
UCHWAŁA NR XVII/105/2016
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy wsi Śniaty na lata 2016-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. , poz. 
446.) Rada Miejska Wielichowa uchwala co następuje:

§ 1. 

Zatwierdza się Plan Odnowy wsi Śniaty na lata 2016-2020, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wielichowa

Genowefa Feldgebel
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Wstęp 

 

 
 Wieś jest prawdziwą ostoją tradycji i kultury, źródłem obyczajów. To bogactwo wielu 

wartości niedostępnych dla mieszkańców miast. Jednak polskie wsie są często postrzegane 

jako obszary zacofane technicznie i mentalnie, o zaniedbanej infrastrukturze. Zmiana tej 

sytuacji powinna stać się priorytetowym celem działania każdej gminy. Dla zapewnienia 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich niezbędne jest zapewnienie wielofunkcyjności 

rolnictwa i wsi, zwiększenie funkcji gospodarczych i społecznych wsi, ochrona środowiska na 

obszarach wiejskich, ograniczenie bezrobocia oraz poprawa warunków życia ludności 

wiejskiej. Zmiany te muszą jednak mieć swoje źródło w inicjatywie mieszkańców danego 

sołectwa. Warunkiem niezbędnym do aktywnego włączenia się miejscowości wiejskich w 

realizację przedsięwzięć na rzecz rozwoju i promocji lokalnych walorów kulturowych i 

przyrodniczych jest integracja społeczności lokalnej wokół budowy wspólnego planu 

działania, który można nazwać planem odnowy dla wsi. W dniu 27 lipca 2016 r. uchwałą 

Zebrania Wiejskiego wsi Śniaty powołana została Grupa Odnowy Wsi , w składzie : 

1. Wacław Nowak- Lider Grupy 

2. Danuta Małyszek 

3. Tomasz Frąckowiak 

4. Jan Grochowy 

5. Jerzy Kostrzewa 

Zadaniem Grupy Odnowy Wsi było wypracowanie wspólnie z mieszkańcami wsi strategii 

rozwoju wsi. W dalszej kolejności Grupa Odnowy Wsi odpowiadać będzie za wdrożenie 

wypracowanego planu odnowy i realizację zaplanowanych przedsięwzięć.   
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1 Charakterystyka miejscowości 

1.1 Położenie i obszar miejscowości 

 

 Wieś Śniaty jest położona w województwie wielkopolskim, w powiecie grodziskim, w 

gminie Wielichowo. Sołectwo Śniaty leży w obrębie geodezyjnym nr 0008, który  zajmuje 

obszar 720,10  ha. 

 

 
 

 

 

Rysunek 1 Obszar Gminy Wielichowo 
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1.2 Demografia 

   

 Miejscowość  zamieszkuje 631 osób  ( według stanu na dzień 01.01.2016 r.). 

Mieszkańcy Śniat stanowią  ok. 9 %  ogólnej liczby mieszkańców gminy Wielichowo.  

Porównując  ostatnie lata można zauważyć tendencje malejącą, co związane jest z 

umieralnością oraz migracją młodych poza teren swojej miejscowości.  

 

 

Tabela 1. Liczba mieszkańców wsi Śniaty w latach 2011-2016 

 

Lp. Rok Liczba osób 

1 2016 631 

2 2015 635 

3 2014 633 

4 2013 646 

5 2012 642 

6 2011 656 

 

2 Analiza zasobów sołectwa 

2.1 Infrastruktura techniczna 

2.1.1 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

 

 W miejscowości Śniaty istnieje sieć wodociągowa o łącznej długości   8 km oraz 140 

przyłączy o długości 4,8 km. Mieszkańcy Śniat są zaopatrywani w wodę ze stacji uzdatniania 

wody w Wielichowie. Na terenie wsi nie ma sieci kanalizacyjnej. Rozwiązaniem problemu 

gospodarki ściekowej w Śniatach są przydomowe oczyszczalnie ścieków, jest ich obecnie na 

terenie wsi 54 szt., ich budowa jest częściowo finansowana z budżetu gminy.   Z gospodarstw,  
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które nie posiadają  własnych oczyszczalni ścieki są wywożone wozami asenizacyjnymi na 

oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w Wielichowie-Wsi.  

