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I. WSTĘP
Wieś Wyszecino jest usytuowana w północnej części województwa pomorskiego, w powiecie
wejherowskim, w Gminie Luzino, w jej południowej części. PołoŜenie miejscowości charakteryzuje się
bezkolizyjnym połączeniem z Wejherowem i dostępem do międzynarodowej trasy E-28 (droga krajowa nr 6)
Gdańsk – Szczecin – Berlin, a ponadto jest dość atrakcyjne połoŜone (5 km od siedziby gminy – Luzina), w
sąsiedztwie Wejherowa (oddalone o 16 km) oraz Trójmiasta (oddalone o 40 km).
Wyszecino zamieszkuje 490 osób (stan na dzień 31 grudzień 2011 r. ).
Celem opracowania Planu Rozwoju Wsi Wyszecino jest sformułowanie strategii rozwoju wsi Wyszecino, a
przedmiotem jest:


analiza zasobów sołectwa,



analiza korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych sołectwa, oraz potencjalnych szans i zagroŜeń
występujących w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość sołectwa i mieszkańców,



wizja rozwoju wsi,



priorytety rozwojowe, cele i projekty.
Sołectwo musi dysponować Planem Rozwoju Wsi w celu wykorzystania w pełni istniejącego

potencjału i szans rozwojowych, w tym dostępu do środków pomocowych i funduszy centralnych.
Gmina Luzino posiada Strategię Rozwoju Luzino do 2015 roku zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy
Luzino Nr XXII/151/2000 z dnia 13.10.2000r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Luzino.

II. ANALIZA ZASOBÓW SOŁECTWA
Analizę zasobów sołectwa przeprowadzono na podstawie danych statystycznych oraz informacji
będących w posiadaniu urzędu gminy, a takŜe na podstawie uzyskanych informacji od mieszkańców podczas
organizowanych zebrań wiejskich.
Pod pojęciem zasobów rozumie się wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją
obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w budowaniu bądź realizacji publicznych
bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.
W analizie zasobów brano pod uwagę następujące rodzaje zasobów:


środowisko przyrodnicze,



środowisko kulturowe,



dziedzictwo religijne i historyczne,



obiekty i tereny,



gospodarka, rolnictwo,



instytucje, ludzie, organizacje społeczne.

III. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Wyszecino usytuowane jest na pograniczu dwóch wielkich jednostek morfologicznych: PobrzeŜa
Bałtyckiego i Pojezierza Kaszubskiego. W południowej części wsi w otoczeniu lasów znajdują się dwa jeziora
Białe i Czarne. Osobliwością Wyszecina jest to, Ŝe na jego terenie znajduje się wiele gatunków drzew, które
planowane są do zachowania, jako pomniki przyrody. Są to min. lipy drobnolistne, kasztanowce zwyczajne,
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klony zwyczajne, jarzębiny. Ponadto do zachowania jako pomnik przyrody planowany jest głaz narzutowy. Na
wschód od centrum Wyszecina znajduje się tzw. „Wyszeciński Wąwóz”, który planowany jest do uznania za
uŜytek ekologiczny. Jest to obszar o powierzchni 1,09ha obejmujący rozcięcie erozyjne w dolinie Bolszewki z
wysiękami wód gruntowych na zboczach i towarzyszącą im roślinnością źródliskową. W centrum wsi znajduje
się park podworski, który niegdyś wchodził w skład pobliskiego dworu. Park ten obecnie wymaga
zagospodarowania.

IV. ŚRODOWISKO KULTUROWE
Do zabytkowych miejsc w Wyszecinie moŜna zaliczyć cmentarzyska płaskie z wczesnej epoki Ŝelaza
odkryte tutaj w 1976, 1978 roku. W ewidencji zabytków widnieją równieŜ: XIX-wieczna obora podworska, XIXwieczny spichrz podworski, XX-wieczna stodoła podworska (niestety wszystkie w bardzo złym stanie)
i z przełomu XVIII i XIX wieku park podworski.

