Zaproszenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które utworzyły sołectwa,
do współpracy w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
dotyczącej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2019 roku
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór gmin wiejskich
i miejsko-wiejskich, które utworzyły sołectwa, do współpracy w obszarze modernizacji
terenów wiejskich z zastosowaniem metody odnowy wsi. Inicjatywa służy wdrażaniu Strategii
rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025.
Zaproszenie do współpracy dotyczy społeczności wiejskich województwa warmińskomazurskiego. Mogą w nim uczestniczyć wszystkie sołectwa z terenu województwa
warmińsko-mazurskiego. Zainteresowane sołectwa za pośrednictwem gminy mogą złożyć
formularz zgłoszeniowy po zaakceptowaniu koncepcji współpracy przez radę gminy/miejską.
Każda gmina wiejska i miejsko-wiejska województwa warmińsko-mazurskiego może zgłosić
maksymalnie 1 sołectwo.
Korzyścią dla gminy i zgłoszonego sołectwa jest możliwość wzięcia udziału przez
reprezentantów sołectwa i pracownika urzędu gminy w bezpłatnych szkoleniach na temat
tworzenia planów odnowy miejscowości i animacji, a także możliwość udziału w innych
inicjatywach w kolejnych latach, które będą dedykowane społecznościom terenów wiejskich
w miarę możliwości budżetowych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Gminy zgłaszające sołectwa i zgłoszone sołectwa przyjmują na siebie obowiązek:
1)

2)

3)

4)

Powołania uchwałą zebrania wiejskiego grupy odnowy wsi. Jest to grupa składająca się
z co najmniej 5 mieszkańców danej wsi, która ma na celu przewodzenie procesom
odnowy wsi w miejscowości oraz zapewnienie jak najszerszego udziału członków
społeczności lokalnej w prowadzonych działaniach. Skład grupy oraz jej lider określany
jest uchwałą zebrania wiejskiego. Do grupy mogą należeć zarówno mieszkańcy wsi,
na rzecz której grupa działa, jak i inne osoby, w tym reprezentanci organizacji
pozarządowych i jednostek gminnych. Lider grupy odnowy wsi to aktywny mieszkaniec
danej wsi wybrany przez społeczność wsi jako przewodniczący grupy odnowy wsi, której
jednocześnie jest członkiem. Osoba ta będzie odpowiedzialna za kontakty
z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i koordynatorem gminnym oraz
za organizowanie pracy grupy odnowy wsi.
Powołania koordynatora gminnego spośród pracowników urzędu gminy. Jest to
pracownik wyznaczony przez władze gminy do reprezentowania jej w kontaktach
z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz grupą odnowy wsi i jej
liderem w zakresie zadań wynikających z procesów odnowy wsi. Koordynator zabiega
o jak najlepsze wywiązywanie się gminy z zadań wynikających w z podjętej współpracy
z Samorządem Województwa.
Opracowania planu odnowy miejscowości (lub strategii rozwoju miejscowości). Jest to
dokument opracowywany w sposób uspołeczniony i przy jak najszerszym udziale
mieszkańców miejscowości. Dokument ten musi zawierać diagnozę zasobów wsi,
analizę problemów, wizję i cele rozwoju miejscowości oraz wykaz zaplanowanych
działań zmierzających do osiągnięcia celu wraz z planowanym terminem i kosztami ich
realizacji. Dokument musi być zatwierdzony uchwałami: zebrania wiejskiego i rady
gminy. Opracowanie planu następuje po udziale przedstawicieli społeczności
w szkoleniach organizowanych przez Samorząd Województwa. Plan powinien
powstawać zgodnie z wytycznymi przekazanymi podczas szkolenia.
Przedkładania sprawozdań Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego
obejmujących działania w ramach podjętej współpracy.

Na etapie zgłoszenia przez gminę sołectwa do współpracy z Samorządem Województwa
wymagane są następujące dokumenty:
1) formularz zgłoszenia gminy,
2) formularz zgłoszenia sołectwa skonsultowany ze społecznością tego sołectwa,
3) uchwała zebrania wiejskiego wyrażająca wolę przystąpienia sołectwa do współpracy,
4) uchwała rady gminy o zgłoszeniu sołectwa i gminy do współpracy z wykorzystaniem
metody odnowy wsi.

Powyższe dokumenty przesyła się lub składa do Departamentu Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie do 28 czerwca 2019 r. (ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, decyduje data wpływu
w przypadku składania aplikacji osobiście lub za pośrednictwem kuriera oraz data stempla
dla przesyłek pocztowych).
Etapy współpracy:
1) zgłoszenie kandydujących sołectw do współpracy za pośrednictwem gmin,
2) ewentualne wizyty pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego w sołectwach i spotkania z mieszkańcami oraz pracownikami urzędu
gminy,
3) potwierdzenie podjęcia współpracy przez Samorząd Województwa (w przypadku liczby
zgłoszeń przewyższających możliwości organizacyjne Województwa, do współpracy
może zostać wybrana tylko część sołectw),
4) spotkanie organizacyjne,
5) powołanie grupy odnowy wsi (należy zwrócić uwagę na przestrzeganie przepisów
RODO z zaznaczeniem, że dane osób za ich zgodą będą przekazane do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w celu udziału
w przedmiotowej inicjatywie),
6) udział w szkoleniach,
7) opracowanie i zatwierdzenie planu odnowy wsi,
8) dalsze współdziałanie w zależności od zakresu inicjatyw organizowanych przez
Samorząd Województwa.

