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UCHWAŁA Nr XXXV/240/2009 

Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 19 maja 2009 roku 




W sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy  Miejscowości Lasocin 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.

Zatwierdza Plan Odnowy Miejscowości Lasocin w Gminie Ożarów stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXII/150/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Lasocin w Gminie Ożarów.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik do uchwały Nr XXXV/240//2009
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 19 maja 2009 roku  
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Lasocin, 2008 r.


1. Wstęp 

Podstawą rozwoju sołectwa Lasocin jest poniższy dokument pn. „Plan Odnowy Miejscowości Lasocin”, 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 Lasocin 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 Lasocin” 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. 
W dalszej części opracowania przedstawiono sukcesywnie charakterystykę analizowanego sołectwa, przeprowadzono inwentaryzacje jego zasobów we wszystkich dostępnych aspektach oraz dokonano analizy SWOT miejscowości Lasocin. Na podstawie jej wyników sformułowano wizje rozwoju, priorytety rozwojowe tej miejscowości i zakres zadań inwestycyjnych służących ich realizacji (w formie arkusza planowania realizacji wizji rozwoju wsi). 
W ostatniej części niniejszego dokumentu określono zasady wdrażania Planu Odnowy miejscowości oraz narzędzia i okresy monitorowania stopniu jego realizacji. 
Podsumowując należy wyraźnie podkreślić, że „Plan Odnowy Miejscowości Lasocin” został opracowany w formie intensywnych konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa, co przedstawiono w podpunkcie „Metodologia”. Konsultacje to odbywały się kilkutorowo i równolegle w formie debaty na zebraniu wiejskim, anonimowych ankiet dla mieszkańców, rozmów indywidualnych oraz konsultacji z Radą Sołecką  udziale pracowników Urzędu Gminy. 
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.

Lasocin to miejscowość położona w województwie świętokrzyskim, powiecie opatowskim, gminie Ożarów z liczbą mieszkańców około 318.
Sołectwo znajduje się około 8 km na północny wschód od Ożarowa i około 5 km na zachód od rzeki Wisły, pomiędzy miejscowościami Szymanówka, Janów, Biedrzychów.
Lasocin został założony w 1547 r przez Andrzeja Lasotę podkomorzego lubelskiego, a prawa miejskie zostały nadane przez króla Zygmunta Augusta. Miasto powstało na tzw. „surowym korzeniu” - na miejscu wykarczowanym w lesie wchodzącym w skład wsi Dębno i było lokowane na prawie niemieckim.
Lasocin utracił prawa miejskie w roku 1869 r, podobnie jak wiele miast znajdujących się w zaborze rosyjskim. Kolejnymi właścicielami miasteczka byli Oleśniccy, którzy około 1662 r ufundowali tu kościół drewniany. Następnie w XVII osada była własnością rodów: Fedorowiczów, Zubińskich, Denhoffów, a w XIX Wierzbickich.
Mieszkańcy miasta utrzymywali się głównie z rolnictwa, gospodarki leśnej – drwale, tracze, w XIX wieku z tkactwa gdyż znajdowało się tu kilkadziesiąt warsztatów produkujących płótno. Po utracie praw miejskich w 1869 roku Lasocin stopniowo tracił znaczenie, nie podniósł się po zniszczeniach II wojny światowej.
Zabytki Lasocina to: kościół pw. Świętego Michała Archanioła wybudowany w latach 1930 – 1952 w stylu neoromańskim, na miejscu dawnego drewnianego kościoła, znajduje się przy południowo-wschodnim narożniku rynku. Drewniana chata z XIX w kryta strzechą znajduje się przy wylocie na Biedrzychów. Cmentarz parafialny założony XIX wieku z rzeźbami i krucyfiksami autorstwa miejscowych warsztatów kamieniarskich.
Obecnie mieszkańcy uzyskują dochody głównie z rolnictwa.



3. Inwentaryzacja zasobów miejscowości Lasocin.

W poniższej części Planu Odnowy Miejscowości zostanie przeprowadzona analiza zasobów sołectwa. Zestawienie to zostało ujęte w logicznym schemacie tabelarycznym, z podziałem z różne rodzaje występujących zasobów np. zasoby przyrodnicze, historyczno-kulturowe, społeczne, gospodarcze itd. W efekcie inwentaryzacja ta zawiera wykaz elementów materialnych oraz niematerialnych, które mogą być wykorzystane dla rozwoju miejscowości w działaniach na rzecz jego odnowy.

Typ zasobu
Opis zasobu jakim wieś dysponuje
Środowisko przyrodnicze, lokalizacja

Walory krajobrazu
Unikatowe walory krajobrazowe polegające na dużym zalesieniu terenu i malowniczym położeniu wzdłuż wąwozu Dziwiny, z licznymi miejscami na spacery, brak zakładów przemysłowych uciążliwych dla środowiska 

Rodzaj gleb, ewentualne kopaliny
Gleby wykorzystywane są do produkcji rolnej, głównie pszenno – buraczanej i sadownictwa (wiśnie)
Miejscowe tradycje kamieniarskie
Układ i dostępność komunikacyjna
Położenie przy szlaku komunikacyjnym; z rynku wychodzi kilka dróg powiatowych w kierunku okolicznych miejscowości jak Szymanówka, Janów, Biedrzychowice.
Pozostałe ulice są to lokalne gminne drogi. 
Drogi lokalne w złym stanie technicznym
Lokalizacja względem ośrodków miejskich
Bliskość położenia względem Ożarowa (10 km) oraz innymi miejscowościami w powiecie oraz Kielcami.
Środowisko kulturowe

Zabytki, unikatowe walory lokalnej architektury
Neoromański kościół p.w. Świętego Michała Archanioła z dzwonnicą.
Kapliczka stojąca wzdłuż pierzei południowej, 

Inne zabytkowe obiekty: drewniana chata z XIX w kryta strzechą; cmentarz parafialny założony XIX wieku z rzeźbami i krucyfiksami autorstwa miejscowych warsztatów kamieniarskich.

