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Rady Miejskiej
w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005

Plan Rozwoju Miejscowo ci
Brzezie

Plan Rozwoju Miejscowo ci
powstał z inicjatywy i z udziałem mieszka ców wsi.
Znaj c swoje potrzeby dokonano opisu stanu istniej cego,
jak równie dokonano wyboru kierunków rozwoju wsi.
Na tej podstawie wskazano projekty, których
realizacja niezb dna jest dla rozwoju i odnowy wsi.
Plan został zatwierdzony przez Rad Sołeck ,
a nast pnie przez zebranie mieszka ców wsi,
które odbyło si w dniu 23 lutego 2005.

Brzezie 2005
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I.
Wie

Charakterystyka miejscowo ci.
Brzezie le y we wschodniej cz

ci Gminy Pleszew, w odległo ci około 5 km od

Pleszewa (Mapa 1).
Wie wzmiankowana po raz pierwszy w ródłach w 1338 r. Wówczas to cz
si

własno ci

własno ci

Felicji,

Jana

z

wsi stawała

ony Mikołaja z Topoli. W pierwszej połowie XV w. wie
Brzezia,

a

nast pnie

rodziny

Siedlemi skich,

była

Łowi skich

i

Chwalibogawskich.
W XVII w. Brzezie znalazło si w maj tno ci gołuchowskiej marszałka koronnego Stanisława
Przyjemskiego, a pó niej w r kach Anny Beaty Opali skiej. Kolejnymi wła cicielami Brzezia
byli Mostowscy, Bogda scy oraz Edmund Mikorski i Ignacy Skoroszewski z Turska. Od
1900-1945 r. maj tek pozostawał w r kach rodziny Beckerów. W 1789r. w Brzeziu było 26
dymów i 211 mieszka ców, a w 1846 r. 9 dymów i 324 mieszka ców. W 1881 r.
powierzchnia maj tku wynosiła 601 ha, w tym 530 ha ziemi ornej i 34 ha lasu. W maj tku
znajdował si

młyn wodny i cegielnia. W pocz tkach XX w. w maj tku pojawiła si

krochmalnia i suszarnia ziemniaków. W 1937 r. obszar maj tku zmniejszył si i wynosił 537
ha.
Obecnie powierzchnia Brzezia ogółem wynosi 897,58 ha. Z tego grunty orne 742,67 ha; sady
4,41 ha; ł ki 33,92 ha; pastwiska 5,07 ha; grunty pod lasami 46,92 ha, grunty pod wodami
6,58 ha; tereny komunikacyjne 29,35 ha; tereny zabudowane zurbanizowane i rekreacyjne
23,78 ha oraz tereny ró ne i nieu ytki 4,88 ha.
Rysunek: Struktura gruntów ornych (dane w ha).
79,86

205,54

1,89

71,55
86,7

78,67
218,57
Klasa II

Klasa IIIa

Klasa IIIb

Klasa IVa

Klasa IV b

Klasa V

Klasa VI

ródło: Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa UMiG na podstawie danych
Starostwa Powiatowego.
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Tabela: Liczba i struktura ludno ci.
Przedział wiekowy
Kobiety
0-20
89
21-60
185
Powy ej 60 lat
42
Razem:
316
ródło: Wydział Spraw Obywatelskich UMiG.

M

czy ni

120
183
41
344

Razem

209
368
83
660

Przez Brzezie przebiega droga krajowa nr 12, drogi powiatowe nr 315 i 318 oraz droga
gminna 33. W Brzeziu s

nast puj ce ulice: D bowa, Ko cielna, Le na, Osiedlowa,

Pleszewska, Stawiszy ska, Witosa, Zachodnia oraz Zawidowicka.
W ewidencji działalno ci gospodarczej zarejestrowanych jest 29 podmiotów gospodarczych.

Mapa 1

Brzezie
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Wie Brzezie w obiektywie

Sala wiejska

Wn trze sali wiejskiej

Szkoła filialna w Brzeziu

XIX wieczny dwór wraz z parkiem.

Ko ciół parafialny w Brzeziu

Wyjazd na drog krajow nr 12
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II.

Mocne i słabe strony miejscowo ci Brzezie.

Do mocnych stron wsi nale y:
•

Poło enie przy drodze krajowej nr 12.

•

Dobre poł czenia komunikacyjne.