V. DZIEDZICTWO HISTORYCZNE I RELIGIJNE
Pierwsza wzmianka o Wyszecinie datowana jest na 1400 rok. Wyszecino naleŜało do dóbr panków
(właścicieli ziemskich) z komornictwa mirachowskiego. Najstarszy przywilej nadania dóbr króla polskiego
pochodzi z 1552 roku. Wieś naleŜała wtenczas do rycerza i obowiązywało w niej prawo polskie. W latach
późniejszych naleŜała do rodu Wyszeckich. Jest to typowa wieś folwarczna z osadą przyfolwarczną.
Po I wojnie światowej odbyła się pierwsza parcelacja dóbr Wyszecina, w wyniku której ziemie zostały
zasiedlone przez ludność napływową z centralnej Polski. Przed II wojną światową w miejscowości tej istniało
więzienie. Więźniowie byli pracownikami folwarku. Dopiero po II wojnie światowej rozpoczęto zatrudnianie w
rolnictwie miejscowej ludności.
Do lat 90-tych XX wieku istniało tutaj Państwowe Gospodarstwo Rolne, które na trwałe wpisało się w
wizerunek wsi.
Wyszecino naleŜało niegdyś do parafii św. Wawrzyńca w Luzinie, a obecnie

do parafii pod

wyzwaniem św. Antoniego Padewskiego w SmaŜynie
Ciekawostkę historyczną stanowi bitwa pod Wyszecinem, zwana takŜe bitwą pod Wyszyczynem, która
miała miejsce 20 kwietnia (lub 21 kwietnia) 1734 podczas polskiej wojny sukcesyjnej. Wówczas wojsko
koronne dowodzone przez wojewodę lubelskiego Jana Tarłę stoczyło bitwę z wojskiem rosyjskim generała
Piotra Lacy'ego. Po zaciętej walce bitwę za cenę znacznych strat wygrali Rosjanie.
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VI. OBIEKTY I TERENY
Wyszecino jest miejscowością o charakterze rolniczym. Przez wieś przebiega droga powiatowa
1451G (Luzino – Łebno). Od drogi powiatowej rozwidlają się drogi gminne do gospodarstw domowych i
funkcjonujących obiektów usługowych. Drogi gminne są drogami utwardzonymi o nawierzchni gruntowej.
W Wyszecinie funkcjonuje szkoła podstawowa z zapleczem sportowym, obejmująca swoim zasięgiem
uczniów z terenu Wyszecina i Tępcza.
W miejscowości istnieje boisko sportowe
Ligi Sołeckiej, plac zabaw dla dzieci w dawnym parku
podworskim oraz świetlica wiejska.

Na

terenie Wyszecina

funkcjonują

dwa

gospodarstwa agroturystyczne, w tym jedno przez
okres całego roku, a drugie w sezonie letnim.

VII. GOSPODARKA, ROLNICTWO
Struktura zarejestrowanej działalności gospodarczej przez mieszkańców

Wyszecina na dzień

30.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Wyszecino

Produkcja

Usługi

Handel

Gastronomia

Transport

0

18

2

1

o

W Wyszecinie znajduje się około 40 indywidualnych gospodarstw rolnych.
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VIII. INSTYTUCJE
Wieś Wyszecino podlega administracyjnie Gminie Luzino. Obiekty administracji publicznej znajdują w
Luzinie.
Mieszkańcy Wyszecina korzystają z usług medycznych niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
znajdującego się w Luzinie.
Dzieci z Wyszecina

uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Wyszecinie, natomiast młodzieŜ

dowoŜona jest do Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich, które mieści się
w Luzinie.

IX. LUDZIE, ORGANIZACJE SPOŁECZNE
Kształtowanie się liczby ludności we wsi Wyszecino w latach

1999 – 2011 przedstawia się

następująco:
ROK

LICZBA LUDNOŚCI

ROK

LICZBA LUDNOŚCI

1999.12.31

476

2000.12.31

486

2001.12.31

500

2002.12.31

497

2003.12.31

497

2004.12.31

495

2005.12.31

485

2006.12.31

482

2007.12.31

485

2008.12.31

491

2009.12.31

481

2010.06.30

501

2011.12.31

490
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505
500
495
490
485
480
475
470
465
460

liczba ludności

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

W Wyszecinie aktywnie działa Sołtys wraz z Radą Sołecką, Sportowa Liga Sołecka oraz od niedawna
Stowarzyszenie Nasza Wspólna Wieś.

X. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA
ZASPOKOJENIA
KONTAKTÓW

POTRZEB

MIESZKAŃCÓW,

SPOŁECZNYCH,

ZE

SPRZYJAJĄCYCH

WZGLĘDU

NA

NAWIĄZYWANIU

POŁOśENIE

ORAZ

CECHY

FUNKCJONALNO- PRZESTRZENNE
W miejscowości Wyszecino wyróŜnić moŜna dwa obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na połoŜenie oraz cechy funkcjonalnoprzestrzenne.
Pierwszym z nich jest plac zabaw, znajdujący się w dawnym parku podworskim, gdzie spotykają się
mieszkańcy miejscowości, drugim boisko
do

piłki

noŜnej,

spotkań

stanowiące

rekreacyjnych,

miejsce

sportowych,

słuŜących integracji społeczności lokalnej.
WaŜnym ośrodkiem działalności
edukacyjno – kulturalnej jest miejscowa
szkoła

wraz

z zapleczem sportowym

i świetlica

wiejska, w których organizowane są
zebrania,

spotkania,

uroczystości

waŜne

róŜnego
dla

rodzaju

miejscowej

ludności.
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XI. ANALIZA SWOT
Na podstawie analizy zasobów, opracowano korzystne i niekorzystne cechy wewnętrzne sołectwa,
jak i potencjalne szanse i zagroŜenia występujące

w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość

sołectwa i mieszkańców.
Praca nad analizą SWOT wsi Wyszecino w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego związanego z
przeprowadzeniem diagnozy sytuacji miejscowości, pozwoliły na uzyskanie opinii, spostrzeŜeń, wniosków i
uwag odnośnie stanu wyjściowego. Zdobyta wiedza umoŜliwiła przeprowadzenie dyskusji na temat
wewnętrznych atutów, moŜliwości i pozytywnych cech Wyszecina umoŜliwiających podejmowanie
skutecznych działań słuŜących rozwojowi społeczno-gospodarczego.

ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI

Rodzaj zasobu

Brak

Jest
o znaczeniu
małym

Jest
o znaczeniu
średnim

Jest
o znaczeniu
duŜym

Środowisko przyrodnicze
walory krajobrazu
walory klimatu (mikroklimat, wiatr,
nasłonecz.)

X
X

walory szaty roślinnej (np. runo leśne)

X

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty

X

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)

X

osobliwości przyrodnicze
wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)
podłoŜe, warunki hydrogeologiczne
gleby, kopaliny

X
X
X
X

Środowisko kulturowe
walory architektury wiejskiej i osobliwości
kulturowe
walory zagospodarowania przestrzennego
zespoły artystyczne
zabytki

X
X
X
X

Dziedzictwo religijne i historyczne
miejsca, osoby i przedmioty kultu
święta, odpusty, pielgrzymki
tradycje, obrzędy, gwara
legendy, podania i fakty historyczne
waŜne postacie historyczne
specyficzne nazwy

X
X
X
X
X
X

Obiekty i tereny
działki pod zabudowę mieszkaniową
działki pod domy letniskowe
działki pod zakłady usługowe i przemysł
pustostany mieszkaniowe, magazynowe i
po przemysłowe

X
X
X
X

8

tradycyjne obiekty gospodarskie wsi
(kuźnie, młyny)

X

place i miejsca publicznych spotkań
miejsca sportu i rekreacji

X
X

Gospodarka, rolnictwo
specyficzne produkty (hodowle, uprawy
polowe)

X

znane firmy produkcyjne i zakłady
usługowe
moŜliwe do wykorzystania odpady
poprodukcyjne

X
X

korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duŜe
miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja
turystyczna)
ruch tranzytowy
przyjezdni stali i sezonowi

X

X
X

Instytucje
placówki opieki społecznej
szkoły
dom kultury

X
X
X

Ludzie, organizacje społeczne
OSP
KGW
inne stowarzyszenia

X
X
X
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JACY JESTEŚMY ?– DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI NASZEGO SOŁECTWA
JAKA JEST NASZA MIEJSCOWOŚĆ?
Co ją wyróŜnia?

dobrze utrzymane walory krajobrazu, niczym niezniszczone, mieszkańcy
dobrze się znają, środowisko naturalne nie jest zanieczyszczone,

Jakie pełni funkcje?

wieś rolnicza, do niedawna Państwowe Gospodarstwo Rolne,

Kim są mieszkańcy?

