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1. CEL OPRACOWANIA 

Plan Odnowy Miejscowości Posucice powstał w wyniku dyskusji i konsultacji społecznych, przy 
współdziałaniu wszystkich organizacji działających we wsi: Grupy Odnowy Wsi i Rady Sołeckiej. 
Obszarem realizacji niniejszego planu jest obszar wsi Posucice.  

Zawartość Planu Odnowy Miejscowości Posucice jest zgodna z wymogami przedstawionymi  
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawana pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa 
 i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i zawiera: 
charakterystykę miejscowości, analizę zasobów i analizę SWOT, wizję miejscowości, planowane 
kierunki rozwoju wsi na lata 2010-2015 wraz z harmonogramem i planowanymi źródłami 
finansowania przedsięwzięć, opis najwaŜniejszych przedsięwzięć z harmonogramem ich realizacji  
i szacunkowymi kosztami oraz planowane działania na lata 2016-2020. 

Sporządzenie i uchwalenie tego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki 
finansowe w ramach powyŜszego działania PROW 2007-2013, a ponadto plan będzie stanowić 
wytyczne przy planowaniu wszelkich projektów i przedsięwzięć w miejscowości. Dokument dotyczy 
najbliŜszych 8 lat, w czasie których będą realizowane zaplanowane w nim przedsięwzięcia 
zmierzające do poprawy standardu i jakości Ŝycia mieszkańców wsi, w tym działania o charakterze: 
inwestycyjnym, społeczno-kulturalnym, szkoleniowym, czy rekreacyjno-wypoczynkowym.  

Plan Odnowy Miejscowości Posucice ma pobudzić mieszkańców i wszystkie organizacje działające 
we wsi do wspólnego działania na rzecz poprawy jakości Ŝycia w Posucicach. W dokumencie zostały 
zawarte te propozycje przedsięwzięć, które najbardziej posłuŜą rozwojowi wsi i przyczynią się do jej 
promocji, a takŜe zintegrują jej mieszkańców i pobudzą ich aktywność. Idea odnowy wsi wyrasta 
bowiem z przekonania, Ŝe tylko odnowiona, doinwestowana i oŜywiona kulturowo wieś odzyska 
swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, zapewni swoim mieszkańcom godziwy standard  
i jakość Ŝycia oraz zdoła zatrzymać młodzieŜ na miejscu. Zgodnie z ideą odnowy wsi, wieś ma być 
nowoczesna – czyli z rozwiniętą infrastrukturą, dostępem do nowych technologii i z wykształconymi 
mieszkańcami, lecz jednocześnie ceniąca i zachowująca swój wiejski charakter i kulturową specyfikę.  

Niniejszy plan jest planem otwartym, stwarzającym moŜliwość aktualizacji w zaleŜności od potrzeb 
społecznych i uwarunkowań finansowych, co oznacza, Ŝe mogą być dopisywane nowe zadania,  
a takŜe moŜe zmienić się kolejność ich realizacji w miarę dostępu do funduszy UE lub pozyskania 
innych środków z źródeł krajowych lub zagranicznych.  

Plan Odnowy Miejscowości Posucice jest spójny z następującymi dokumentami: 

