UCHWAŁA NR XLVI/543/2018
RADY GMINY LUZINO
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Sychowo na lata 2019 - 2026".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, 1000, 1349, 1432)
Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się ,,Plan Odnowy Miejscowości Sychowo na lata 2019 - 2026", stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Z końcem 2018 r. traci moc uchwała Nr XX/231/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 10 lipca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Sychowo na lata 2012 - 2019".
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela
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I. WSTĘP
Celem opracowania Planu Odnowy Miejscowości Sychowo jest sformułowanie strategii rozwoju wsi
Sychowo, a przedmiotem jest:
✓ analiza zasobów sołectwa,
✓ analiza korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych sołectwa, oraz potencjalnych szans
i zagrożeń występujących w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość sołectwa
i mieszkańców,
✓ wizja rozwoju wsi,
✓ priorytety rozwojowe, cele i projekty.
Sołectwo musi dysponować Planem Odnowy Miejscowości w celu wykorzystania w pełni istniejącego
potencjału i szans rozwojowych, w tym dostęp do środków pomocowych i funduszy centralnych. Gmina Luzino
posiada Strategię Rozwoju Gminy Luzino na lata 2016 – 2025, która przyjęta została uchwałą nr XXIII/225/2016
Rady Gminy Luzino z dnia 14 października 2016 r., a następnie zmieniona uchwałami Rady Gminy Luzino nr
XXXI/350/2017 z 17 lipca 2017 r. oraz nr XLII/493/2018 z 22 maja 2018 r.
Plan Odnowy Miejscowości Sychowo przygotowano w oparciu o informacje zawarte w dokumencie,
Strategia Rozwoju Gminy Luzino na lata 2016 – 2025 oraz publikacji „Gmina Luzino w jednej dłoni”, wydanej
przez Urząd Gminy w Luzinie.
II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI. POŁOŻENIE.
Sychowo (w jęz. kaszubskim Sychòwò), - wieś usytuowana w północnej części województwa
pomorskiego, w powiecie wejherowskim, we wschodniej części Gminy Luzino, przy drodze powiatowej
nr 1336G (Wejherowo – Strzepcz). Sychowo zamieszkuje 358 osób (stan na dzień 30.06.2018r.). Mieszkańcy
utrzymują się głównie z rolnictwa. Mieszkańcy sołectwa mogą korzystać z komunikacji PKS Gdynia.
III. RYS HISTORYCZNY.
Najstarsze ślady osadnicze wskazują na epokę żelaza i okres wpływów rzymskich, co potwierdziły
prowadzone wykopaliska archeologiczne z 1973 roku. Odnaleziono wówczas dwa, unikatowej wartości (jedyne
w Polsce) okazy archeologiczne. Były to popielnica domkowa datowana na lata 650-550 p.n.e., oraz popielnica
z wyobrażeniem rąk, w której złożono spalone kości kobiety w wieku 35-45 lat. Eksponaty znajdują się
w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. Wieś Sychowo została wydzielona w roku 1862 z części majątku
szlacheckiego Robakowo, kiedy to własność Warzewskiego przechodzi na von Sychowskiego, na wybudowanie
wówczas Schwichowa (jest to pierwsza zapisana nazwa wsi). Należała do typowych wsi folwarcznych, a jej
mieszkańcy utrzymywali się głównie z rolnictwa. W okresie międzywojennym dóbr był Bernard Gniota.
Z dawnych czasów w Sychowie zachował się dwór, stajnia i budynki gospodarcze z końca XIX wieku,
wybudowane z kamienia polnego. Obecnie dworek wykorzystywany jest na cele szkoły, biblioteki, stajnia
została zaadoptowana na potrzeby parafii pw. św. Józefa Oblubieńca, a budynki gospodarcze na cele
mieszkalne.
IV. ANALIZA ZASOBÓW SOŁECTWA.
Analizę zasobów sołectwa przeprowadzono na podstawie danych statystycznych oraz informacji będącej w
posiadaniu urzędu gminy, a także zgromadzonych przez 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 historyczne i religijne,
✓ obiekty i tereny,
✓ instytucje, ludzie, organizacje społeczne.
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V. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE.
Sychowo usytuowane jest na pograniczu dwóch wielkich jednostek morfologicznych: Pobrzeża