•

Blisko

•

Aktywny samorz d wsi (KGW, Kółko rolnicze oraz klub 4H ERA).

•

Zwodoci gowanie.

•

Aktywno

z Pleszewem.

wietlicy wiejskiej.

Do słabych stron wsi nale y:
•

Brak kanalizacji sanitarnej lub przydomowych oczyszczalni cieków.

•

Zły stan techniczny cz

•

Brak ogólnodost pnych terenów rekreacyjnych.

•

Zły stan techniczny wietlicy wiejskiej wraz z przylegaj cym terenem.

•

Niewystarczaj ca ilo

ci dróg i chodników.

punktów do selektywnej zbiórki odpadów.
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III.

Inwentaryzacja zasobów wsi. Stan rzeczywisty i kierunki
działania.

Kluczowe
obszary
problemowe
rozwoju

Analiza

Diagnoza

Prognoza

Program /
Projekty

Co jest ?

Jak jest ?

Jak ma by ?

Co trzeba zrobi

Ko ciół parafialny

Zadbany

1. Upi kszony
teren wokół
ko cioła.
2. Ko ciół
utrzymany
w dobrym
stanie.

Sala wiejska wraz
z terenem
przyległym

Budynek sali
wiejskiej wymaga
przeprowadzenia
gruntownych prac
remontowych.

1. Utrzymana
w dobrym
stanie
technicznym.
2. Zagospodarowane
najbli sze
otoczenie.

Co nas
wyró nia ?

Szkoła filialna Zespół Szkół
Publicznych nr 2
w Pleszewie

Dwór i Park.

Funkcje wsi

1. Mieszkaniowa.
2. Usługowoprodukcyjna.
3. Rolnicza.

1. Uporz dkowanie terenu
wokół
cmentarza.
2. Poprawa
stanu drogi
dojazdowej.

1. Wymiana
pokrycia
dachowego.
2. Wymiana
stolarki
okiennej
i drzwi.
3. Wymiana
podłóg.
4. Modernizacja
sanitariatów
i kuchni.
5. Doposa enie
w niezb dny
sprz t
i urz dzenia.
6. Zagospodarowanie terenu
wokół wietlicy.
1. Wn trze
1. Utrzymana w 1. Wymiana
zadbane.
dobrym stanie
pokrycia
2. Zły stan dachu
technicznym.
dachowego.
szkoły.
2. Uzupełnienie
3. Ubytki
ubytków
w murach
w murach
budynku.
budynku
szkoły.
Budynek i teren
Wła ciwie
Gruntowne prace
parku zaniedbany. utrzymany teren
remontowe
parku oraz dworu. budynku dworu
oraz
przylegaj cego
otoczenia
(poprawa
drzewostanu).
1. Zwi kszona
1. Podnoszenie
Dogodna
lokalizacja
dochodowo
poziomu
i korzystne
gospodarstw.
wykształcenia
2. Rozbudowana
celem
warunki dla
funkcjonowania
infrastruktura
tworzenia
podmiotów
słu ca
dodatkowych
gospodarczych
rozwojowi
form dochodów
w miejscowo ci.
kultury,
2. Podtrzymywa-
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rekreacji i
sportu we wsi.

Kim s
mieszka cy?

1. Indywidualni
rolnicy.
2. Młodzie .
3. Emeryci,
renci ci.
4. Wła ciciele
i pracownicy
prywatnych
podmiotów
gospodarczych.
5. Ludno
napływowa.
6. Rodziny z b.
PGR.

1. Mieszka cy
zwi zani ze
wsi .
2. Zaanga owanie dzieci
i młodzie y
w sprawy wsi.
3. Aktywni
mieszka cy
wsi.

1. Wysoki
poziom
zaanga owania
mieszka ców
w sprawy wsi.

Z czego si
utrzymuj ?

1. Praca we wsi
i poza wsi
w usługach
oraz produkcji.
2. wiadczenia
emerytalnorentowe.
3. Zasiłki dla
bezrobotnych.

Zró nicowany
poziom dochodów
mieszka ców wsi.

Zapewnienie
godziwych
dochodów
mieszka ców.

Jak jest
zorganizowana?

1. Rada Sołecka.
2. Koło Gospody
Wiejskich.
3. Rada
Parafialna.
4. Klub 4H ERA.
5. Kółko rolnicze.

Cz
mieszka ców
aktywnie
uczestniczy
w yciu
miejscowo ci.

1.