Walory ukształtowania przestrzeni publicznej
Brak profesjonalnie przygotowanych miejsc odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców, a w szczególności dzieci
Brak zagospodarowanego i przygotowanego centrum wsi skupiającego życie społeczne mieszkańców w różnym wieku
Obrzędy, zachowane tradycje, zwyczaje, legendy, gwara lokalna
Kultywowane od wielu lat tradycje dożynkowe, szopka noworoczna
Rokrocznie odprawiane przy kapliczkach przydrożnych tzw. nabożeństwa majowe i czerwcowe.
Organizacja lokalnych imprez kulturalno-rekreacyjnych np. festiwale i koncerty, odpusty w kościele, mecze piłki nożnej i siatkowej, obchody rocznicowe OSP, 

Wyróżniające się w sołectwie obiekty   i tereny użyteczności publicznej

Miejsca spotkań mieszkańców
Remiza OSP – niestety wewnątrz pomieszczenia znacznie zniszczone i od wielu lat nieremontowane; Dom Ludowy wymagający remontu
Stan lokalnej infrastruktury
Obecnie mieszkańcy mogą korzystać z sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, telekomunikacyjnej.
Brak jest natomiast kanalizacji, wodociągu
Rolnictwo

Charakterystyczne, lokalne profile produkcji roślinnej i zwierzęcej:
Dominują małe, maksymalnie kilkuhektarowe rodzinne gospodarstwa rolne, w których główne profile produkcji to pszenno – buraczane i sadownictwo (wiśnie)
Gospodarka

Główne podmioty gospodarcze na terenie sołectwa
Spółdzielnia Producencka „Nadwiślana”
Źródła dochodu mieszkańców
Oprócz rolnictwa znaczna część mieszkańców uzyskuje dodatkowe źródła dochodów pracując w Cementowni „Ożarów”
Inne
Nieliczne lokalne miejsca pracy dla mieszkańców sołectwa w sektorze usługowym
Aktywni lokalni działacze społeczni, organizacje ,stowarzyszenia
Ochotnicza Straż Pożarna w Lasocinie
Stowarzyszenie Miłośników Powiśla Świętokrzyskiego„Doły Biedrzychowskie”, 
Młodzieżowa drużyna piłkarska 


4. Charakterystyka planowanej inwestycji.

Przedmiotem inwestycji planowanej do dofinansowania w ramach Działania „Odnowa wsi” PROW 2007-2013 jest  modernizacja i przebudowa (rewitalizacja) rynku w Lasocinie. 
Rynek jest centralnym punktem miejscowości, główne przeznaczenie to funkcja oświatowa, kulturalna, religijna, ze szkołą, biblioteką, budynkiem OSP, kościołem. Spełnia funkcję komunikacyjną z przystankiem autobusowym, stąd wychodzą drogi powiatowe w różnych kierunkach. Pełni też funkcję rekreacyjną z niewielkim skwerem.
Zachowano istniejącą kompozycję przestrzenną rynku bez zmian.
Rynek jest czworobocznym nieregularnym placem o kształcie zbliżonym do trapezu, posiada sześć wylotów, główny przejazd w skos kierunek wschód-zachód. Sądząc po układzie kilku zachowanych najstarszych drewnianych domów, historyczny układ zabudowy był kalenicowy.
Długość pierzei południowej a,b,c, wynosi - 100 m, wschodniej c,d,e, - 100 m, północnej f,g,h, - 130 m i zachodniej j,k, - 35 m.
Plac jest podzielony funkcjonalnie na dwie trójkątne części. W południowej znajduje się szkoła podstawowa z salą gimnastyczną i boiskami, placem zabaw, studnią. W północnej znajduje się skwer z zielenią i przystanek autobusowy, plac parkingowy i manewrowy przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej.
Planuje 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. 
Zapewniono osobom niepełnosprawnym warunki do korzystania z urządzeń i zagospodarowania trenu, przewidziano bowiem modernizację nawierzchni przystanku, placu manewrowego, parkingu i chodników, likwidację barier architektonicznych przez obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych.
Rynek nie jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej.