Bałtyckiego i Pojezierza Kaszubskiego. Na terenie miejscowości znajduje się zespół dworsko – parkowy, z
pomnikiem przyrody – Aleja Lipową. Przez miejscowość przebiega szlak nordic walking – trasa „Widokowa”
(15,5 km) Robakowo - Milwino, przez Dąbrówkę i Sychowo.
VI. ŚRODOWISKO KULTUROWE.
Na terenie Sychowo znajdują się następujące obiekty o wartości historycznej i zabytkowej:
✓ zespół dworsko – parkowy, który zachował się z dawnych czasów, w jego skład wchodzą: dworek
z końca XIX wieku, adaptowany po II wojnie światowej na potrzeby placówki oświatowej – szkoły
podstawowej, stajnia podworska oraz obora zaadoptowana na potrzeby parafii pw. Józefa Oblubieńca
NMP oraz dwa domy mieszkalne, które pełnią tą funkcję do chwili obecnej,
✓ dwa cmentarzyska płaskie umiejscowione na pograniczu Sychowa z Robakowem, które odkryte zostały
w latach 1969 i 1975 roku. Stanowią najstarszą historię tej miejscowości. Odnaleziono wówczas dwa,
unikatowej wartości (jedyne w Polsce) okazy archeologiczne: popielnicę domkową datowaną na lata
650-550 p.n.e., oraz popielnicę z wyobrażeniem rąk, w której złożone były spalone kości kobiety
w wieku 35-45 lat. Oryginały eksponatów znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, zaś ich
kopie można oglądać w luzińskiej bibliotece.
VII. DZIEDZICTWO HISTORYCZNE I RELIGIJNE.
Najstarsze ślady osadnicze wskazują na epokę żelaza i okres wpływów rzymskich. Wieś Sychowo
została wydzielona w roku 1862 z części majątku szlacheckiego Robakowo.
Na przestrzeni wieków wieś należała do dekanatu luzińskiego. Najpierw do parafii św. Wawrzyńca w Luzinie, a
od 27 czerwca 2004 roku do nowo powołanej parafii w Sychowie pw. św. Józefa Oblubieńca NMP.
VIII. OBIEKTY I TERENY.
Sychowo jest miejscowością o charakterze rolniczym. Przez wieś przebiega droga powiatowa 1336G
(Wejherowo – Strzepcz). Od drogi powiatowej rozwidlają się drogi gminne do gospodarstw domowych
i funkcjonujących obiektów usługowych. Drogi gminne są drogami utwardzonymi o nawierzchni gruntowej. Wieś
posiada dobre połączenie z Wejherowem i Trójmiastem.
Na terenie Sychowa funkcjonuje szkoła podstawowa, która mieści się w dwóch budynkach, z których jeden
stanowi były dwór, a drugi obiekt szkolny został wybudowany w latach 90- tych XX wieku. Na terenie szkolnym
usytuowany jest plac zabaw dla dzieci. W sąsiedztwie szkoły znajduje się na terenie gminnym boisko sportowe,
wykorzystywane na potrzeby Ligi Sołeckiej i organizacji festynów wiejskich.
W Sychowie znajduje się kościół rzymsko – katolicki pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, który obejmuje swoją
działalnością sołectwa: Dąbrówka, Milwino i Sychowo.
IX. INSTYTUCJE. LUDNOŚĆ I ORGANIZACJE SPOŁECZNE.
Wieś Sychowo podlega administracyjnie Gminie Luzino. Obiekty administracji publicznej znajdują
w Luzinie. Mieszkańcy Sychowo korzystają z usług medycznych niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, jak
też z innych obiektów użyteczności publicznej, czy też placówek usługowych, handlowych znajdujących się na
terenie miejscowości Luzino.
Liczba mieszkańców na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 358. Od roku 2013 następuje stały, choć
nieznaczny wzrost liczby mieszkańców. Dzieci z Sychowa uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Sychowie im.
płk Stanisława Dąbka oraz do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie (kl.VII i VIII oraz
młodzież gimnazjalna).
Ponadto od 2012 roku przy szkole funkcjonuje Filia Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Roppla
w Luzinie, z której korzystają uczniowie szkoły i mieszkańcy wsi Sychowa oraz okolicznych miejscowości,
w szczególności Dąbrówki i Milwina.
W Sychowie działa Sołtys wraz z Radą Sołecką, Rada Parafialna oraz Sportowa Liga Sołecka.
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Kształtowanie się liczby ludności w miejscowości Sychowo w latach 2013 – 2018 przedstawia się następująco:

