Dokończenie kanalizacji 
sanitarnej

2009-2013 1 000 000,00zł PROW 
2007-2013 

środki budżetu 

Wyłoniony zgodnie z 
Ustawą Prawo 

Zamówień 
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gminy,wkład 
pracy 

mieszkańców

Publicznych 

Wyasfaltowanie parkingów przy 
cmentarzu, Przedszkolu 
Publicznym(„pod dworem”), 
Urzędzie Gminy, przy Zespole 
Szkół

2009 300 000,00zł PROW 
2007-2013 

środki budżetu 
gminy

Wyłoniony zgodnie z 
Ustawą Prawo 

Zamówień 
Publicznych 

Wykonać zabiegi chirurgiczno -

pielęgnacyjne w alei lipowej 

2008 43 000,00  zł WFOŚiGW oraz 
środki własne 

gminy

Wyłoniony zgodnie z 
Ustawą Prawo 

Zamówień 
Publicznych 

Wprowadzenie nazw ulic 2009-2015 200 000,00zł środki własne 
gminy

Wyłoniony zgodnie z 
Ustawą Prawo 

Zamówień 
Publicznych 

Zagospodarowanie  Rynku 

w  centrum  Tarnowcu  wraz 

z otoczeniem

2009-2013 700 000,00zł PROW 
2007-2013 

środki budżetu 
gminy

Wyłoniony zgodnie z 
Ustawą Prawo 

Zamówień 
Publicznych 

Zagospodarowanie  terenu 

boiska  sportowego 

i stworzenie centrum sportowo- 

rekreacyjne  (gminny  ośrodek 

sportu             i rekreacji)  

2009-2015 1 000 000,00zł Środki UE oraz 
środki budżetu 
gminy,wkład 

pracy 
mieszkańców

Wyłoniony zgodnie z 
Ustawą Prawo 

Zamówień 
Publicznych 

Nadbudowa  nad  szatnią 

stadionu  sportowego, 

ogrodzenie  oraz  oświetlenie 

całego obiektu 

2009-2013 400 000,00zł Środki UE oraz 
środki budżetu 
gminy,wkład 

pracy 
mieszkańców

Wyłoniony zgodnie z 
Ustawą Prawo 

Zamówień 
Publicznych 

Poprawa  i  budowa  nowych 

punktów oświetlenia ulicznego

2009-2013 200 000,00zł Środki UE oraz 
środki budżetu 

gminy

Wyłoniony zgodnie z 
Ustawą Prawo 

Zamówień 
Publicznych 

Uzbrojenie  terenów 

przeznaczonych  pod  budowę 

domów jednorodzinnych

2009-2013 200 000,00zł środki budżetu 
gminy

Wyłoniony zgodnie z 
Ustawą Prawo 

Zamówień 
Publicznych 

Zagospodarowanie  parku 

podworskiego  (budowa  alejek, 

oświetlenie, miejsc wypoczynku, 

stawu)

2009-2013 150 000,00zł PROW 
2007-2013 

środki budżetu 
gminy,wkład 

pracy 
mieszkańców

Wyłoniony zgodnie z 
Ustawą Prawo 

Zamówień 
Publicznych 

Wykonanie elewacji 

zewnętrznej budynku Domu 

Ludowego, wykonania arkad, 

pomalowanie dachu budynku

2009 200 000,00zł PROW 
2007-2013 

środki budżetu 
gminy, wkład 

pracy 
mieszkańców

Wyłoniony zgodnie 
z Ustawą Prawo 

Zamówień 
Publicznych 
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9. Powi  ą  zania, korelacje Planu Odnowy Miejscowości   
z innymi dokumentami 

Plan Odnowy Miejscowości Tarnowiec to dokument, który określa strategię działań          w 

sferze społeczno - gospodarczej na lata 2008-2015. Plan jest zgodny ze:

 Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015, 

 Narodową Strategią Spójności 2007-2013 

 Krajowym Planem Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

   Szczególnie z z 3 i 4 osią PROW 2007-13: 

− „Odnowa i rozwój wsi”,

− Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, 

− „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

− ”Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  

− „Leader”  

  oraz Regionalnym Programem Operacyjnym dla  Województwa Podkarpackiego.

