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I. Wstęp
Polska wieś, odstająca w dostępie do dóbr cywilizacyjnych, z zaniedbaną
infrastrukturą i niską opłacalnością produkcji rolnej staje, na początku XXI wieku, do
rywalizacji gospodarczej z cywilizacją krajów Unii Europejskiej.
Dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich niezbędne jest
zapewnienie wielofunkcyjności rolnictwa i wsi, zwiększenie funkcji gospodarczych
i społecznych wsi, ochrony środowiska na obszarach wiejskich, ograniczenie bezrobocia oraz
poprawa warunków życia ludności wiejskiej.
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 rozwoju wsi. Jest to postępowanie odmienne od
działań podejmowanych w innych programach ze względu na element integracji na
najniższym poziomie współdziałania mieszkańców pojedynczej wsi.
Niniejsze opracowanie jest właśnie takim Planem działania przygotowanym dla
miejscowości Jenkowice, w której mieszkańcy zintegrowali się wokół wspólnych celów
i postanowili wykorzystać szansę jaką daje jej wyjątkowe bogactwo krajobrazu i dorobek
artystyczny ludzi, którzy tą wieś wybrali jako miejsce stałego zamieszkania.
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II. Analiza zasobów miejscowości
Analizę zasobów miejscowości przeprowadzono na podstawie danych statystycznych
oraz informacji zgromadzonych przez Urząd Gminy w Oleśnicy.
Zasoby miejscowości to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi oraz
otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości przy
budowaniu czy realizacji publicznych i prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Przy analizie
zasobów wzięto pod uwagę następujące ich kategorie: środowisko przyrodnicze, środowisko
kulturowe, dziedzictwo religijne i historyczne, obiekty, tereny, infrastruktura, gospodarka
i rolnictwo, sąsiedzi i przyjezdni, instytucje, ludzie, organizacje społeczne.

Brak

Rodzaj zasobu
Środowisko przyrodnicze
- walory krajobrazu
- walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie)
- walory szaty roślinnej (np. runo leśne)
- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty
- świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)
-

osobliwości przyrodnicze

-

wody powierzchniowe (jeziora, rzeki, stawy)

-

podłoże, warunki hydrogeologiczne

-

gleby, kopaliny

Środowisko kulturowe
- walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe
- walory zagospodarowania przestrzennego
- zabytki
- zespoły artystyczne
Dziedzictwo religijne i historyczne
- miejsca, osoby i przedmioty kultu
- święta, odpusty, pielgrzymki
- tradycje, obrzędy, gwara
- legendy, podania i fakty historyczne
- ważne postacie historyczne
- specyficzne nazwy
Obiekty i tereny
- działki pod zabudowę mieszkaniową
- działki pod domy letniskowe
- działki pod zakłady usługowe i przemysł
- pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe
- tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny)
- place i miejsca publicznych spotkań

Jest o
znaczeniu
małym

Jest o
znaczeniu
średnim

Jest o
znaczeniu
dużym

×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
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- miejsca sportu i rekreacji

×

Gospodarka, rolnictwo
- specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)
- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe
- możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne

×
×
×

Sąsiedzi i przyjezdni
- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria
komunikacyjna, atrakcja turystyczna)
- ruch tranzytowy
- przyjezdni stali i sezonowi
Instytucje
- placówki opieki społecznej
- szkoły
- Dom kultury

×
×
×

×
×
×

Ludzie, organizacje społeczne
- OSP
- Koło Gospodyń Wiejskich
- Stowarzyszenia

×
×
×
Źródło: UG Oleśnica.