2.1.2 Sieć gazowa 

 

Wieś Śniaty jest zgazyfikowana. Przez obszar gminy przebiega magistralny gazociąg 

wysokiego ciśnienia DN150 mm relacji Kotowo – Rostarzewo – Siedlec. Doprowadzenie 

gazu do gminy odbywa się gazociągiem obocznym wysokiego ciśnienia DN 100 mm 

Augustowo – Łubnica. We wsi Łubnica znajduje się stacja redukcyjno – pomiarowa 1° o 

przepustowości Q = 4000 m³/godz. Długość sieci gazowej na terenie gminy wynosi 83,65 km, 

a liczba czynnych przyłączy wynosi 622 szt. W 2013 r. z sieci gazowej korzystało 2617 osób, 

co stanowiło 38,2% mieszkańców gminy. Wmieście Wielichowo z gazu korzysta ok. 60% 

mieszkańców, natomiast na terenach wiejskich – 30%. 

2.1.3 Gospodarka odpadami komunalnymi 

 

 

Gmina Wielichowo należy do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania 

Odpadów „SELEKT” realizującego w jej imieniu zadania z zakresu zagospodarowania 

odpadów komunalnych we wszystkich miejscowościach należących do gminy.  

 

2.1.4 Infrastruktura  drogowa 

 

 Przez Śniaty przebiega droga wojewódzka numer 312 Rakoniewice – Czacz, o 

długości 1,9 km. Poza droga wojewódzką istnieje droga gminna Śniaty – Siekowo  nr 544524 

P (o długości 2,530 km) oraz  droga gminna  Śniaty – gr. gminy Przemęt  nr 544525P (od 

drogi gminnej 544524 do drogi powiatowej  3573 P). Pozostałe drogi to drogi wewnętrzne. 
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2.2 Infrastruktura społeczna i gospodarcza 

 

2.2.1 Ochrona zdrowia 

 

 Na terenie Śniat nie ma przychodni lekarskiej. Mieszkańcy wsi , w zakresie 

podstawowej opieki medycznej mają możliwość korzystania z usług Przychodni Lekarza 

Rodzinnego w Wielichowie lub Centrum Medycznego SALUS w Wilkowie Polskim. 

 

2.2.2 Oświata 

 

W Śniatach działa Przedszkole samorządowe oraz  filia Szkoły  Podstawowej im. Kompanii 

Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim, do której uczęszczają dzieci 

klas I-III . Klasy IV- VI uczą  się w placówce w Wilkowie Polskim. Młodzież ze Śniat 

dojeżdża do  gimnazjum w Wielichowie oddalonym  o ok. 7 km. 

 

2.2.3 Kultura i sport  

 

 W Śniatach funkcjonuje świetlica wiejska, która stanowi miejsce spotkań 

mieszkańców wsi. Na najbliższe lata zaplanowano modernizację świetlicy wiejskiej i 

zagospodarowanie terenu wokół niej. W Śniatach działa klub sportowy o nazwie „Obra 

Śniaty” oraz zespół „Śniatki” , który tworzą dzieci z miejscowego przedszkola. Zespół 

występuje podczas festynów i imprez odbywających się zarówno  na terenie wsi (np. 

„Powitanie lata”) jak i na terenie całej gminy Wielichowo takich jak coroczne „Święto 

Pieczarki”. 

We wsi aktywnie działa Rada Sołecka, Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej  oraz Koło 

Gospodyń Wiejskich. Organizacje te współdziałają ze sobą  przy realizacji wspólnych 

przedsięwzięć służących mieszkańcom wsi.  

Na terenie wsi słabo rozwinięta jest baza sportowo –rekreacyjnych gdzie młodzież mogłaby 

rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności sportowe.   Istniejące boisko trawiaste wymaga 

remontu i zakupu nowego wyposażenia. Brak placu zabaw dla najmłodszych dzieci, gdzie  

mogłyby spędzać wolny czas.  
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2.2.4 Bezpieczeństwo publiczne  

 

Bezpieczeństwo mieszkańcom zapewnia Komisariat Policji w Rakoniewicach- Rejon 

Miasta i Gminy Wielichowo. Wieś Śniaty należy do rejonu dzielnicowych nr 5, który 

obejmuje wsie Celinki, Dębsko, Piotrowo Wielkie, Prochy, Pruszkowo, Reńsko, Śniaty, 

Wilkowo Polskie, Ziemin, , Gradowice, Augustowo, Łubnica, Zielęcin, Trzcinica  

 

2.2.5 Działalność gospodarcza i usługowa 

 

 Na terenie wsi Śniaty działalność gospodarczą prowadzą 54 podmioty znajdujące się 

w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej .    