 Lokalną Strategią Rozwoju  

Podstawą opracowania planu jest:

  Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tarnowiec  

 Strategia Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2008 - 2015 

Projekt jest spójny ze Strategi  ą   Rozwoju Gminy Tarnowiec w zakresie:  

Celów spo  ł  ecznych – takich jak :  
„Poprawa obsługi mieszkańców w sferze ochrony kultury, edukacji i rekreacji.

Poprawa warunków zamieszkiwania.”
„Zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów w społeczności lokalnej”

Celów infrastrukturalnych – takich jak :
„Modernizacja, usprawnienie i rozbudowa sieci drogowej.”

Celów ekologicznych, takich jak :
„Zachowanie walorów przyrodniczo- krajobrazowych Gminy”

6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Tarnowiec – zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/126/99 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 13 

grudnia 1999 r.
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10. PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 
TARNOWIEC  

Public  Relations,  którego  zadaniem  jest  upowszechnianie  zamierzeń  Planu  Odnowy 

Miejscowości Tarnowiec i pośród przyszłych, beneficjentów, wykonawców i decydentów opierać się 

będzie o trzy formy komunikacji:  

  Internet 

  Prasa lokalna i centralna 

  Promocja i reklama bezpośrednia 

 

Internet: 

będzie  głównym  dostawcą  informacji  o  Planie  Odnowy  Miejscowości  Tarnowiec.  W  witrynie 

internetowej  Gminy  Tarnowiec  zostanie  utworzona  podstrona  poświęcona  Planowi  Odnowy 

Miejscowości Tarnowiec z zamieszczonym dokumentem w plikach pdf. 

Internet  służyć  będzie  również  komunikacji  pomiędzy  bezpośrednio  odpowiedzialnym 

za  wdrażanie  Planu  Odnowy  Miejscowości  Tarnowiec  (Urzędem  Gminy  w  Tarnowcu) 

a zainteresowanymi podmiotami samorządowymi, biznesowymi i organizacjami pozarządowymi.

 

Prasa lokalna i centralna służyć będzie jedynie upowszechnianiu informacji w różnych kręgach 

potencjalnych  beneficjentów  i  wykonawców  Planu  Odnowy  Miejscowości  Tarnowiec 

o  istnieniu  takiego  dokumentu  i  sposobie  jego  monitorowania  i  wdrażania,  kierując  do  źródła 

informacji, jakim będzie Internet. 

P  romocja  i  reklama  bezpo  ś  rednia    będzie  skierowana  do  wybranych,  potencjalnych 

wykonawców, inwestorów zidentyfikowanych na podstawie analizy przedsięwzięć  inwestycyjnych 

zawartych w Planie Odnowy Miejscowości Tarnowiec. 

Powyższa  promocja  i  reklama  polegać  będzie  na  bezpośrednim  zapraszaniu  do  negocjacji 

wybranych podmiotów, mogących być  partnerami w realizacji  poszczególnych zamierzeń  Planu 

Odnowy Miejscowości Tarnowiec. 
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11.ZARZĄDZANIE PLANEM ODNOWY 

Wdrażanie

Schemat systemu wdrażania:

 Stworzenie systemu za

Stworzenie  systemu  zarządzania  realizacją  Planu  ma  decydujący  wpływ  

na utrzymanie wysokiej dynamiki w całym procesie wdrażania. Stopniowe wygasanie entuzjazmu 

towarzyszącego procesowi tworzenia Planu wśród samorządu i mieszkańców bez odpowiedniego 

systemu mogłoby „doprowadzić Plan na półkę” z innymi,  nieprzydatnymi dokumentami w dość 

krótkim czasie. System, o którym mowa to przede wszystkim:

(5) doskonalenie istniejących i tworzenie nowych instrumentów realizacji, 
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(6) monitorowanie realizacji celów i projektów,

(7) zmiany i aktualizacja Planu.