1. Położenie geograficzne
Miejscowość Jenkowice

położona jest w województwie dolnośląskim, powiecie

oleśnickim w gminie Oleśnica. W latach 1975-1998 miejscowości administracyjnie należała
do województwa wrocławskiego. Gmina usytuowana we wschodniej części województwa
dolnośląskiego 25 km od centrum miasta Wrocław. Sąsiaduje z sześcioma gminami:
•

Długołęka (powiat ziemski wrocławski),

•

Jelcz-Laskowice (powiat oławski),

•

Bierutów (powiat oleśnicki),

•

Syców (powiat oleśnicki),

•

Twardogóra (powiat oleśnicki),

•

Dobroszyce (powiat oleśnicki),

i miastem Oleśnica.
Poniższej znajduję się mapa, która przedstawia lokalizacje gminy na terenie kraju.
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Źródło: http://www.olesnica.wroc.pl/gmina.php?id=13&pkat=1

Obszar gminy znajduje się w obrębie północnej części Niziny Śląskiej - Równiny
Oleśnickiej i położony jest w zlewni Widawy.
Miejscowość Jednkowice zajmuje obszar o powierzchni 697,7 ha, co stanowi 2,8%
całego obszaru gminy.

2. Uwarunkowania historyczne
Pierwsze wzmianki pochodzą o wsi Jenkowice z roku 1288. Jenkowice były wsią
książęcą założoną przez Henryka IV Probusa. W 1975 roku wieś została została podzielona
pomiędzy 3 trzech

właścicieli. W 1840

spłonął drewniany budynek szkoły gminnej,

odbudowany w materiale trwałym w 1841r., od frontu założono ogródek ozdobny,
wyznaczono strefę "B„ ochrony konserwatorskiej dla folwarku - obecnie Majątek z
zagospodarowaniem parkowym.
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3. Walory przyrodnicze i krajobrazowe
Charakterystyka geologiczna
Wieś Jenkowice wraz z całym obszarem gminy Oleśnica znajduje się w obrębie
północnej części Niziny Śląskiej - Równiny Oleśnickiej, która w części północnej przechodzi
we Wzgórza Trzebnickie, w południowej zaś w Pradolinę Widawy. Cały obszar gminy
położony jest w zlewni Widawy (prawego dopływu Odry) zasilanej lokalnymi ciekami
płynącymi przez gminę: z jej dopływami Oleśniczanką, Świerzną, Smolną i Potokiem
Boguszyckim.
Powierzchnia terenu jest nieznacznie zróżnicowana: prawie płaska, w części
centralnej, miejscami falista, a w części północnej na niewielkich obszarach pagórkowata.
Wznosi się ona od 124m n.p.m. w południowej części gminy do 203,2m w części północnozachodniej. Pod względem geologicznym wyróżniają się trzeciorzędowe osady podłoża (iły,
piaski i żwiry), przykryte warstwą osadów czwartorzędowych polodowcowych – piaski,
pospółki i żwiry o średnim zagęszczeniu. Obszar gminy ubogi jest w kopaliny użyteczne,
lokalne znaczenie mają piaski i żwiry.
Klimat
Średnia temperatur rocznych wynosi 8,5oC. Bardzo korzystne warunki klimatyczne i
dobre warunki glebowe sprzyjają dobrze rozwiniętemu na terenie gminy rolnictwu. Około
70,0 % ogólnej powierzchni stanowią użytki rolne. Obszar gminy należy do najcieplejszych w
Polsce.

Gleby
Warunki glebowe pod kątem ich przydatności dla rolnictwa należy ocenić jako dobre.
Przeważają gleby IV klasy, stanowią one około 44 % gruntów ornych i około 55,1 % użytków
zielonych oraz klasy III, odpowiednio około 25,9 % i 20,09 %. Wśród gleb przeważają gleby
brunatne i bielicowe. Wskaźniki jakości i przydatności gleb wytypowano w obrębach i
Jenkowic wynosi 70,7 pkt.
Łączna powierzchnia użytków rolnych w miejscowości wynosi 632,93 ha. Struktura
gruntów przedstawiona została na poniższym wykresie.
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Wykres: Powierzchnia gruntów w miejscowości Oleśnica (w ha);

13,33

14,53

51,24

8,2

1,14

553,83
grunty orne

sady

łąki

pastwiska

lasy

inne grunty i nieużytki

źródło: UG Oleśnica.

Hydrografia

Gmina Oleśnica wraz z miejscowością Jenkowice położona jest w pobliżu zlewni
Widawy
W granicach gminy znajdują się dwa obszary głównych zbiorników wód
podziemnych: zbiornik nr 322 Oleśnica oraz część zbiornika nr 321 – subzbiornik Kąty
Wrocławskie – Oława – Brzeg Opolski.

