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UCHWAŁA Nr XXII/151/2008 
Rady Miejskiej w Ożarowie
Z dnia 28 maja 2008 roku 




W sprawie: uchwalenia Planu Odnowy  Miejscowości Gliniany w Gminie Ożarów.

Na podstawie   art. 18 ust. 2 pkt6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm./ 

Rada Miejska uchwala co następuje: 


§ 1

Uchwala Plan Odnowy Miejscowości Gliniany w Gminie Ożarów stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik do uchwały Nr XXII/151/2008
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 28 maja 2008 roku  
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Gliniany, kwiecień 2008 r.


1. Wstęp 

Podstawą rozwoju sołectwa Gliniany jest poniższy dokument pn. „Plan Odnowy Miejscowości Gliniany”, która określa misję, cele i kierunki działania wraz z zadaniami inwestycyjnymi na lata 2008 - 2013. Dokument ten, poddany ocenie i akceptacji mieszkańców na zebraniu wiejskim, a następnie uchwalony przez Radę Sołecką stanowi podstawowy dokument planistyczny dla rozwoju sołectwa w najbliższych latach. 
Należy podkreślić, że Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego. Obowiązek opracowania planu wynika z obowiązujących programów służących wpieraniu obszarów wiejskich i społeczności wiejskiej, w szczególności Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – w zakresie Działania „Odnowa i rozwój wsi”. Jednocześnie dzięki określonej w Planie Odnowy Miejscowości wizji rozwoju sołectwa Gliniany oraz zdefiniowaniu priorytetów rozwojowych i planowanych działań inwestycyjnych ułatwione i uzasadnione społecznie będzie wnioskowanie o skorzystanie z pomocy funduszy strukturalnych na szczeblu regionalnym poprzez Regionalny Program operacyjny Woj. Świętokrzyskiego 2007-2013 w aspekcie potencjalnych inwestycji mających poprawić warunki życia lokalnej społeczności na obszarze wiejskim. 
Zapisy „Plan Odnowy Miejscowości Gliniany” są spójne z Narodowym Planem Rozwoju 2007-2013, Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013 oraz Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. 
Z uwagi na coraz większe oczekiwania ze strony mieszkańców sołectwa Gliniany, co do poprawy warunków i standardów życia należy wyraźnie podkreślić, że „Plan Odnowy Miejscowości Gliniany” został opracowany w formie intensywnych konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa, co przedstawiono w podpunkcie „Metodologia”. Dlatego też poniższy Plan Odnowy Miejscowości stanowi ważny dokument planistyczny określający kierunki rozwoju sołectwa w najbliższych latach zgodnie z najważniejszymi potrzebami jego mieszkańców.

2. Charakterystyka miejscowości.
Gliniany to miejscowość położona jest w województwie świętokrzyskim, powiecie opatowskim, gminie Ożarów, w której liczba mieszkańców wynosi około 320.
Gliniany zostały założone w 1595 r przez Krzysztofa Bidzińskiego, na miejscu gdzie były wydobywane gliny stąd nazwa. Miasto powstało na prawie magdeburskim, a pierwszego burmistrza wybrano 23 czerwca 1595 r i był nim Michał Skorupka. Gliniany utraciły prawa miejskie w roku 1869 r, podobnie jak wiele miast znajdujących się w zaborze rosyjskim i stały się osadą.
Zabytki Glinian to: drewniany kościół pod wezwaniem Świętego Wojciecha wybudowany w 1573 r, początkowo w stylu renesansowym, później w XVII i XVIII wieku przebudowany z sygnaturką w stylu barokowym, pokryty gontem, znajduje się w odległości 200 m od południowo-wschodniego narożniku rynku. Na rynku znajduje się również studnia z 1880 roku z kołowrotem drewnianym i zadaszeniem drewnianym kryta gontem.
Obecnie główne źródła dochodu mieszkańców to rolnictwo.