Stan istniejący:
Zagospodarowanie rynku:
Teren rynku ograniczony jest ulicami Ożarowską, Dębińską, Biedrzychowską, Zapiecek, ma kształt zbliżony do trapezu o powierzchni około 7537 m2. Teren jest płaski, w części zachodniej skwer z zielenią wysoką i niską, w części wschodniej znajduje się teren szkoły podstawowej, w części północnej przystanek autobusowy i parking dla samochodów osobowych.
Główną funkcją rynku obecnie jest funkcja oświatowa, znajduje się Szkoła Podstawowa z salą gimnastyczną, boiskiem i terenem rekreacyjnym dla dzieci oraz przystanek autobusowy, przy skwerze znajduje się wiata przystankowa, w pierzei północnej położony jest budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, w pierzei południowej budynek w którym znajduje się biblioteka.
Przez rynek na skos przebiega główna droga przejazdowa z zachodu na wschód. Rynek ma kształt dość nie regularny i ma sześć wlotów, od zachodu dwie ulice równoległe Ożarowska i Zapiecek, od wschodu dwie ulice Dębińska i Biedrzychowska, od południa ulica bez nazwy, od północy ulica w kierunku na Janów. Przy narożniku południowo-wschodnim rynku znajduje się neoromański kościół p.w. Świętego Michała Archanioła z dzwonnicą.
Zabudowa:
W południowo-wschodniej części rynku znajduje się budynek Szkoły Podstawowej. Jest to budynek w kształcie litery L, murowany, dwukondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym, przekryty dachami wielospadowymi. Na dziedzińcu szkolnym znajduje się studnia przekryta zadaszeniem czterospadowym o konstrukcji drewnianej. Przy skwerze znajduje się wiata przystankowa która jest przeznaczona do remontu, przebudowy i modernizacji.
Pierzeja północna jest częściowo zabudowana budynkami wolnostojącymi mieszkalnymi oraz budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynki mieszkalne są murowane, w większości dwukondygnacyjne, z poddaszami nieużytkowymi, kilka budynków parterowych z poddaszami użytkowymi, przekryte dachami dwuspadowymi i wielospadowymi o małym nachyleniu. Budynek OSP jest murowany, dwukondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym, przekryty dachem czterospadowym o małym nachyleniu. Fragment pierzei jest nie zabudowany na długości 18 m. Pierzeja zachodnia jest najkrótsza, jest zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym, przykrytym dachem stromym wielospadowym. Pierzeja południowa jest zabudowana kilkoma budynkami wolnostojącymi, natomiast od strony kościoła jest niezabudowana. W narożniku południowo-zachodnim rynku znajduje się najstarszy budynek „Dom Ludowy” zbudowany w 1926 r, w którym na parterze znajduje się sklep a na piętrze pomieszczenia biblioteki. Budynek jest murowany z przyporami, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym przekryty dachem stromym dwuspadowym zwrócony ozdobnym szczytem w kierunku rynku.
Komunikacja:
Z rynku wychodzi kilka dróg powiatowych w kierunku okolicznych miejscowości jak Szymanówka, Janów, Biedrzychowice. 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 od strony północnej i zachodniej, wzdłuż pierzei północnej i zachodniej, częściowo przy skwerze. Przed budynkiem OSP znajduje się parking o nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych tzw. trylinki. 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 gazowa
➢ sieć energetyczna nn
➢ sieć oświetlenia terenu
➢ sieć telefoniczna
Zieleń :
Na rynku znajduje się zieleń niska i wysoka. Zieleń wysoka znajduje się wokół szkoły, kilkadziesiąt drzew liściastych i kilka modrzewi, na skwerze kilkadziesiąt drzew liściastych i jeden modrzew, wzdłuż pierzei północnej kilkanaście drzew liściastych. Drzewa liściaste o wysokości od 4 do 6 m, modrzewie o wysokości około 12 m. Zieleń niska to żywopłot od strony zachodniej i południowej skweru, wzdłuż pierzei zachodniej, oraz żywopłot i krzewy na terenie rekreacyjnym przed szkołą.





Opis projektowanego zagospodarowania terenu:
Zabudowa rynku wymaga remontu, przebudowy i modernizacji. 
W ramach prac przewiduje się wykonanie prac budowlanych w najstarszym budynku w Lasocinie – „Domu Ludowym”, w którym znajduje się Biblioteka Publiczna. Roboty budowlane to:
	wymiana stropów drewnianych na gęstożebrowe ceramiczno-betonowe

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 budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. Przewidywane roboty budowlane w budynku to:
	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