Propozycje dla
młodzie y?

1. Sala wiejska.
1. Zaj cia
1. Zaj cia
2. Zaj cia
odbywaj si w
prowadzone
pozaszkolne:
niekorzystnych
w dobrych
plastyczne,
warunkach
warunkach
wokalno(zwłaszcza
lokalowych.
instrumentalne.
zim ).
2. Stworzona
3. Klub 4H ERA.
2. Brak
kawiarenka

Zintegrowani
mieszka cy.
2. Du a
aktywno
mieszka ców.

nie i rozwój
stosunków
mi dzyludzkich.
3. Tworzenie
nowych miejsc
pracy poza
rolnictwem.
1. Organizowanie ró nych
spotka w sali
wiejskiej
(KGW,
stra acy,
rolnicy, dzieci
i młodzie ).
2. Podnoszenie
poziomu
wykształcenia.
3. Aktywizacja
mieszka ców
poprzez
realizacj
wspólnych
działa dla
dobra wsi.
1. Tworzenie
odpowiednich
warunków do
rozwijania
działalno ci
handlowej,
usługowej
i produkcyjnej.
2. Tworzenie
podstaw i
mo liwo ci do
utworzenie
nowych miejsc
pracy poza
rolnictwem.
3. Podnoszenie
kwalifikacji
zawodowych.
Organizowanie
imprez przez
poszczególne
organizacje oraz
wspólne
podejmowanie
inicjatyw
społecznokulturalnych.
1. Przeprowadzenie prac
remontowych
sali wiejskiej.
2. Zagospodarowanie terenu
przyległego.
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Jak
rozwi zywane s
problemy ?

ogólnodost pinternetowa.
3. Organizowanego obiektu
3. Udoskonalona
nie imprez
sportowego
praca
kulturalno–
w celu
z dzie mi
sportowych
sp dzania
i młodzie .
zapewniaj wolnego czasu. 4. Zwi kszona
cych aktywne
3. Brak placu gier
ilo zaj na
sp dzanie
i zabaw.
wie ym
wolnego
powietrzu.
czasu
i rozrywk .
1. Współpraca
1. Poprawny
1. Sołtys.
1. Organizo2. Rada Sołecka.
układa si
sposób
wanie
3. Zebranie
dobrze.
przepływu
zawodów
wiejskie.
2. Nawi zana
informacji
sportowych,
4. Rada
współpraca
mi dzy
konkursów.
Parafialna.
z innymi
mieszka cami 2. Organizo5. Urz d Miasta
wsiami.
o stanie
wanie imprez
i Gminy.
prowadzonych
przez
przedsi wzi
poszczególne
i najwi kszych
organizacje.
problemach.
2.

Obyczaje
i tradycje?

Jak wygl da
wie ?

Organizowane s
uroczysto ci
z okazji:
- Dnia: Babci,
Dziadka,
Dziecka,
Kobiet, Matki,
Seniora.
- Do ynek
Wiejskich.
- Festynu
Majowego.
wi t
Bo ego
Narodzenia.
Ka dego roku
równie odbywa
si festyn
integracyjny.
Wie o układzie
ulicowym,
zachowany łanowy
układ pól.

Mieszka cy
prawidłowo
organizuj
imprezy
społecznokulturalne.

1. Stan
budynków
redni.
2. Niektóre
posesje
wymagaj
remontu.
3. Drogi
utrzymane
w nienajlepszym stanie.

Rozszerzona
współpraca
pomi dzy
poszczególnymi
organizacjami.
1. Powołanie
1. Utrzymana
dotychczasoi rozwini cie
wa ilo
wspólnych
zespołów
imprez
zainteresointegruj cych
wie .
wa .
2. Ukierunkowa2. Wzbogacona
nie zainteresowa na
forma
kontynuowaprzedsi wzi
społecznonie tradycji
wiejskich.
kulturalnych.
3. Uaktywnienie
grupy
społecznej wsi
w wieku
poprodukcyjnym.
1. Drogi
i chodniki
w dobrym
stanie.
2. Estetyczny
wygl d
budynków
mieszkalnych
i całych
posesji.