3. Inwentaryzacja zasobów miejscowości Gliniany:

Działanie „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, kładzie szczególny nacisk na inwentaryzację zasobów w ujęciu walorów lokalnego środowiska naturalnego, krajobrazu, charakterystycznych w sołectwie zabytkowych budowli oraz na walory kulturowe, sportowo-rekreacyjne i społeczne - stanowiące o tożsamości danego sołectwa. 
Dlatego też poniższa inwentaryzacja zasobów miejscowości Gliniany, została wykonana kompleksowo, lecz równocześnie ze szczególnym naciskiem na walory preferowane w ujęciu odnowy tej wsi i zachowania jej dziedzictwa kulturowego w perspektywie najbliższych lat.
Bilans występujących w sołectwie zasobów został podzielony na poszczególne kategorie, wraz z oceną łączną dla każdej kategorii.
Rodzaje istniejących  zasobów:
Brak
zasobu
Małe znaczenie zasobu
Średnie znaczenie zasobu
Duże znaczenie zasobu
Środowisko przyrodnicze
Łącznie



+
Krajobraz



+
Klimat i wody powierzchniowe



+
Występujące gleby


+

Bliskość ośrodków miejskich, układ komunikacyjny


+

Sfera kultury
Łącznie


+

Ważne postacie historyczne, specyficzne nazwy


+

Lokalne zabytki i unikatowa architektura



+
Obrzędy, zachowane tradycje, zwyczaje

+


Lokalne życie społeczne, kulturalne i rekreacyjne

+


Najważniejsze obiekty         i tereny występujące          w sołectwie
Łącznie

+


Dostępność działek

+


Centrum spotkań mieszkańców
+



Obiekty użyteczności publicznej

+


Dostępność lokalnej infrastruktury

+


Lokalne rolnictwo
Łącznie


+

Lokalne uprawy i hodowla


+

Lokalna gospodarka
Łącznie

+


Firmy produkcyjne i punkty usługowe na terenie sołectwa

+


Pozarolnicze źródła dochodu mieszkańców

+


Organizacje społeczne ,stowarzyszenia, aktywni działacze i społecznicy
Łącznie



+

Należy podkreślić dużą aktywność społeczną mieszkańców sołectwa Gliniany, ponieważ po formalnej likwidacji przez władze gminy Ożarów miejscowej Szkoły Podstawowej w Glinianach, mieszkańcy założyli Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gliniany i Potok i wskazane stowarzyszenie obecnie prowadzi tą szkołę jako placówkę społeczną. 

4. Charakterystyka planowanej inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja rynku w Glinianach. 
Rynek jest centralnym punktem miejscowości. Jego, główne przeznaczenie to funkcja oświatowa, kulturalna, ze szkołą, wiatą-świetlicą. Spełnia również funkcję komunikacyjną, stąd wychodzą drogi i ulice w różnych kierunkach. Przewiduje się rozbudowę funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej na skwerze oraz na placu dla dzieci przy szkole, wprowadzając dodatkowe ciągi piesze i placyki oraz elementy małej architektury i zieleń niską. Planowane jest również wykonanie boiska dla dzieci i młodzieży.
Rynek jest czworobocznym regularnym placem o kształcie zbliżonym do kwadratu, posiada sześć wylotów, główny przejazd w środku w kierunku północ-południe. Na większości działek przy rynku znajduje się zabudowa parterowa z dachami nachylonymi dwuspadowymi w układzie kalenicowym. Plac jest podzielony funkcjonalnie na dwie prostokątne części. We wschodniej znajduje się szkoła podstawowa z placem zabaw, placem dla dzieci, oraz wiata-świetlica i sklep. W zachodniej znajduje się skwer z zielenią wysoką i niską oraz studnia.


Długość pierzei północnej a,b,c wynosi - 170 m, zachodniej d,e,f, - 180 m, południowej g,h,j, - 170 m i wschodniej k,l,m 190 m.
Przewidziano modernizację nawierzchni chodników, likwidację barier architektonicznych przez obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych.

Rynek nie jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej.