Instrumenty realizacji

Instrumenty prawno -  administracyjne:

Najważniejszym narzędziem realizacji Planu jest budżet gminy. Stopniowe tworzenie budżetu 

zadaniowego powinno usprawnić zarządzanie środkami publicznymi oraz stworzyć czytelny obraz 

operacji finansowych przeprowadzanych przez Radę Gminy. Dynamika wdrażania Planu ma swoje 

odzwierciedlenie w kolejnych budżetach.  Zadania wynikające z Planu realizowane ze środków 

budżetowych można stosunkowo łatwo zidentyfikować.

Kolejnym  instrumentem  jest  opracowane  „Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków 

Zagospodarowania  Przestrzeni  Gminy  Tarnowiec”  dokument  szczególnie  istotny  podczas 

monitorowania stanu lokalnych zasobów oraz wynikające z niego plany miejscowe, za pomocą, 

których można  kreować oczekiwany wizerunek  miejscowości,  lokować  przedsięwzięcia  według 

ustalonego porządku.

Instrumenty ekonomiczne i rynkowe:

Uczestnictwo gminy/miejscowości w związkach celowych

Tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości, wyzwalanie lokalnych inicjatyw 

gospodarczych jest instrumentem, który usatysfakcjonuje mieszkańców pod względem rynkowym 

jak i ekonomicznym oraz przysporzy budżetowi kolejnych podatników.

Instrumenty finansowe:

Stosowanie  tak  zwanego  „montażu  finansowego”  przy  dużych  inwestycjach,  to  znaczy 

kumulacji  środków pochodzących z różnych źródeł na realizację kolejnych zadań wynikających 

z planu. Stopniowe przechodzenie od konstruowania budżetu według dotychczasowych reguł do 

tworzenia budżetu zadaniowego.

Instrumenty marketingowe:

Stworzenie  odpowiedniego  systemu  marketingu  miejscowości  i  gminy  jako  całości, 

(osiągnięcia  samorządu,  lokalnych  przedsiębiorców,  organizacji  społecznych,  mieszkańców 

i zasobów) ułatwi prowadzenie promocji wewnętrznej - skierowanej do mieszkańców gminy oraz 

promocji zewnętrznej. Stworzony system marketingowy przede wszystkim odpowie na pytania: 
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 kto?

 jakimi kanałami?

 z czym? 

 do kogo? 

 i za jakie pieniądze trafia z promocją?

− Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

System monitorowania planu odnowy

Monitoring  wspomaga  proces  zarządzania  i  dostarcza  informacji  o  postępie  realizacji  

i  efektywności  wdrażania zadań wynikających z Planu - począwszy od pojedynczego projektu, 

poprzez  cel  i  priorytet,  a  skończywszy  na  osiąganych  efektach.  W  zależności  od  charakteru 

dostarczanych danych, monitoring dzielimy na rzeczowy i finansowy. 

Monitoring rzeczowy

Monitoring  rzeczowy  dostarcza  danych  obrazujących  postęp  we  wdrażaniu  Planu  oraz 

umożliwiających ocenę jego wykonania w odniesieniu do celów w Planie. 

Dane skwantyfikowane, obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań zostały 

podzielone na trzy kategorie:

Wskaźniki produktu

Odnoszą  się  one  do  rzeczowych  efektów  działalności.  Liczone  są  w  jednostkach 

materialnych, np. długość nowo budowanych dróg; liczba budynków poddanych renowacji; ilość 

firm, które otrzymały pomoc, itp.

Wskaźniki rezultatu

Odpowiadają  one  bezpośrednim  i  natychmiastowym  efektom  wynikającym  z  wdrożenia 

Planu. Takie mierniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, 

liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów, liczba wypadków drogowych, itp.) lub 

finansowych (zwiększenie sprzedaży eksportowej firm objętych danym działaniem, zmniejszenie 

nakładów na bieżące remonty obiektów zabytkowych itp.).

Wskaźniki oddziaływania

Obrazują  one  konsekwencje  Planu  wykraczające  poza  natychmiastowe  efekty  dla 

bezpośrednich  beneficjentów.  Oddziaływanie  może  odnosić  się  do  efektów  związanych 

bezpośrednio z podjętym działaniem, chociaż pojawiających się po pewnym czasie (oddziaływanie 

bezpośrednie),  jak  i  do  efektów  długookresowych,  oddziałujących  na  szerszą  populację 
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i pośrednio tylko wynikających ze zrealizowanego działania (oddziaływanie pośrednie). 

