
UCHWAŁA NR LIX / 308 / 2023 
RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 16 lutego 2023 r. 

w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Główczyn na okres styczeń 2023 r. - styczeń 2028 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. 
poz.40) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Główczyn na okres styczeń 2023 r.- styczeń 2028 r., 
przyjętą Uchwałą Nr 1/2023 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Główczyn z dnia 05 lutego 2023 r. w brzmieniu 
załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogdan Augustyniak 
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Nim zagłębisz się w lekturę 
Dokumentu oto tego 

Tych słów kilka wyjaśnienia 
Jak powstawał i dlaczego. 

  
Jest to owoc ciężkiej pracy 
Wyciskającej siódme poty, 

Bo mieszkańcy owych wiosek 
Chętni byli do roboty. 

  
Na warsztatach w styczniu 
Pracowali bez wytchnienia, 

Bowiem mają aspirację 
Wioski swojej ulepszenia. 

   
Ta strategia to zaledwie 
Jeden krok do tego celu. 

Wszyscy mamy tu świadomość, 
Że tych kroków trzeba wielu. 

  
Na początek przedstawimy 

Tej strategii zapis treści. 
Czyli to, z czego się składa 

I co w niej się mieści. 
  

Przed szkoleniem 
odbyło się spotkanie, 
taka wizja lokalna- 
tak na rozruszanie. 

  
A jeszcze przed wizją 

Zadanie domowe: 
Analiza zasobów- 

Czas pomęczyć głowę. 
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Dokument obszerny, 
Pojemność niemała, 
Więc koordynatora 
Pomoc się przydała. 

  
Dzień pierwszy-dwie analizy: 

SWOT i potencjału. 
Przemiał wsi zasobów 

Dogłębnie … pomału… 
  

Na koniec dnia pierwszego 
Nasza wizja wsi: 

Czyli jaką by być miała, 
Jaką nam się śni. 

  
Ostro już zmęczeni- 

Było trochę tego, 
Skończyliśmy, by wrócić 
Dnia już następnego. 

  
A cóż to nam przyniósł 

Kolejny dzień nowy? 
Tego dnia dwa plany: 

długo i krótkoterminowy. 
  

To chyba by było na tyle 
Co do zawartości. 

Jeszcze tylko załączniki, 
Te dopełnią całości. 

  
Wśród nich Grupy Odnowy 

Tak jakby ocena… 
Kogoś z zewnątrz, 

 więc dająca świeżego spojrzenia 
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Cóż niejeden mógłby spytać: 
Po co nam strategia owa? 

Mamy gminną, mamy POM-y 
Czy potrzebna jeszcze nowa? 

TAK! Gdyż ta będzie wyjątkowa! 
 

Cóż w tej więc wyjątkowego? 
Czym ta będzie się różniła? 

Tę właściwie w 100% 
Grupa Odnowy Wsi stworzyła. 

  
Ta z oddolnych inicjatyw. 
Ludzi, co tu zamieszkują. 

Odzwierciedla ich pragnienia, 
Co by chcieli i co czują. 

  
Dodatkowym zaś czynnikiem, 

Który skłonił do pisania 
Był sam Urząd Marszałkowski, 

Pomógł on w podjęciu zdania. 
  

Urząd kusi gminy 
moderatorami. 

Za ich udział dodatkowo 
obdarza punktami. 
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1. WPROWADZENIE  

 

Niniejszy dokument powstał w wyniku prac zespołu osób członków 

Grupy Odnowy Wsi - sołectwa Główczyn, biorących udział w warsztatach 

w Szkole Podstawowej w Iwanowicach w ramach programu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - „Wielkopolska Odnowa Wsi 

2020+”. Strategia określa drogę do wyznaczonego celu, jakim jest poprawa 

warunków życia w sołectwie. Służy jego rozwojowi poprzez uporządkowanie 

działań podejmowanych przez różne grupy społeczności lokalnej. Ma charakter 

integracyjny w stosunku do mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz urzędu 

gminy. 
 

W toku prac nad strategią rozwoju wsi zrealizowano następujące zadania: 

 Przeprowadzono analizę zasobów, które uświadomiły grupie, co ma jej wieś, 

czym dysponuje i jakie znaczenie mają te dobra dla dalszego rozwoju 

społeczności. 

 Przeprowadzono analizę SWOT dla wsi, która określa jej mocne i słabe 

strony, występujące szanse i zagrożenia dla jej rozwoju. 

 Sformułowano wizję hasłową i opisową - opis stanu miejscowości i jej 

społeczności lokalnej, jaki chcemy osiągnąć. 

 Zaproponowano listę kluczowych zadań do realizacji w horyzoncie: 

krótkoterminowym oraz długoterminowym. Oba plany prowadzą do 

urzeczywistnienia zawartej w strategii wizji, wskazują w jaki sposób i jakimi 

środkami będziemy starali się ją osiągnąć. 
 

 
 

Grupa Odnowy Wsi w czasie warsztatów opracowania Sołeckiej Strategii Rozwoju 
Szkoła Podstawowa w Iwanowicach w dniach 13-14.I.2023r.  
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2. KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI 

wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie 

 

Gmina: Szczytniki                                              Sołectwo:  Główczyn                                  Liczba mieszkańców: 177 osób 

Faza 

odnowy Zakres działań 
* 

Rozwój organizacyjny 
* 

Sterowanie rozwojem 
* 

 
brak działań 

 

istnieje tylko rada sołecka/brak 
organizacji, brak wyodrębnionych 

jednostek samorządu pomocniczego 
w mieście 

 
brak planowania działań 

w wymiarze całej 
wsi/miejscowości 

 

działania fragment. lub dotyczące wąskiej grupy 
 

rozproszone działanie organizacji 
 

A
 

In
ic
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działania spontaniczne  
zawiązana grupa odnowy 

wsi/miejscowości 
x 

opracowanie planu  

i programu odnowy dla 

całej wsi/miejscowości 

 

porządkowanie wsi/miejscowości  

projekty startowe 

(z programu krótkoterminowego) 
 

podejmuje się kroki na rzecz 

skoordynowania działań organizacji 

we wsi/miejscowości 

 
planowanie w krótkim 

horyzoncie czasowym 
 

przekonywanie mieszkańców do idei odnowy 

wsi/miejscowości i integrowanie wokół pierwszych 

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

głównych potrzeb 

x 

liczna grupa odnowy 

wsi/miejscowości 

(skupia przedstawicieli organizacji  

i instytucji) 