Szata roślinna
Treny leśne w Jenkowicach zajmują 1,14 ha, co stanowi 20,5% ogólnej powierzchni
lasów w gminie. Stopień lesistości wynosi 0,2%. Są to w większości lasy wodochronne, w
których występują niemal wszystkie typy siedliskowe lasów spotykane na obszarach
nizinnych.
Na terenie gminy nie występują obszary chronione w rozumieniu ustawy o ochronie
przyrody. Z kompleksowej

inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej w latach 90-tych
8
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wynika, że w większości wsi znajdują się pojedyncze obiekty drzew o cechach pomników
przyrody. Wśród atrakcyjnych drzew najczęściej występują lipy drobnolistne, dęby, klony,
wiązy, jesiony i buki. Z rzadszych gatunków wyliczyć należy platan, żywotnik zachodni,
sosnę wejmutkę, cis pospolity i magnolię drzewiastą.

4. Demografia
Wieś zamieszkuje 349 mieszkańców (stan z 2007 r.) przy czym liczba osób
zameldowanych na stałe wynosi 345. Na koniec 2007 roku liczba kobiet przewyższała liczbę
mężczyzn o 6 osób, co stanowi 50,7% ogółu populacji miejscowości.
Poniższe tabele przedstawiają strukturę wiekową mieszkańców:
Tabela: Liczba ludności miejscowości wg wieku i płci w roku 2007
Liczba ludności wg wieku i płci

Wiek
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70+

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

25

11

14

17

7

10

27

19

8

27

12

15

31

14

17

37

18

19

43

21

22

18

11

7

17

7

10

17

10

7

33

15

18

19

15

4

5

1

4

4

1

3

28

9

19

źródło: UG Oleśnica.
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mężczyźni

32

37

Wiek produkcyjny

119

124

wiek poprodukcyjny

26

10

Wyszczególnienie
wiek przedprodukcyjny

źródło: UG Oleśnica.

Największy odsetek mieszkańców wsi Jenkowice –35,5% stanowią osoby
w wieku produkcyjnym, w przedziale od 15 do 59 lat.
Analiza przedziałów wiekowych ludności wsi pozwala na stwierdzenie, iż najliczniej
reprezentowaną grupę stanowią osoby w wieku 30-34 lat - 43 osób, co stanowi ok. 12,3% %
ogółu populacji. Następne w kolejności (wg liczebności przedziału wiekowego) są grupy
wiekowe: 25-29 lat (37 osób) i 50-54lat (33 osoby). Zadowalający jest również fakt, iż udział
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osób w wieku poprodukcyjnym pozostaje na stosunkowo niewielkim poziomie. Liczebność
grup najstarszych, tj. osób w wieku 65-69 lat i powyżej 70 lat wynosiła w roku 2007 kolejno
4 i 28 osób, z czego zdecydowaną większość w stanowiły kobiety bo aż 22. Na koniec 2007
roku przyrost naturalny wynosił on 0.
Tendencje te obrazuje tabela poniżej.
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Ruch naturalny w miejscowości Jenkowice
Wyszczególnienie
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
Urodzenia żywe
1
0
1
Zgony

1

1

0

Przyrost naturalny

0

1

1

źródło: UG Oleśnica.

5. Infrastruktura techniczna

Sieć wodociągowa

Na terenie miejscowości długość sieci wodociągowych wynosi 30,20 km. Do sieci
przyłączonych jest 348 użytkowników. Właścicielem sieci wodociągowej jest Gmina
Oleśnica, zarządcą zaś Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.. Sieć wodociągowa
jest zasilana z 7 ujęć głębinowych
Jenkowice, pozostałe w

