
     Uchwała Nr XLIII/299/201 
        Rady Gminy Zarszyn      
          z dnia 7 lipca  2010 r. 
 
w sprawie  zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości  Odrzechowa na lata  2008-
2017. 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 , pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 
 ( Dz. U z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z poźn zm) Rada Gminy Zarszyn uchwala, co następuje   
 
     § 1 
 
W Planie Odnowy Miejscowości Odrzechowa na lata 2008-2017 stanowiącym załącznik Nr 1 do 
Uchwały Rady Gminy  Zarszyn Nr XIV/102/2008 z dnia 28 marca 2008 r wprowadza się 
następujące zmiany: 
1.Przed rozdziałem I pt. „Prezentacja Miejscowości”, umieścić dwa zdjęcia obrazujące Przełom 
   Wisłoka i Zalew na tej rzece, 
2.W rozdziale II pt. „Analiza Zasobów” w części dotyczącej dziedzictwa historycznego ireligijnego, 
  dopisać:  
„Dziedzictwem religijnym przysiółka Pastwiska jest kościół rzymsko-katolicki, w którym znajdują 
się dary Jana Pawła II – ornat, tabernakulum i kopia figury Matki Boskiej Fatimskiej. Karol Wojtyła 
upodobał sobie Beskid Niski w latach 70-tych. PrzyjeŜdŜał tu co roku na dłuŜszy pobyt z plecakiem 
i namiotem, zaszywał się w uroczym przełomie Wisłoka w okolicy Rudawki Rymanowskiej. ”. Po 
ostatniej pielgrzymce do Polski Jan Paweł II powiedział, Ŝe chciałby jeszcze raz odwiedzić 
bieszczadzki Jasień, Rudawkę Rymanowską i małą wioskę, w której mieszkają jego dobrzy znajomi 
sprzed lat.  W dniu 12 czerwca 2006 r. obok kościoła w Pastwiskach został posadzony dąb papieski, 
wyrosły z Ŝołędzia najstarszego  polskiego dębu – Chrobry, który będzie Ŝywym pomnikiem Jana 
Pawła II”.  

3.W rozdziale IV pt. „Ocena Zasobów” w części dotyczącej „dziedzictwa historycznego i 
religijnego” uzupełnić tabelę o: „Pomnik czechosłowackiego porucznika Frantiska Geislera 
poległego w czasie II wojny światowej”, w części dotyczącej „obiektów i terenów”, dopisać: „Dom 
Myśliwski Koła Łowieckiego „Ryś” z Rymanowa”. 

4.W rozdziale VIII pt. „Planowane zadania inwestycyjne na lata  2008 – 2017 i inne 
przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną”, w przedsięwzięciu pt. „Urządzamy centrum 
wsi”: 
 - pkt 8 otrzymuje brzmienie : „Remont dachu, elewacji i fundamentów budynku Domu 
    Ludowego ze świetlicą środowiskową oraz adaptacja strychu na siłownię”. Szacunkowy koszt 
    realizacji  - 250 000 zł        
- dodaje się pkt 9 w brzmieniu   „Odrestaurowanie zabytkowej cerkwi poprzez malowanie dachu 
    i odnowienie elewacji i wymianę drzwi oraz okien. Szacunkowy koszt realizacji – 75 000 zł. 
- dodaje się pkt 10 w brzmieniu , „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego. 
   Szacunkowy koszt 100 000 zł. 
- dodaje się pkt 11- „Odrestaurowanie zabytkowych nagrobków na cmentarzu 
    greko-katolickim”. Szacunkowy koszt realizacji – 150 000 zł, 
- dodaje się pkt  12” Przebudowa drogi powiatowej Pastwiska-Puławy wraz z budową chodnika”. 
   Szacunkowy koszt realizacji – 2 500 000 zł, 
- dodaje się pkt 13,”Zagospodarowanie parku podworskiego w Pastwiskach”, Szacunkowy 
    koszt realizacji -250 000 zł 
-  dodaje się pkt 14 „Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza, nr dz. 336”, Szacunkowy koszt 
    realizacji – 300 000 zł. 
  
     



 W przedsięwzięciu pt. „Utworzenie Ośrodków Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji”: 
    - pkt 1 otrzymuje brzmienie: Remont i modernizacja budynku  Domu Kultury  oraz adaptacja 
        pomieszczeń na cele szkoleniowe. Szacunkowy koszt realizacji – 150 000 zł, 
    - pkt 2 otrzymuje brzmienie :   „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy szkole 
    podstawowej i modernizacja wiejskiego boiska sportowego. Szacunkowy koszt realizacji – 
       450 000 zł, 
  - pkt 3otrzymuje brzmienie  : „Budowa boiska sportowego-wielofunkcyjnego wraz z placem 
       zabaw (w Pastwiskach), Szacunkowy koszt realizacji – 150 000 zł, 
     - dodaje się  pkt 5 w brzmieniu : Remont Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem jego 
        pomieszczeń na świetlicę, kafejkę internetową wraz zagospodarowaniem terenu wokół  
        Domu Ludowego w Pastwiskach. Szacunkowy koszt realizacji – 150 000 zł. 
 
5.W rozdziale IX pt. „Zadania priorytetowe na lata 2008 – 2011”, zmienia się nazwę  
zadania: „Modernizacja boiska sportowego”, na „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej 
przy szkole podstawowej i modernizacja wiejskiego boiska sportowego”, oraz dodaje  się 
następujące zadania: 
- Budowa boiska sportowego-wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w Pastwiskach, 
- Budowa koncertowej chaty łemkowskiej, 
- Remont i modernizacja budynku  Domu Kultury  oraz adaptacja pomieszczeń na cele szkoleniowe 
- Remont dachu, elewacji i fundamentów budynku Domu Ludowego ze świetlicą środowiskową 
   oraz adaptacja strychu na siłownię, 
- Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego, 
-  Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza, nr dz. 336, 
- Odrestaurowanie zabytkowej cerkwi poprzez malowanie dachu, odnowienie elewacji i wymianę 
   drzwi oraz okien. 
 
6.Uzupełnia się   wykaz opracowujących Plan Odnowy Miejscowości Odrzechowa o następujące 
osoby: Marzena Hryńczak, Anna Barna, Henryk Maksymik, Edward Jakubowski, Bogdan 
Golowski. 
      
     § 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zarszyn. 
 
     
     § 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 