1) Strategią Rozwoju Gminy Branice do roku 2013, 

2) Programem Odnowy Wsi dla Gminy Branice do roku 2013, 

3) Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Branice do roku 2013, 

4) Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015, 

5) Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 

2. CHARAKTERYSTYKA SOŁECTWA POSUCICE 

Historia 

Nazwa miejscowości pochodzi najprawdopodobniej od czeskiego imienia Posut., który sprowadził tu 
osadników. W 1377 r. uŜywano nazwy - Posentitz, w 1407 - Postentitz, a w 1440 - Posutitz. 
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Lennikiem Posucic w 1377 roku był Stosch Nehtzel. Po nim naleŜały do klasztoru Norbertanów  
w Ołomuńcu. W czasie reformacji stały się dobrem kameralnym księcia. W roku 1611 wymienia się 
Adama Konstantego Czelays, a w 1672 r. księcia Lichtensteina. W roku 1740 panem Posucic był 
baron Gruttschreiber, a w 1763 baron Fragstein. W 1784 r. majątek zakupił hrabia Ferdynand 
Nayhausz z Włodzienina, który sprzedał go w kawałkach gminie w 1801 r. Zamek z parkiem  
i kilkoma kawałkami pola dostał się ponownie w ręce barona Gruttschreibera. Kolejnym właścicielem 
majątku był w 1833 r. baron Birba z Kałdun. On teŜ odnowił zamek. Po jego śmierci spadkobiercy 
sprzedali majątek Albertowi Schmidtowi z Boboluszek. Z kolei jego syn Eugeniusz Schmidt najpierw 
wydzierŜawił go Fryderykowi Schramkowi (1899), a później sprzedał Edwardowi Delochowi (1911). 
Majątek liczył wtedy 335 ha. Według katastru z 1733 r. w Posucicach było 18 chłopów, 2 średnie 
gospodarstwa chłopskie, 8 małorolnych wolnych i 14 małorolnych poddanych. Mieszkańców, głównie 
osadników z Moraw, przybywało i tak w 1783 r. było 24 chłopów, 29 małorolnych i 21 chałupnych,  
a wszystkie grunty razem miały 646 ha. Koniec XIX wieku to dla Posucic, jak i wielu pobliskich wsi, 
czas budowy połączeń drogowych, brukowania ulic, funkcjonowania szkoły, kasy oszczędnościowo - 
poŜyczkowej. Nowy kościół pw. św. Wawrzyńca wybudowano w Posucicach w 1671 r., Wtedy teŜ 
był tam lokalista podległy proboszczowi Włodzienina. Probostwo powstało w 1801 r. Kościół był 
odbudowywany po poŜarze jaki go strawił w 1777 r., a następnie rozbudowywany. Inicjatorem 
rozpoczęcia nauczania (1763 r.) dzieci w tej wsi był baron Fragstein, właściciel Posucic, zamieszkały 
w Opavie. Stamtąd wysyłał kilku Franciszkanów do Posucic, którzy aŜ do 1787 r. uczyli tamtejsze 
dzieci. Jednak budynek szkolny z prawdziwego zdarzenia, na własnym gruncie, zbudowano dopiero  
w roku 1835, ten zawalił się w 1892 r., i w 1897 wybudowano kolejny, nowy.  

PołoŜenie, powierzchnia, mieszkańcy 

Gmina Branice jest najbardziej wysuniętą na południe częścią województwa opolskiego. Wieś 
połoŜona jest w części centralnej Gminy Branice, na terenie nizinnym o łagodnym ukształtowaniu  
i klimacie. LeŜy na PłaskowyŜu Głubczyckim będącym jednym z mezoregionów Niziny Śląskiej. 
Miejscowość połoŜona jest niedaleko przejść granicznych Branice-Uvalno, Wiechowice–Vavrowice, 
DzierŜkowice–Derzkovice i graniczy wyłącznie z miejscowościami naleŜącymi do Gminy Branice. 
W chwili obecnej wieś zamieszkuje 219 mieszkańców. 
Powierzchnia sołectwa wynosi 929.6583 ha. 
Zabudowa wsi to budynki jednorodzinne i blokowe. 
 
Środowisko przyrodnicze 

Posucice są połoŜone z dala od większych miast. Teren jest zróŜnicowany, pagórkowaty, we wsi 
płynie rzeka. DuŜą część sołectwa zajmują uŜytki rolne, przewaŜają gleby II i III klasy bonitacyjnej. 
Stan środowiska jest dobry, niezdegradowany. Charakterystyczną cechą wsi, jak i całej Gminy 
Branice jest jej zlokalizowanie przy osiowej części rozległego obniŜenia między Sudetami,  
a Karpatami, zwanego Bramą Morawską. Występuje tu przenikanie się róŜnych elementów flory  
i fauny, w szczególności charakterystycznych dla terenów nizinnych i górskich.  
 