Przykładowe  wskaźniki  oddziaływania  to  liczba  innowacji  wprowadzonych  przez  wsparte 

firmy czy instytucje w czasie 18 miesięcy po zakończeniu projektu (oddziaływanie bezpośrednie), 

czy  wskaźnik  zatrudnienia  24  miesiące  od  zakończenia  realizacji  projektu  (oddziaływanie 

pośrednie).

Monitoring finansowy

Monitoring finansowy dostarcza danych dotyczących finansowych aspektów realizacji Planu, 

będących  podstawą  do  oceny  sprawności  wydatkowania  przeznaczonych  na  niego  środków. 

Burmistrz Gminy prowadzi ciągły monitoring finansowy podjętych zadań, sporządza raporty, które 

prezentuje  Radzie  Miejskiej  podczas  kolejnych  planowych  Sesji  Rady  (wydatki  poniesione  w 

okresie objętym raportem, wydatki  poniesione od początku realizacji  zadania, stopień realizacji 

zadania %).

Sposoby oceny planu odnowy
Ocena  planu  prowadzona  będzie  na  podstawie  składanych  raportów 

z prowadzonego, monitoringu rzeczowego i finansowego, opisu rozbieżności, jeśli takie powstaną 

pomiędzy  planem  a  wdrożeniem  zadania  oraz  analizą  przyczyn  i  skutków  rozbieżności. 

Dodatkowo raporty zawierać będą informacje nt. postępu realizacji planu finansowego w okresie 

sprawozdawczym oraz prognozę w tym zakresie na rok następny. 

Miernikami w prowadzonej ocenie będą wskaźniki np. nakład finansowy na 1 km drogi, ilość 

przyłączy  wodociągowych  w  stosunku  do  ilości  posesji  w  gminie.  Ocena  dokonana  będzie 

w  sprawozdaniu  rocznym,  które  Wójt  Gminy  składa  Radzie  Gminy  podczas  sesji,  na  której 

udzielane  jest  absolutorium  za  działania  w  roku  poprzednim.  Ocena  szczegółowa  zadań 

Wynikających z Planu nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji. 

Sposoby  inicjowania  współpracy  pomiędzy  sektorem  publicznym,  prywatnym  

i organizacjami pozarządowymi

Podstawą  prawną  do  współpracy  samorządu  Gminy  Tarnowiec  z  organizacjami 

pozarządowymi  jest  art.  5  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku 

publicznego  i  wolontariacie  (Dz.  U.  Nr  96,  poz.  873).  Zasadniczą  rolę,  jaką  będą  pełnić  we 

wdrażaniu Planu organizacje i podmioty to inicjowanie działań projektowych, realizacja projektów 

oraz wyrażanie opinii  na temat podejmowanych i  prowadzonych zadań inwestycyjnych. Istnieje 

także możliwość bezpośredniej realizacji  zadań po spełnieniu warunków określonych w ustawie 

o  zamówieniach publicznych.  Współpraca  z  podmiotami  i  organizacjami  we  wdrażaniu  Planu 

obejmować będzie zadania o zasięgu lokalnym i opierać się będzie na zasadach pomocniczości, 

suwerenności  stron,  partnerstwa,  efektywności,  uczciwej  konkurencji  oraz  jakości.  W  gminie 
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podjęte zostaną prace nad możliwością tworzenia spółek partnerskich publiczno – prywatnych do 

realizacji zadań własnych gminy. Obszar możliwy do współpracy to przede wszystkim tworzenie 

warunków i obsługa ruchu rekreacyjno – turystycznego na terenie miejscowości i gminy – gminne 

centrum sportu i rekreacji.

Uspołecznienie procesu planowania i realizacji

Społeczność  lokalna  Tarnowca  na  zaproszenie  władz  samorządowych  uczestniczyła 

w  pracach  nad  niniejszym  planem.  Jak  wynika  z  doświadczeń  innych  jednostek  samorządu 

zazwyczaj  uczestnicy prac  nad planami  rozwoju  stają się  w swoich środowiskach rzecznikami 

proponowanych w tych planach rozwiązań.