Rok

Liczba ludności

Rok

Liczba ludności

2013

311

2016

333

2014

319

2017

354

2015

332

2018

358

X. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA
POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJACYCH NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, ZE
WZGLĘDU NA POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE.
W miejscowości Sychowo wyróżnić można trzy obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz
cechy funkcjonalno-przestrzenne.
Wszystkie obszary mieszczą się w centrum wsi i należą do dawnego zespołu dworsko – parkowego.
Obszary te wzajemnie się uzupełniają i stanowią istotne elementy w życiu mieszkańców, ponieważ wiążą się
ze sferą religijną, edukacyjną i kulturalną oraz rekreacyjno – sportową. Jednym z tych obszarów jest kościół,
drugim szkoła i filia biblioteki, zaś trzecim boisko sportowe i plac zabaw dla dzieci. Obszary te są miejscem
spotkań i integracji społecznej. Wskazane obszary wymagają dalszego zagospodarowywania.
XI. ANALIZA SWOT
Na podstawie analizy zasobów, opracowano korzystne i niekorzystne cechy wewnętrzne sołectwa, jak i
potencjalne szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość sołectwa i
mieszkańców. Praca nad analizą SWOT wsi Sychowo w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego
związanego z przeprowadzeniem diagnozy sytuacji wsi, pozwoliły na uzyskanie opinii, spostrzeżeń, wniosków i
uwag odnośnie stanu wyjściowego. Zdobyta wiedza umożliwiła przeprowadzenie dyskusji na temat
wewnętrznych atutów, możliwości i pozytywnych cech Sychowa i umożliwiających podejmowanie skutecznych
działań służących rozwojowi społeczno-gospodarczego.
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Tabela nr 1. Analiza zasobów sołectwa.
Rodzaj zasobu

Brak

Jest
o znaczeniu
małym

Jest
o znaczeniu
średnim

Jest
o znaczeniu
dużym

Środowisko przyrodnicze:
- walory krajobrazu

X

- walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie.)

X

- walory szaty roślinnej (np. runo leśne)

X

- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty

X

- świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)

X

- osobliwości przyrodnicze

X

- wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)

X

- podłoże, warunki hydrogeologiczne

X

- gleby, kopaliny

X

Środowisko kulturowe:
- walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe

X

- walory zagospodarowania przestrzennego

X

- zabytki
- zespoły artystyczne

X
X

Dziedzictwo religijne i historyczne:
- miejsca, osoby i przedmioty kultu

X

- święta, odpusty, pielgrzymki

X

- tradycje, obrzędy, gwara
- legendy, podania i fakty historyczne
- ważne postacie historyczne

X
X
X

- specyficzne nazwy

X

Obiekty i tereny:
- działki pod zabudowę mieszkaniową

X

- działki pod domy letniskowe

X

- działki pod zakłady usługowe i przemysł
- pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe

X
X

- tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny)

X

- place i miejsca publicznych spotkań

X

- miejsca sportu i rekreacji
Gospodarka, rolnictwo:
- specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)

X
X

- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe
- możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne

X
X

Instytucje:
- placówka administracji publicznej
- placówki opieki społecznej

X
X

- placówki oświatowe
- instytucje kultury
Ludzie, organizacje społeczne:
- atrakcyjne położenie, dobre połączenie komunikacyjne

X
X
X

- przyjezdni, stali i sezonowi
- funkcjonowanie stowarzyszeń
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Tabela nr 2. Diagnoza aktualnej sytuacji sołectwa..
Co je wyróżnia?

Dobrze utrzymane walory krajobrazowe, niczym niezniszczone. Mieszkańcy dobrze się znają.
Środowisko naturalne nie jest zanieczyszczone.

Jakie pełni funkcje?

Wieś rolnicza z nielicznymi zakładami usługowymi.

Kim są mieszkańcy?

Rdzenni Kaszubi oraz częściowo ludność napływowa.

Co daje utrzymanie?

Rolnictwo. Zatrudnienie w sektorze prywatnym. Własna działalność gospodarcza.

Jak zorganizowani są
mieszkańcy?
W jaki sposób
rozwiązują problemy?

Rada Sołecka, Rada Parafialna, Sportowa Liga Sołecka.
Dyskusje, współpraca z UG, własna praca – wkład.
Drogi o nawierzchni gruntowe. We wsi znajduje się boisko sportowe, plac zabaw, obiekty małej
architektury. Przez wieś przebiega droga o nawierzchni asfaltowej i chodnik.