. 

2.2.6 Rolnictwo 

 

 Podstawą utrzymania mieszkańców Śniat w głównej mierze jest rolnictwo. Na terenie 

wsi działa 125  indywidualnych  gospodarstw  rolnych .  

 

Powierzchnia 

gospodarstwa 

Ogólna liczba 

do 2 ha 27 

2 ha – 5 ha 42 

5 ha – 7 ha 15 

7 ha -10 ha 19 

10 ha – 15 ha 18 

Pow. 15 ha 4 

RAZEM 125 

 

Tabela 1 Struktura gospodarstw rolnych w m. Śniaty 
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2.3 Zabytki, dziedzictwo kulturowe 

 

W wykazie zabytków znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków  znajdują się 

budynki i zabudowania położone na terenie Śniat  takie jak: 

1. Zespół szkoły, ul.Szkolna nr 3:  

      a. szkoła, mur., 1910,  

      b. budynek gospodarczy, mur., 1910.  

2. Zajazd, ul. Wielichowska 52, mur., ok. poł. XIX.  

3. Karczma, ul. Wielichowska 8, ob. dom, mur., 1897.  

4. Zespół folwarczny Śniaty I, ul. Szkolna: 

                 a. dworek rządcy, mur., 2 poł. XIX, ob. ruina. 

                 b. stajnia, ob. magazyn.,mur., 2 poł. XIX.  

5. Pozostałości zespołu folwarcznego Śniaty, ul. Fr. Ratajczaka nr 41: 

                 a. dom, mur., 3 ćw. XIX. 

6. ul. Ratajczaka : 

Zagroda NR 84:  

      a. dom, mur., 4 ćw. XIX,  

      b. obora, mur., 4ćw. XIX,  

      c. stodoła, szach., 1894. 

Dom NR 6, mur., 4 ćw. XIX.  

Dom NR 16, mur., ok. 1910.  

Dom NR 21, mur., 1887.  

Dom NR 22, glin., 4 ćw. XIX.  

Dom NR 23, glin., 1880.  

Dom NR 24, szach., ok. poł. XIX.  

Dom NR 25, mur., ok. 1900.  

Dom NR 32, mur., 1923.  

Dom NR 40, mur., ok. 1900. 

Dom NR 41, mur., 4 ćw. XIX.  

Dom NR 43, mur., ok. 1900. 
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7.ul. Szkolna  

Dom NR 2, mur., 1 ćw. XX. 

8. ul. Wielichowska  

Zagroda NR 51:  

      a. dom, szach., 1 poł. XIX,  

      b. stodoła, mur.- glin., ok. poł. XIX.  

Dom NR 14, mur., ok. 1900.  

Dom NR 15, glin., 1 poł. XIX.  

Dom NR 22, mur., pocz. XX. 

Dom NR 27, mur., 4 ćw. XIX.  

Dom NR 31, mur., pocz. XX. 

Dom NR 33, mur., ok. 1900. 

9. ul. Wierzbowa  

Dom NR 4, mur., 4 ćw. XIX.  

10. WIATRAK KOŹLAK, ul. Podgórna, drew., ok. poł. XVIII w.  

Izba Historii Śniat 

W Śniatach powstała „Izba Historii Śniat”. Izba ta powstała z okazji 700-lecia wsi Śniaty. 

Pomysłodawcami byli: sołtys wsi – Eugeniusz Tomczak oraz burmistrz Miasta i Gminy 

Wielichowo – Adam Łaniecki, który wskazał właściwe miejsce jej usytuowania, tutejsze 

przedszkole. Urządzeniem Izby zajęła się pani Anna Zalewska, dyrektor przedszkola oraz 

członek “Społecznego Komitetu Obchodów 700-lecia Śniat”. W wyniku podjętych działań 

udało się zebrać około 500 eksponatów. Jest to przede wszystkim dawny sprzęt gospodarstwa 

domowego i rolniczego oraz wiele dokumentów, zdjęć i osobistych pamiątek mieszkańców 

Śniat. Znalazły tu również swoje miejsce kroniki Przedszkola i Szkoły Podstawowej, z 

których najcenniejsza – szkolna prowadzona od 1909 r. zawiera opisy życia mieszkańców 

Śniat na tle wydarzeń historycznych Polski i Europy. Na strychu Przedszkola, znajdują się 

takie eksponaty jak:  

 materiały do wystroju wnętrza izby  
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 dawne meble  

 przedmioty używane w kuchni  

 stary sprzęt gospodarstwa domowego  

 zabawki wykonane ręcznie  

 dawne stroje kobiece i męskie  

 narzędzia i przedmioty gospodarskie  

 dokumenty 

  drzewa genealogiczne. 