jedna z nich zlokalizowana jest w miejscowości

miejscowościach Krzeczyna, Świerzna, Zarzysko. Ujęcia
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obsługiwane są przez 3 Stacje Uzdatniania Wody . Większość z istniejącej sieci
wodociągowej na terenie Gminy została wybudowana w latach 90-tych. Jest to sieć wykonana
z rur PVC charakteryzujących się długim okresem użytkowania. W okresach tych powstały
także nowe stacje uzdatniania wody w miejscowościach Świerzna i Zarzysko. Stacja
funkcjonująca w Krzeczynie, to najstarsza stacja powstała w latach 80-tych. Najstarszą siecią
wodociągową, która wymaga pilnego remontu jest sieć w miejscowości Ligota Mała. Ze
względu na użyte materiały, technikę wykonania oraz czas eksploatacji, jest to jedna z
najbardziej awaryjnych sieci na terenie Gminy. Przebudowy i konserwacji wymagają też
istniejące stacje uzdatniania wody w zakresie automatyki obsługi, a także konserwacji, bądź
wymiany

elementów

odpowiedzialnych

za

oczyszczenie

wody

do

parametrów

odpowiadających normom zawartym w aktach prawnych. Renowacji (rewitalizacji)
wymagają także studnie głębinowe będące podstawą istnienia stacji uzdatniania wody. Czas
użytkowania jak i zwiększenie zapotrzebowania na wodę sprawiają, że studnie te są
eksploatowane z bardzo dużą wydajnością, więc wskazana byłaby ich okresowa kontrola i
renowacja . Kolejnym ważnym elementem układu są zbiorniki wody czystej, które ulegają
korozji. Należałoby wziąć pod uwagę potrzebę wybudowania zbiorników awaryjnych, które
gwarantowałyby ciągłość dostawy wody. Migracja ludności z miast na tereny wiejskie jest na
terenie Gminy Oleśnica dość znacząca. Zwrot części kosztów budowy sieci wodnokanalizacyjnych zachęca nowo przybyłych inwestorów do podejmowania takich działań, stąd
infrastruktura wodno-kanalizacyjna stale się rozrasta. Należałoby więc w najbliższym okresie
czasu zwrócić szczególną uwagę na ujęcia wody, stacje uzdatniania, a także podjąć działania
zmierzające do budowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach dotychczas nie
skanalizowanych.
Stan na koniec 2007 roku:
•

sieć wodociągowa
 magistralna (przesyłkowa) – 40,9 km;
 rozdzielcza – 100,0 km;
 przyłącza – 34,6 km (1849szt.);

Sieć kanalizacji ściekowej

14

Plan Odnowy Miejscowości Jenkowice

Obecnie na terenie miejscowości brak jest

sieci kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy

Jenkowic zobligowani są do korzystania z przydomowych oczyszczalni ścieków lub
bezodpływowych zbiorników, z których ścieki trafiają do miejskiej oczyszczalni ścieków.
Sieć gazowa
Wieś Jenkowice jest całkowicie zgazyfikowana.

Gospodarka odpadami
Mieszkańcy wsi Jenkowice korzystają ze składowiska odpadów komunalnych zlokalizowane
w miejscowości Smolna. Składowisko eksploatowane jest przez Miejską Gospodarkę
Komunalną sp. z o.o. w Oleśnicy. Obecny stopień wykorzystania składowiska nie powoduje
konieczności projektowania lokalizacji nowego obiektu. Konieczne jest jednak jego
systematyczne dostosowanie do warunków przewidzianych w obecnie obowiązujących
przepisach i decyzjach administracyjnych. W miejscowości Jenkowice są rozmieszczone
pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Za wywóz odpadów odpowiedzialne jest
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne.

Sieć telekomunikacyjna
Na terenie gminy istnieje dobrze rozwinięta sieci telekomunikacji stacjonarnej. Usługi
teleinformatyczne świadczy Telekomunikacja Polska SA.

Za pośrednictwem mocno

rozbudowanej sieci naziemnej i podziemnej, sygnał doprowadzany jest do indywidualnych
odbiorców w każdej miejscowości. Istniejąca siec telefonii zapewnia sprawna realizację
połączeń telefonicznych, faksowych oraz internetowych. Dostępne są także połączenia za
pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej: GSM Plus, ERA, IDEA.
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Przedsiębiorczość
Działalność handlowa w Jenkowicach jest prowadzona w dwóch punktach handlowych.
Wśród nich wymienić można: sklepy spożywcze, sklepy wielobranżowe.