termorenowacja budynku - docieplenie ścian i ostatniego stropu
roboty tynkarskie i malarskie zewnętrzne
Do przebudowy i modernizacji przeznacza się wiatę przystankową znajdującą się przy skwerze w wymiarach 2,5 m x 4 m, wysokości 3 m. Zaprojektowano nową wiatę o lekkiej konstrukcji stalowej, przeszkloną, przekrytą dachem z poliwęglanu lub pleksiglasu z ławkami dla pasażerów.
Na skwerze zaprojektowano kilka niewielkich placyków i miejsc z ławkami  przeznaczone dla osób dorosłych.
Wykorzystano istniejący plac rekreacyjny dla dzieci przed szkołą i zakłada się jego modernizację, odnowienie i uzupełnienie o dodatkowe elementy. Przewiduje się przede wszystkim remont obudowy i zadaszenia studni. Obudowa to licówka kamienna i zabezpieczenie ocembrowania, zadaszenie w konstrukcji drewnianej na czterech słupach z zastrzałami, z dachem czterospadowym, przekrytym dachówką ceramiczną. Nawierzchnia alejek placu zostanie uzupełniona kostką betonową. Placyk dla dzieci zostanie wyposażony w huśtawki, drabinki, wieżyczki, ławki, kosze, zostanie uzupełniony żywopłot i zieleń niska.
Teren szkoły zostanie uzupełniony ławkami, stojakami na rowery oraz zielenią niską. Przy wiacie przystankowej przewidziano miejsce na tablicę informacyjną z mapą miejscowości.
Komunikacja główna kołowa odbywa się drogą powiatową na skos przez rynek w różnych kierunkach. Na północ w kierunku na Janów, na wschód w kierunku na Biedrzychów, na wschód w kierunku na Szymanówkę i dalej na Ożarów. Przewiduje się pozostawienie przystanku autobusowego na rynku w tym samym miejscu na przeciwko wejścia do szkoły podstawowej. Zostanie zmodernizowana nawierzchnia przystanku, parkingu dla samochodów osobowych i plac manewrowy przed budynkiem OSP. Nowa nawierzchnia z kostki betonowej.
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.
Zachowano istniejące kierunki komunikacji pieszej. Zaprojektowano jedynie kilka nowych placyków na skwerze. Przewiduje się modernizację nawierzchni chodników oraz likwidację barier architektonicznych. Zaprojektowano nawierzchnię przystanku, parkingów, z kostki betonowej o różnych kolorach z zaznaczeniem, pasów jezdni i miejsc postojowych, wydzielenie stanowiska dla samochodów osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia chodników i dojść pieszych z kostki betonowej w różnych kolorach i wzorach. Przewiduje się obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych.
Z kolei jeśli chodzi o infrastrukturę techniczną to władze Gminy wykonały już projekty modernizacji sieci wodociągowej i sieci oświetlenia zewnętrznego terenu.
Zaprojektowano także dosadzenie i uzupełnienie zieleni niskiej. Szczególnie powinny być nasadzenia żywopłotów, bylin cieniolubnych, krzewów niskich, na skwerze i na terenie przy studni, szkole podstawowej.
5. Spis proponowanych zadań inwestycyjnych dla sołectwa Lasocin, od roku 2008 w perspektywie następnych 7 lat:

Nazwa planowanej inwestycji
Planowany okres realizacji
Szacunkowy koszt całkowity i potencjalne źródła finansowania
Okres realizacji
Zakres inwestycji
Beneficjenci
1. Kompleksowa modernizacja i przebudowa (rewitalizacja) Rynku w Lasocinie
1.820.000 PLN
Fundusze UE (PROW 07-13
Działanie „Odnowa i rozwój wsi”) oraz budżet Gminy Ożarów
2008 - 2010
- modernizacja budynku „Domu Ludowego”, w którym znajduje się obecnie Biblioteka Publiczna
- modernizacja budynku OSP
- modernizacja wiaty przystankowej
- modernizacja placu rekreacyjnego dla dzieci
- zabezpieczenie i modernizacja studni 
- urządzenia i elementy małej architektury (m.in. stojaki na rowery)
- tablica informacyjna z mapą miejscowości przy wiacie przystankowej
- stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych na Rynku
- odnowienie chodników i likwidacja barier architektonicznych np. obniżenie krawędzi chodników przy przejściach dla pieszych
- dosadzenie i uzupełnienie tzw. zieleni niskiej (żywopłoty, krzewy itd.)
Mieszkańcy sołectwa Lasocin, turyści i inne osoby przyjezdne
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej
4.000.000 PLN
Fundusze UE, budżet Gminy Ożarów
2009-2010
Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami, wymiana starych rur azbestowych w istniejącej sieci wodociągowej
Mieszkańcy sołectwa Lasocin
3. Rozbudowa i termomodernizacja Zespołu Szkół i Przedszkola w Lasocinie
661.000 PLN
budżet Gminy Ożarów
2010-2011
Dobudowanie szatni do istniejącego budynku szkoły, docieplenie elewacji budynku
Dzieci i Młodzież uczęszczająca do Zespołu Szkół w Lasocinie
4. Utworzenie zakładu przetwórstwa owocowo - warzywnego
Brak danych
Inwestor prywatny
2008-2010
Zakład przetwórczy ma powstać na bazie istniejącej obecnie Spółdzielni Producenckiej „Nadwiślanka”
Rolnicy, należący obecnie oraz planujący przystąpić w przyszłości do Spółdzielni Producenckiej „Nadwiślanka” (m.in. plantatorzy wiśni)
5. Wymiana oświetlenia
ulicznego, budowa chodników
1.000.000 PLN
Budżet gminy Ożarów,
Fundusze UE
2009-2011

Mieszkańcy sołectwa Lasocin, turyści i inne osoby przyjezdne















6. Analiza SWOT w ramach Planu Odnowy Miejscowości Lasocin

Nazwa analizy “SWOT” jest skrótem od pierwszych liter angielskich słów angielskich: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, oznaczających kolejno: Siły (Silne strony), Słabości (Słabe strony), Szanse i Zagrożenia.  W literaturze spotkać można bardzo różne próby jej zdefiniowania. Przeważają przy tym ujęcia, zgodnie z którymi analiza SWOT to:
	„Kompleksowa metoda służąca do badania otoczenia obszaru i analizy jego wnętrza”,

„Jedna z metod rejestracji i klasyfikacji czynników warunkujących strategię obszaru”,
„Jedno z podstawowych narzędzi planowania strategicznego obszaru/ regionu,
 „Metoda oceny sytuacji strategicznej obszaru/regionu”.

