
 

UCHWAŁA Nr XIX.198.2016 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 22 czerwca 2016 r. 

 
 

w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Franciszkowo 

 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. Przyjmuje się Sołecką Strategię Rozwoju wsi Franciszkowo, stanowiącą załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

 §  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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                                                                                                                                    Załącznik  

                                                                                                                                    do Uchwały Nr XIX.198.2016 

                                                                                                                                    Rady Gminy Złotów 

                                                                                                                                    z dnia  22 czerwca 2016 r. 

 

 
 

SOŁECKA STRATEGIA 
ROZWOJU WSI 

FRANCISZKOWO 
w gminie Złotów 

 
 
 

Dokument sporządzony przez przedstawicieli  

Grupy Odnowy Wsi (imię i nazwisko): 

Wiesława Stępień 

Halina Gorzędowska 

Alicja Tkaczyk 

Mariola Łoboda 

    
 

z udziałem moderatora/moderatorów (imię i nazwisko): 
Paweł Michalski 

Marek Romaniec 

 
 
 
 
 
 
 
 

STYCZEŃ 2016 
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SPIS TREŚCI 

1. Karta diagnozy  

2. Sprawozdanie z wizji w terenie 

3. Analiza zasobów  

4. Analiza SWOT 

5. Analiza potencjału 

6. Wizja wsi 

7. Program długoterminowy odnowy wsi 

8. Program krótkoterminowy odnowy wsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI 

wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie 

 

Gmina: Złotów   Sołectwo: Franciszkowo     Liczba mieszkańców: 190 

Faza 
odnowy 

Zakres działań * Rozwój organizacyjny * Sterowanie rozwojem * 

 
brak działań  istnieje tylko rada sołecka  brak planowania działań 

w wymiarze całej wsi 
 

działania fragment. lub dotyczące wąskiej grupy  rozproszone działanie organizacji  

A
 

In
ic

ja
ln

a
 

działania spontaniczne X 
zawiązana grupa odnowy wsi X 

opracowanie planu i 
programu odnowy dla 

całej wsi 
X 

porządkowanie wsi X 

projekty startowe 
(z programu krótkoterminowego) 

 podejmuje się kroki na rzecz 
skoordynowania działań organizacji 

we wsi 
X 

planowanie w krótkim 
horyzoncie czasowym 

 
przekonywanie mieszkańców do idei odnowy wsi i 

integrowanie wokół pierwszych przedsięwzięć 
X 

B
 

P
o

c
z
ą
tk

o
w

a
 różnorodne projekty 

(z programu długoterminowego) nastawione na 
usunięcie podstawowych barier i zaspokojenie 

głównych potrzeb 

X 

liczna grupa odnowy wsi 
(skupia przedstawicieli organizacji i 

instytucji) 
 

systematyczne planowanie 
działań, (np. roczne plany 

rzeczowo-finansowe, 
kalendarze imprez) 

X 

zawiązane stowarzyszenie na rzecz 
rozwoju (odnowy) wsi 

 
wykorzystywanie 

gminnych instrumentów 
wsparcia 

X 

pobudzenie mieszkańców do odnowy własnych 
posesji 

 
skoordynowane działanie  

organizacji obecnych we wsi 
 

proste instrumenty 
komunikacji wewnętrznej 

 

C
 

Z
a
a
w

a
n

s

o
w

a
n

a
 

projekty jakościowo zmieniające kluczowe obszary 
życia oraz kształtujące strukturę wsi 

 
„koalicja” organizacji 

i instytucji na rzecz odnowy wsi 
 

projektowanie działań 
(projekty) 

 

pozyskiwanie środków 
zewnętrznych 

 



   

 

projekty wyróżniające wieś, 
kształtuje się centrum wiejskie 

 liczne stowarzyszenie odnowy wsi  

systematyczne planowanie 
rozwoju 

(aktualizowanie planu i 
programu odnowy wsi) 

 

powszechne zaangażowanie mieszkańców w 
projekty publiczne 

X 
animacja aktywności poszczególnych 

grup mieszkańców 
X 

rozwinięta komunikacja 
wewnętrzna 

 

promocja wsi  powszechna odnowa prywatnych posesji  

D
 

C
a
ło

śc
io

w
a
 

lokalnie oraz regionalnie powiązane ze sobą 
projekty wywołujące efekt synergiczny 