Rdzenni Kaszubi oraz częściowo ludność napływowa,

Co daje utrzymanie?

rolnictwo, zatrudnienie w sektorze prywatnym, własna działalność gospodarcz,;

Jak zorganizowani są mieszkańcy? Rada Sołecka, Sportowa Liga Sołecka, Stowarzyszenie Nasza Wspólna Wieś,
W jaki sposób rozwiązują
problemy?
Jaki wygląd ma nasza wieś?
Jakie obyczaje i tradycje są u nas
pielęgnowane i rozwijane?
Jak wyglądają mieszkania
i obejścia?
Jaki jest stan otoczenia
i środowiska?

dyskusje, współpraca z urzędem gminy, własna praca – wkład,
obejścia zadbane, mało chodników wzdłuŜ głównej przejazdowej ulicy, drogi
gminne o nawierzchni gruntowej, brak małej architektury, przy szkole znajduje
się boisko sportowe, w centrum wsi znajduje się mały plac zabaw
kultywowanie tradycji kaszubsko-ludowych,
obejścia z reguły zadbane,
wieś w całości zwodociągowania, brak kanalizacji sanitarnej - ścieki
odprowadzane indywidualnie do szczelnych zbiorników, w centrum wsi znajdują
się pojemniki na odpady segregowane, mieszkańcy posiadają pojemniki na
nieczystości stałe,

Jakie jest rolnictwo?

Drobne, średniotowarowe, wielokierunkowe,

Jakie są powiązania
komunikacyjne?

PKS; własny transport,

Co proponujemy dzieciom
i młodzieŜy?

organizowanie spotkań i zabaw na boisku sportowym oraz w świetlicy
wiejskiej, plac zabaw, sala gimnastyczna przy szkole.
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PODSUMOWANIE SYTUACJI ROZWOJOWEJ SOŁECTWA
SILNE STRONY

SŁABE STRONY



wysokie walory krajobrazu,



brak kanalizacji sanitarnej,



czyste otoczenie i środowisko naturalne,



słabe komunikacja transportu zbiorowego,



zŜycie mieszkańców,



tereny słabo zagospodarowane obiektami małej



duŜo lasów, gdzie zawsze moŜna znaleźć owoce

architektury,


runa,


zasoby historyczne wsi z zabytkami włącznie,



tereny do zagospodarowania,



dwa jeziora Czarne i Białe,

przejazdowej,


moŜliwość

uzyskania

środków

niedostatecznie dobry

ZAGROśENIA
finansowych 

zła sytuacja rolnictwa,

(dopłaty bezpośrednie, SOP – Restrukturyzacja 

rosnące bezrobocie,

i Modernizacja Sektora śywnościowego oraz 

stagnacja w kraju,

z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich,


moda na mieszkanie „za miastem”,



budowa drogi ekspresowej,

stan nawierzchni dróg

gminnych,

SZANSE


mało ciągów pieszych (chodników) wzdłuŜ ulicy
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XII. WIZJA ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
Wizja Odnowy Miejscowości powstała w wyniku dyskusji mieszańców, odwołuje się do przyszłości.
Wizję Odnowy Miejscowości Wyszecino sformułowano następująco:

„Wyszecino atrakcyjnym miejscem Ŝycia, wypoczynku i zabawy dla mieszkańców i przyjazne dla
turystów”.

XIII. ARKUSZ PLANOWANIA
Arkusz planowania – Plan Odnowy Sołectwa zawiera układ wyznaczonych przez społeczność
priorytetów rozwojowych, celów, oraz konkretnych projektów.
Poszczególne priorytety i projekty zgodne są z ustaloną wizją rozwoju Wyszecina.
W zaleŜności od zaawansowania prac, projekty powinny być uszczegółowione. Szczególnie
waŜne jest określenie kosztów związanych z ich wdraŜaniem. Zwykle ma to największy wpływ na ustalanie
harmonogramu realizacji planu.