Stan istniejący:
Zagospodarowanie rynku:
Rynek klasyczny ma kształt zbliżony do kwadratu, z sześcioma wylotami i ma powierzchnię około 28800 m2. Teren jest lekko nachylony w kierunku północnym w części zachodniej skwer z zielenią wysoką i niską, w części wschodniej znajduje się teren szkoły podstawowej, w części północno-wschodniej znajduje się wiata (świetlica) OSP służąca do spotkań mieszkańców, oraz sklep. Główną funkcją rynku obecnie jest funkcja oświatowa, znajduje się Szkoła Podstawowa z miejscem na boisko i terenem rekreacyjnym dla dzieci. Na skwerze znajduje się studnia z 1880 roku z drewnianym kołowrotem, żeliwnymi kołami zamachowymi, zadaszenie na słupach w konstrukcji drewnianej, kryte gontem. 
Przez rynek przebiega główna droga przejazdowa z północy na południe. Rynek ma kształt regularny prawie kwadratowy i ma sześć wlotów, przez środek przebiega ulica Ożarowska, od zachodu Bałtowska i bez nazwy, od wschodu Lasocka i Podkościele. Około 200 m od narożnika południowo-wschodniego rynku znajduje się drewniany, kościół p.w. Świętego Wojciecha, renesansowy z sygnaturką barokową.
Zabudowa:
W północno-wschodniej części rynku znajduje się budynek Szkoły Podstawowej. Jest to budynek murowany, dwukondygnacyjny, w tym poddasze użytkowe, przekryty dachem dwuspadowym, asymetrycznym.
Na skwerze zielonym znajduje się studnia przekryta zadaszeniem czterospadowym o konstrukcji drewnianej, kryta gontem.
W północno wschodniej części rynku znajduje się wiata drewniana przekryta dachem stromym, służąca do spotkań i zabaw mieszkańców, oraz sklep spożywczy parterowy, murowany z dachem płaskim. Pierzeja północna jest zabudowana budynkami mieszkalnymi w zabudowie zwartej szeregowej, budynki mieszkalne są murowane, w większości parterowe, z poddaszami nieużytkowymi, przekryte dachami dwuspadowymi o małym nachyleniu w układzie kalenicowym. Pierzeja zachodnia jest zabudowana budynkami mieszkalnymi w zabudowie bliźniaczej i wolnostojącymi, budynki parterowe z poddaszami nieużytkowymi, przekryte dachami dwuspadowymi o małym nachyleniu w układzie kalenicowym. Pierzeja południowa jest zabudowana kilkoma budynkami wolnostojącymi, budynki parterowe z poddaszami nieużytkowymi, przekryte dachami dwuspadowymi o małym nachyleniu w układzie kalenicowym. Pierzeja wschodnia jest zabudowana budynkami mieszkalnymi w zabudowie zwartej szeregowej i bliźniaczej, budynki parterowe z poddaszami nieużytkowymi, przekryte dachami dwuspadowymi o małym nachyleniu w układzie kalenicowym.
Komunikacja:
Z rynku wychodzą drogi na południe na Ożarów i na północ w kierunku na Potok. Pozostałe ulice są to lokalne gminne drogi. Wszystkie dogi mają nawierzchnię asfaltową. Chodniki dla pieszych o nawierzchni z płyt betonowych są wykonane w niektórych rejonach rynku: przed szkołą, wzdłuż pierzei północnej. Oświetlenie terenu rynku kilkoma lampami zamontowanymi na słupach linii napowietrznych energetycznych jest przeznaczone do przebudowy. Brak jest kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Sieci infrastruktury technicznej:
Na terenie znajdują się następujące sieci i przyłącza infrastruktury technicznej:
➢ sieć wodociągowa
➢ sieć energetyczna nn
➢ sieć oświetlenia terenu
➢ sieć telefoniczna
Zieleń :
Na rynku znajduje się zieleń niska i wysoka. Zieleń wysoka znajduje na całym rynku, kilkaset drzew liściastych i kilka iglastych. Drzewa liściaste o wysokości od 6 do 10 m Zieleń niska to żywopłoty wokół całego skweru w części wschodniej rynku oraz na terenie rekreacyjnym przed szkołą.