(nacisk na tworzenie miejsc pracy) 
 

stowarzyszenie odnowy wsi 
instytucją rozwoju lokalnego 

(Centrum Aktywności Lokalnej) 
 kompleksowe i 

szczegółowe planowanie 
przestrzenne 

 
 

rozwój wsi oparty na aktywności  
kluczowych grup mieszkańców 

(rolników, przedsiębiorców, 
młodzieży, kobiet) i stowarzyszeń 

 

powszechny udział grup 
mieszkańców w 

strategicznym planowaniu 
rozwoju 

 

ukształtowane „centrum wiejskie”  

rozwinięta promocja oraz 
komunikacja z otoczeniem 

 świadome kształtowanie czynników rozwoju (np. 
wykorzystania odnawialnych energii) 

 

projekty kreujące „wieś tematyczną”  
instrumenty wsparcia 
działań prywatnych 

 

dostosowanie projektów prywatnych do programu 
odnowy wsi 

 

Wstaw X gdy spełnia warunek     
 

 
 
 
 



   

 

Sprawozdanie z wizji w terenie 
 
Miejsce i data przeprowadzenia wizji: Franciszkowo 21.01.2016 
 
Uczestnicy: Paweł Michalski, Wiesława Stępień  - sołtys wsi Franciszkowo 
Krótka charakterystyka wsi: (aktywność mieszkańców, funkcjonujące organizacje pozarządowe, infrastruktura, charakter zabudowy, fundusze)  
Franciszkowo to mała wieś sołecka znajdująca się 9 km na północ od Złotowa. Powstała w XVIII wieku jako osada rolnicza. Wieś zamieszkują 
174 osoby. Franciszkowo położone jest w zasadzie wzdłuż drogi powiatowej. Dominuje zabudowa jednorodzinna prywatna . Układ przestrzenny 
zabudowy o charakterze ulicowym. We wsi jest wyremontowana świetlica wiejska oraz mini plac zabaw wymagający uzupełnienia. Mieszkańcy 
aktywnie uczestniczą w pracach na rzecz rozwoju wsi i starają się pozyskiwać fundusze zewnętrzne z różnych programów.  
Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną (płyta CD). 
 
 
Data:    21.01.2016        Sporządził:  Paweł Michalski



   

 

 
ANALIZA ZOSOBÓW   

ANALIZA ZASOBÓW – część I 

RODZAJ ZASOBU* 
Opis (nazwanie) zasobu  

jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE 

P
R

Z
Y

R
O

D
N

IC
Z

Y
 

walory krajobrazu, rzeźby terenu 
Teren równinny, rolniczy, w 
pobliżu wsi lasy 

x   

stan środowiska Czyste powietrze  x  

walory klimatu umiarkowany x   

walory szaty roślinnej Lasy bogate w runo leśne  x  

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty     

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) 
Zwierzyna łowna (dziki, 

daniele, jelenie) 
x   

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) 
Jezioro Śnieżne (w lesie, 

zanikające) 
x   

wody podziemne Studnie głębinowe x   

gleby 
Mozaiki, gleby 

wykorzystywane rolniczo 
(klasy IV – VI) 

 x  

kopaliny     

walory geotechniczne     

K
U

L
T

U
R

O
W

Y
 

walory architektury 
Zabudowa szeregowa, luźna, 

większość zabudowy 
poniemiecka 

x   

walory przestrzeni wiejskiej publicznej 
Plac zabaw, małe boisko, 

chodnik 
 x  

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej 
Bardzo ładne, zadbane 

posesje 
x   

zabytki i pamiątki historyczne 
Kurhany (5 szt. sprzed 2000 

lat), pałac rodziny Osten-
Sacken 

x   

osobliwości kulturowe -    

miejsca, osoby i przedmioty kultu -    

święta, odpusty, pielgrzymki -    

tradycje, obrzędy, gwara 

- Nabożeństwo Majowe przy 
krzyżu przydrożny. 
- W Dniu Kobiet mężczyźni 
z Rady Sołeckiej wręczają 
kwiaty najstarszej 
mieszkance wsi.  
- Święcenie pokarmów 
wielkanocnych w świetlicy 
wiejskiej 

 x  



   