Komunikacja drogowa

Gmina powiązana jest z otaczającym obszarem układem komunikacji drogowej i
kolejowej. Przez środkową jej część biegnie droga krajowa nr 8 oraz linia kolejowa relacji
Wrocław – Warszawa.
W miejscowości Jenkowice długość sieci drogowych wynosi 26,0 km, co stanowi 3,6
% ogółu dróg w gminie.
Poniższe tabele przedstawiają gęstość sieci drogowej oraz stan techniczny.
Tabela: Gęstość sieci drogowej

Obręb

Powierzchni Długość
Długość dróg Długość dróg Długość
Długość
Długość
a obrębu
dróg w km w km/100 ha asfaltowych w dróg
dróg
dróg
km
asfaltowych gruntowyc gruntowych
w km/100
h w km
w
ha
km/lOOha

Jenkowice

679,7

26,0

3,8

3,6

0,5

22,4

3,3

Źródło: UG Oleśnica

Tabela: Stan techniczny sieci drogowej
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Obręb

Istniejąca Długość
długość
dróg asf.
dróg [km] [km]

Długość
dróg
utwardzonych [km]

Długość
dróg
zaoranych
[km]

Drogi rolnicze istniejące w terenie

[km]

Jenkowice

26,0

3,6

1,5

0,8

20,2

%

77,6

Stan techniczny
dobry
[km] %

6,6

Stan techniczny zły

32,6

[km]

%

13,6

67,4

Źródło: UG Oleśnica

Przez teren gminy przebiegają drogi:
 krajowe:
- Nr 8 (E67) Wrocław - Oleśnica - Syców,
- Nr 25 Oleśnica - Międzybórz - Ostrów Wielkopolski,
 wojewódzkie:
- Nr 451 Oleśnica - Bierutów - Namysłów,
- Nr 340 Oleśnica - Trzebnica,
 powiatowe:
- 13 dróg o długości 84,6 km.

6. Infrastruktura społeczna

Infrastruktura społeczna na terenie wsi Jenkowice nie jest rozwinięta. W miejscowości nie
funkcjonują jednostki oświatowe na poziomie podstawowym oraz przed-szkolnym, jednostki
opieki zdrowotnej. Brak jest również podmiotów kulturalnych.
Infrastruktura oświatowa
Dzieci i młodzież z miejscowości Jenkowice uczęszczają do pobliskich

szkół

zlokalizowanych na terenie gminy. Szkoły podstawowe zlokalizowane są w następujących
miejscowościach:
 Ligota Polska – szkoła z nowoczesną salą sportową z pełnym
zapleczem sanitarnym, boiskiem, przyszkolną oczyszczalnią ścieków i
kolektorem gruntowym „pompa ciepła” jako źródło ciepła do
szkolnego c.o.. Szkoła posiada własny pojazd typu „bus” do przewozu
dzieci na imprezy i konkursy sportowe, przedmiotowe i kulturalne.
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 Sokołowice – szkoła z salą gimnastyczną, wyremontowanym
budynkiem,

biblioteką

z

czytelnią,

boiskiem

i

przyszkolną

oczyszczalnią ścieków,
 Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica. Dawniej zlokalizowana w
Boguszycach obecnie ma nową lokalizację przy ul. Wileńskiej 32a w
Oleśnicy, w wyremontowanym i dobrze wyposażonym budynku
szkolnym, gdzie na niższych piętrach znajduje się Gimnazjum.
 Ligota Mała – szkoła z pełnowymiarową salą gimnastyczną,
wyremontowanym budynkiem, boiskiem, pracownią komputerową,
biblioteką z czytelnią. Rozpoczyna działalność radiowęzeł szkolny.
 Smolna – szkoła z nowoczesną salą gimnastyczną, pracownią
komputerową, biblioteką z czytelnią , boiskiem i przyszkolną
oczyszczalnią ścieków. Działa tu sklepik szkolny. Szkoła posiada
własny pojazd typu „bus” do przewozu dzieci na imprezy i konkursy
sportowe, przedmiotowe i kulturalne.
Na terenie Gminy Oleśnica funkcjonuje Gimnazjum znajdujące się

nowo utworzonej

siedzibie. Obiekt powstał w przebudowanym i zmodernizowanym budynku dawnych koszar
wojskowych w Oleśnicy, zlokalizowanego na granicy gminy i miasta. Obiekt ten powstał w
ramach realizacji projektu związanego z rewitalizacją obszarów po-wojskowych przy ul.
Wileńskiej 32.