 

systematyczne planowanie 

działań, (np. roczne plany 

rzeczowo-finansowe, 

kalendarze imprez) 

 

zawiązane stowarzyszenie na rzecz 

rozwoju (odnowy) wsi/miejscowości 
 

wykorzystywanie 

gminnych instrumentów 

wsparcia 

x 

pobudzenie mieszkańców do odnowy własnych 
posesji 

 
skoordynowane działanie  

organizacji obecnych we wsi/ 

w miejscowości 

 proste instrumenty 

komunikacji wewnętrznej 
 

C
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projekty jakościowo zmieniające kluczowe obszary 
życia oraz kształtujące strukturę wsi/miejscowości 

 
„koalicja” organizacji 

i instytucji na rzecz odnowy wsi/ 
miejscowości 

 

projektowanie działań 

(projekty) 

 

pozyskiwanie środków 

zewnętrznych 

 

projekty wyróżniające wieś/miejscowość, 
kształtuje się centrum wiejskie/miejscowości 

 
liczne stowarzyszenie odnowy wsi/ 

miejscowości 
 

systematyczne planowanie 

rozwoju 

(aktualizowanie planu  

i programu odnowy 

wsi/miejscowości) 

 

powszechne zaangażowanie mieszkańców  

w projekty publiczne 
 

animacja aktywności poszczególnych 

grup mieszkańców 
 

rozwinięta komunikacja 

wewnętrzna 

 

promocja wsi/ 

miejscowości 
 

powszechna odnowa prywatnych posesji  
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lokalnie oraz regionalnie powiązane ze sobą 

projekty wywołujące efekt synergiczny 

(nacisk na tworzenie miejsc pracy) 

 

Stowarzyszenie odnowy 

wsi/miejscowości instytucją rozwoju 

lokalnego (Centrum Aktywności 

Lokalnej), rozwój wsi/miejscowości 

oparty na aktywności  kluczowych 

grup mieszkańców (rolników, 

przedsiębiorców, młodzieży, kobiet) 

i stowarzyszeń 

 

kompleksowe  

i szczegółowe planowanie 

przestrzenne 

 

 

powszechny udział grup 

mieszkańców w 

strategicznym planowaniu 

rozwoju 

 

ukształtowane „centrum wiejskie”/centrum 

miejscowości 
 

rozwinięta promocja oraz 

komunikacja z otoczeniem 
 

świadome kształtowanie czynników rozwoju  

(np. wykorzystania odnawialnych energii) 
 

projekty kreujące „wieś/miejscowość tematyczną”  

instrumenty wsparcia 

działań prywatnych 
 

dostosowanie projektów prywatnych do programu 

odnowy wsi/miejscowości 
 

Wstaw X gdy spełnia warunek     
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Sprawozdanie z wizji w terenie 
Wizję lokalną przeprowadzono w sołectwie Główczyn dnia 12.01.2023r.  

Uczestnicy: Sołtys, lider GOW, radny  – Wiesław Wróbel, Sekretarz Gminy Szczytniki Dariusz Wawrzyniak 

 

Główczyn - sołectwo położone w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, w gminie Szczytniki, składające liczące 

177 mieszkańców Główny szlak komunikacyjny we wsi to droga gminna 5723P, utwardzona bitumicznie i oświetlona. Brakuje 

chodnika, czy utwardzonego pobocza. Od głównej arterii odchodzi: kilka bitumicznych dróg gminnych,  jedna tłuczniowa i jedna 

gruntowa. W większości mają one status dróg wewnętrznych. Zabudowę sołectwa stanowią przede wszystkim domki 

jednorodzinne i zabudowania gospodarskie, usytuowane w rozproszonej formie wzdłuż wielu dróg. Typ wsi wielodrożnica. 

Swoistym centrum kulturalnym jest świetlica wiejska wraz z remizą OSP. W zasobach miejscowości znajdziemy także miejsca 

kultu religijnego w postaci dwóch przydrożnych krzyży, a także gospodarstwo agroturystyczne oferujące turystykę jednodniową. 

Główczyn jest malowniczo położony pośród pól, lasów, łąk i cieków wodnych. Miejscowość jest w 100% zwodociągowana, 

brakuje kanalizacji sanitarnej. Część mieszkańców korzysta z przydomowych oczyszczalni ścieków. Nie ma tu także sklepu 

spożywczego, funkcjonuje jedynie handel obwoźny pieczywa. We wsi działają: niesformalizowana Grupa Odnowy Wsi, OSP oraz 

Koło Gospodyń Wiejskich. Sołectwo korzysta ze wsparcia gminy, poprzez którą pozyskują środki zewnętrzne.  

 

Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną (płyta CD). 

Data:  12.01.2023r.                          Sporządziły:   Ewa Jankowiak, Mirosława Woźniak 
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Architektura sołectwa 

  

Miejsce kultu religijnego Gospodarstwo rolno-ogrodnicze                                                                                                                             

  

OSP oraz Świetlica wiejska Gospodarstwo agroturystyczne  
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3. ANALIZA ZASOBÓW  

Analiza zasobów służy uświadomieniu sobie, co mamy i określeniu, jakie 

znaczenie mają te dobra dla dalszego rozwoju wsi/miejscowości. Wynikiem 

analizy zasobów jest spis dóbr materialnych i niematerialnych będących  

w posiadaniu społeczności lokalnej, które mogą być wykorzystane obecnie, bądź  

w przyszłości w realizacji przedsięwzięć odnowy wsi. Analiza zasobów 

przeprowadzona jest wg ujednoliconego schematu. Znaczenie każdego 

z zasobów podlega ocenie, która wykorzystywana jest w dalszych analizach. 