Należy podkreślić, że w aspekcie opracowania Planu Odnowy Miejscowości dla sołectwa Lasocin. Analiza SWOT jest bardzo ważnym narzędziem planistycznym, dzięki któremu mieszkańcy miejscowości Lasocin mogli wskazać główne słabe i mocne strony sołectwa w którym żyją oraz dotyczące go szanse i ewentualne bariery rozwojowe na przyszłość. Te wskazania mieszkańców, powstałe podczas etapu konsultacji społecznych podczas opracowywania Planu, dzięki zastosowaniu schematu logicznego analizy SWOT umożliwiły sformułowanie wizji rozwoju sołectwa oraz priorytetów rozwojowych i potencjalnych działań inwestycyjnych na najbliższe lata. Zgodnie z najlepszą wiedzą uczestników konsultacji społecznych analizowano silne i słabe strony sołectwa oraz szanse i zagrożenia zewnętrzne. 
Przeprowadzona analiza SWOT pozwoliła na: 
	identyfikację i analizę szans i zagrożeń w otoczeniu sołectwa Lasocin,

identyfikację i analizę mocnych i słabych stron sołectwa Lasocin w każdym z obszarów kluczowych oraz z uwzględnieniem perspektywy ogólnogminnej.
Wyniki analizy SWOT dla sołectwa Lasocin znajdują się w poniższej tabeli:

Silne strony
Słabe strony

	Dobre, żyzne gleby sprzyjające intensywnej produkcji rolnej, w szczególności nowoczesnemu sadownictwu
	Możliwość przygotowania potencjalnych terenów pod inwestycje
	Atrakcyjność turystyczno – rekreacyjna gminy

(położenie w rejonie nadwiślańskim, lessowy krajobraz np. wąwozy, potencjał dla agroturystyki)
	Bliskość miasta Ożarów i dobra komunikacja z innymi miejscowościami

Dziedzictwo kulturowe (kapliczki, kościół, rynek, biblioteka, cmentarz)
	Otwartość władz gminy Ożarów i sołectwa Lasocin na inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych
Duża mobilizacja i organizacja społeczności Lasocina
8.Możliwość zagospodarowania i modernizacji niewykorzystanych w pełni zasobów Rynku

1. Brak inwestora strategicznego na terenie gminy Ożarów
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, względem posiadanego potencjału, podmiotów gospodarczych na terenie sołectwa Lasocin 
5. Brak skanalizowania i zwodociągowania sołectwa
6. Brak infrastruktury  turystyczno – rekreacyjnej (boisk sportowych, możliwości organizowania imprez  plenerowych na rynku)
7. Niska opłacalność produkcji rolnej
8. Częste klęski żywiołowe w rolnictwie, w szczególności w lokalnym sadownictwie np. susze, przymrozki
9. Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców
10.Zły stan techniczny i brak dostatecznego wyposażenia świetlic  wiejskich (Dom Ludowy, budynek OSP), 
11. Brak centrum informacji turystycznej, systemu promocji turystyki lokalnej, tablic informacyjnych w Lasocinie

Szanse
Zagrożenia

1. Potencjał przyrodniczo-turystyczny gminy.
2. Możliwy napływ ludności miejskiej na wypoczynek, szczególnie weekendowy
3. Wystarczająca przestrzeń inwestycyjna,
4. Dostępność zewnętrznych środków finansowych Unii Europejskiej 2007-2013 i krajowych na rozwój społeczno-gospodarczy gminy Ożarów we współpracy z Radą Sołecką Lasocina
5. Możliwość prowadzenia takiej produkcji rolnej, w szczególności nowoczesnej zintegrowanej produkcji sadowniczej, która odpowiadałaby potrzebom rynku regionalnego, krajowego i zagranicznego, w tym UE, 
7. Tworzenie i wspieranie pozarolniczych miejsc pracy na terenie sołectwa np. zakładu przetwórczego na bazie istniejącej obecnie Spółdzielni Producenckiej „Nadwiślanka”
8. Planowana realizacja programów Odnowy wsi w kolejnych sołectwach z funduszy UE 
9. Przychylne nastawienie samorządu gminnego
    do inicjatyw społecznych.
10. Dostępność kredytów i dotacji dla młodych rolników

1. Niezadowalający stan infrastruktury wodno-sanitarnej
2.  Wysokie bezrobocie na terenie gminy i ubożenie społeczeństwa
3. Skomplikowane i długotrwałe procedury korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania dla inwestycji planowanych przez władze gminy Ożarów
5. Brak stabilizacji cen w rolnictwie (sadownictwo) oraz systematyczny wzrost cen energii i paliw do produkcji rolnej
6. Niż demograficzny odbijający się w liczbie uczniów na terenie sołectw gminy
7. Brak funduszy na utrzymanie zabytków (kościołów, kapliczek, pomników przyrody)
8.Niska dostępność do Internetu na terenie gminy 
9.Brak oferty turystycznej (np. dla grup zorganizowanych)