     

Fot. 1,2,3 Budynek „Izby Historii Śniat” oraz część jego wyposażenia. 

Nietoperze 

 Niewątpliwą ciekawostką zlokalizowaną na terenie Śniat są nietoperze, które od 

kilkudziesięciu lat zamieszkują na strychu przedszkola. W wyniku obserwacji  

przeprowadzonych w 2000 roku przez specjalistów z Polskiego Towarzystwa Ochrony 

Przyrody “Salamandra” w Poznaniu stwierdzono, że na strychu przebywa około 120 

osobników należących do gatunku mroczek późny (Eptesicus serotinus). Ssaki te zamieszkują 

na strychu w miesiącach wiosennych, letnich i częściowo jesiennych. Nietoperze w ciągu dnia 

chronią się w najwyższych fragmentach dachu. P.T.O.P. pozyskało pieniądze z fundacji 

SGP/GEF (polskiej agendy Programu Rozwoju ONZ – UNDP) na dofinansowanie działań 

związanych z ochroną kolonii nietoperzy. Z początkiem 2001 roku Gmina Wielichowo 

otrzymała dodatkowe pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie planowanych prac. W marcu 2001 roku  
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rozpoczęto działania. W efekcie końcowym stolarz z Wielichowa, pan Jerzy Gracz 

zamontował platformę z włazem do wchodzenia na górną kondygnację, a firma Tel-Poż-

System “ISKRA” z Poznania, dokonała impregnacji drewnianej konstrukcji nietoksycznym 

środkiem ogniochronnym. Cała górna kondygnacja strychu wykładana jest folią w celu 

ułatwienia sprzątania.  

 

 
Fot. 4. Zdjęcie albinotycznego mroczka.  

 W sierpniu 2002 roku pracownicy “Salamandry” wraz z wolontariuszami dwukrotnie 

odwiedzili przedszkole, aby zbadać kolonię nietoperzy. Potwierdziły się wówczas 

przypuszczenia, iż obok mroczka późnego występuje drugi gatunek nietoperzy – nocek duży. 

Głównym celem drugich odwiedzin był nietoperz – albinos z gatunku mroczka późnego 

(prawdopodobnie jedyny zanotowany osobnik tego gatunku w Polsce). Badacze 

przeprowadzili pomiary jego wielkości oraz ciężaru a także określili płeć. Nietoperz ten, 

ważący 20 g, okazał się być samcem, o aksamitnym, białym futerku, delikatnych, prawie 

przeźroczystych błonkach z lekkim odcieniem różu oraz czerwonych oczkach.  

Pomnik Franciszka Ratajczaka 

11 listopada 1928 roku w 10 – lecie odzyskania niepodległości na uroczystości lokalnej w 

Śniatach ogłoszono postanowienie dotyczące wybudowania pomnika ku upamiętnieniu tegoż 

wydarzenia. Tutejsza młodzież wspólnie ze szkołą postanowiła postawić pomnik dla 

poległych z tutejszej wioski. W 1988 r. społeczność Śniat w hołdzie bohaterowi Powstania  
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Wielkopolskiego wybudowała pomnik oraz tablicę pamiątkową. 29 listopada 1988 r. w 70 

rocznicę Powstania  Wielkopolskiego nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pomnika. W 2000 r. 

sołtys Śniat – Eugeniusz Tomczak powołał “Komitet Renowacji Pomnika”, który dokonał 

jego przebudowy. Ponowne odsłonięcie nastąpiło 27 grudnia 2000 r., podczas uroczystego 

apelu, w 82 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.  