 

legendy, podania i fakty historyczne 
Legenda powstania wsi od 

imienia Franciszek 
 x  

przekazy literackie -    

ważne postacie i przekazy  historyczne Franciszek Osten-Sacken  x  

specyficzne nazwy -    

specyficzne potrawy -    

dawne zawody Wikliniarstwo  x   

zespoły artystyczne, twórcy 
- Zespół muzyczny Arches 
- karwing 

X   

ANALIZA ZASOBÓW – część II 

RODZAJ ZASOBU 
Opis (nazwanie) zasobu  

jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE 

O
B

IE
K

T
Y

 I
 T

E
R

E
N

Y
 

działki pod zabudowę mieszkaniową 
Działki ANR i Gminy 

Złotów 
x   

działki pod domy letniskowe 
Działka Gminy Złotów w 

okolicach lasu 
x   

działki pod zakłady usługowe i przemysł -    

pustostany mieszkaniowe 2 szt. x   

pustostany poprzemysłowe -    

tradycyjne nieużytkowane obiekty 
gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, 

młyny, itp.) 
Zasoby prywatne x   

IN
F

R
A

S
T

R
U

K
T

U
R

A
 S

P
O

Ł
E

C
Z

N
A

 place publicznych spotkań, festynów 
Plac przy świetlicy wiejskiej, 

boisko, plac zabaw 
 x  

sale spotkań, świetlice, kluby 
Świetlica  wiejska po 

kapitalnym remoncie w 2013 
r.  

 x  

miejsca  uprawiania sportu Boisko   x  

miejsca rekreacji Do realizacji  x  

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne -    

szkoły -    

przedszkola -    

biblioteki -    

placówki opieki społecznej -    

placówki służby zdrowia -    

IN
F

R
A

S

T
R

U
K

T
U

R
A

 

T
E

C
H

N
I

C
Z

N
A

 wodociąg, kanalizacja 
Wieś zwodociągowana i 

skanalizowana 
 x  

drogi (nawierzchnia, oznakowanie 
oświetlenie) 

Droga powiatowa 
(oświetlona), drogi boczne 
gminne w dobrym stanie, 

 X  



   

 

oznakowane, częściowo 
oświetlone  

chodniki, parkingi, przystanki 
Chodnik wzdłuż ulicy 

głównej (powiatowej), dwa 
przystanki autobusowe 

 x  

sieć telefoniczna i dostępność Internetu 
Linia telefoniczna 

(światłowód) i bardzo dobry 
dostęp do Internetu 

 x  

telefonia komórkowa 

Telefonia komórkowa 
dostępna w każdej sieci 

 x  

inne  

Powszechny dostęp do 
telefonów stacjonarnych 

x   

ANALIZA ZASOBÓW – część III 

RODZAJ ZASOBU 

Opis (nazwanie) 
zasobu  

jakim wieś 
dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE 

G
O

S
P

O
D

A
R

K
A

, 

R
O

L
N

IC
T

W
O

 

miejsca pracy (gdzie, ile? )     

znane firmy produkcyjne i zakłady 
usługowe i ich produkty 

Sklep 
ogólnoprzemysłowy 

x   

gastronomia -    

miejsca noclegowe -    

gospodarstwa rolne Zróżnicowane   x  

uprawy hodowle 
Uprawy roślinne 
(zboża, rzepaki) 

 x  

możliwe do wykorzystania odpady 
produkcyjne 

Segregacja odpadów 
odbieranych przez 
Zakład Komunalny 

x   

zasoby odnawialnych energii Wiatr, słońce x   

Ś
R

O
D

K
I 

F
IN

A
N

S
O

W
E

  

I 
P

O
Z

Y
S

K
IW

A
N

IE
 

F
U

N
D

U
S

Z
Y

 środki udostępniane przez gminę 

Fundusz Sołecki  x  

środki wypracowywane 

Środki pozyskane w 
czasie organizacji 

imprez  

 X  



   

 

M
IE

S
Z

K
A

Ń
C

Y
 (

 K
A

P
IT

A
Ł

 S
P

O
Ł

E
C

Z
N

Y
 I

 L
U

D
Z

K
I)

 

autorytety i znane postacie we wsi 
Pani Zofia 

Januszewska 
 x  

krajanie znani w regionie, w kraju i 
zagranicą 

-    

osoby o specyficznej lub ważnej dla 
wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci 