Podsumowując:
Głównym atutem sołectwa są jego walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz atrakcyjne położenie w pobliżu  miasta Ożarów. Silną stroną sołectwa Lasocin jest duża mobilizacja i organizacja społeczności Lasocina poszukującej nowych, dostosowanych do wymogów UE pozarolniczych źródeł zarobkowania. Stąd inicjatywa utworzenia na bazie istniejącej obecnie Spółdzielni Producenckiej „Nadwiślanka” zakładu przetwórczego i zwiększenie produkcji warzyw i owoców w nowoczesnym sadownictwie. 
W Lasocinie powstało także Stowarzyszenie Miłośników Powiśla Świętokrzyskiego "Doły Biedrzychowskie". Założyło je 17 osób, bo jak twierdzą kochają przyrodę. Ich celem jest zagospodarowanie i udrożnienie (m.in. usunięcie krzaków) drogi, która prowadzi wzdłuż najdłuższego i najpiękniejszego wąwozu Dziwiny oraz utworzenie ścieżki rowerowej o dł. ok. 4 km.
Dodatkowo Lasocin posiada atrakcyjne, niezagospodarowane przestrzenie dla rozwoju wypoczynku sobotnio-niedzielnego oraz aktywnej turystyki pieszej i rowerowej (np. lessowe wąwozy, kapliczki przydrożne itd.). Na terenie gminy znajdują się również wolne tereny inwestycyjne dla małych i większych podmiotów gospodarczych.
Samorząd traktuje priorytetowo możliwość pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowych, w szczególności funduszy unijnych na realizacje zarówno gminnych projektów inwestycyjnych, jak i bezpośrednie wsparcie inwestycyjne poszczególnych sołectw. Potwierdzeniem tego jest otrzymanie dofinansowania z Funduszu Norweskiego na termomodernizację Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie. 
Najważniejszymi słabymi stronami sołectwa są nie doinwestowane gospodarstwa rolne oraz brak inicjatyw hamujących emigrację ludzi młodych i wykształconych (bezpłatne dokształcanie młodzieży, brak inwestorów tworzących nowe miejsca pracy). 
W sterze infrastruktury technicznej  brakuje widoczny jest brak sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Lasocin. Rozwój hamuje również niezadowalający stan lokalnych dróg gminnych i powiatowych. 
 Słabymi stronami w sferze społecznej są : niski przyrost naturalny oraz zbyt małe środki na opiekę społeczną. Mieszkańcy Lasocina wskazują również na niewystarczająca bazę sportowo-rekreacyjną w ich sołectwie (lokalne boiska piłkarskie, mini place zabaw, świetlice wiejskie) oraz nikłe nakłady na zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego (centrum wsi-rynek, cmentarz, kościół). Mieszkańcy wskazywali także na konieczność zwiększenia nakładów na rozbudowę infrastruktury technicznej (np. brak kanalizacji, wodociągów, budowę chodników i wymianę oświetlenia), a także ograniczenia bezrobocia, poprawy rynku pracy oraz zdecydowanej walki z patologiami społecznymi. Problemem społeczności lokalnej jest również brak możliwości bezpłatnego dokształcania młodzieży i perspektyw na przyszłość. 

Najbardziej istotną szansą rozwojową sołectwa  Lasocin jest potencjał przyrodniczo-kulturalny oraz potencjał produkcyjny lokalnego nowoczesnego sadownictwa. Rozwój małego przetwórstwa rolno – spożywczego w gospodarstwach na bazie funduszy UE dostępnych w latach 2007-2013, oraz intensywne korzystanie z dostępnych dla rolnictwa funduszy UE (tzw. premia dla młodego rolnika, gospodarstwa niskotowarowe, modernizacja gospodarstw rolnych itd.) to główne szanse rozwojowe dla lokalnych producentów rolnych. Całe sołectwo charakteryzuje się dobrym stanem środowiska naturalnego. Dużą szansą rozwojową byłoby pozyskanie inwestorów zewnętrznych, którzy stworzyliby na terenie gminy pozarolnicze miejsca pracy. Szczególną szansą rozwojową dla mieszkańców Lasocina stanowi możliwość wykorzystania potencjału przyrodniczo-turystycznego, poprzez rewitalizację rynku i jego otoczenia.
Głównymi zagrożeniami zewnętrznymi dla rozwoju sołectwa Lasocin są zbyt niskie dochody z produkcji rolnej, brak środków finansowych i przygotowania merytorycznego mieszkańców do otwierania własnej działalności gospodarczej oraz znaczne koszty budowy i modernizacji bazy rekreacyjno-kulturalnej, która w pełni umożliwiłaby korzystanie potencjału sołectwa.