Opis projektowanego zagospodarowania terenu:
Zabudowa rynku przeznaczona jest do remontu, przebudowy i modernizacji. 
W budynku Szkoły Podstawowej przewidywane są następujące roboty budowlane:
	remont i wymiana więźby dachowej

wymiana pokrycia dachowego
remont obróbek blacharskich i orynnowania
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
termorenowacja budynku - docieplenie ścian i poddasza
roboty tynkarskie i malarskie, zewnętrzne i wewnętrzne
modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania
modernizacja kotłowni węglowej
modernizacja instalacji elektrycznej
Do modernizacji przeznacza się również wiatę – świetlicę, w której planuje się wykonać:
	remont i wymiana więźby dachowej

wymiana wymiana pokrycia dachowego
roboty stolarskie, tynkarskie i malarskie wewnętrzne i zewnętrzne
wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej
remont podłóg, podestów zewnętrznych, schodów zewnętrznych
Do remontu i modernizacji przeznacza się zadaszenie studni znajdującej się na skwerze, w konstrukcji drewnianej o wymiarach 5 m x 6 m, wysokości w kalenicy 5 m, pokrytej gontem. 
Na skwerze zaprojektowano alejki, kilka niewielkich placyków i miejsc z ławkami przeznaczone dla osób dorosłych i dzieci. Wykorzystano istniejący plac rekreacyjny dla dzieci przed szkołą i zakłada się jego modernizację, odnowienie i uzupełnienie o dodatkowe elementy. Placyk dla dzieci zostanie wyposażony w huśtawki, drabinki, wieżyczki, ławki, kosze, zostanie uzupełniony o żywopłot i zieleń niską. Przed szkołą zostanie wykonane boisko do gier i zabaw o rozmiarach około 30 x 50 m. Teren szkoły zostanie uzupełniony ławkami, stojakami na rowery oraz zielenią niską. Przewiduje się również remont obudowy i zadaszenia studni.
Obudowa to licówka kamienna i zabezpieczenie ocembrowania, zadaszenie w konstrukcji drewnianej na czterech słupach z podwalinami i zastrzałami, z dachem czterospadowym, przekrytym gontem. Nawierzchnia przy studni zostanie uzupełniona kostką betonową.
Komunikacja główna odbywa się drogą powiatową przez środek rynku w dwóch kierunkach, na północ w kierunku na Potok, na południe w kierunku na Ożarów. Na rynku wzdłuż ulic przewiduje się możliwość parkowania samochodów osobowych dla mieszkańców i osób przyjezdnych, gdyż ruch kołowy jest niewielki i nie wymaga to tworzenia dodatkowych miejsc postojowych. Pozostawiono istniejące wjazdy na rynek i zachowano istniejącą organizację ruchu. Przewiduje się wykonanie parkingu przed cmentarzem i kościołem w pobliżu południowo-wschodniego narożnika rynku.
Zachowano istniejące kierunki komunikacji pieszej. Zaprojektowano jedynie kilka nowych alejek i placyków na skwerze.
Zaprojektowano także nawierzchnię alejek, chodników i dojść pieszych z kostki betonowej w różnych kolorach i wzorach. Nawierzchnia parkingu przed zabytkowym kościołem i cmentarzem z kostki granitowej.
Przewiduje się modernizację sieci oświetlenia zewnętrznego terenu.
Zaprojektowano też dosadzenie i uzupełnienie zieleni niskiej. Szczególnie powinny być nasadzenia żywopłotów, bylin cieniolubnych, krzewów niskich, na skwerze i na terenie przy studni, przy szkole podstawowej.





5. Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych dla miejscowości Gliniany w perspektywie następnych 7 lat:
Nazwa inwestycji
Szacunkowy koszt całkowity
Potencjalne źródła finansowania
Planowany okres realizacji
Zakres projektu
Beneficjenci
Kompleksowa modernizacja i przebudowa (rewitalizacja)
Rynku w Glinianach
1.660.000 PLN
Fundusze UE (PROW 07-13
Działanie „Odnowa i rozwój wsi”) oraz budżet Gminy Ożarów
2008 - 2010

- modernizacja świetlicy wiejskiej
- modernizacja placu rekreacyjnego dla dzieci
- zabezpieczenie i modernizacja studni 
- urządzenia i elementy małej architektury (m.in. ławki, stojaki na rowery)
- boisko do gier i zabaw (30x50m) 
- odnowienie nawierzchni chodników, alejek i parkingu 
- dosadzenie i uzupełnienie tzw. zieleni niskiej (żywopłoty, krzewy itd.)
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej
- modernizacja oświetlenia rynku

Mieszkańcy sołectwa Gliniany, turyści i inne osoby przyjezdne
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
200.000 PLN
Fundusze UE (PROW 07-13), środki prywatne
2008 – 2013
Wykonanie w gospodarstwach indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków składających się z osadnika gnilnego i drenażu rozsączającego - przepustowość dopasowana indywidualnie do potrzeb każdego gospodarstwa
Mieszkańcy sołectwa Gliniany, ponieważ sołectwo nie posiada dostępu do sieciowej kanalizacji sanitarnej, a jej ewentualna budowa nie jest uzasadniona ekonomicznie (znaczne odległości i rozproszenie gospodarstw)
Modernizacja
drogi powiatowej Ożarów - Gliniany

200.000 PLN
Fundusze UE,
Budżet powiatu,
Budżet gminy Ożarów
2008-2010
- wzmocnienie podbudowy drogi
- odnowienie nawierzchni asfaltowej
- odbudowa odwodnienia
- budowa chodników i ciągów pieszych
Mieszkańcy sołectwa Gliniany, turyści i inne osoby przyjezdne













6. Analiza SWOT dla miejscowości Gliniany:

Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy strategicznej, może być także wykorzystywana w działalności planistycznej (jako narzędzie cząstkowe ułatwiające opracowanie dokumentów strategiczne w skali kraju, regionu lub lokalnie) oraz doradczej (jako technika diagnozy organizacji).
Przeprowadzając analizę sołectwa Gliniany trzeba dokonać diagnozy - określić silne i słabe strony w każdym aspekcie społeczno-gospodarczym tej miejscowości oraz prognozy - opisać szanse i zagrożenia. 
	MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne pozytywne) - atuty to walory sołectwa, jego mieszkańców, które w sposób pozytywny wyróżniają je w otoczeniu, zarówno w skali gminy (porównanie do sołectw sąsiednich), jak i szerzej w skali powiatu i całego województwa świętokrzyskiego. 
	SŁABE STRONY miejscowości (wewnętrzne negatywne) - są konsekwencją ograniczeń lokalnych zasobów np. w zakresie infrastruktury, środków finansowych, ale także kwalifikacji i aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców tego sołectwa. Każda społeczność lokalna posiada aspekty funkcjonowania, które ograniczają jej szanse rozwojowe, ale szybkie i obiektywne ich rozpoznanie oraz zdefiniowanie może łatwo ograniczyć ich negatywny wpływ. 

SZANSE (zewnętrzne pozytywne) - to zjawiska i tendencje w otoczeniu, które odpowiednio wykorzystane staną się impulsem do rozwoju sołectwa Gliniany. 
	ZAGROŻENIA (zewnętrzne negatywne) - to wszystkie czynniki zewnętrzne, które postrzegamy jako bariery dla rozwoju sołectwa, utrudnienia, ograniczenia zewnętrzne. 
Wyniki analizy SWOT dla sołectwa Gliniany znajdują się w poniższej tabeli:

Silne strony

Słabe strony

1.Bliskość miasta Ożarów i dobra komunikacja z innymi miejscowościami
2. Dziedzictwo kulturowe ( kościół, rynek,)
3.Otwartość władz gminy Ożarów i sołectwa Gliniany na inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych
4.Możliwość zagospodarowania i modernizacji niewykorzystanych w pełni zasobów Rynku