PołoŜenie komunikacyjne 

Przez Posucice przebiega droga powiatowa nr 1248O i drogi gminne. Istnieje tu dobre połączenie 
komunikacyjne zarówno w kierunku większych miast ze strony polskiej, jak i dzięki połoŜeniu 
niedaleko przejść granicznych z Czechami - w kierunku większych miast po stronie czeskiej. Ze wsi 
odjeŜdŜają autobusy w kierunku: Głubczyc, Branic i Kędzierzyna - Koźla.  

Gospodarka 

Większość mieszkańców utrzymuje się wyłącznie z pracy pozarolniczej, część mieszkańców 
utrzymuje się z działalności rolniczej. We wsi znajduje się jeden sklep spoŜywczy. 
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Oświata 

W miejscowości nie ma Ŝadnych placówek oświatowych, dzieci dojeŜdŜają do Zespołu Gimnazjalno-
Szkolnego w Branicach, Szkoły Podstawowej we Włodzieninie oraz do oddziałów przedszkoli  
w Branicach, Dzbańcach Osiedlu i Włodzieninie. 

 

Działalność kulturalna i sportowa 

We wsi znajduje się plac zabaw i boisko, na którym organizuje się imprezy masowe. W centrum wsi 
znajduje się takŜe Świetlica Wiejska, gdzie odbywają się róŜnego rodzaju imprezy okolicznościowe, 
spotykają się tam organizacje pozarządowe. We wsi działa jedna organizacja pozarządowa: Grupa 
Odnowy Wsi. 

 

3. ANALIZA ZASOBÓW  

Analiza zasobów zawiera wykaz elementów materialnych oraz niematerialnych sołectwa Posucice, 
które mogą być wykorzystane dla rozwoju miejscowości, w działaniach na rzecz jego odnowy. 
Analiza ta pokazuje jednak nie tylko zasoby sołectwa, ale takŜe jego braki, które w przyszłości 
powinny być w jakiś sposób wypełniane dla poprawy jakości Ŝycia mieszkańców. 

 

Rodzaj zasobu 

 

Opis (nazwanie) zasobu, jakim dysponuje wieś 

Środowisko 
przyrodnicze 

 

Walory krajobrazu, 
rzeźba terenu 

Krajobraz wiejski, pagórkowaty 

Walory klimatu Korzystny dla rolnictwa, specyficzny ze względu na Bramę Morawską. 
Walory szaty roślinnej, 
świat zwierzęcy 

W okolicy Posucic występują: lasy, łąki 

Wody podziemne  
i powierzchniowe 

źródła 

Gleby, kopaliny, budowa 
geologiczna 

DuŜą część sołectwa zajmują uŜytki rolne, przewaŜają gleby II i III klasy 
bonitacyjnej. 
Piasek. 

Stan środowiska Czyste powietrze, środowisko niezdegradowane 
Cenne przyrodniczo 
obszary lub obiekty 

chronione 

Stary drzewostan na terenie wsi 

Środowisko 
kulturowe 

 

Walory architektury Zabytkowy kościół z XVI wieku, pomniki, kapliczki. 
Walory przestrzeni 
wiejskiej publicznej 

Boisko trawiaste przeznaczone do gry w piłkę noŜną, boisko do 
siatkówki, plac zabaw – urządzenia bez atestu, świetlica wiejska. 

Walory przestrzeni 
wiejskiej prywatnej 

PrzewaŜa zabudowa typowo wiejska złoŜona z budynków mieszkalnych  
i gospodarczych, przewaŜnie z okresu międzywojennego 

Zabytki i pamiątki 
historyczne 

Ruiny starego zamku, zdjęcia tego zamku w posiadaniu mieszkańców. 

Święta, odpusty Odpust św. Wawrzyńca i inne święta religijne np. procesja BoŜego Ciała. 
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Tradycje, obrzędy, gwara DoŜynki. 

 
Zespoły artystyczne, 

twórcy 
Zespół taneczny – młodzieŜowy hip-hop. 

Obiekty i tereny  
Działki pod zabudowę 

mieszkaniową, pod usługi 
i przemysł 

Są, obecnie jest opracowywane Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice. 

Pustostany 
mieszkaniowe, 
poprzemysłowe 

Istnieją pustostany mieszkaniowe – do rozbiórki. 