Nauczyciele (2 
osoby), studenci 
(politolog, AWF, 

kosmetologia, 
towaroznawstwo i 

marketing), 
urzędnik 

 x  

przedsiębiorcy, sponsorzy 

Lokalni mieszkańcy  x  

osoby z dostępem do Internetu i 
umiejętnościach informatycznych 

Cała wieś z 
dostępem do 

Internetu, młodzi 
mieszkańcy 

interesujący się 
informatyką  

x   

pracownicy nauki     

związki i stowarzyszenia 

Wspólnota 
Mieszkaniowa, 

Kółko Rolnicze, 
Koło Gospodyń 
Wiejskich, Rada 

Sołecka 

 x  

kontakty zewnętrzne (np. z mediami) Gazeta lokalna x   

współpraca zagraniczna i krajowa 
Samorząd gminny i 

powiatowy 
 X  

IN
F

O
R

M
A

C
JE

 

D
O

S
T

Ę
P

N
E

  

O
 W

S
I 

publikatory, lokalna prasa 
Prasa „Aktualności 

Lokalne” 
x   

książki, przewodniki 
W trakcie 

redagowania 
x   

strony www 

Biuletyn Informacji 
Publicznej Gminy 
Złotów, strona na 

Facebook-u 

 X  

  
Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z  nią obszaru, które mogą być wykorzystane 
obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na 
elementy specyficzne  i rzadkie (wyróżniające wieś).  Opracowanie: Ryszard Wilczyński 

 



   

 

 

ANALIZA SWOT 

 

SILNE STRONY 
(atuty wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(słabości wewnętrzne) 

1. Posiadamy świetlicę wiejską, która jest naszym 
jedynym miejscem spotkań w celach 
integracyjnych. 

2. Dobrze rozwinięte rolnictwo, występowanie 
dużych gospodarstw rolnych. 

3. Aktywność społeczna mieszkańców (KGW, 
Kółko Rolnicze, Rada Sołecka). 

4. Zdolność do integracji mieszkańców sołectwa 
wokół określonego celu. 

5. Czyste powietrze (zlikwidowanie mogielnika). 
6. Przez wieś przebiega chodnik z przejściem dla 

pieszych. 
7. Estetyczny wygląd wsi. 
8. Zasoby intelektualne. 
9. Dobra infrastruktura techniczna (wodociąg, 

kanalizacja, Internet, sieć telefoniczna). 
10. Organizacja cyklicznych uroczystości i rocznic. 

1. Słabo wyposażony plac zabaw. 
2. Brak boiska trawiastego spełniającego podstawowe 

wymogi. 
3. Niedostateczne oświetlenia dróg gminnych. 
4. Brak formalnej organizacji pozarządowej 

działającej na rzecz rozwoju wsi. 
5. Malo działań integrujących społeczność wioski 
6. Świetlica wiejska niewyposażona w komputery  

 

 

 

 

SZANSE 
(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) 

ZAGROŻENIA 
(zagrożenie płynące z otoczenia) 

1. Podnoszenie kwalifikacji rolników i mieszkańców 
wsi. 

2. Możliwość pozyskiwania środków unijnych i 
krajowych. 

3. Dobra współpraca z władzami lokalnymi. 

1. Emigracja młodych ludzi za granicę. 
2. Trudności ze zbytem produktów rolnych. 
3. Wysokie koszty produkcji rolnej,  niska 

dochodowość produkcji rolnej. 
4. Brak terenów inwestycyjnych. 

5. Niewystarczająca komunikacja publiczna. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
Analiza potencjału rozwojowego wsi  

 
                                             (pkt. 1, 6, 9)                pkt 6                                                                                                          (pkt. 3, 4)              (pkt. 1, 3) 
                                                   3                     0                                                                                                                 2                                2   

   (pkt. 1, 2, 3, 6)            (pkt. 4)           (pkt. 1,5)  

     4                        1                                                                                                                              0                          2 

            (-  )                                                                               ( + ) 

 

 

 

   

 

 

          
           (pkt. 5, 7, 8, 10)           
                                                                                                                          4                                    1 

               (pkt. 2)                    (pkt. 2) 

              1                                    1                                                                                                                                                                                                   (pkt. 2, 3) 
(pkt. 4)                                                                                                                                                                                   0                                   2 

1                         0      

 ( + ) 

(+  )           

 

 

 

 

 