 

 
Fot. 5 Pomnik Franciszka Ratajczaka w Śniatach 

 

Wiatrak 

 Wiatrak w Śniatach należy do typu wiatraków drewnianych, budowanych na “koźle” - 

tzw. Koźlak, obracany w całości przy nastawianiu na kierunek wiatru. Wiatrak ten od wielu 

lat należy do rodziny Biegańskich zamieszkujących w Śniatach. Ostatnim z młynarzy był 

Michał Biegański. Wiatrak pracował na pełnych obrotach do 1950 roku, kiedy to jedno ze 

śmigieł zerwało się i już nigdy nie zostało zamontowane. O jednym śmigle wiatrak 

funkcjonował dalej, lecz już w mniejszym zakresie. Pan Michał ostatnie ziarno na mąkę 

przemielił około 1970 roku. 
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Fot. 6 Śniaty – zabytkowy wiatrak z 1764 r. 

 

 

3 Analiza SWOT miejscowości 
 

 

 Podsumowanie sytuacji rozwojowej Śniat: 

 

 

Położenie, struktura przestrzenna, środowisko 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 

 Zwarta zabudowa wsi 

 Dobry stan środowiska 

naturalnego 

 

 

 

 Ograniczone połączenia 

komunikacyjne z sąsiednimi 

miejscowościami i większymi 

miastami 

Infrastruktura techniczna 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 

 Istnienie sieci wodociągowej 

 Istnienie przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

 Zmodernizowane oświetlenie 

uliczne 

 Dostęp do sieci telefonicznej i 

 

 Brak sieci kanalizacyjnej 

 Brak wysypiska śmieci na terenie 

wsi i gminy 

 Niezadowalający stan dróg i 

chodników na terenie wsi 
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internetowej 

 

Infrastruktura społeczna, oświata 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 

 Funkcjonowanie organizacji 

społecznych- Koło Gospodyń 

Wiejskich, Rada Sołecka, OSP 

 

 

 Konieczność modernizacji 

świetlicy wiejskiej 

 

Turystyka, sport, rekreacja 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 

 Izba Historii Śniat 

 Duża liczba zabytków na 

terenie wsi 

 Postać Franciszka Ratajczaka 

 Brak infrastruktury rekreacyjnej 

 (  plac zabaw) 

 Konieczność modernizacji i 

doposażenia świetlicy wiejskiej 

 Konieczność remontu i 

doposażenia boiska 

 

Gospodarka, rolnictwo 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 

 Duża liczba gospodarstw rolnych  

 

 

 Przewaga małych gospodarstw o 

powierzchni do 10 ha 

 Mała liczba podmiotów 

gospodarczych 

 

 

Podsumowując analizę słabych i mocnych stron miejscowości Śniaty można zauważyć, że 

poziom infrastruktury technicznej jest na zadowalającym poziomie, natomiast duże potrzeby 

odnotowuje się w odniesieniu do infrastruktury społecznej. Poza szkołą i przedszkolem dzieci 

nie maja gdzie spędzać czasu. Szansą dla wsi i jej mieszkańców jest wzmocnienie bazy 

rekreacyjno - sportowej na terenie wsi. Z uwagi na brak tego typu obiektów, miejscowość ta 

jest mało atrakcyjna dla jej mieszkańców a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, którzy są w 

takiej sytuacji narażeni są na nudę i brak możliwości na  aktywne zagospodarowanie wolnego 

czasu, nie tylko w okresie wakacyjnym ale również w trakcie roku szkolnego.  
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4 Opis planowanych przedsięwzięć na lata 2016-2020 
 

 Wśród priorytetowych zadań na realizację, których w pierwszej kolejności wskazują 

mieszkańcy wsi wymienić należy: 

 

Harmonogram planowanych do realizacji zadań 

Zadanie Cel i przeznaczenie 
Okres 

realizacji 

Wartość zadania i 

źródła 

finansowania 

Utworzenie placu 

zabaw. 

Zakup elementów 

zabawowych  i 

sprawnościowych, 

oraz wykonanie 

ogrodzenia  

Celem realizacji tego zadania jest 

budowa infrastruktury 

rekreacyjnej, której na terenie wsi 

nie ma. Plac zabaw będzie 

miejscem przeznaczonym i 

przystosowanych do zabawy dla 

dzieci, zarówno mieszkańców 

Śniat  jak i odwiedzających 

miejscowość . 

2017 45 000,00 zł 

Źródła: 

-fundusz sołecki 

- budżet gminy 

- dotacja 

zewnętrzna 

 

Remont świetlicy 

wiejskiej. 