 

 

ANALIZA ZASOBÓW – CZĘŚĆ I 

 
 

RODZAJ ZASOBU * 

Opis (nazwanie) 
zasobu 

jakim wieś/miejscowość dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

 
Małe 

 
Duże 

 
Wyróżniające 

PRZYRODNICZY 

walory krajobrazu, rzeźby 
terenu 

Nizinny, pola, łąki, niedaleko 

miejscowości las, teren poprzecinany 

kanałami wodnymi 

 x  

stan środowiska Czyste, o dobrym stanie powietrza   x  

walory klimatu Klimat umiarkowany, bez większych 

anomalii pogodowych, typowy dla 

środkowej Polski, temperatury łagodne 

(przyjazne człowiekowi) podczas lata  

i zimy  

 x  

walory szaty roślinnej Pola uprawne, łąki, lasy   x  

cenne przyrodniczo 
obszary lub obiekty 

    

świat zwierzęcy  
(ostoje, siedliska) 

Zwierzyna płowa na polach, w lasach: 

stada jeleni saren, dziki, bobry, żurawie 

czaple, bocian czarny  

 x  
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wody powierzchniowe  
(cieki, rzeki, stawy) 

Prywatne stawy, rozrzucone po całej 

miejscowości 
x   

wody podziemne Studnie prywatne, głębinowe  x   

gleby Gleba zróżnicowana od ciężkiej, mokrej, 

zasobnej do lekkiej suchej i piaszczystej, 

klasy gleb od IV do V 

 x  

kopaliny Niewielkie odkrywki wydobycia żwiru do 

celów własnych lub niewielkiej sprzedaży  

 x  

walory geotechniczne     

KULTUROWY 

walory architektury 

Typ zabudowy, zawarty przy dwóch 

głównych drogach miejscowości, 

gdzieniegdzie domy oddalone od drogi 

 x  

walory przestrzeni 
wiejskiej publicznej 

Świetlica wiejska razem z salą OSP przy 

placu pokrytym asfaltem. Budynek 

odnowiony i wyremontowany  

 x  

walory przestrzeni 
wiejskiej prywatnej 
 

Gospodarstwo agroturystyczne 

posiadające ozdobne ptactwo: bażanty, 

pawie i zwierzęta typu: daniele, kucyki, 

kozy, teren ogrodzony pośrodku ze 

stawem i wyspą, na którą prowadzi most  

 x  

zabytki i pamiątki 
historyczne 
 

    

osobliwości kulturowe     

miejsca, osoby  
i przedmioty kultu 

2 przydrożne metalowe krzyże przy 

dwóch głównych skrzyżowaniach 

 x  

święta, odpusty, 
pielgrzymki 

Śpiewy i modlitwy pod krzyżami w czasie 

nabożeństw majowych  

 x  

tradycje, obrzędy, gwara Dożynki (organizowanie stołów 

biesiadnych i wyplatanie wieńców 

dożynkowych) gminne i kościelne  

  x 
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legendy, podania i fakty 
historyczne 

    

przekazy literackie 
 

    

ważne postacie  
i przekazy historyczne 

    

specyficzne nazwy 
 

Używane do określenia części sołectwa: 

Podborowie - pod lasem 

Gniazdo - Największe skupisko 

budynków 

  x 

specyficzne potrawy Potrawy z ziemniaków tj. prażuchy oraz 

sałatki i potrawy z pomidorów  

  x 

dawne zawody     

zespoły artystyczne, 
twórcy 
 

Zespół „Główczynianki”- aktualnie 

działalność zawieszona 

 x  

 

ANALIZA ZASOBÓW – CZĘŚĆ II 
 

 
 

RODZAJ ZASOBU 

         Opis  (nazwanie) 
zasobu 

jakim wieś/miejscowość dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

 
Małe 

 
Duże 

 
Wyróżniające 

OBIEKTY I TERENY 

działki pod zabudowę 
mieszkaniową 

    

działki pod domy 
letniskowe 

    

działki pod zakłady 
usługowe  
i przemysł 

    

pustostany mieszkaniowe     

pustostany 
poprzemysłowe 

    

tradycyjne nieużytkowane 
obiekty gospodarskie 
(stodoły, spichlerze, 
kuźnie, młyny, itp.) 
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INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

place publicznych 
spotkań, festynów 

Plac przy świetlicy i sali OSP, prywatne 

gospodarstwo agroturystyczne 

 x  

sale spotkań, świetlice, 
kluby 

Świetlica wiejska, sala OSP - własność 

wiejska. 

Gospodarstwo agroturystyczne - 

własność prywatna Turystyka 

jednodniowa) 

 x  

miejsca uprawiania sportu     

miejsca rekreacji Plac przy świetlicy wiejskiej  x  

ścieżki rowerowe, szlaki 
turystyczne 

Dukty leśne x   

szkoły Dzieci dojeżdżają do szkoły w Zespole 

Szkół w Iwanowicach są 2 przystanki 

(dowóz gminny)  

x   

przedszkola Gminne Przedszkole w Iwanowicach  x   

biblioteki Biblioteka Gminna w Iwanowicach   

i Biblioteka przy Zespole Szkół  

w Iwanowicach  

x   

placówki opieki 

społecznej 

    

placówki służby zdrowia Ośrodek zdrowia i lekarz pierwszego 

kontaktu w Iwanowicach. Szpital 

Zespolony w Kaliszu  

x   

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

wodociąg, kanalizacja 
 

Wodociąg w całej wsi. 

Brak kanalizacji, szamba przydomowe - 

kilkanaście  

 x  
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drogi (nawierzchnia, 
oznakowanie, oświetlenie) 

90% dróg o powierzchni asfaltowej, jedna 

utwardzona kamieniem, 2 drogi polne. 