1. Brak inwestora strategicznego na terenie sołectwa
2. Emigracja ludzi młodych i wykształconych 
(brak możliwości znalezienia pracy zgodnej z oczekiwaniami młodych ludzi)
3. Bezrobocie i relatywnie niska stopa życiowa mieszkańców 
4. Mała ilość podmiotów gospodarczych na terenie sołectwa Gliniany (niska atrakcyjność wsi dla inwestorów)
5. Brak kanalizacji, wodociągu, gazociągu w sołectwie
6. Brak komunikacji autobusowej (pasażerskiej) z okolicznymi miejscowościami
7. Brak infrastruktury  turystyczno – rekreacyjnej (boisk sportowych, możliwości organizowania imprez  plenerowych na rynku)
8. Niska opłacalność produkcji rolnej
9. Częste klęski żywiołowe w rolnictwie, w szczególności w lokalnym sadownictwie np. susze, przymrozki
9. Mała mobilność i aktywność społeczna mieszkańców Glinian 
10.Zły stan techniczny i brak dostatecznego wyposażenia świetlic  wiejskich (budynek OSP), 


Szanse

Zagrożenia

1. Potencjał przyrodniczo-turystyczny gminy.
2.  Dostępność zewnętrznych środków finansowych Unii Europejskiej 2007-2013 i krajowych na rozwój społeczno-gospodarczy gminy Ożarów we współpracy z Radą Sołecką Glinian
3. Tworzenie i wspieranie pozarolniczych miejsc pracy na terenie sołectwa 
4. Planowana realizacja programów Odnowy wsi w kolejnych sołectwach z funduszy UE 
5. Przychylne nastawienie samorządu gminnego do inicjatyw społecznych.
6. Dostępność kredytów i dotacji dla młodych rolników

1. Niezadowalający stan lub brak infrastruktury technicznej (m.in.dróg, kanalizacji wodociągu, gazociągu) z uwagi na brak środków finansowych
2.  Wysokie bezrobocie na terenie sołectwa i ubożenie społeczeństwa
3. Skomplikowane i długotrwałe procedury korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania dla inwestycji planowanych przez władze gminy Ożarów
4. Brak stabilizacji cen w rolnictwie oraz systematyczny wzrost cen energii i paliw do produkcji rolnej
5. Niż demograficzny odbijający się w liczbie uczniów na terenie sołectw gminy
6. Brak funduszy na utrzymanie zabytków (kościołów, kapliczek, pomników przyrody)



W efekcie analizy dla sołectwa Gliniany otrzymujemy cztery listy : silnych stron tej miejscowości (które należy wzmacniać), słabych stron (które trzeba niwelować), szans (które należy wykorzystywać), oraz zagrożeń rozwojowych (których należy unikać). 