1. Poprawa
stanu dróg
poprzez
remonty
asfaltu,
chodników
i rowów.
2. Poprawa
wygl du
zewn trznego
budynków.
3. Uczestnictwo
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w ró nego
rodzaju
konkursach,
zmierzaj cych
do poprawy
estetyki
zagród wsi.
4. Organizowanie konkursu
na najładniejsze obej cie.
5. Wspólne
prace
porz dkowe.
1. Cz
domów 1. Odnowione
znajduje si
domy,
w
zadbane
nienajlepszym
obej cia.
stanie
2. Odnowione
technicznym.
płoty i
2. Niektóre
zagospodaropomieszczewane ogródki.
nia
3. Nasadzone
gospodarcze
krzewy
s w złym
ozdobne.
stanie.
3. Niezagospodarowane
przydomowe
ogródki.

Jakie s
mieszkania
i obej cia ?

1. Domy
jednorodzinne.
2. Przydomowe
ogródki.
3. Gospodarstwa
rolne.
4. Bloki
mieszkalne po
byłym PGR.

1. Wykonanie
prac
remontowych
i porz dkowych
ogródków,
płotów,
budynków
gospodarczych.
2. Organizacja
konkursów na
najładniejsz
zagrod itp.

Jaki jest stan
otoczenia
i rodowiska ?

1. Cz
wsi
znajduje si
bezpo rednio
przy drodze
krajowej nr 12.
2. Wie nie jest
skanalizowana

1. Znaczne
zanieczyszczenie
terenów
znajduj cych
si przy
drodze
krajowej.
2. Niedostatecz
-na ilo
pojemników
do
selektywnej
zbiórki
odpadów.

1. Ograniczenie 1. Nasadzenie
negatywnego
drzew
oddziaływania
i krzewów.
zanieczysz2. Skanalizowacze .
nie wsi lub
2. Wi ksza ilo ci
budowa
krzewów
przydomoi drzew
wych
ozdobnych we
oczyszczalni
wsi.
cieków.
3. Wie
3. Zwi kszenie
skanalizowailo ci
na.
pojemników
4.
rodowisko
do selektywnej
zbiórki
nieska one.
odpadów.

Jakie jest
rolnictwo?

1. Du e
gospodarstwo
po byłym PGR.
2. Małe
gospodarstwa
rolne.

1. Przewa aj
gleby IV i V
klasy.
2. Gospodarstwa
niedostosowane do
standardów
UE.

1. Gospodarstwa 1. Szkolenia
dostosowane
z zakresu
do wymogów
dostosowania
UE.
gospodarstw
2. Gospodarstwa
do wymogów
ekologiczne.
UE.
2. Zwi kszenie
zakresu
tematycznego
szkole i
wielko ci
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uczestnictwa
w zaj ciach.
Komunikacja ?

IV.

1. Komunikacja
podmiejska.
2. PPKS.
3. Droga
asfaltowa.
4. Sie
telekomunikacyjna.

1. Wystarczaj ca ilo
poł cze dla
mieszka ców.

Zachowany dobry
system poł cze .

1. Budowa ulic
asfaltowych.
2. Odbudowanie
przydro nych
rowów.

Planowane kierunki rozwoju miejscowo ci.

Na podstawie przeprowadzonej analizy mo na stwierdzi ,

e najbardziej po

danym

kierunkiem rozwoju miejscowo ci jest rozwój funkcji usługowej, produkcyjnej i handlowej.
Korzystne poł czenie komunikacyjne (wie poło ona jest wzdłu drogi krajowej nr 12), bliskie
s siedztwo Pleszewa oraz stosunkowo niewielka odległo
wi ksze zainteresowanie miejscowo ci

od Kalisza powoduje coraz

w ród przedsi biorców. Dane statystyczne

Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urz du Miasta i Gminy w Pleszewie wskazuj

wzrost

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w terenie Brzezia w latach 2000-2004 o 81%
(z poziomu 16 do 29 zarejestrowanych podmiotów). Nale y spodziewa

si

zbli onej

tendencji w latach 2005-2013. Równocze nie powinno zapewni si odpowiednie warunki
rozwoju społeczno-kulturalnego wszystkim mieszka com wsi. Konieczne jest wykonanie
prac remontowych sali wiejskiej oraz odpowiednie zagospodarowanie przyległego terenu.
Wła ciwa i dostosowana infrastruktura techniczna do bie
umo liwiała scalanie i ci gł

integracj

cych potrzeb ludzi b dzie

społeczno ci wiejskiej zwi zanej z miejscem

zamieszkania, pracy i odpoczynku.
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V.