Większość dróg oświetlona  

i oznakowana, tabliczki z numerami 

wskazujące drogę do posesji  

 x  

chodniki, parkingi     

sieć telefoniczna  
i dostępność Internetu 

Szeroki dostęp do sieci telefonicznej  

i internetowej, internet kablowy, radiowy 

i komórkowy  

 x  

telefonia komórkowa 
 
 

Dostępność do większości operatorów 

komórkowych. Wieże przekaźnikowe  

w sąsiednich wsiach – zasięg 

zróżnicowany  

 x  

Internet szerokopasmowy 
 
 

    

transport publiczny: 
a) kolej (przystanki) 
b) autobus (przystanki) 

a)    

b) 2 przystanki szkolne  

2 przystanki PKS 

x   

inne 
 

    

 
ANALIZA ZASOBÓW – CZĘŚĆ III 

 

 
 

RODZAJ ZASOBU 

Opis 
(nazwanie) 
zasobu 

jakim wieś/miejscowość dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

 
Małe 

 
Duże 

 
Wyróżniające 

GOSPODARKA, ROLNICTWO 

miejsca pracy (gdzie, ile?) 

Miejsca pracy u 2 ogrodników (szklarnie). 

Mechanika pojazdowa 

Większość mieszkańców dojeżdża do 

pracy w Kaliszu i Iwanowicach  

 

 x  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6A38D806-5D82-4DB9-88D6-82519B2C9F25. Podpisany Strona 16



 
   

 
 

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU – GŁÓWCZYN wypracowana przez GOW  
na warsztatach w ramach programu UMWW -„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” 

 

 

St
ro

n
a1

7
 

znane firmy produkcyjne  
i zakłady usługowe i ich 
produkty 

    

gastronomia 
    

miejsca noclegowe 
    

gospodarstwa rolne 

Kilkanaście, przeciętnie gospodarujące na 

ok. 10 ha ziemi  

 x  

uprawy hodowle 

Głównie uprawiane: zboże, kukurydza, 

hodowla: trzody i bydła opasowego 

 x  

możliwe do 
wykorzystania odpady 
produkcyjne 

Obornik, łodygi po pomidorach – do 

nawożenia i robienia pelletu  

 x  

zasoby odnawialnych 
energii 

Solary w kilku gospodarstwach  x  

ŚRODKI FINANSOWE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY 

środki udostępniane przez 
gminę i/lub powiat 

Konkursy dla NGO – powiat. 

Środki gminne dla OSP 

 x  

środki wypracowywane 

Środki z Wielkopolskiej Odnowy Wsi, 

sprzedaż na dożynkach i kiermaszach 

jedzenia przez KGW, wynajem świetlicy 

wiejskiej na imprezy okolicznościowe, 

sprzedaż kalendarzy przez OSP  

 x  

MIESZKAŃCY (KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI) 

autorytety i znane 
postacie we 
wsi/miejscowości 

Sołtys, radny   x  

krajanie znani w regionie,  
w kraju i zagranicą 

    

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

Przewodnicząca KGW, prezes OSP  x  

przedsiębiorcy, sponsorzy 
 

Prezes OSP   x  
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osoby z dostępem do 
Internetu i 
umiejętnościach 
informatycznych 

Większość mieszkańców  x  

pracownicy nauki 
    

związki i stowarzyszenia KGW, OSP, Grupa Odnowa Wsi   x  

kontakty zewnętrzne  
(np. z mediami) 

Gazetka gminna „Wiadomości 

Szczytnickie”, Gazeta „Życie Kalisza” 

 x  

współpraca zagraniczna  
i krajowa 

Stowarzyszenie Długosz Królewski - 

związek Gmin: Szczytniki, Błaszki, 

Brzeziny, Sieroszewice. 

Współpraca z ościennymi sołectwami  

i parafią Iwanowice 

 x  

INFORMACJE DOSTĘNE O WSI 

publikatory, lokalna prasa 
 

Gazetka gminna „Wiadomości 

Szczytnickie” 

 x  

książki, przewodniki 
    

strony www 
    

ZASOBY – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być 

wykorzystane obecne bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy 

wsi. Zwrócić uwagę na elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś).  Opracowanie: Ryszard Wilczyński 
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4. ANALIZA SWOT 
 

Analiza SWOT (SWOT – skrót od angielskich słów odpowiadającym silnym  
i słabym stronom, szansom i zagrożeniom) służy przeanalizowaniu sytuacji 
obecnej, a także najbliższej przewidywalnej przyszłości pod kątem tego,  
czym dysponujemy, czego nam brakuje, co nam może pomóc, a czego powinniśmy 
starać się uniknąć, – aby nam nie szkodziło. Wynikiem analizy jest zestawienie 
atutów (mocne strony), braków (słabe strony), szans i zagrożeń. Pomaga  
to planować działania, zaspokajać potrzeby, wypełniać braki w sposób realny,  
w oparciu o zasoby, wykorzystując szanse i wkalkulowując ryzyko zagrożeń  
lub eliminując je.  

 

SILNE STRONY 

(atuty wewnętrzne) 
 

SŁABE STRONY 

(słabości wewnętrzne) 

1. Czyste środowisko bez większych 
zanieczyszczeń. J 

2. Silne więzi międzyludzkie. J 

3. Ciekawe walory krajobrazu (pola, łąki, 
lasy). J 

4. Ciekawa fauna. J 

5. Stawy – atrakcja dla wędkarzy. J 

6. Zabudowa dająca poczucie 
prywatności. J 

7. Świetlica wiejska wraz z remizą OSP. S 

8. Prywatne gospodarstwo 
agroturystyczne. J 

9. Dwa przydrożne metalowe krzyże na 
głównych skrzyżowaniach dróg. T 

10.  Kultywowanie przez mieszkańców 
obrzędów religijnych i świeckich. T 

11. Specyficzne nazewnictwo znane 
jedynie miejscowym. T 

1. Mała ilość miejsc pracy na terenie 
sołectwa. B 

2. Brak sklepów i punktów  
usługowych. J 

3. Brak infrastruktury kanalizacyjnej. S 

4. Zwierzyna leśna powodująca szkody  
w uprawach. B 

5. Niska bonitacja gleb – niesprzyjająca 
uprawom. B 

6. Niezagospodarowany plac wokół 
świetlicy. S 

7. Miejsce kultu wymagające  
odnowienia. T  

8. Niewystarczający zasięg telefonów 
komórkowych i średni dostęp do sieci 
internetowej. S  

9. Część dróg wymagająca utwardzenia. S  

10.  W większości drobne i małe 
gospodarstwa rolne. B  
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12.  Specjał sołectwa prażuchy. T  