Tradycyjne nie 
uŜytkowane obiekty 

gospodarskie 

Brak 

Infrastruktura 
społeczna 

 

Place publicznych 
spotkań i festynów 

Boisko sportowe, plac zabaw. 

Sale spotkań, świetlice, 
kluby 

Świetlica Wiejska. 

Miejsca uprawiania 
sportu 

Boisko trawiaste do gry w piłkę noŜną i boisko do gry w siatkówkę, plac 
zabaw. 

Miejsca rekreacji Dwa boiska i plac zabaw. 
ŚcieŜki rowerowe, szlaki 

turystyczne 
Brak 

Szkoły, przedszkola, 
biblioteki 

Brak 

Placówki słuŜby zdrowia 
 

Brak 

Miejsce szczególnie 
waŜne dla mieszkańców 

miejscowości 

Kościół, świetlica wiejska, plac zabaw i boiska. 

Infrastruktura 
techniczna 

 

Wodociągi, kanalizacja We wsi jest kanalizacja burzowa i wodociąg, brak kanalizacji sanitarnej i 
oczyszczalni ścieków. 

Drogi Drogi asfaltowe: droga powiatowa nr 1248 O, drogi gminne.  
 

Chodniki, parkingi, 
przystanki 

We wsi nie ma chodników, są parkingi i jeden przystanek w centrum wsi 
pozostałe przystanki autobusowe znajdują się poza wsią - odjeŜdŜają 
autobusy w kierunku: Głubczyc, Branic i Kędzierzyna - Koźla 
Brak oświetlenia w części wsi. 

Sieć telefoniczna, 
dostępność do Internetu 

Sieć telefoniczna – róŜni operatorzy, Internet radiowy i z sieci 
telefonicznej 
 

Telefonia komórkowa Zasięg do wszystkich sieci. 
 

Gospodarka  
i rolnictwo 

 

Podmioty gospodarcze i Sklep spoŜywczy i Zakład Rolny TOP-FARMS 
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ilość miejsc pracy 
Gastronomia, miejsca 

noclegowe 
Brak miejsc noclegowych, restauracji i kawiarni. 

Gospodarstwa rolne 10 indywidualnych gospodarstw rolnych. 
DuŜe gospodarstwo rolne TOP-FARMS 

Uprawy, hodowle ZboŜa, uprawy ziemniaków, kukurydzy, buraków i cebuli. Hodowla krów 
i trzody chlewnej. 

MoŜliwe do 
wykorzystania odpady 

produkcyjne 

Słoma, rzepak. 

Środki finansowe  
i pozyskiwanie 

funduszy 

 

Środki udostępniane 
przez gminę 

Gmina Branice przeznaczała na wydatki sołectw kwotę zaleŜną od liczby 
mieszkańców, liczoną w sposób: liczba mieszkańców x ok.10 zł., co dla 
Posucic dawało rocznie kwotę ponad 2 tys. zł. w 2009 r. powstał fundusz 
sołecki, którego wysokość dla Posucic wynosi 9297 zł. 

Środki wypracowywane Prace społeczne, sponsorzy. 
Mieszkańcy (kapitał 
społeczny i ludzki) 

 

Autorytety i znane 
postacie 

 

Przedsiębiorcy  
i sponsorzy 

Podmiot gospodarczy działający w miejscowości, rolnicy. 

Osoby z dostępem do 
internetu 

Ok. 20 gospodarstw indywidualnych ma dostęp do internetu. 

Pracownicy nauki Brak 
Studenci ok. 10 osób 

Związki i stowarzyszenia Grupa Odnowy Wsi, Rada Sołecka 
Kontakty zewnętrzne, np. 

z mediami 
Brak 

Współpraca zagraniczna  
i krajowa 

Brak 

Informacje dostępne o 
wsi 

 

KsiąŜki, przewodniki Brak 
Publikatory, lokalna 

prasa 
Gazeta: Informator Branicki 

 
 

4. ANALIZA SWOT 

Kierując się zasadami przyjętymi dla kreowania strategii w otoczeniu biznesowym lub 
samorządowym, równieŜ w przypadku wsi Posucice, zdecydowano posłuŜyć się bardzo wygodnym 
narzędziem planistycznym, jakim jest analiza SWOT. Technika analityczna SWOT polega na 
posegregowaniu posiadanej informacji nt. danej sprawy na 4 grupy (4 kategorie czynników 
strategicznych).  