XIV. HARMONOGRAM WDRAśANIA PLANU I ZARZĄDZANIE
Harmonogram wdraŜania planu wyznacza priorytety dotyczące działań

w krótszej i dłuŜszej

perspektywie oraz określa odpowiedzialnych za realizację całego planu oraz poszczególnych jego
elementów.
Realizacja części elementów planu będzie odbywać się z udziałem władz gminnych.
Wszystkie niŜej wymienione zadania moŜliwe będą do realizacji głównie przy duŜej aktywności
mieszkańców umiejętnie kierowanych przez miejscowych liderów, przy odpowiednim zrozumieniu

i

współpracy ze strony władz samorządowych i lokalnych przedsiębiorców. Oczywiście warunkiem
koniecznym jest zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania tych zadań ze strony władz gminnych,
samorządów

wyŜszego

szczebla,

instytucji

dysponujących

środkami

unijnymi,

przedsiębiorstw

uŜyteczności społecznej oraz firm prywatnych.

XV. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ
W rozmowach z sołtysem oraz obserwując oczekiwania mieszkańców określono dziedziny zadań,
spośród których naleŜało wybrać te, których inwestycje są najbardziej potrzebne, a mianowicie:
1. Budowa ciągów pieszych na ulicy Ofiar Stutthofu i ulicy Kasztanowej.
2. Modernizacja boiska sportowego.
3. Modernizacja infrastruktury drogowej.
4. Budowa chodników, ciągów pieszo – jezdnych.
5. Budowa ścieŜek rowerowych, w tym na ulicy SmaŜyńskiej.
6. Zagospodarowanie terenów w centrum miejscowości.
7. Rozbudowa punktów świetlnych.
8. Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej.
9.

WyposaŜenie miejscowości w tablice informacyjnej z planem ulic.

10. Inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

11. Budowa altany z grillem.

XVI. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2012-2019
1. Inwestycja o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości Wyszecino:

Obszarem o szczególnym znaczeniu dla ludności wiejskiej są ciągi piesze zlokalizowane w centrum miejscowości, przy ul. Ofiar Stutthofu i Kasztanowej,
które prowadzą do najwaŜniejszych miejsc uŜyteczności publicznej w Wyszecinie np. placu zabaw, szkoły i budynku świetlicy wiejskiego. Są to istotne miejsca
dla rozwoju społeczno – kulturalnego i turystycznego miejscowości.
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Nazwa zadania

Budowa ciągu pieszego
na ul. Ofiar Stutthofu

Okres realizacji

2013

Zakres zadania

Budowa ciągów
pieszych i
rowerowych.

Cel/ oczekiwania rezultaty





2.

Budowa altany z grillem

2012

Budowa miejsca
spotkań dla
mieszkańców i
turystów



zapewnienie
bezpieczeństwo pieszych,

Wartość
szacunkowa
zadania w zł

Ok. 17.350 zł
54 000

poprawa wizerunku
miejscowości,

PROW
Ok. 36.650 zł
Gmina Luzino

stworzenie warunków do
spotkań integracyjnych
spotkań mieszkańców,
wzrost atrakcyjności
turystycznej,

Planowane źródła
finansowania

Ok. 25 000 zł
52 852

PROW
Ok. 27 852 zł
Gmina Luzino

3

4

5

Budowa ciągu pieszego
na ul. Kasztanowej

WyposaŜenie
miejscowości w tablice
informacyjnej z planem
ulic

Modernizacja boiska
sportowego

2013

2012-2019

2012-2019

Budowa ciągów
pieszych i
rowerowych.

Ustawienie duŜej
tablicy
informacyjnej z
planem ulic w
centrum
miejscowości

Przeprowadzenie
prac w celu
wyrównania,
posianie murawy
oraz ogrodzenia
terenu,
Zagospodarowanie
terenu na boisko
do siatkówki