13.  Ekologiczne uprawy zbóż i chów 
zwierząt zgodny z dobrą praktyką 
rolniczą. B 

14. Możliwość pozyskiwania surowców do 
produkcji pelletu. B  

15. Posiadanie przez mieszkańców źródeł 
energii odnawialnej w postaci instalacji 
paneli słonecznych wspierających 
środowisko. J   

16.  Autorytety funkcjonujące we wsi  
w postaci sołtysa i radnego. T  

17. Sponsorzy wspierający rzeczowo  
i finansowo inicjatywy lokalne. B  

18. Prężnie funkcjonujące KGW,  
GOW. T 

19. OSP dająca poczucie  
bezpieczeństwa. J 

 

11. Problem z utylizacją paneli 
słonecznych i azbestu. B  

12. Świetlica wymagająca częściowego 
odnowienia. S  

13. Brak strony internetowej i profilu na 
portalu społecznościowym. B  

14. Duży ruch na głównej drodze gminnej 
nr 5723P. J 

 

 

SZANSE 
(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) 

 

 

ZAGROŻENIA 
(zagrożenie płynące z otoczenia) 

1. Łatwy dostęp do edukacji szczebla 
podstawowego. J 

2. Łatwy dostęp do lekarza pierwszego 
kontaktu. J  

3. Możliwość pozyskiwanych środków   
z Gminy, Powiatu i UE. B 

4. Udział w programie Wielkopolska 
Odnowa Wsi 2020+. J 
 
 

1. Utrudniony dostęp komunikacyjny do 
edukacji stopnia średniego  
i wyższego. J 

2. Utrudniony dostęp do lekarza 
specjalisty. J 

3. Niewystarczająca ilość kursów PKS. J 

4. Niebezpieczeństwo przejęcia 
drobnych gospodarstw przez dużych 
rolników. B 
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5. Przynależność Gminy do LGD 
Długosz Królewski. B  

6. Współpraca z lokalnymi mediami 
dająca szansę na promocję wsi. B 

7. Dobra współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego. J  

 

5. Problem z odbiorem odpadów 
poprodukcyjnych: rolniczych  
i ogrodniczych. B 

6. Niska opłacalność produkcji rolnej  
i ogrodniczej. B 

7. Duża konkurencja przy 
pozyskiwaniach środków 
zewnętrznych. B  

8. Anomalie pogodowe i częściowe 
podtopienia. B 

9. Zagrożenia epidemią ptasiej grypy 
ASF. B 

10. COVID-19. J 
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5. ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO 

 

Analiza potencjału rozwojowego ma na celu gruntowne przemyślenia nad 

charakterem i związkami przyczynowo - skutkowymi elementów wcześniej 

przeprowadzonych analiz. Ma ona pomóc znaleźć faktycznie najważniejsze cele 

ogólne, wspomagać równomierny, zrównoważony rozwój wsi/miejscowości, 

poprzez zastosowanie wszystkich sfer życia, które z nich były dotąd słabiej 

rozwijane, które wymagają szczególnej uwagi, na których można budować 

przyszłość wsi/miejscowości. Pomaga również doprecyzować sformułowania użyte 

we wcześniejszych analizach.  

  

Kategorie analizy potencjału rozwojowego ( 4 sfery/aspekty życia): 

 

 Standard życia: stanowią czynniki materialne, infrastruktura techniczna  

i społeczna w przestrzeni publicznej (ilość, dostępność i stan), np.: drogi, 

chodniki, parkingi, oświetlenie uliczne, wodociąg, kanalizacja, sieć 

telefoniczna, dostęp do Internetu, świetlica, dom kultury, boisko, plac 

zabaw dla dzieci, przedszkole, szkoła, biblioteka, placówki usługowe, 

wyposażenie oraz stan posesji i budynków. 

 

 Jakość życia: stanowią czynniki niematerialne – tworzą atmosferę 

między ludźmi np.: relacje sąsiedzkie, współpraca sąsiedzka, życzliwość, 

akceptacja postaw aktywnych, poczucie współuczestnictwa 

i współtworzenia, możliwość samorealizacji, oferta kulturalna, 

edukacyjna, wypoczynku i rekreacji oraz życia społecznego, poziom 

samoorganizacji społecznej, poczucie bezpieczeństwa, zagrożenia, 

dostępność komunikacyjna, zaopatrzenie w towary i usługi, stan 

środowiska, poziom wykształcenia mieszkańców. 
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 Byt: oznacza możliwości ekonomiczne mieszkańców, elementy 

wpływające na ich możliwości i źródła zarobkowania np.: rozstrzygnięcia 

planistyczne, wsparcie postaw przedsiębiorczych, zorganizowanie się 

przedsiębiorców i producentów rolnych, usługi i produkcja, produkty, 

możliwości pozyskiwania dochodu przez społeczność lokalną na cele 

publiczne, promocja. 

 Tożsamość wsi, wartości życia wiejskiego/życia mieszkańców: to, 

jakość niemożliwa do uzyskania w dużym mieście, charakterystyczna dla 

małych społeczności tj.: kultura, tradycje, obyczaje, gwara, 

kultywowanie i rozwijanie poczucia wspólnoty, wzorce wychowawcze 

 i wieź międzypokoleniowa, uroczystości i rocznice, lokalny kult, pamięć 

o wybitnych mieszkańcach i wydarzeniach, lokalny, indywidualny styl 

osadnictwa i budownictwa, krajobraz kulturowy i przyrodniczy, 

charakterystyczne elementy architektury i urządzenia przestrzeni 

publicznej, lokalna kuchnia i potrawy. 