Infrastruktura ochrony zdrowia
Proszę o informacje

Infrastruktura kulturalna i sportowa
Realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury, rekreacji i innych form
aktywności zajmuje się w niezwykle szerokim zakresie Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą
w Boguszycach.
Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem:
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a)

imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych. Organizacja imprez to dominująca
forma działalności GOK. Największe i najpopularniejsze imprezy to: Międzygminny
Przegląd Grup Kolędniczych ”Pastorałka”, Finał Turnieju „Oleśnickie Wsie 2006”,
Eliminacje Gminne Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”, Przegląd
Zwyczajów i Obrzędów Wiosennych i Wielkanocnych „Kogutek”, Dzień Działacza
Kultury, Międzynarodowe Konfrontacje Folklorystyczne, Dożynki Gminy Oleśnica,
Spotkania Seniorów, Święto Ziemniaka

b) prowadzi zajęcia edukacyjne, artystyczne i rekreacyjno-sportowe dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, w świetlicach wiejskich i środowiskowych. Najpopularniejsze
są zajęcia interdyscyplinarne, łączące różne formy aktywności: teatr, taniec, śpiew,
poezję, grę na instrumentach, działania plastyczne oraz gry i zabawy. W tego rodzaju
zajęciach mogą brać udział wszyscy chętni, bez względu na umiejętności czy wiek.
organizuje wypoczynek letni i zimowy
c) redaguje kwartalnik – Informator Gminy Oleśnica – wydawany przez Samorząd
promuje Gminę gdyż osoby biorące udział w sekcjach artystycznych, zespołach itp. chętnie
uczestniczą w konkursach, przeglądach, festiwalach oraz festynach nie tylko w gminie, ale
także w kraju i za granicą, często zdobywając nagrody i wyróżnienia
W gminie Oleśnica pod patronatem GOK działają 84 drużyny sportowe w 22 sekcjach
sportowych (22 miejscowościach).
Każdy miesiąc przynosi kilkadziesiąt imprez sportowych, organizowanych w różnych
miejscowościach na terenie gminy Oleśnica. Do najpopularniejszych z nich należą:
 turnieje piłki nożnej juniorów, młodzików i seniorów
 turnieje piłki siatkowej i tenisa stołowego
 bloki sportowe - "Hala", "Ferie"
 rozgrywki systemowe – runda wiosenna
 wakacyjna liga dzieci i młodzieży
 Międzygminne Biegi Przełajowe
 Wiosenna Spartakiada Wsi
 bloki sportowo-rekreacyjne podczas imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka,
festyny).
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Pomoc społeczna
Proszę o informacji na temat pomocy społecznej na terenie miejscowości

Organizacje pozarządowe

W Jenkowicach działają różne organizacje pozarządowe, wymienione poniżej:
 Stowarzyszenie Dobra Widawa – zadania z zakresu ochrony środowiska,
działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju na rzecz obszarów
wiejskich
 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Klub Sportowy Dosen – zadania z
zakresu propagowania rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych

III. Analiza SWOT

MOCNE STRONY
1. Zadbana wieś.
2. Wieś zwodociągowania w 100%.

SŁABE STRONY
1. Brak dostępu mieszkańców do sieci
kanalizacji sanitarnej.

3. Lokalizacja wsi.

2. Brak obiektów sportowych.

4. Bliskość trasy szybkiego ruchu

3. Brak rozwiniętej infrastruktury
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5. Potencjał osób w wieku produkcyjnym.

technicznej.

6. Pełna dostępność sieci gazowej.
7. Dobrze rozwinięta sieć
telekomunikacyjna.

SZANSE
1. Duża podaż wykwalifikowanej siły
roboczej.
2. Pozyskanie zewnętrznych inwestorów.
3. Możliwość pozyskiwania zewnętrznych

ZAGROŻENIA
1.