7. Wizja rozwoju sołectwa Gliniany

Wizja jest wyrażeniem, które określa główny cel miejscowości, jej „sens życia”. Jest wyrazem dążeń i oczekiwań w stosunku do miejscowości, dla której została sformułowana. Wizja dla miejscowości Gliniany jest opisem wyobrażeń mieszkańców miejscowości o optymalnych warunkach życia w tym sołectwie oraz ich głównego pola działań w tym zakresie w przyszłości. Koncentruje się ona na istocie rzeczy i pokazuje nieeksponowane na co dzień oczekiwania mieszkańców, co do kierunku oczekiwanych, pozytywnych zmian w ich miejscowości. 
Przeprowadzone konsultacje i rozmowy z mieszkańcami oraz artykułowane podczas zebrań wiejskich potrzeby mieszkańców, pozwalają na określenie głównych celów Planu Odnowy Miejscowości. Cele te będą wyznacznikiem kierunku wszystkich działań objętych planem. 
W przeprowadzonych konsultacjach społecznych źle oceniono kwestie dotyczące jakości życia ludzi w miejscowości Gliniany. Wg mieszkańców brak wykorzystania atutów jakie posiadają Gliniany tj. walorów dziedzictwa kulturowego (zabytkowe centrum wsi-rynek i kościół), a także brak miejsca spotkań dorosłych, młodzieży i dzieci (zły stan techniczny budynku OSP, brak zagospodarowania otoczenia rynku oraz boisk sportowych), a przez to mała aktywność i integracja w działaniach na rzecz Glinian. Mieszkańcy wskazywali także na konieczność zwiększenia nakładów na rozbudowę infrastruktury technicznej (np. brak kanalizacji, wodociągów, chodników, oświetlenia, gazociągu, bark komunikacji pasażerskiej), a także ograniczenie bezrobocia, poprawa rynku pracy oraz zdecydowanej walki z patologiami społecznymi. Problemem społeczności lokalnej jest również brak możliwości bezpłatnego dokształcania młodzieży i perspektyw na przyszłość. Zdaniem mieszkańców Glinian istnieje zdecydowana konieczność dofinansowania infrastruktury technicznej w sołectwie, w tym obiektów publicznych (remizy strażackiej, rynku) w celu poprawy  wizerunku i promocji wsi na zewnątrz.
Na podstawie analizy SWOT oraz konsultacji społecznych sformułowana została następująca wizja sołectwa Gliniany:

„Kompleksowy i harmonijny rozwój wsi Gliniany poprzez wykorzystanie jego zasobów, podstawą poprawy warunków życia lokalnej społeczności”

Wypracowana w toku konsultacji społecznych, wizja rozwoju miejscowości Gliniany daje nadzieję na pozytywny obraz sołectwa w perspektywie najbliższych lat. 
Tak sformułowana wizja pozwoli mieszkańcom ukierunkować ich wspólne działania w określonym celu, a co za tym idzie odważniej podejmować wyzwania polegające na realizacji konkretnych zadań na rzecz stabilnego rozwoju sołectwa. Jest to wielka szansa na poprawę warunków bytowych zarówno pojedynczych gospodarstw jak i całej społeczności. 





8. Arkusz Planowania realizacji wizji rozwoju wsi.
Wiodącym priorytetem obejmującym po części założenia następnych, w ramach którego najbardziej pożądanym celem dla społeczności sołectwa Gliniany jest zapewnienie dzieciom i młodzieży, jak również i ich rodzicom, warunków do wspólnego i efektywnego spędzania czasu. Dlatego głównym celem będzie tu:  
Priorytet I
„Rozwój lokalnej bazy sportowej, rekreacyjnej i edukacyjnej” 
Projekty:
	Kompleksowa przebudowa - rewitalizacja Rynku w Glinianach

W tym: 
	Remont i modernizacja Budynku Szkoły Podstawowej

	Modernizacja wiaty-świetlicy 
	Remont i modernizacja małej architektury rynku (studnia, ławeczki, zieleń itp.) 
	Modernizacja, odnowienie i uzupełnienie placu rekreacyjnego przed szkołą
	Wykonanie parkingu przed cmentarzem i kościołem oraz chodników
	Modernizacja sieci oświetlenia zewnętrznego na rynku


Następne projekty będą obejmowały działania przebiegające w dłuższej perspektywie czasowej. Wymagają one ścisłego współdziałania z władzami zarówno gminy Ożarów jak i  zaangażowania mieszkańców Lasocina (głównie finansowego). Ich celem jest podniesienie warunków życia mieszkańców, poprzez podwyższenie standardów infrastruktury technicznej i ochronę środowiska oraz podniesienie bezpieczeństwa na drogach na terenie całej gminy.
Priorytet II 
„Ochrona lokalnego środowiska naturalnego oraz dalszy rozwój infrastruktury technicznej na terenie sołectwa”
Projekty:
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
	Modernizacja drogi powiatowej Ożarów – Gliniany