Planowane przedsi wzi cia.
Nazwa projektu

Remont budynku sali
wiejskiej oraz budowa
boiska sportowego.

Termin
realizacji
projektu

2005-2006

ródła
finansowania

SPODZIEWANE EFEKTY

Bud et MiG
UE

• Zaspokojenie potrzeb
społecznych i kulturalnych.
• Rozwój to samo ci
społeczno ci wiejskiej
i zachowania dziedzictwa
kulturowego.
• Podniesienie standardu ycia.
•

Budowa ulicy Osiedlowej i
Witosa w Brzeziu
(nawierzchnia).

Doko czenie chodnika przy
ulicy Stawiszy skiej.
Lampa przy przystanku
autobusowym przy drodze
krajowej nr 12 w kierunku
Kalisza.
Utwardzenie ulic
Zachodniej i cz ci ul.
Ko cielnej.
Naprawa nawierzchni
asfaltowej na ul.
Stawiszy skiej i
odprowadzenie wody
deszczowej przy chodniku.
Kanalizacja Brzezia.

Zbiornik retencyjny.

Wykonanie drogi
w kierunku ko cioła.
Utwardzenie odcinka drogi
lub wykonanie mostku przy
posesji pana Dymnego
Wyrównanie dróg rolnych
na terenie wsi.

2005

Bud et MiG

•
•
•

Podniesienie standardu
ycia i pracy
Wzrost atrakcyjno ci
inwestycyjnej.
Podniesienie
bezpiecze stwa
u ytkowników drogi.
Podniesienie standardu ycia
i pracy.
Wzrost atrakcyjno ci
inwestycyjnej.

2005-2013

Bud et MiG
UE
Inne zewn trzne

•

2005-2013

Bud et MiG
UE
Inne zewn trzne

• Podniesienie standardu ycia
i pracy.
• Wzrost bezpiecze stwa
podró uj cych.

2005-2013

Bud et MiG
UE
Inne zewn trzne

• Podniesienie standardu ycia
i pracy.
• Wzrost atrakcyjno ci
inwestycyjnej.

2005-2013

Bud et MiG
UE
Inne zewn trzne

• Podniesienie standardu ycia
i pracy.
• Wzrost atrakcyjno ci
inwestycyjnej.

2005-2013

Bud et MiG
UE
Inne zewn trzne

2005-2013

UE
Inne zewn trzne

2005-2013

Bud et MiG
UE
Inne zewn trzne

• Podniesienie standardu ycia
i pracy.
• Poprawa stanu rodowiska
naturalnego.
• Poprawa stanu
bezpiecze stwa
przeciwpowodziowego
w regionie.
• Podniesienie standardu ycia
i pracy.
• Podniesienie bezpiecze stwa
u ytkowników drogi.

2005-2013

Bud et MiG
UE
Inne zewn trzne

• Podniesienie standardu ycia
i pracy.
• Wzrost atrakcyjno ci
inwestycyjnej.
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VI.

Opis planowanego przedsi wzi cia.

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszka ców wsi
Brzezie poprzez remont sali wiejskiej oraz zagospodarowanie przyległego terenu na wiejskie
boisko sportowe. Realizacja planowanej inwestycji umo liwi rozwój to samo ci społeczno ci
wiejskiej, przyczyni si do podniesienia standardu ycia i pracy na wsi.
W chwili obecnej stan techniczny sali wiejskiej jest nienajlepszy - modernizacji wymaga
główna sala widowiskowo-rekreacyjna, pomieszczenia socjalne, zaplecze kuchenne
i sanitarne. Obiekt posiada nieszczelne okna, drzwi oraz przeciekaj c
Organizowanie przedsi wzi
warunki nie s

podsufitk .

kulturalnych, społecznych czy rekreacyjnych jest mo liwe, lecz

dostateczne i nie gwarantuj

odpowiedniego poziomu dostosowanego do

aspiracji i aktywno ci mieszka ców. Obecnie - organizowanych jest szereg przedsi wzi

,

skierowanych zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzie y. Aktywne jest Koło
Gospody