Brak środków finansowych
umożliwiających realizację inwestycji w
zakresie infrastruktury technicznej,
drogowej, społecznej.

środków na finansowanie inwestycji w
przemyśle i rolnictwie.
4. Poprawa jakości dróg lokalnych.
5.

Uzbrojenie terenów pod budownictwo
jednorodzinne.
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IV. Zidentyfikowane problemy

Aby Jenkowice mogły stanąć do rywalizacji gospodarczej z cywilizacją krajów Unii
Europejskiej musi dążyć do zrównoważonego rozwoju. Niezbędnym, w tej sytuacji, jest
zapewnienie wielofunkcyjności rolnictwa, zwiększenie funkcji gospodarczych i społecznych,
ochrony środowiska, poprawa warunków życia ludności. Żeby osiągnąć w Jenkowicach
poziom zrównoważenia we wszystkich tych dziedzinach, koniecznym jest skoncentrowanie
się na rozwiązaniu zidentyfikowanych wcześniej problemów.

V. Inwestycje we wsi Jenkowice

1.Plan inwestycji na lata 2008 – 2013

Planowane inwestycje na terenie miejscowości obejmują w latach 2008-2013 następujące
przedsięwzięcia:

Nazwa

Cel

planowanego

Zakres planowanego

Przewidywany

projektu

czas realizacji
2009-2013

zadania
Budowa świetlicy

Poprawa stanu

Celem analizowanego

wiejskiej w

infrastruktury

projektu jest

miejscowości

kulturalnej

przeciwdziałanie

Jenkowice

Szacowany
koszt
realizacji
1 760 302,85
zł

marginalizacji i
aktywizacja ludności
zamieszkującej teren
wsi Jenkowice poprzez
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budowę obiektu
stanowiącego
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VI. Jaka jest miejscowość Jenkowice

Wyszczególnienie

Opis

Co wyróżnia wieś?

Położenie –dobre usytuowanie –
bliskość aglomeracji miejskiej oraz drogi
krajowej.

Jakie pełni funkcje?

Funkcje mieszkalne, rekreacyjne,

Jakie obyczaje i tradycje są
kultywowane?

Kultywowane są tradycje związane ze
świętami kościelnymi.

Jaki jest stan infrastruktury
technicznej?
Co proponujemy dzieciom i
młodzieży?

Zajęcia pozalekcyjne, imprezy
kulturalne, działalność GOK.

VII. Wizja rozwoju miejscowości Jenkowice

Wyszczególnienie

Opis

Co ma wyróżniać wieś?

Dbałość o estetykę, środowisko
naturalne.

Jakie ma pełnić funkcje?

Mieszkalne, agroturystyczne o wysokim
standardzie, z pełną infrastrukturą
drogową, techniczną i społeczną, dostęp
do podstawowych usług lokalnych,
rozwój gospodarki.

Kim mają być mieszkańcy?

Dobrze wykształconą, zintegrowaną
społecznością.

Jaki powinien być stan otoczenia i
środowiska?

Dokończenie budowy kanalizacji,
wyremontowane drogi, odnowione
centrum wsi.

Co zaproponujemy dzieciom i
młodzieży?

Budowa świetlicy.
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VIII. Zarządzanie
1. Wdrażanie
Stworzenie systemu zarządzania realizacją Planu ma decydujący wpływ
na utrzymanie wysokiej dynamiki w całym procesie wdrażania. Stopniowe wygasanie
entuzjazmu towarzyszącego procesowi tworzenia Planu wśród samorządu i mieszkańców bez
odpowiedniego systemu mogłoby stać się bez użyteczne.
System, o którym mowa to przede wszystkim:
•

doskonalenie istniejących i tworzenie nowych instrumentów realizacji,

•

monitorowanie realizacji celów i projektów,

•

zmiany i aktualizacja Planu.