Poprzez realizację kolejnego priorytetu wzrasta szansa na zmianę życia we wsi poprzez zwiększenie zainteresowania mieszkańców okolicznych miejscowości lub innych przyjezdnych osób (np. festynami), a przez to na pobudzenie aktywności mieszkańców w poszukiwaniu pozarolniczych źródeł zarobkowania. 
Priorytet III
„Promocja walorów turystycznych, rekreacyjnych, kulturowych i historycznych sołectwa”
Projekty:
	Upowszechnianie zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości Gliniany
z wykorzystaniem:

- Internetu
- Prasy lokalnej i centralnej 
- Promocji i reklamy bezpośredniej 

Priorytetowym celem wszystkich inwestycji i zamierzeń jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój zaplecza technicznego, kulturalnego, edukacyjnego, czy rekreacyjnego oraz poprawa zagospodarowania przestrzennego Glinian oraz uatrakcyjnienie obszarów wiejskich, jako miejsca zamieszkania. Istotny element działań w ramach Planu stanowi pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową.






9. Public Relations Planu odnowy Miejscowości Gliniany 

Public Relations, którego zadaniem jest upowszechnianie zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości Gliniany wśród przyszłych beneficjentów, wykonawców i innych osób zaangażowanych w życie społeczne tej miejscowości opierać się będzie na trzech kanałach informacji i promocji planów rozwojowych tej miejscowości: 
- Internet 
- Prasa lokalna i centralna 
- Promocja i reklama bezpośrednia 
Internet będzie głównym dostawcą informacji o kolejnych etapach wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Gliniany 
W witrynie internetowej Urzędu Gminy w Ożarowie w miejscach poświęconych aktualnościom oraz inwestycjom będą się pojawiały regularnie informacje na temat kolejnych inwestycji realizowanych zgodnie z Planem Odnowy Miejscowości. Internet służyć będzie również komunikacji pomiędzy bezpośrednio odpowiedzialnym za wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Gliniany (Urzędem Gminy w Ożarowie) a zainteresowanymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz działaczami społecznymi
Prasa lokalna i regionalna służyć będzie upowszechnianiu informacji w różnych kręgach potencjalnych beneficjentów i wykonawców Planu Odnowy Miejscowości Gliniany o stopniu zaawansowania realizacji tego dokumentu oraz sposobie jego monitorowania i wdrażania, kierując do źródła informacji, jakim będzie Internet. Regularne informacje na temat realizacji Planu Odnowy miejscowości będą się pojawiały w gminnej gazecie „Ożarów”, wydawanej przez Urząd Gminy w Ożarowie.






9. Metodologia

„Plan Odnowy Miejscowości Gliniany” opracowano przyjmując za podstawę szerokie konsultacje słoneczne z mieszkańcami sołectwa. Konsultacje te odbyła się w kilku formach: 
	debaty podczas zebrania wiejskiego mieszkańców, podczas której mieszkańcy mogli zgłaszać swoje postulaty i propozycje zapisów do Planu Odnowy Miejscowości. Celem spotkania było zidentyfikowanie celów i kierunków działania w poszczególnych obszarach życia społeczno – gospodarczego sołectwa. W zebraniu tym wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy.

wypełnienia przez mieszkańców anonimowej ankiety konsultacyjnej na temat obecnej sytuacji sołectwa i możliwych kierunków jego rozwoju.
dodatkowych konsultacji władz gminy z Radą Sołecką, która skupia liderów lokalnych.
indywidualnych rozmów z mieszkańcami miejscowości.
W wyniku tych konsultacji społecznych przygotowano główne priorytety rozwojowe sołectwa, będące wynikiem wcześniej zdefiniowanych w wyniku dyskusji słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń rozwojowych. Kolejnym krokiem procesu konsultacji społecznej było zdefiniowanie wizji rozwojowej miejscowości i w efekcie hierarchizacja zadań inwestycyjnych w poszczególnych obszarach życia społeczno - gospodarczego. 
W ten sposób na bazie konsultacji społecznych wypracowano spójny i w pełni akceptowany przez mieszkańców „Plan Odnowy Miejscowości Gliniany”, który stanowi warunek konieczny dla pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania (m.in. w ramach PROW 2007-2013) dla planowanych zadań inwestycyjnych.