W przypadku sporządzania niniejszego Planu Odnowy Miejscowości, na 4 czynniki została 
podzielona cała posiadana wiedza nt. moŜliwości rozwojowych sołectwa Posucice: 
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− S (Strengths) – mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego 
sołectwa, 

− W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę 
analizowanego sołectwa, 

− O (Opportunities) – szanse: wszystko to, co stwarza dla analizowanego sołectwa szansę 
korzystnej zmiany, 

− T (Threats) – zagroŜenia: wszystko to, co stwarza dla analizowanego sołectwa 
niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 

Dwa pierwsze obszary odnoszą się do środowiska wewnętrznego, pozostałe dwa dotyczą środowiska 
zewnętrznego. 

Praca nad analizą SWOT dla wsi Posucice w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego, poprzedzona 
była przeprowadzeniem analizy sytuacji wsi w momencie wyjściowym do sporządzania Planu 
Odnowy Miejscowości. Zdobyta wiedza umoŜliwiła przeprowadzenie dyskusji na temat 
wewnętrznych atutów, moŜliwości i pozytywnych cech wsi umoŜliwiających podejmowanie 
skutecznych działań słuŜących rozwojowi społeczno-gospodarczemu, ale takŜe na temat barier, 
słabych stron i zagroŜeń, które mogą spowodować zahamowanie rozwoju wsi.
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ANALIZA SWOT – PODSUMOWANIE MO śLIW OŚCI ROZWOJOWYCH SOŁECTWA POSUCICE 
 

MOCNE  STRONY 
���� niewielka odległość od przejść granicznych z Czechami, 
���� boiska sportowe, 
���� plac zabaw, 
���� gleby wysokiej klasy bonitacyjnej, czyste środowisko naturalne, 
���� wieś posiada wodociąg, telefony i dostęp do Internetu, 
���� zabytkowy kościół, 
���� dobre połączenie komunikacyjne z gminą i powiatem, 
���� świetlica wiejska, 
���� duŜa liczba młodych ludzi mieszkających we wsi, 
���� we wsi istnieje teren do zagospodarowania, 
���� rolnicy posiadają sprzęt, który moŜe by wykorzystany przy pracach na 

rzecz wsi, 
���� aktywna młodzieŜ ( załoŜyła i prowadzi zespół hip-hop ) 
���� we wsi Ŝyją jeszcze ludzie, którzy pamiętają dzieje wsi. 

SŁABE STRONY  
� mała aktywność mieszkańców w działaniach mających poprawić estetykę i 

wygląd wsi, a takŜe w celu poprawienia poziomu Ŝycia wspólnotowego, 
� zły stan obiektów niezagospodarowanych (pustostany), 
� brak estetycznych, wielofunkcyjnych placów zabaw 
� starzenie się społeczeństwa, migracja młodzieŜy do miasta, 
� odległość do placówek oświaty ( przedszkole, szkoła ), 
� mały dostęp do ośrodków kultury i sztuki (kino, teatr, muzeum), 
� brak kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, 
� zły stan dróg, brak chodników i oświetlenia, 
� budynek świetlicy wymaga remontu i kompleksowego wyposaŜenia, 
� brak terenu do rekreacji dla mieszkańców wsi, 
� słabe Ŝycie kulturalne, 
� nieznajomość tradycji i historii przez młodszych mieszkańców wsi, 
� brak współpracy z proboszczem, 
� mała aktywność rady sołeckiej w działaniach na rzecz wsi, 
 

SZANSE 
� moŜliwość pozyskania środków finansowych z źródeł zewnętrznych – 

krajowych i zagranicznych, 
� wzrost przywiązania mieszkańców do swojej miejscowości, 
���� rozwój społeczeństwa informacyjnego, 
� sprzyjająca polityka regionalna nastawiona na rozwój obszarów wiejskich, 
� połoŜenie przy granicy z Czechami – moŜliwość podjęcia nauki i pracy  

w niedaleko połoŜonej Opavie, 
� przystąpienie do programu odnowy wsi, 
� promocja działań wsi, 
� załoŜenie stowarzyszenia. 