7. Wizja i misja sołectwa Lasocin


Wizja jest ujęciem koncepcyjnym przyszłego stanu sołectwa Lasocin. Dzięki ustalonej przez mieszkańców, będących uczestnikami procesu planowania strategicznego, spójnej wizji swojej miejscowości powstaje czynnik jednoczący społeczność lokalną. Mieszkańcy, w efekcie opracowania, wyrażonego w Planie Odnowy Miejscowości, spójnego i długofalowego planu rozwoju swojego sołectwa za swój podstawowy cel działalności społecznej powinny uważać realizację celów i zadań cząstkowych zapisanych w Planie. 
Prawidłowo sformułowana wizja strategiczna powinna posiadać długofalową perspektywę, co powoli na zmianę podejścia związanego z rozwiązywaniem jedynie bieżących spraw na dbałość o przyszły stan i rozwój wspólnoty sołeckiej. Różny jest kontekst formułowania wizji dla różnych sołectw, ponieważ może ona przyjąć charakter całościowego ujęcia funkcjonowania wspólnoty lub wskazywać jakiś przeważający obszar rozwojowy. 
W analizie SWOT podkreślono źle ocenione w konsultacjach społecznych kwestie dotyczące jakości życia ludzi w miejscowości Lasocin. Wg mieszkańców brak wykorzystania atutów jakie posiada Lasocin tj. walorów dziedzictwa kulturowego (zabytkowe centrum wsi-rynek, cmentarz, kościół), a także - mimo integracji i zaangażowania społecznego tutejszych mieszkańców - brak miejsca spotkań dorosłych, młodzieży i dzieci (zły stan techniczny budynku OSP, Domu Ludowego, brak zagospodarowania otoczenia rynku oraz boisk sportowych). Mieszkańcy wskazywali także na konieczność zwiększenia nakładów na rozbudowę infrastruktury technicznej (np. brak kanalizacji, wodociągów, chodników, oświetlenia), 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. 

Na podstawie analizy SWOT oraz konsultacji społecznych sformułowana została następująca wizja sołectwa Lasocin:

Lasocin to moja małą Ojczyzna – tu mieszkam, pracuję i działam społecznie

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. 

Natomiast pierwszym krokiem w formułowaniu misji jest podjęcie się wysiłku wypracowania wspólnego i spójnego Planu Odnowy Miejscowości. Poprzez stworzenie spójnego dokumentu wyznaczającego długofalowy rozwój sołectwa powstaje impuls, zarówno do większej aktywności społecznej samych mieszkańców, jak i uwzględnienia przez władze gminy składanych przez te osoby propozycji i postulatów dotyczących dalszego rozwoju miejscowości. 
Właśnie taka aktywność mieszkańców sołectwa Lasocin to pierwszy, bezcenny kapitał społeczny powstały w efekcie prac nad Planem Rozwoju Miejscowości. Misja jest w tym przypadku szerokim opisem sposobu realizacji wizji przez mieszkańców, reprezentowanych przez Radę Sołecką. Zdefiniowana poniżej misja wyraża charakter miejscowości, jej niepowtarzalnego „ducha”, jej kapitał przyrodniczy i środowiskowy. Dlatego też skuteczne wypełnienie misji zależy od zasad, jakimi kierują się mieszkańcy i konsekwencji w osiąganiu wizji przyszłego stanu. 
Dobrze sformułowana misja musi posiadać cechy, które będą uwzględniały konkretne kierunki rozwoju, marzenia i wyzwania całej społeczności lokalnej oraz w jasny sposób podkreślać: jaki jest wspólny cel mieszkańców i co zamierzają robić by ten cel osiągnąć. Kierując się tymi wskazówkami, w drodze konsultacji społecznych wypracowano następującą misję miejscowości Lasocin.

Miejscowość Lasocin to kapitał unikatowych walorów przyrodniczo-historycznych oraz aktywności społecznej jej mieszkańców. Bogactwo to mieszkańcy chcą pomnożyć poprzez:
-	wykorzystanie zasobów wewnętrznych i środków zewnętrznych (głównie Unii Europejskiej np. PROW 2007-2013, RPO 2007-2013) dla dynamicznego rozwoju sołectwa,
-	pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców i włączeni ich do wspólnych działań na rzecz rozwoju sołectwa,
-	dążenie do dalszej specjalizacji i promocji lokalnej produkcji oraz wspieranie lokalnej przedsiębiorczości,
-	zwiększenie dochodów mieszkańców poprzez wspieranie rozwoju agroturystyki i promocję walorów przyrodniczo-rekreacyjnych sołectwa,
-	dążenie do poprawy stanu infrastruktury społecznej i poprawy jakości życia mieszkańców.

Powyższa misja pozwoli na kontrolę podejmowanych działań przez całą wspólnotę, ale przede wszystkim jej szeroki charakter pozwala na ambitne podejmowanie wyzwań sformułowanych w wizji. Podkreśla, iż sprawą pierwszorzędną nie jest jedynie poprawa dochodów mieszkańców, lecz również promocja unikatowych walorów sołectwa i pobudzenie aktywności społecznej jego mieszkańców.

8. Arkusz Planowania Długoterminowego dla sołectwa Lasocin

Poniższy arkusz zawiera układ zaproponowanych przez mieszkańców miejscowości, w drodze dyskusji i konsultacji, priorytetów rozwojowych mających przyczynić się do realizacji zdefiniowanej wizji rozwoju sołectwa oraz konkretnych projektów wpisujących się w dany priorytet.
Należy podkreślić, że zdefiniowane poniżej priorytety rozwojowe będą realizowane równolegle, w miarę możliwości związanych z kosztami planowanych inwestycji oraz koniecznością spełnienia wszystkich wymogów prawnych (np. kompletna dokumentacja) dla każdej inwestycji. W miarę dalszego zaawansowania prac przy wskazanych poniżej projektach, ich dokumentacja techniczna będzie kompletowana i uszczegółowiana. Rolę wiodącą powinna tutaj odgrywać Rada Sołecka, jako podmiot aktywnie monitorujący postęp prac przygotowawczych na szczeblu gminy.