  

 

Wynikiem analizy potencjału rozwojowego jest liczbowe określenie stosunku 

pozytywów (mocnych stron, zasobów i szans) do negatywów (słabych stron, 

braków, niedogodności i zagrożeń) w odniesieniu do każdego z czterech 

aspektów życia. Porównanie propozycji liczbowych ułatwia określenie, które  

ze sfer życia są świadomie rozwijane, a które traktowane „po macoszemu”, 

które sfery powinny ten rozwój wspierać. 
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Analiza potencjału rozwojowego wsi  

 

silne strony szanse 

słabe strony zagrożenia 
 

1 0  9 4 

5 0  2 4 

 

               (-/=)                                                                                 (+/=) 

     

                                                                                                 

 

 

 

   

 

             

6 0 

1 0 

            (-/=)         

3 3 

6 6 

  (-/-)  

Standard życia                     
(warunki  materialne) 

 

7;  
3,6,8,9,12 

Jakość życia                  
(warunki niematerialne) 

 

1,2,3,4,5,6,8,15,19; 
2,14; 

1,2,4,7; 1,2,3,10 

Tożsamość wsi/miejscowości 
i wartości życia 

wiejskiego/życia 
mieszkańców 

 

9,10,11,12,16,18; 
7 
 

 

 

 
Byt                                    

(warunki ekonomiczne) 
 

13,14,17; 
1,4,5,10,11,13; 

3,5,6; 
4,5,6,7,8,9 
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Standard: Obszar całościowo na minusie. Silne strony wraz z szansami do słabych 

stron i zagrożeń w stosunku 1/5. Analizując płaszczyznę z podziałem na obszar 

wewnętrzny i zewnętrzny ten drugi przedstawia się lepiej. Stosunek silnych stron do 

słabych ujemny 1/5, stosunek szans do zagrożeń obojętny 0/0. Największą 

bolączką mieszkańców sołectwa jest niewystarczająca infrastruktura społeczno-

kulturalno-rekreacyjna, wymagająca uzupełnienia, doposażenia i modernizacji. 

Największym problemem w tym obszarze są niewystarczające fundusze, a szansą na 

jego rozwój środki zewnętrzne. 

Jakość: Obszar całościowo dodatni. Stosunek silnych stron wraz szansami do 

słabych stron i zagrożeń 13/6. Analizując płaszczyznę z podziałem na obszar 

wewnętrzny i zewnętrzny ten pierwszy przedstawia się lepiej. Wewnętrznie 

płaszczyzna dodatnia, w stosunku silnych stron do słabych 9/2, zewnętrznie szanse 

do zagrożeń obojętne, w stosunku 4/4. Zaleca się rozwój i zacieśnianie relacji 

sąsiedzkich, integrację oraz aktywizację mieszkańców. Pomocą w rozwijaniu tego 

obszaru mogłoby być również wzmocnienie płaszczyzny standardu, poprzez 

rozbudowę i doposażenie infrastruktury integrującej.  

Byt: Obszar całościowo na minusie. Silne strony wraz szansami do słabych stron 

i zagrożeń w stosunku 6/12. W rozbiciu na płaszczyznę wewnętrzną i zewnętrzną 

tendencja podobna. Wewnątrz obszar ujemny - silne strony do słabych  w stosunku 

3/6, zewnętrznie szanse do zagrożeń także na minus w stosunku 3/6. Mieszkańcy 

czują potrzebę poprawy warunków bytowych. Sołectwo ma taką szansę, upatruje jej 

głównie w środkach zewnętrznych oraz rozwoju nowoczesnego rolnictwa. Zaleca 

się przede wszystkim wsparcie przy pozyskiwaniu i rozliczaniu środków 

zewnętrznych oraz promocję walorów sołectwa.  

Tożsamość: Obszar całościowo na plus. Silne strony wraz z szansami do słabych 

stron i zagrożeń w stosunku 6/1. W rozbiciu na płaszczyznę wewnętrzną 

i zewnętrzną ta pierwsza przedstawia się lepiej. Silne strony do słabych dodatnie  

w stosunku 6/1. Zewnętrznie obszar obojętny, szanse do zagrożeń w stosunku 0/0. 

Mieszkańcy mają poczucie przynależności i tożsamości, opartej głównie na 

szczególnym dziedzictwie kulturowym miejscowości oraz kultywowaniu tradycji 

religijnych i świeckich. Zaleca się wspieranie owego poczucia przynależności do 

wspólnoty, jak również edukację w tym zakresie, w szczególności młodego 

pokolenia, ocalając przed zapomnieniem.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6A38D806-5D82-4DB9-88D6-82519B2C9F25. Podpisany Strona 25



 
   

 
 

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU – GŁÓWCZYN wypracowana przez GOW  
na warsztatach w ramach programu UMWW -„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” 

 

 

St
ro

n
a2

6
 

6. WIZJA WSI/MIEJSCOWOŚCI: wyobrażenie stanu docelowego 

wsi/miejscowości, oddaje zbiorowe marzenia i oczekiwania, co do 

przyszłości, jest realna, bazuje na atutach, nie abstrahuje od barier, wzmacnia 

czynniki wyróżniający, zawiera dźwignię rozwojową. 

Główczyn to urokliwa wieś z walorami pięknego 

krajobrazu, położona pod lasem, gdzie mieszkają dobrzy  

i zawsze uśmiechnięci ludzie.  

Nowoczesna infrastruktura społeczna i kulturalna 

wzmacnia więzi i integracje.   

Mieszkańcy chętnie podejmują inicjatywę i działają na 

rzecz swojej społeczności lokalnej.  

Rozwinięta infrastruktura techniczna poprawia jakość 

życia i zachęca do osiedlania się w naszej miejscowości. 

 

  „Główczyn wieś z przyszłością  

i inicjatywą” 
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7. PROGRAM  KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY  WSI  GŁÓWCZYN  NA OKRES 24 m-c 

Kluczowy problem Odpowiedź Propozycje projektu 
Czy nas stać na realizację? 

(tak/nie) Punktacja Hierarchia 

Organizacyjnie Finansowo 
  

Co nas najbardziej 
zintegruje 

Wspólna zabawa Organizacja  Dnia Kobiet Tak Tak 3+3+2=8 III 

Na czym nam 
najbardziej zależy 

Poprawie warunków 
miejsc spotkań 

Kompleksowe malowanie, 
odgrzybianie i zabezpieczenie od 
wilgoci wszystkich pomieszczeń   
w budynku świetlicy  

Tak Nie 5+5+5=15 I 

Co nam 
najbardziej 

przeszkadza? 