ZAGROśENIA  
���� niebezpieczeństwo niepełnego wykorzystania szansy, jaką dają środki UE, 
���� postępująca indywidualizacja Ŝycia społecznego i brak chęci mieszkańców 

do wspólnych działań, 
���� starzenie się społeczeństwa, 
���� mały przyrost naturalny, 
���� migracja młodzieŜy związana z edukacją i poszukiwaniem pracy, 
���� brak nowych pomysłów na promocję i rozwój miejscowości, 
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5. Posucice – WIZJA NASZEJ MIEJSCOWOŚCI 

Wizja miejscowości Posucice to: Wieś estetyczna, aktywna i przyjazna dla mieszkańców. 

Mieszkańcy postanowili wytyczyć następujące kierunki rozwoju wsi Posucice na lata 2010-2015, 
biorąc pod uwagę ustaloną wizję miejscowości: 

− poprawa jakości Ŝycia mieszkańców, 
− poprawa estetyki miejscowości, 
− utworzenie plenerowego miejsca we wsi, 
− stworzenie oferty edukacyjnej i rekreacyjnej we wsi, 
− korzystanie z zewnętrznych źródeł – krajowych i zagranicznych w celu realizacji załoŜonych 

przedsięwzięć 
− stworzenie moŜliwości rozwoju dla mieszkańców przez ofertę szkoleniową czy kulturalno-

oświatową,  
− integracja mieszkańców przy realizacji wspólnych celów, 
− promocja miejscowości – w Internecie, w mediach, 
 

 
 

6. KRÓTKOTERMINOWY PROGRAM ODNOWY 
MIEJSCOWO ŚCI NA LATA 2010-2015 

1. Remont świetlicy wiejskiej,                 
2. Zapoznanie się z procedurami tworzenia i rejestracji stowarzyszenia, ułoŜenie 
statutu, 
3. Przygotowanie projektu i rozbudowa placu zabaw, 
4. Zorganizowanie akcji sprzątania wsi, 
5. Zorganizowanie pikników rodzinnych: Dnia Dziecka, Mikołajków itp. 
6. Zorganizowanie spotkania wiejskiego w celu przedstawienia załoŜeń programu 
odnowy wsi. 
 

Kolejność działań przewidzianych na lata 2010-2015 będzie wynikała głównie z dostępności środków 
zewnętrznych. 
 

7. PROGRAM ODNOWY MIEJSCOWO ŚCI NA LATA 2010-2015 

W tabeli poniŜej zawarto przedsięwzięcia, które są planowane do realizacji w Posucicach na lata 
2010-2015 wraz z przewidywanym harmonogramem ich realizacji i ewentualnymi źródłami 
finansowania: 

L.p. Nazwa przedsięwzięcia Okres 
realizacji 

Źródła finansowania 

1.  Remont świetlicy wiejskiej 2010-2015 Środki własne, budŜet 
gminy, środki unijne 

2.  Zapoznanie się z procedurami tworzenia i rejestracji 
stowarzyszenia, ułoŜenie statutu, 
 

2010-2011  

3.  Przygotowanie projektu i rozbudowa placu zabaw 
 

2010-2015 Środki własne, budŜet 
gminy, środki unijne 

4.  Zorganizowanie akcji sprzątania wsi 2010-2011 Środki własne, budŜet 
gminy, środki unijne 
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5.  Zorganizowanie pikników rodzinnych: Dnia Dziecka, 
Mikołajków itp. imprez  

2010-2015 Środki własne, budŜet 
gminy, środki unijne 

6.  Zorganizowanie spotkania wiejskiego w celu 
przedstawienia załoŜeń programu odnowy wsi. 

2010  

7.  Przygotowanie projektu i rozbudowa placu zabaw 2010-2015 BudŜet gminy, środki 
unijne 

 

8. OPIS NAJWAśNIEJSZYCH PLANOWANYCH PRZEDSI ĘWZI ĘĆ 

Wszystkie przedsięwzięcia planowane w punkcie 7 niniejszego dokumentu są waŜne, 

niemniej ze względu na charakter, zaawansowanie prac nad pozyskaniem środków na ich 

realizację lub ze względu na ich znaczenie dla wszystkich mieszkańców, z powyŜej 

przedstawionych zadań uznano za priorytetowe: 

 

1. Remont świetlicy wiejskiej 2010-2015. 

Zasięg inwestycji : 

- naprawa dachu, 

- wymiana stolarki okiennej i drzwi, 

- wymiana podłogi, 

- malowanie ścian. 