Jaki wygląd ma wieś?
Jakie obyczaje i tradycje
są pielęgnowane i
rozwijane?
Jak wyglądają
mieszkania, obejścia?
Jaki jest stan otoczenia,
środowiska?
Jakie jest rolnictwo?
Jakie są powiązania
komunikacyjne?
Co proponujemy
dzieciom i młodzieży?

Kultywowanie tradycji kaszubskich.
Obejścia z reguły zadbane. Dużo zieleni.
Wieś zwodociągowana. Brak kanalizacji sanitarnej - ścieki odprowadzane indywidualnie do
szczelnych zbiorników. Mieszkańcy prowadzą segregacje odpadów.
Drobne, średniotowarowe, wielokierunkowe.
PKS, własny transport.
Organizowanie rozgrywek na boisku sołeckim, organizację zajęć sportowych i innych dla dzieci,
młodzieży, organizowanych m.in. przez filie gminnej biblioteki.

PODSUMOWANIE.
SILNE STRONY
✓
✓
✓
✓
✓
✓

SŁABE STRONY

wysokie walory krajobrazu,
czyste otoczenie i środowisko naturalne,
zżycie mieszkańców,
dużo lasów, gdzie zawsze można znaleźć owoce
runa leśnego,
zasoby historyczne wsi z zabytkami włącznie,
wolne tereny do zagospodarowania,

✓
✓
✓
✓
✓
✓

SZANSE
✓
✓
✓

możliwość
uzyskania
środków
z zewnątrz,
moda na mieszkanie „za miastem”,
budowa drogi ekspresowej S6

brak jeziora,
brak kanalizacji sanitarnej,
słabe połączenie komunikacją publiczną,
brak małej architektury,
brak ścieżek rowerowych,
drogi o nawierzchni gruntowej,

ZAGROŻENIA
finansowych
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XII. WIZJA ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
Wizja Odnowy Miejscowości powstała w wyniku dyskusji mieszańców, odwołuje się do przyszłości.
Wizję Odnowy Miejscowości Sychowo sformułowano następująco:
„Sychowo atrakcyjnym miejscem życia, wypoczynku i zabawy”.
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 Sychowa.
W zależności od zaawansowania prac, projekty powinny być uszczegółowione. Szczególnie ważne jest
określenie kosztów związanych z ich wdrażaniem. Zwykle ma to największy wpływ na ustalanie harmonogramu
realizacji planu.
XIV. HARMONOGRAM WDRAŻANIA PLANU.
Harmonogram wdrażania planu wyznacza priorytety dotyczące działań w krótszej i dłuższej
perspektywie oraz określa odpowiedzialnych za realizację całego planu oraz poszczególnych jego elementów.
Realizacja części elementów planu będzie odbywać się z udziałem władz gminnych. Wszystkie niżej
wymienione zadania możliwe będą do realizacji głównie przy dużej 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 wyższego szczebla,
instytucji dysponujących środkami unijnymi, przedsiębiorstw użyteczności społecznej oraz firm prywatnych.
XV. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ DO REALIZACJI W LATACH 2019-2026.
W rozmowach z sołtysem oraz obserwując oczekiwania mieszkańców określono dziedziny zadań,
spośród których należało wybrać te, których inwestycje są najbardziej potrzebne. Do wyboru przedstawiono
następujące dziedziny:
1.
2.
3.
4.

Modernizacja infrastruktury drogowej.
Budowa stref rekreacyjno – sportowych oraz modernizacja już istniejących.
Urządzanie terenów zielonych.
Budowa, modernizacja ciągów pieszo rowerowych oraz ścieżek rowerowych przy drogach
gminnych i powiatowych.
5. Modernizacja oświetlenia ulicznego.
6. Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej.

Id: 8384B3AD-605C-4EFC-BBA2-3CAE9D877423. Podpisany
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XVI. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2019-2026.

LP

Nazwa zadania

Okres realizacji

Zakres zadania
•

•

1.

Modernizacja
infrastruktury drogowej

2019-2026

•
•
•
•

•

2.

Budowa stref
rekreacyjno –
sportowych
i modernizacja już
istniejących

•
2019-2026
•
•

3.

Urządzanie terenów
zielonych

•
2019-2026
•

•
4.