Niewystarczająca 
integracja  

Wieczór wróżb Andrzejkowych Tak Tak 1+1+1=3 V 

Co najbardziej 
zmieni nasze 

życie? 

Wspólne biesiadowanie Organizacja ogniska wiejskiego na 
terenie gospodarstwa  
agroturystycznego 

Tak Tak 2+2+3=7 IV 

Co nam przyjdzie 
najłatwiej? 

Kultywowanie tradycji Organizacja stołu dożynkowego, 
delegacja sołectwa z chlebem 

Tak Tak 4+4+4=12 II 

Na realizację, jakiego projektu planujemy 
pozyskać środki zewnętrzne? 

Z jakich źródeł?  
(Maksymalnie 3 propozycje uszeregowane według ważności) 

Kompleksowe malowanie, odgrzybianie i zabezpieczenie od wilgoci wszystkich pomieszczeń  w budynku 

świetlicy  - środki z programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+. 
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 8. PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI - GŁÓWCZYN 

Wizja wsi/miejscowości (hasłowa): „Główczyn wieś z przyszłością i inicjatywą” 
 

I. Plan rozwoju 
 

II. Program rozwoju 

 

 
    1. CELE 
 

Co trzeba osiągnąć, aby 
urzeczywistnić wizję naszej 

wsi?/miejscowości? 

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/MIEJSOWOŚCI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO/MIESZKAŃCÓW 
 

1. Budowanie tożsamości  
i poczucia wspólnoty, 
kultywowanie tradycji 

Świetlica wiejska, plac 
przed świetlicą, 
zaangażowanie 
mieszkańców, 
kultywowanie przez 
mieszkańców obrzędów 
świeckich i religijnych, 
GOW, KGW, OSP, 
współpraca z parafią  
w Iwanowicach, 

Niewystarczające fundusze, 
zniechęcenie mieszkańców, 
przydrożne krzyże i tereny 
wokół wymagające 
odnowienia i nowych 
nasadzeń/pielęgnacji 

1.1  Organizowanie pielgrzymek do miejsc 
kultu religijnego 

1.2  Wspólne gotowanie potraw 
regionalnych 

1.3. Zebrania wiejskie KGW, OSP i GOW 
związane z bieżącymi zagadnieniami  
sołectwa 
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współpraca z JST, 
dostępny teren, 
mieszkańcy o 
zdolnościach manualnych 

1.4 Odnowienie miejsc kultu i terenów 
wokół nich 

1.5 Wspólne wyplatanie wieńca 
dożynkowego 

1.6 Zabawa Andrzejkowa 

1.7 Reaktywacja zespołu ludowego – 
„Główczynianki” 

1.8 Dekorowanie krzyży przydrożnych 

 

B. STANDARD ŻYCIA 
 
 

1. Poprawa i rozwój 
infrastruktury społecznej  
i przestrzeni publicznej 

Świetlica wiejska, plac 
przed świetlicą, 
współprace z gminą 
fundusze zewnętrzne, 
przynależność sołectwa 
do programu WOW  

Niewystarczające fundusze, 
niewystarczająco 
doposażony teren wokół 
świetlicy wiejskiej, świetlica 
wymagająca modernizacji  
i doposażenia, 
niewystarczająco 
doposażona OSP 

1.1 Modernizacja i odnowa świetlicy 

1.2 Budowa placu zabaw i siłowni 
zewnętrznej 

1.3 Ogrodzenie i oświetlenie placu przed 
świetlicą 

1.4 Doposażenie świetlicy w sprzęt RTV  
i AGD 

1.5 Zakup grilla ogrodowego 
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1.6 Budowa altany 

1.7 Montaż nowej bramy do garażu OSP 

1.8 Remont wozu bojowego 

1.9 Doposażenie OSP w sprzęt ratowniczo-
gaśniczy 

1.10 Zakup: maszyny do waty cukrowej, 
popcornu, frytkownicy 

 

2. Poprawa i rozwój 
infrastruktury technicznej 
wraz z poprawą 
bezpieczeństwa 

Istniejąca infrastruktura 
drogowa i okołodrogowa, 
możliwość pozyskania 
środków zewnętrznych, 
współpraca z Gmina  
i Powiatem, dostępny 
teren, zaangażowani 
mieszkańcy  

Brak kanalizacji, słaby 
zasięg internetu, drogi 
wymagające modernizacji, 
niewystarczające fundusze, 
duża biurokracja i 
konkurencja przy 
pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych, duży ruch 
powodujący zagrożenia 
bezpieczeństwa, brak progu 
zwalniającego  

2.1 Budowa przydomowych i biologicznych 
oczyszczalni ścieków 

2.2 Wymiana oświetlenia ulicznego na 
energooszczędnego i uzupełnienie braków   

2.3 Naprawa rowów i instalacji 
odwadniających: przepusty, podziemny 
rurociąg 

2.4 Budowa i utwardzenie drogi od 
głównego skrzyżowania do skrzyżowania 
przy wsi Kamienna 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6A38D806-5D82-4DB9-88D6-82519B2C9F25. Podpisany Strona 30



 
   

 
 

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU – GŁÓWCZYN wypracowana przez GOW  
na warsztatach w ramach programu UMWW -„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” 

 

 
St

ro
n

a3
1

 

St
ro

n
a3

1
 

2.5 Położenie powierzchni asfaltowej na 
drodze od skrzyżowania do wsi Chojno 

2.6 Budowa sieci światłowodowej -
szerokopasmowego internetu 

2.7 Odnowienie istniejących przystanków 
autobusowych i montaż brakujących wiat 

2.8 Montaż progu zwalniającego na drodze 
gminnej Główczyn - Kamienna 

2.9  Montaż czytnika prędkości 

 
C.JAKOŚĆ ŻYCIA 

 
 

1. Zwiększenie integracji  
i zaangażowanie 
mieszkańców do 
wspólnego działania 

Świetlica wiejska, 
sponsorzy, plac przy 
świetlicy, ciekawy 
krajobraz, KGW, GOW, 
OSP, współpraca z JST  
i jednostkami podległymi 