6

Modernizacja
infrastruktury drogowej

2012-2019

utwardzenie
głównych dróg
warstwą
bitumiczną oraz
budowa chodników
wzdłuŜ drogi
dojazdowej.
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zapewnienie
bezpieczeństwo pieszych,
poprawa wizerunku
miejscowości

lepsza orientacja ludzi
przejezdnych oraz
mieszkańców w
poszukiwaniu danego
adresu,



zwiększenie estetyki
centrum wsi,



stworzenie młodym
mieszkańcom moŜliwości
rozwoju w uzdolnień
sportowych,



stworzenie warunków do
aktywnego spędzania
czasu wolnego,



zaspokojenie potrzeb
społeczeństwa



poprawa stanu
bezpieczeństwa,



poprawa warunków Ŝycia
i pracy,



poprawa estetyki
miejscowości,



zaspokojenie potrzeb
społeczeństwa,

Ok. 29.480 zł
130 000

PROW
Ok. 81.020 zł
Gmina Luzino

BudŜet Gminy
Luzino
5 000

RPO
PROW
Inne środki
zewnętrzne

BudŜet Gminy
Luzino
50 000

RPO
PROW
Inne środki
zewnętrzne

BudŜet Gminy
Luzino
1 000 000

RPO
PROW
Inne środki
zewnętrzne

7

8

9

Budowa chodników,
ciągów pieszo - jezdnych

Budowa ścieŜek
rowerowej, w tym przy
ul. SmaŜyńskiej

Zagospodarowanie
terenów w centrum
miejscowości


2012-2019

2012-2019

2012-2019



Budowa ścieŜek
rowerowych przy
chodnikach i nie
tylko

Ogrodzenie oraz
wyrównanie terenu
przeznaczonego
na imprezy
sołeckie,
Mała architektura

10

Rozbudowa punktów
świetlnych

2012-2019

Ustawienie lamp
przydroŜnych na
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zapewnienie
bezpieczeństwo,
poprawa wizerunku
miejscowości,



stworzenie warunków do
rozwoju turystyki
rowerowej,



podniesienie walorów
rekreacyjnych miejscowości



zapewnienie
bezpieczeństwa,



poprawa rozwoju
toŜsamości społeczności
wiejskiej,



zaspokojenie potrzeb
społecznych i kulturalnych,



poprawa jakości Ŝycia
mieszkańców,



wzrost atrakcyjności
turystycznej miejscowości,



rozwój fizyczny dzieci i
młodzieŜy,



poprawa walorów
estetycznych miejscowości.



zaspokojenie potrzeb
społeczeństwa,



poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców,

BudŜet Gminy
Luzino
150 000

RPO
PROW
Inne środki
zewnętrzne

BudŜet Gminy
Luzino
170 000

RPO
PROW
Inne środki
zewnętrzne

BudŜet Gminy
Luzino
50 000

RPO
PROW
Inne środki
zewnętrzne

50 000

BudŜet Gminy
Luzino

drogach i placu w
centrum wsi



poprawa estetyki
miejscowości,

RPO
PROW
Inne środki
zewnętrzne



11

12

Kultywowanie tradycji
społeczności lokalnej

Inwestycje z zakresu
ochrony środowiska

2012-2019

organizacja
doŜynek, meczy
sołeckich, spotkań
z powodu róŜnych
świąt oraz
konkursów.

2012-2019



zaspokojenie potrzeb
społecznych i kulturalnych,



poprawa jakości Ŝycia
mieszkańców,



wzrost atrakcyjności
turystycznej miejscowości,



poprawa warunków Ŝycia
mieszkańców,



zachowanie walorów
krajobrazowych
miejscowości,
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rozwój toŜsamości
społeczności wiejskiej,

czyste środowisko.

BudŜet Gminy
Luzino
70 000

RPO
PROW
Inne środki
zewnętrzne
BudŜet Gminy
Luzino

50 000

RPO
PROW
Inne środki
zewnętrzne

2. WdroŜenie i monitorowanie planu
WdroŜenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w Ŝycie
uchwałą Rady Gminy Luzino. WdroŜenie Planu zaleca się Wójtowi Gminy Luzino, Radzie
Sołeckiej oraz Sołtysowi wsi Wyszecino.
Monitorowanie kaŜdego przedsięwzięcia - czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez
cały czas jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji
rzeczowych i finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego postęp i efekty.

3. Podsumowanie
Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu siedmiu najbliŜszych lat
realizację kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz
stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową
specyfiką społeczną i kulturową.
Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju
kultury, edukacji, sportu i rekreacji.
Realizacja Planu Odnowy

Miejscowości Wyszecino ma takŜe słuŜyć integracji

społeczności lokalnej, większemu zaangaŜowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego
czasu dzieci i młodzieŜy oraz rozwojowi organizacji społecznych.
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