O  Planie  Odnowy  Miejscowości  Tarnowiec  2008-2015  przyjętym  do  realizacji  przez 

Samorząd Mieszkańców i Radę Gminy, jak również o rozpoczynanych zadaniach, ich przebiegu 

i  zakończeniu  wszyscy  mieszkańcy  będą  szczegółowo  informowani.  Informacje  będą 

upowszechniane  za  pośrednictwem  prasy  regionalnej  i  lokalnej  oraz  zwyczajowo  na  tablicy 

ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy oraz bezpośrednio przez władze gminy na różnego 

typu zebraniach. 
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12.PRZYKŁADOWY KOSZT REALIZACJI INWESTYCJI – PLAC 
ZABAW

Wiejski plac zabaw

Przy istniejącym przedszkolu, wykorzystując teren pełniący funkcję obecnego placu zabaw 

projektuje  się  włączenie  do  jego  funkcji  dodatkowych  elementów  wyposażenia  placu,  służące 

rozrywce i rekreacji dzieci w wieku od 3 do 12 lat. 

 Opis elementów.

Zaprojektowano  plac  zabaw  z  wykorzystaniem  elementów  drewnianych.  Wszystkie 

elementy  wyposażenia  placu  zabaw  wykonane  są  z  drewnianych,  barwionych  belek 

okrągłych o przekroju 100 mm i 120 mm, oraz kwadratowych o wymiarach 100 x 100 mm, 

 Bezpieczeństwo.

Wykorzystane  w  projekcie  zestawy  i  elementy  gotowe  placu  zabaw  spełniają  wymogi 

bezpieczeństwa w zakresie projektowania, produkcji i konserwacji stawiane przez polskie 

i  europejskie  normy,  na  dowód  czego  firma  dołączy  niezbędne,  wymagane  atesty 

i dopuszczenia do stosowania.

 Mocowanie do podłoża

wykona  firma  zaopatrująca  plac  zabaw  w  elementy  wyposażenia,  przez  specjalnie 

wyszkolonych pracowników w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania.

 Projektowane elementy małej architektury placu zabaw:

7. Zestaw „Huncwot”, który zawiera:

- zjeżdżalnię

- wieżę główną

- pomost średni

- pomost niski

- dwa pomosty skośne krótkie 

- pomost z belką

- przeplotnię

- drabinkę skośną

(8) piaskownica
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(9) karuzela „trzmiel”

(10) konik galopek

(11) huśtawka 2-osobowa z siedziskiem z opon

(12) huśtawka typu konik

(13) sprężyna – krowa

(14) sprężyna – tygrysek

(15) sprężyna – kwiat 4 os.

(16) ławka  oparciem

(17) stół 

(18) dwie ławki bez oparcia

(19) kosz na śmieci.

VIII. Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia

Lp Nazwa Cena brutto

1 Zestaw „Huncwot”  9.046, 30
2 Piaskownica 841,80
3 Karuzela „Trzmiel” 3.864,40
4 Sprężyna „Kwiat” – 4 os 1.366,40
5 Sprężyna „Krowa” 1.366,40
6 Sprężyna „Tygrysek” 1.033,34
7 Huśtawka – 2 os 1.274,90
8 Ławka z oparciem 384,30
9 Stół 402,60
10 Konik Galopek 2,135,00
11 Kosz na śmieci 347,70
12 Ławka prosta szt.2 683,20
13 Huśtawka „Konik” 934,52

Razem brutto 23.680,86
Wyposażenie wiejskiego placu zabaw w miejscowości Tarnowiec:

8. Zestaw „Huncwot”, który zawiera:

- zjeżdżalnię

- wieżę główną

- pomost średni

- pomost niski

- dwa pomosty skośne krótkie 

- pomost z belką

- przeplotnię

- drabinkę skośną
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(20)piaskownica

(21)karuzela „trzmiel”

(22)konik galopek

(23)huśtawka 2-osobowa z siedziskiem z opon

(24)huśtawka typu konik

(25)sprężyna – krowa

(26)sprężyna – tygrysek

(27)sprężyna – kwiat 4 os.

(28)ławka  oparciem

(29)stół 

(30)dwie ławki bez oparcia

(31)kosz na śmieci.
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