 

silne strony  szanse 

 

słabe strony  zagrożenia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard życia 

(warunki materialne) 

 

Jakość życia (warunki 

niematerialne) 
 

Tożsamość wsi i 

wartości życia 

wiejskiego 
 

Byt (warunki 

ekonomiczne) 
 



   

 

WIZJA WSI (hasłowa i opisowa): 

 

Franciszkowo – tutaj spędzisz czas na sportowo 

 

 

 

WIZJA OPISOWA 

 

Franciszkowo to wieś przyjazna mieszkańcom oraz gościom będącym tu przejazdem. W naszej miejscowości na 

sportowo spędzisz czas korzystając z nowoczesnego zaplecza: świetlicy wiejskiej, placu zabaw siłowni 

zewnętrznej i boiska.  

 

 

 

WIZJA OBRAZKOWA 

 

 

 

 
 

 



   

 

PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI 

Wizja wsi (hasłowa): Franciszkowo – tutaj spędzisz czas na sportowo 

I. Plan rozwoju II. Program rozwoju 

1. CELE                                      

Co trzeba osiągnąć by 

urzeczywistnić wizję naszej wsi? 

2. Co nam pomoże osiągnąć cele? 
(zasoby, silne strony, szanse) 

3. Co nam może przeszkodzić? (słabe 
strony, zagrożenia) 

 
Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy? 

 

ZASOBY  których 
użyjemy 

ATUTY   
silne strony  

i szanse  jakie 
wykorzystamy  

BARIERY 
Słabe strony  jakie wyeliminujemy 

Zagrożenia  jakich unikniemy 
 

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 

1. Zacieśnianie więzi 

międzyludzkich 

Miejsca publicznych 
spotkań (sala 

wiejska, boisko) 

Aktywne społeczeństwo, 
dobra współpraca z 
władzami lokalnymi 

Mało działań integrujących społeczność wioski 

1. Organizacja dnia dziecka 

2. Święto pieczonego ziemniaka 

3. Prace porządkowe we wsi  

4. Cykliczne imprezy integracyjne 

B. STANDARD ŻYCIA 

1. Zwiększenie dostępu 
mieszkańców do  
infrastruktury społecznej 
 

 plac zabaw, częściowe 
oświetlenie 
.lokal świetlicy wiejskiej  
 
 

1. praca społeczna 
mieszkańców. 
2. dobry dostęp do 
Internetu 

1. brak boiska pełnowymiarowego, słabo 
wyposażony plac zabaw 
 

1.” Nasze boisko to nie kartoflisko”, „Wesoły 
Małolat” 
2. Zakip pracownia komputerowej w świetlicy 
wiejskiej 
3. Projekt terenów rekreacyjno-sportowych  
4. budowa wiaty grillowej 
5. budowa siłowni zewnętrznej 
6. doposażenie placu zabaw 
7. doposażenie placu rekreacji w małą infrastrukturę 
8. Remont dróg gminnych 
 



   

 

C. JAKOŚĆ ŻYCIA 

  

1. Zwiększenie wiedzy, umiejętności i 

doświadczeń mieszkańców naszej i 

sąsiednich wsi  

1. miejsca lokalowe 

1. aktywność społeczna 
nasza i mieszkańców 
sąsiednich wsi 
2. poziom 
wykształcenia, poczucie 
współtworzenia 

1. dostępność komunikacyjna 

1. organizacja wspólnych imprez,  
2. Wyjazdy na morze , 
2. Kurs gotowania 
3. Kurs komputerowy 

D. BYT11 

1.poprawa wizerunku wsi   
 

Strona internetowa, jako 

źródło informacji dla 
mieszkańców 

 
Aktywność mieszkańców  

1. „Poznaj nas i naszą historię” 

 

PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI na OKRES 2 LAT 

Kluczowy problem Odpowiedź Propozycja projektu 

Czy nas stać na realizację? 
(tak/nie) Punktacja Hierarchia 

Organizacyjnie Finansowo 

Co nas najbardziej 
zintegruje? 

Wspólne zabawy 
integracyjne i praca 

społeczna 
Festyn z okazji Dnia Dziecka TAK TAK 

3 + 3 +3+3= 
12 

III 

Na czy nam 
najbardziej zależy? 

Aktywizacja 
społeczeństwa 

Organizacja 250 lecia powstania wsi TAK TAK 
2 + 2 + 2 + 2 

= 8 
IV 

Co nam najbardziej 
przeszkadza? 