Wiejskich, Rada Sołecka, klub 4H ERA czy Kółko Rolnicze. Remont obiektu i

budowa boiska sportowego umo liwi organizowanie dotychczasowych cyklicznych imprez
kulturalno-społecznych,

jak

i

zainicjowanie

nowych

inicjatyw

zgłaszanych

przez

mieszka ców.
Sala wiejska i boisko sportowe umo liwi :
•

organizowanie przedsi wzi

kultualno-społecznych: Opłatek Bo onarodzeniowy,

Dzie Babci i Dziadka, Dzie Kobiet, Dzie Seniora, Dzie Dziecka,
•

organizowanie szkole i warsztatów dla rolników w zakresie dobrej praktyki rolniczej i
przystosowania gospodarstw do standardów UE,

•

organizowanie do ynek wiejskich oraz corocznego festynu „ wi to Wielkopolskiej
Pyry”,

•

podejmowanie nowych zada

przez Koło Gospody

Wiejskich - kursy gotowania

tradycyjnych potraw wielkopolskich,
•

organizowanie zaj

•

organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzie y, w tym zaj cia sportowe,

sportowych dla dzieci i młodzie y,

warsztaty plastyczne, konkursy poprawnego czytania,
•

organizowanie spotka okoliczno ciowych na zlecenie.

Równocze nie obiekt stworzy korzystne warunki dla rozwijania działalno ci istniej cych grup
wiejskich, ich wzajemnego przenikania si , współpracy i wspólnego podejmowania nowych
przedsi wzi

kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych. Realizacja inwestycji b dzie

równie pozytywnym przykładem dla mieszka ców, i warto podejmowa wspólne działania
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na rzecz wsi, a Grupa Odnowy Wsi b dzie dobrym przykładem, i

integracja

i aktywne działanie przynosi rezultaty.
Projekt b dzie stymulował kolejne działania na rzecz zachowania tradycji i to samo ci
społeczno ci wiejskiej, b dzie scalał miejscow

ludno , a w dłu szej perspektywie

przedsi wzi cie przyczyni si do wzrostu warto ci ycia na wsi.
Lokalizacja i zakres projektu:
Projekt inwestycyjny b dzie realizowany w obiekcie znajduj cym si

na działce nr 57/3

w miejscowo ci Brzezie.
Planuje si wdro y cztery zadania inwestycyjne:
A. Remont budynku sali wiejskiej – etap A – w ramach zadania wykonane zostan roboty
z bran y budowlanej: remont posadzki i wykładziny
podsufitki oraz wykonane zostanie o wietlenie. Warto

ciennej (bez płytek), remont

brutto zadania: 89 177 PLN

B. Remont budynku sali wiejskiej – etap B – w ramach zadania wykonana zostanie
wykładzina cienna i posadzka (płytki), wymienione zostan okna i drzwi oraz wykonane
zostan roboty malarskie. Warto

brutto zadania: 101 498 PLN

C. Zakup wyposa enia – wyremontowana sala wiejska zostanie wyposa ona w komplet
nowych stołów i krzeseł. Warto

brutto zadania: 63 904 PLN

D. Budowa wiejskiego boiska sportowego – w ramach zadania planuje si

wykonanie

robót pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych, przeprowadzenie
mechanicznego

plantowania

terenu,

zag szczania

terenu,

roz cielenie

wegetacyjnej, r czne wykonanie nawierzchni trawiastej oraz monta
no nej i r cznej oraz stojaków do koszykówki. Warto

Całkowita warto
Warto

inwestycji:

kosztów kwalifikowanych:

warstwy

bramek do piłki

brutto zadania: 89 387 PLN.

343 966 PLN
281 939 PLN
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Harmonogram realizacji projektu:
Zło enie wniosku
o dofinansowanie.*
Przeprowadzenie
procedury przetargowej
A. Remont budynku sali
wiejskiej – etap A
B. Remont budynku sali
wiejskiej – etap B
C. Zakup wyposa enia.

II kw.
2005

III kw.
2005

IV kw.
2005

I kw.
2006

II kw.
2006

III kw.
2006

D. Budowa boiska
sportowego.
Zło enie wniosku
o płatno . **
* - zło enie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego”.
** - planowany termin zło enia wniosku o płatno do instytucji wdra aj cej działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz
zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Terminy realizacji

projektu

uzale nione

s

od

procedur

przyj tych

przez Urz d

Marszałkowski w Poznaniu.

VII.

Powi zanie PRM z dokumentami planistycznymi Gminy
Pleszew.