Budowa, modernizacja
ciągów pieszo
rowerowych oraz

2019-2026

Id: 8384B3AD-605C-4EFC-BBA2-3CAE9D877423. Podpisany

Cel/ oczekiwania rezultaty

Utwardzanie dróg
gruntowych m.in. płytami
typu jomb, kostka
brukową, asfaltem,
Budowa zatok
autobusowych, parkingów,
Budowa chodników,
Montaż elementów małej
architektury ,
Wyposażanie w elementy
organizacji ruchu
drogowego,
Remonty nawierzchni
dróg bitumicznych, w tym
dróg gminnych i
powiatowych.
Zakup, montaż
urządzeń sportowych,
rekreacyjnych w tym
siłowni zewnętrznej
oraz małej architektury,
Modernizacja istniejącej
infrastruktury sportowej,
rekreacyjnej, w tym
boiska sportowego,
Modernizacja
istniejących placów
zabaw.
Urządzanie terenów
zielonych,
Zakup, montaż małej
architektury,
Zagospodarowanie
placu w centrum wsi.

•

Wytyczenie i budowa
ścieżek rowerowych oraz
szlaków pieszych (na

•

Wartość
szacunkowa
zadania w zł

Poprawa bezpieczeństwa na
terenie wsi,
Poprawa jakości i komfortu
jazdy,
Poprawa wizerunku wsi,.

•
•

200 000

•
•
•

•
•

•

Poprawa wizerunku
miejscowości,
Zwiększenie atrakcyjności
miejscowości w aspekcie
turystyczno- rekreacyjnym,
Poprawa jakości życia na
terenie miejscowości.

Poprawa wizerunku
miejscowości,
Zwiększenie atrakcyjności
miejscowości.

Poprawa wizerunku
miejscowości,
Zwiększenie atrakcyjności
miejscowości w aspekcie

100 000

Planowane źródła
finansowania

Budżet Gminy
RPO, PROW
inne środki zewnętrzne,
w tym w ramach
projektów rządowych

Budżet Gminy
RPO, PROW
inne środki zewnętrzne,
w tym w ramach
projektów rządowych
Budżet Gminy Luzino

50 000

Budżet Gminy
RPO, PROW
inne środki zewnętrzne,
w tym w ramach
projektów rządowych

200 000

Budżet Gminy
RPO, PROW
inne środki zewnętrzne,
w tym w ramach
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ścieżek rowerowych
przy drogach gminnych
i powiatowych

5.

Modernizacja
oświetlenia ulicznego

2019-2026

potrzeby skomunikowania
ze szlakami turystycznymi
o znaczeniu lokalnym i
regionalnym,
•
Budowa ciągów pieszo rowerowych,
•
Modernizacja istniejących
ciągów pieszo –
rowerowych.
•
Ustawienie nowych
punktów świetlnych na
terenie miejscowości,
•
Modernizacja
istniejącego oświetlenia.

•
6.

Kultywowanie tradycji
społeczności lokalnej

2019-2026

Id: 8384B3AD-605C-4EFC-BBA2-3CAE9D877423. Podpisany

Organizacja dożynek,
meczy sołeckich, spotkań
integracyjnych,
konkursów.

projektów rządowych

turystyczno- rekreacyjnym,
Poprawa jakości życia na
terenie miejscowości,
Poprawa komunikacji
turystycznej.

•
•

•
•

Poprawa wizerunku
miejscowości,
Zwiększenie bezpieczeństwa
życia mieszkańców.

• Rozwój tożsamości społeczności
wiejskiej,
• Zaspokojenie potrzeb
społecznych i kulturalnych,
• Wzrost atrakcyjności
miejscowości.

100 000

Budżet Gminy
RPO, PROW
inne środki zewnętrzne,
w tym w ramach
projektów rządowych,
funduszu ochrony
środowiska

50 000

Budżet Gminy
RPO, PROW
inne środki zewnętrzne,
w tym w ramach
projektów rządowych
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XVII. Wdrożenie i monitorowanie planu
Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą
Rady Gminy Luzino. Wdrożenie Planu zaleca się Wójtowi Gminy Luzino, Sołtysowi oraz Radzie Sołeckiej wsi
Sychowo.
Monitorowanie każdego 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.

XVIII.

Podsumowanie
Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu siedmiu najbliższych 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 Sychowo ma także służyć integracji społeczności lokalnej,
większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwojowi
organizacji społecznych.
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