Wzór formularza zgłoszeniowego gminy
ZGŁOSZENIE GMINY DO WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (ODNOWA WSI)
Uwaga!
Uprzejmie prosimy i przesyłanie zgłoszeń w wersji elektronicznej edytowanej (rozszerzenia .doc, .docx)
(nie wymagane podpisy, bez załączników) na adres: k.gorska@warmia.mazury.pl najpóźniej w dniu jego
złożenia w wersji papierowej. Wersja papierowa i elektroniczna powinny być identyczne.

1. Dane gminy
Nazwa (gmina): Gmina (np.
Barczewo)

Typ gminy (wiejska, miejskowiejska)

Kod pocztowy (w formacie
XX-XXX)

Poczta
Miejscowość
Ulica oraz numer domu i
lokalu
Powiat
Telefon
Fax
e-mail
Imiona i nazwisko
burmistrza/wójta
Tytuł (np. Wójt Gminy
Wólka, Burmistrz
Pokląsek)
Sołectwo zgłaszane do
współpracy
2. Dane gminnego
koordynatora
Imię i nazwisko gminnego
koordynatora
Stanowisko
Telefon bezpośredni
Fax
e-mail bezpośredni
Załączniki:
1.
2.

Formularz zgłoszenia sołectwa ……………………….
Uchwała/y rady gminy/miejskiej w sprawie zgłoszenia gminy i sołectwa do
podjęcia współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z
wykorzystaniem metody odnowy wsi.
Miejsce i data: ………………………………………

Podpis i pieczęć Burmistrza/Wójta: ………………………………………

Wzór formularza zgłoszeniowego sołectwa
ZGŁOSZENIE SOŁECTWA DO WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (ODNOWA WSI)
Uwaga!
Uprzejmie prosimy i przesyłanie zgłoszeń w wersji elektronicznej edytowanej (rozszerzenia .doc, .docx)
(nie wymagane podpisy, bez załączników) na adres: k.gorska@warmia.mazury.pl najpóźniej w dniu jego
złożenia w wersji papierowej. Wersja papierowa i elektroniczna powinny być identyczne.

1. Dane sołectwa
Nazwa (gmina): Gmina (np.
Barczewo)

Nazwa sołectwa
Miejscowości wchodzące w
skład sołectwa

……………….., ……………………, ………………

Imię i nazwisko sołtysa
oraz jego służbowe dane
kontaktowe
Liczba mieszkańców
(zameldowani na pobyt stały wg
stanu na dzień 31.12.2018 roku)

2. Charakterystyka sołectwa
2.a. Opis ogólny – proszę scharakteryzować sołectwo

2.b. Instytucje użyteczności publicznej - np. poczta, szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia
– proszę wymienić
1.
2.
3.
…

2.c. Obiekty użyteczności publicznej - np. świetlica, boisko, plaża, wiata do spotkań,
remiza – proszę wymienić
1.
2.
3.
…

2.d. Zakres potrzeb – proszę opisać główne problemy sołectwa/miejscowości i jego
potrzeby

2.e. Możliwości rozwoju infrastruktury – Proszę opisać faktyczne możliwości rozwoju
infrastruktury publicznej z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych, organizacyjnych,
przestrzennych, własnościowych (działki, które mogą być wykorzystane na potrzeby
społeczności)

2.f. Potencjał turystyczny – Proszę opisać walory turystyczne miejscowości/sołectwa
i szanse, jakie może miejscowość wykorzystać w rozwoju funkcji turystycznych

3. Potencjał społeczny sołectwa
3.a. Mieszkańcy – proszę scharakteryzować społeczność sołectwa oraz zaangażowanie
mieszkańców w dotychczasowe działania na rzecz miejscowości, proszę wskazać liczbę
mieszkańców zaangażowanych w przygotowanie zgłoszenia

3.b. Lokalni liderzy – proszę opisać doświadczenie osób szczególnie aktywnych
w społeczności, lokalnych liderów (działalność społeczna, kompetencje możliwe do
wykorzystania przy tworzeniu i wdrażaniu Planu Odnowy Miejscowości, zrealizowane
projekty itp.). Proszę opisać ogólnie, bez podawania danych osobowych.

3.c. Organizacje – proszę wymienić organizacje działające w sołectwie (fundacje,
stowarzyszenia, związki, koła gospodyń, grupy śpiewacze, taneczne itp.)
1.
2.
3.
…

3.d. Tradycje, zwyczaje, imprezy – proszę wymienić cykliczne imprezy, kultywowane
zwyczaje i tradycje

1.
2.
3.
…

4. Plan Odnowy Miejscowości
Proszę opisać, czy istnieje plan odnowy miejscowości? sołectwa? części miejscowości
w sołectwie? Czy plan jest aktualny? Czy powstał w sposób uspołeczniony i jak był
opracowywany?

Załączniki:
1. Uchwała zebrania wiejskiego wyrażająca wolę
Samorządem Województwa - kopia.
2. Plan odnowy miejscowości, jeśli obowiązuje – kopia.

przystąpienia

współpracy

z

Miejsce i data:

Podpis osoby przygotowującej formularz:

………………………………………
Podpis Wójta/ Burmistrza:

……………………………
……………………………
Pieczęć gminy:
………………………………………