Mała chęć współpracy 
i niewystarczające 
angażowania się  
w przedsięwzięcia, 
niewystarczające fundusze, 
niesprzyjająca aura, 
niewystarczające fundusze 

1.1 Zorganizowanie zajęć w świetlicy dla 
dzieci podczas ferii zimowych 

1.2 Dzień Babci i Dziadka 

1.3 Dzień Kobiet i Mężczyzn 

1.4 Dzień Dziecka 

1.5 Organizacja rajdów pieszych 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6A38D806-5D82-4DB9-88D6-82519B2C9F25. Podpisany Strona 31



 
   

 
 

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU – GŁÓWCZYN wypracowana przez GOW  
na warsztatach w ramach programu UMWW -„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” 

 

 
St

ro
n

a3
2

 

St
ro

n
a3

2
 

1.6  Rajdy rowerowe po okolicy 

1.7 Nordic walking 

1.8 Wycieczki krajoznawcze 

1.9 Wyjazdy do kina/teatru/ opery itp. 
 

2. Zdobywanie nowych 
umiejętności i poprawa 
wizerunku wsi 

OSP, KGW, GOW, 
świetlica wiejska, 
infrastruktura 
okołodrogowa, środki 
zewnętrzne, sponsorzy, 
mieszkańcy 
zainteresowani zdrowym 
stylem życia 

Niewystarczające 
zainteresowanie 
proponowaną ofertą, 
niewystarczające 
wyposażenie świetlicy, 
niewystarczające fundusze, 
niewystarczająca oferta 
skierowana do 
mieszkańców  

2.1 Organizacja szkoleń dla strażaków 

2.2 Organizacja kursów dla KGW 
dotyczących bieżącej działalności  
i obowiązujących przepisów 

2.3 Kurs komputerowy dla seniorów 

2.4 Zajęcia ruchowe: Zumba 

2.5 Warsztaty z zakresu zdrowego żywienia 

2.6 Utworzenie klubiku małego dziecka 
podczas wakacji 
 
2.7 Bieżące sprzątanie poboczy, rowów  
i terenu wokół przystanków 

2.8 Nasadzenia drzew i krzewów na terenie 
sołectwa 
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D. BYT  
 

1. Poprawa warunków 
bytowych i promocja wsi 

Świetlica, internet, tablica, 
gminna gazetka, 
gospodarstwo 
agroturystyczne   

Niewystarczające 
zainteresowanie 
proponowana ofertą, 
niewystarczające 
wyposażenie świetlicy, 
niewystarczające fundusze 

1.1 Szkolenie dla rolników z zakresu 
dofinansowania działalności rolniczej 

1.2 Szkolenie z pozyskiwania i rozliczenia 
środków zewnętrznych 

1.3 Organizowanie tzw. wczasów pod 
Gruszą wraz z miejscami noclegowymi dla 
przyjezdnych w gospodarstwie 
agroturystycznym  

1.4 Zakup gadżetów promocyjnych 

1.5 Montaż witaczy 

1.6 Organizacja zbiórek charytatywnych 

1.7 Organizowanie imprez komercyjnych 

1.8 Utworzenie profilu sołectwa na portalu 
społecznościowym i bieżąca aktualizacja  

1.9 Bieżąca aktualizacja sołeckiej tablicy 
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     PLAN DŁUGOTERMINOWY zawiera opis planowanych zadań 

inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie 5 lat 

od dnia przyjęcia odnowy wsi/miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych 

priorytetów rozwoju wsi/miejscowości. Plan ten powinien obejmować  

i wykorzystywać atuty oraz zasoby wsi/miejscowości eliminując bariery zewnętrzne 

i wewnętrzne. 

 

 

Analiza potencjału, analiza SWOT, wizja, plan długo i krótkoterminowy 

(elementy strategii) należy sukcesywnie - w miarę potrzeb aktualizować, 

uzupełniać i rozszerzać. Wszelkie zmiany dokonywane w analizach skutkują 

automatycznie koniecznością wprowadzenia zmian w pozostałych elementach 

strategii. 

 

 

 

 

 

Plan ten jest ambitny, 

Trudny, my to wiemy. 

Lecz my też ambitni, 

Więc… zrealizujemy. 

Małymi kroczkami 

Tip topem do celu, 

Bo takim sposobem 

Dochodziło wielu. 

Mamy chęć, to podstawa. 

Wiemy jak i co. 

I jak w tej piosence: 

„Bo jak nie my, to kto?” 
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Przedstawiciele Grupy Odnowy Wsi – Główczyn 

uczestniczący w przygotowaniu dokumentu: 

 

1. Agnieszka Kozłowska  

2. Danuta Nowak 

3. Jan Nowak 

4. Wiesław Wróbel 

5. Wiktoria Wróbel 

 

 

 

Moderatorzy odnowy wsi: 

 

1. Ewa Jankowiak  

2. Mirosława Woźniak   
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr LIX / 308 /  2023  
Rady Gminy Szczytniki 

z dnia 16 lutego 2023 roku 
 

             w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Główczyn na okres styczeń 2023 
r.- styczeń 2028 r. 

W dniu 05.02.2023 r. odbyło się Zebranie Wiejskie sołectwa Główczyn, na którym zebrani 
mieszkańcy podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Główczyn na 
okres styczeń 2023r.- styczeń 2028 r.. Podjęta przez sołectwo inicjatywa ma na celu poprawę 
jakości życia mieszkańców, pobudzenie i uatrakcyjnienie miejscowości. Przygotowana Sołecka 
Strategia w poszczególnych częściach przedstawia charakterystykę miejscowości oraz planowane 
kierunki rozwoju, inwentaryzacje zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, ocenia mocne i 
słabe strony miejscowości, opisuje planowanie do realizacji przedsięwzięcia. 
W celu wykorzystania inicjatywy mieszkańców, dla poprawy warunków i jakości życia na wsi, jak 
również dla możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadań objętych w/w Strategią podjęcie 
uchwały uznaje się za zasadne. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6A38D806-5D82-4DB9-88D6-82519B2C9F25. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1 Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Główczyn na okres styczeń 2023 r. - styczeń 2028 r.
	Uzasadnienie