Ograniczone 
możliwości 

pozyskiwania 
lokalnych sponsorów 

Zawiązanie stowarzyszenia na rzecz 
Odnowy Wsi 

TAK TAK 
4 + 4 + 4 + 

4= 16 
II 

Co najbardziej 
zmieni nasze 

życie? 

Miejsce czynnego 
wypoczynku po 

pracy 

Budowa wiaty  grillowej „Miłe czasu 
spędzanie i mieszkańców pod wiatą 

grillowanie”  
TAK NIE 

5 + 5 +5 + 5= 
20 

I 



   

 

Co nam przyjdzie 
najłatwiej? 

Poprawa estetyki wsi Konkurs na najładniejsze obejście TAK TAK 
1 + 1  + 1+ 1 

= 4 
V 

Na realizację jakiego projektu 
planujemy pozyskać środki zewnętrzne? 

Z jakich źródeł?  

„Projekt terenów rekreacyjno-sportowych, wiaty grillowej wraz z siłownią zewnętrzną i obiektami małej 
architektury”. Wielkopolska Odnowa Wsi i Fundusz Sołecki 



   

 

 

 

Podpisy przedstawicieli Grupy Odnowy  

Wsi: 

uczestniczących  w przygotowaniu  

dokumentu: 

1. Wiesława Stępień 

2. Halina Gorzędowska 

3. Alicja Tkaczyk 

4. Mariola Łoboda 

 

 

 

Podpis/podpisy moderatora/ów  

odnowy wsi: 

Paweł Michalski 

Marek Romaniec 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Listy obecności na warsztatach sołeckich  

2. Dokumentacja zdjęciowa z przeprowadzonej wizji terenowej oraz warsztatów 

sołeckich (płyta CD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Uzasadnienie 

do UCHWAŁY Nr XIX.198.2016 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 22 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Franciszkowo 

 

 

Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/353/13 Rady Gminy Złotów z dnia 29 maja 2013 r. 

w sprawie przystąpienia sołectw Franciszkowo, Górzna, Kamień, Krzywa Wieś, Nowy Dwór, 

Pieczynek, Sławianowo, Stawnica i Zalesie do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-

2020”, sołectwo Pieczynek włączyło się do Programu realizowanego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.  

Celem Programu jest aktywizacja społeczności wiejskich poprzez stymulowanie  

i wspomaganie oddolnych inicjatyw sołeckich. Program wspiera i zachęca do zaangażowania 

w realizację przedsięwzięć na rzecz własnej miejscowości, w oparciu o oddolnie 

wypracowane koncepcje odnowy wsi. Efektem zaangażowania mieszkańców Franciszkowa,                

a w szczególności powołanej grupy Odnowy Wsi, jest powstała przy udziale moderatorów, 

Sołecka Strategia Rozwoju wsi Franciszkowo. 

 

            Sołecka Strategia zawiera analizę zasobów przyrodniczych, kulturowych, obiektów     

i terenów, infrastruktury społecznej i technicznej, gospodarki, rolnictwa, kapitału społecznego 

czyli wszystkich elementów materialnych i niematerialnych wsi związanych z jej obszarem, 

ze szczególnym uwzględnieniem elementów rzadkich i specyficznych. Strategia zawiera 

również słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, analizę obecnego potencjału rozwojowego 

wsi, wizję wsi oraz program krótkoterminowy i długoterminowy rozwoju miejscowości. 

Przedstawiona Radzie Gminy Złotów Sołecka Strategia Rozwoju jest otwartym dokumentem 

strategicznym określającym kierunek odnowy i rozwoju wsi oraz poprawy warunków życia 

mieszkańców, a jego wdrożenie w życie uzależnione jest w główniej mierze od możliwości 

finansowych, a w szczególności od pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych. Sołecka 

strategia ma być pomocna w pozyskiwaniu środków, zarówno z krajowego programu 

Wielkopolska Odnowa Wsi, jak również programów Unii Europejskiej. 

 

Sołecka Strategia Rozwoju wsi Franciszkowo została przyjęta uchwałą Zebrania 

Wiejskiego w dniu 3 marca 2016 r. Kolejnym etapem jest przyjęcie Strategii przez Radę 

Gminy Złotów.  

 

 