Szacunkowa wartość inwestycji : ok. 200-250 tys. 

 

2. Rozbudowa placu zabaw 2010-2015. 

Zasięg inwestycji : 

- przygotowanie projektu, 

- przygotowanie terenu, 

- zakup i montaŜ wyposaŜenia placu z odpowiednimi atestami, 

- budowa altany, 

- ogrodzenie placu. 

Szacunkowa wartość inwestycji : ok. 250 – 300 tys.  
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9 PLAN ODNOWY MIEJSCOWO ŚCI NA LATA 2016-2020 

Na lata 2016-2020 Grupa Odnowy Wsi Posucice planuje kontynuowanie działań wytyczonych przez 
kierunki rozwoju miejscowości wytyczone w niniejszym dokumencie. W tym okresie programowania 
planowana jest realizacja następujących przedsięwzięć: 

1) Dalsze działania zmierzające w kierunku poprawy estetyki wsi, w tym starania o wygląd 
obiektów powstałych w latach 2010-2015, 

2) Nowe pomysły na włączenie mieszkańców Posucice, w tym: dzieci i młodzieŜy, w proces 
odnowy wsi, takŜe poprzez propozycję róŜnego typu zajęć czy imprez, 

3) Rozwój infrastruktury, zwłaszcza tych elementów, których nie udało się zbudować lub 
zmodernizować zgodnie z planem na lata 2010-2015. 

4) Szeroko zakrojona promocja Posucic i zwiększenie ilości organizacji działających we wsi. 

5) Poprawa stanu środowiska naturalnego. 

 

10. WDRAśANIE I MONITOROWANIE PLANU  

WdroŜenie Planu Odnowy Miejscowości Posucice rozpocznie się od zatwierdzenia go uchwałą 
zebrania wiejskiego, następnie zostanie wprowadzony w Ŝycie uchwałą Rady Gminy w Branicach. Za 
wdroŜenie Planu, jak i jego monitoring, a następnie ewaluację postępów odpowiedzialna będzie Grupa 
Odnowy Wsi i Rada Sołecka miejscowości Posucice.  
 
Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który moŜe ulegać zmianom. Oznacza to, Ŝe 
moŜe ulegać aktualizacji i dostosowaniom w zaleŜności od istotnych uwarunkowań rozwoju oraz 
oceny skuteczności dokonywanej w trakcie ewaluacji. 

Grupa Odnowy Wsi, jako inicjator Planu Odnowy Miejscowości jest jednocześnie odpowiedzialna 
przed mieszkańcami Posucic za jego systematyczną i trwałą realizację. Rolą Grupy jest jednak nie 
tylko współpraca przy realizacji i śledzenie postępów w realizacji Planu, ale i czuwanie nad jego 
aktualnością oraz znajomością wśród pozostałych mieszkańców.  

W przypadku konieczności dokonania aktualizacji Planu, Grupa Odnowy Wsi przygotuje propozycje, 
które zostaną przedstawione na zebraniu wiejskim, zaś po ich zatwierdzeniu zaktualizowany 
dokument zostanie przekazany Radzie Gminy do zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy 
Miejscowości Posucice. 

Dokument w wersji drukowanej i elektronicznej znajduje się w posiadaniu lidera Grupy Odnowy Wsi 
i sołtysa wsi, jest takŜe dostępny do wglądu u koordynatora Programu Odnowa Wsi w Urzędzie 
Gminy w Branicach. Aktualny Plan Odnowy Miejscowości zamieszczony jest takŜe na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Branice w zakładce „Sołectwa”. 