Zapisy zawarte w Planie Rozwoju Miejscowo ci s

zgodne ze Strategi

Rozwoju Miasta

i Gminy Pleszew. Inwestycja remontu budynku sali wiejskiej oraz budowa boiska sportowego
w Brzeziu wpisuje si w cel po redni nr 4 – „Dbanie o rozwój kulturalny Pleszewa” w ramach
celu strategicznego nr 5 – „Kreowanie Pleszewa jako centrum kulturalnego, edukacyjnego i
administracyjnego”. Inwestycje zwi zane z popraw

infrastruktury drogowej s

spójne z

celem po rednim nr 3 – „Poprawa stanu dróg i ulic” w ramach celu strategicznego nr 1 –
„Wzmocnienie

pozycji

Pleszewa

poprzez

popraw

dost pno ci

i jako ci infrastruktury komunikacyjnej. Przedsi wzi cie budowy kanalizacji miejscowo ci jest
zbie ne z celem po rednim nr 2 – „Poprawa stanu kanalizacji” w ramach celu strategicznego
nr 2 – „Polepszenie stanu

rodowiska naturalnego i ekologiczne unowocze nianie

infrastruktury”. Budowa zbiornika retencyjnego uj ta jest jest w celu po rednim nr 3 –
„Budowa zbiornika retencyjnego Brzezie” w ramach celu strategicznego nr 4 - „Aktywne
kształtowanie rozwoju społecznego oraz zapewnienie wy szych standardów

ycia

mieszka com”.
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Przedsi wzi cia

wymienione

w

Planie

Rozwoju

Miejscowo ci

s

równie

spójne

z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, w szczególno ci inwestycje drogowe i projekt remontu
sali wiejskiej oraz budowy boiska sportowego.

VIII. Sposób monitorowania, oceny i komunikacji społecznej planu.
Plan Rozwoju Miejscowo ci przez cały czas b dzie podlegał monitorowaniu nie tylko przez
mieszka ców wsi, ale równie

przez władze samorz dowe Gminy Pleszew. Utrzymany

zostanie stały kontakt pomi dzy opiekunem wsi (pracownik Urz du Miasta i Gminy Pleszew),
sołtysem, Rad
ogólne

Sołeck

zebranie

oraz Grup

wiejskie

z

Odnowy Wsi. Ka dego roku organizowane b dzie

udziałem

mieszka ców

wsi,

przedstawicieli

władz

samorz dowych oraz zaproszonych go ci na którym przedstawiany b dzie roczny raport z
wdro enia PRM. Ponadto planuje si , i

realizacja planu b dzie podlegała stałej ocenie

w uj ciu półrocznym (wykonywanej wspólnie przez opiekuna wsi oraz Grup Odnowy Wsi), a
realizacja wybranych zada

inwestycyjnych przy udziale

rodków z Unii Europejskiej

monitorowana b dzie w uj ciu kwartalnym. Zgłaszanie natomiast nowych propozycji,
ewentualnych uwag i korekt oraz spostrze e mo liwa b dzie w ka dym momencie realizacji
planu, przez ka dego mieszka ca wsi poprzez członków Grupy Odnowy Wsi.

IX.

Wykorzystane dane i materiały przy opracowaniu PRM.

1. Anders P., Gulczy ski A., Jackowski J., Powiat Pleszewski, Pozna 1999.
2. Borkiewicz M., Pleszewskie wsie (maszynopis powielony).
3. Dane Starostwa Powiatowego w zakresie gruntów w klasach bonitacyjnych.
4. Dane Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.
5. Dane Wydziału Rozwoju Gospodarczego dotycz ce ilo ci podmiotów gospodarczych.
6. Dane Wydziału Spraw Obywatelskich dotycz ce liczby i struktury mieszka ców wsi.
7. Rolnictwo w Gminie Pleszew stan i kierunki rozwoju. Materiał opracowany na Sesj Rady
Miejskiej, Pleszew 2003, (opr. A. Ptak).
8. Działalno

jednostek pomocniczych gminy – sołectw i osiedli. Materiał opracowany na

Sesj Rady Miejskiej, Pleszew 2004, (opr. A. Ptak).
9. Małyszko S., Gajda Ł, Maj tki Wielkopolskie. Tom II. Powiat Pleszewski, Szreniawa
1997.
10. Program Ochrony rodowiska Miasta i Gminy Pleszew.
11. Program Ochrony rodowiska Powiatu Pleszewskiego.
12. Studium Uwarunkowa i Kierunków Zagospodarowania Gminy Pleszew.
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