 

 

Celem zadanie jest poprawa 

warunków do organizowania 

spotkań mieszkańców wsi 

2017-2018 Wg. Kosztorysu 

Źródła: 

-PROW 2014-

2020 

-fundusz sołecki 

- budżet gminy 

- dotacja 

zewnętrzna 

 

Zakup stołów do 

świetlicy wiejskiej 

Zakup ok. 25 szt. 

stolików 

bankietowych  

Celem zadania jest wyposażenie 

świetlicy wiejskiej co ułatwi 

organizację spotkań i imprez 

integrujących mieszkańców wsi. 

2017 5 500,00 

Źródła: 

-fundusz sołecki 

- budżet gminy 

- dotacja 

zewnętrzna 

 

Zagospodarowanie 

terenu przy 

świetlicy wiejskiej. 

 

 

 (nasadzenie zieleni) 

Celem  zadania jest poprawa 

estetyki i atrakcyjności wsi 
 

2018 

 

10 000,00 zł 

Źródła: 

-fundusz sołecki 

- budżet gminy 

- dotacja 

zewnętrzna 
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Zakup ławek i 

koszy na śmieci 

 

Celem  zadania jest poprawa 

estetyki i atrakcyjności wsi 
2017-2018 5 000,00 zł 

Źródła: 

-fundusz sołecki 

- budżet gminy 

- dotacja 

zewnętrzna 

 

Utwardzenie kostką 

brukową ul. 

Leśniej, Szkolnej, 

Wierzbowej 

Celem  inwestycji jest poprawa 

stanu dróg na terenie wsi oraz 

bezpieczeństwa i komfortu 

podróżowania 

 

2017- 2020 Wg. Kosztorysu 

inwestorskiego 

Źródła: 

-PROW 2014-

2020 

- budżet gminy 

 

Organizacja  

spotkań 

integracyjnych: 

Powitanie Lata, -

Dzień Dziecka, 

Dzień Babci i 

Dziadka, Dożynki. 

Celem spotkań jest integracja 

mieszkańców wsi, 

zagospodarowanie wolnego czasu 

, kultywowanie tradycji ludowych, 

nawiązywanie więzi 

międzypokoleniowych  

2017-2020 8 000,00 

Źródła: 

-fundusz sołecki 

- budżet gminy 

- dotacja 

zewnętrzna 

 

Modernizacja 

boiska sportowego 

Celem zadania jest poprawa 

infrastruktury sportowej 

umożliwiającej dzieciom i 

młodzieży rozwijanie swoich 

umiejętności i zainteresowań, 

aktywne spędzanie wolnego czasu 

2018-2020 20 000,00 

Źródła: 

-fundusz sołecki 

- budżet gminy 

- dotacja 

zewnętrzna 

 

 

 

5 Podsumowanie 

 

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu 5 najbliższych lat realizację 

kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych. Realizacja 

Planu Odnowy Miejscowości ma także służyć integracji społeczności lokalnej, większemu 

zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz 

rozwojowi organizacji społecznych. Realizacja zaplanowanych zadań ma na celu polepszenie 

warunków życiowych mieszkańców wsi, wzrost atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania 

i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Ocena planu prowadzona będzie na podstawie sprawozdań z realizacji Planu odnowy 

miejscowości oraz  protokołów odbioru zadań.  
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O realizacji Planu Odnowy Miejscowości Śniaty, rozpoczynanych zadaniach, ich 

przebiegu i zakończeniu mieszkańcy będą informowani podczas zebrań wiejskich. Informacje 

będą również na bieżąco upowszechniane za pośrednictwem strony internetowej Gminy 

Wielichowo pod adresem www.wielichowo.pl 
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Uzasadnienie

do Uchwały nr ....../ /2016 z dnia ........................

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy wsi Śniaty na lata 2016-2020.

W dniu 27 lipca 2016 r. sołectwo Śniaty podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Programu
"Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" i powołania Grupy Odnowy Wsi Śniaty. Zadaniem członków Grupy
Odnowy Wsi było wypracowanie, w porozumieniu z mieszkańcami głównych założeń i kierunków rozwoju
sołectwa Śniaty. Wypracowania wizja rozwoju wsi przyjęła formę Planu Odnowy wsi Śniaty na lata 2016-2020,
który został przyjęty uchwałą zebrania wiejskiego w dniu 23 września 2016 r.

Z uwagi na dążenie do rozwoju wsi Śniaty oraz możliwość aplikowania przez Gminę Wielichowo o pomoc
finansową na realizację zaplanowanych zadań wynikających z wypracowanego planu odnowy wsi, podjęcie
niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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