Wizja Rozwoju Sołectwa Lasocin:

Lasocin to moja małą Ojczyzna – tu mieszkam, pracuję 
i działam społecznie
Priorytet nr 1
Promocja walorów turystycznych, rekreacyjnych, kulturowych i historycznych sołectwa
Priorytet nr 2
Rozwój lokalnej bazy sportowej, rekreacyjnej i edukacyjnej
Priorytet nr 3
Ochrona lokalnego środowiska naturalnego oraz dalszy rozwój infrastruktury technicznej

Priorytet nr 4
Wzrost aktywności lokalnej mieszkańców oraz dążenie do stworzenia pozarolniczych
Źródeł dochodów
Planowane projekty:
1. Kompleksowa przebudowa i modernizacja (rewitalizacja) Rynku w Lasocinie

Planowane projekty:
2. Rozbudowa i termomodernizacja Zespołu Szkół i Przedszkola w Lasocinie


Planowane projekty:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej
2. Wymiana oświetlenia
ulicznego, budowa chodników

Planowane projekty:
1. Utworzenie zakładu przetwórstwa owocowo - warzywnego


Priorytetowym celem wszystkich inwestycji i zamierzeń jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój zaplecza technicznego, kulturalnego, edukacyjnego i rekreacyjnego oraz poprawa zagospodarowania przestrzennego Lasocina.. 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 (np. tradycje kamieniarskie).























9. Harmonogram realizacji POM-u i zarządzanie projektem i inwestycją po jej realizacji.

ZADANIE
ODPOWIEDZIALNI
TERMIN REALIZACJI
Uchwalenie Planu Odnowy Miejscowości Lasocin na zebraniu mieszkańców
Rada Sołecka
Kwiecień 2008
Zatwierdzenie Planu Odnowy miejscowości Lasocin przez Radę Gminy
Rada Gminy
Kwiecień-Maj 2008
Przygotowanie kompletu wymaganej dokumentacji dla inwestycji priorytetowych w sołectwie
Burmistrz, Rada Sołecka

Kwiecień-Maj 2008
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Działania 3.4. „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007 - 2013
Burmistrz, Rada Sołecka

Maj 2008
Realizacja priorytetowej inwestycji Przebudowa Rynku w Lasocinie
Urząd Gminy, Rada Sołecka
Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, który będzie sporządzony na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 3.4. „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013
Realizacja pozostałych inwestycji wskazanych w Planie Odnowy Miejscowości Lasocin
Urząd Gminy, Rada Sołecka
Lata 2008-2013
Monitoring realizacji Planu Odnowy Miejscowości, na zebraniach mieszkańców sołectwa, odbywających się nie rzadziej niż raz do roku
Rada Sołecka
Raz do roku – zebranie wiejskie
Ocena efektów realizacji Planu Odnowy Miejscowości dla sołectwa Lasocin
Rada Gminy
Raz do roku – podczas sesji absolutoryjnej Rady Gminy
Podsumowanie rezultatów wdrożenia Planu Odnowy Miejscowości
Burmistrz, Rada Sołecka, Rada Gminy

2013 r.













10. Zasady opracowania Planu Odnowy Miejscowości - metodologia

„Plan Odnowy Miejscowości Lasocin” opracowano przyjmując za podstawę wyniki debaty i konsultacji społecznych z mieszkańcami.
Na podstawie tych konsultacji, używając narzędzia analizy SWOT, która przedstawia silne strony (wewnętrzne) miejscowości, słabe strony (wewnętrzne), szanse (zewnętrzne) i zagrożenia (zewnętrzne) postawiono pytanie; - Jakie działania należy podjąć, aby zniwelować słabe strony miejscowości, uniknąć zdefiniowanych zagrożeń, a jednocześnie wyeksponować mocne strony sołectwa i w pełni wykorzystać określone na najbliższe lata szanse rozwojowe?
Na podstawie tak postawionego pytania przygotowano ankietę konsultacyjną ,którą anonimowo wypełnili mieszkańcy sołectwa. Jej wyniki pozwoliły na zdefiniowanie głównych priorytetów rozwojowych, opartych na wynikach analizy SWOT, której elementy powstały w drodze konsultacji społecznych. Kolejnym krokiem procesu konsultacji społecznej była hierarchizacja celów w poszczególnych obszarach życia społeczno - gospodarczego. Przyjęto, że wyróżnione priorytety mają charakter równorzędny, ponieważ bez ich realizacji ta miejscowość nie może się harmonijnie rozwijać. .
Jednocześnie mieszkańcy zgłaszając inwestycje niezbędne do realizacji na terenie swojej miejscowości dokonali ich hierarchizacji poprzez dyskusję i wskazania w anonimowych ankietach. Czynniki te miały decydujący wpływ na  hierarchizację planowanych w najbliższych latach inwestycji w poszczególnych obszarach rozwoju społeczno – gospodarczego.
	Tak zrealizowana metoda pracy nad „Planem Odnowy Miejscowości Lasocin”, pozwoliła wypracować dokument, który wyraża oczekiwania i postulaty jej mieszkańców w zakresie kierunków rozwojowych swojego sołectwa w najbliższych latach.