Instrumenty realizacji
Najważniejszym narzędziem realizacji Planu jest budżet gminy. Stopniowe tworzenie
budżetu zadaniowego powinno usprawnić zarządzanie środkami publicznymi oraz stworzyć
czytelny obraz operacji finansowych przeprowadzanych przez Radę Gminy. Dynamika
wdrażania Planu ma swoje odzwierciedlenie w kolejnych budżetach. Zadania wynikające
z Planu realizowane ze środków budżetowych można stosunkowo łatwo zidentyfikować.
Kolejnym instrumentem jest tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości,
wyzwalanie lokalnych inicjatyw gospodarczych. Usatysfakcjonuje to mieszkańców pod
względem rynkowym jak i ekonomicznym oraz przysporzy budżetowi kolejnych podatników.
Ważne jest także stosowanie tak zwanego „montażu finansowego” przy dużych
inwestycjach, to znaczy kumulacji środków pochodzących z różnych źródeł na realizację
kolejnych zadań wynikających z planu. Stopniowe przechodzenie od konstruowania budżetu
według dotychczasowych reguł do tworzenia budżetu zadaniowego.
W końcu istotne jest stworzenie odpowiedniego systemu marketingu miejscowości
i gminy jako całości, (osiągnięcia samorządu, lokalnych przedsiębiorców, organizacji
społecznych, mieszkańców i zasobów). Ułatwi to prowadzenie promocji wewnętrznej skierowanej do mieszkańców gminy oraz promocji zewnętrznej.
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2. Monitorowanie
Monitoring wspomaga proces zarządzania i dostarcza informacji o postępie realizacji
i efektywności wdrażania zadań wynikających z Planu - począwszy od pojedynczego
projektu, poprzez cel i priorytet, a skończywszy na osiąganych efektach. W zależności od
charakteru dostarczanych danych, monitoring dzielimy na rzeczowy i finansowy.
Monitoring rzeczowy
Monitoring rzeczowy dostarcza danych obrazujących postęp we wdrażaniu Planu oraz
umożliwiających ocenę jego wykonania w odniesieniu do celów w Planie. Dane
skwantyfikowane, obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań zostały
podzielone na trzy kategorie:
Wskaźniki produktu
Odnoszą się one do rzeczowych efektów działalności. Liczone są w jednostkach
materialnych, np. długość nowo budowanych dróg; liczba budynków poddanych renowacji;
ilość firm, które otrzymały pomoc, itp.
Wskaźniki rezultatu
Odpowiadają one bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z wdrożenia
Planu. Takie mierniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu
podróży, liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów, liczba wypadków
drogowych, itp.) lub finansowych (zwiększenie sprzedaży eksportowej firm objętych danym
działaniem, zmniejszenie nakładów na bieżące remonty obiektów zabytkowych itp.).
Wskaźniki oddziaływania
Obrazują one konsekwencje Planu wykraczające poza natychmiastowe efekty dla
bezpośrednich beneficjentów. Oddziaływanie może odnosić się do efektów związanych
bezpośrednio z podjętym działaniem, chociaż pojawiających się po pewnym czasie
(oddziaływanie bezpośrednie), jak i do efektów długookresowych, oddziałujących na szerszą
populację i pośrednio tylko wynikających ze zrealizowanego działania (oddziaływanie
pośrednie). Przykładowe wskaźniki oddziaływania to liczba innowacji wprowadzonych przez
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wsparte firmy czy instytucje w czasie 18 miesięcy po zakończeniu projektu (oddziaływanie
bezpośrednie), czy wskaźnik zatrudnienia 24 miesiące od zakończenia realizacji projektu
(oddziaływanie pośrednie).
Monitoring finansowy
Monitoring finansowy dostarcza danych dotyczących finansowych aspektów realizacji
Planu, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego
środków. Wójt Gminy prowadzi ciągły monitoring finansowy podjętych zadań, sporządza
raporty, które prezentuje Radzie Gminy podczas kolejnych planowych Sesji Rady (wydatki
poniesione w okresie objętym raportem, wydatki poniesione od początku realizacji zadania,
stopień realizacji zadania w %).

Sposoby oceny planu odnowy
Ocena planu prowadzona będzie na podstawie składanych raportów z prowadzonego,
monitoringu rzeczowego i finansowego, opisu rozbieżności, jeśli takie powstaną pomiędzy
planem a wdrożeniem zadania oraz analizą przyczyn i skutków rozbieżności. Dodatkowo
raporty zawierać będą informacje nt. postępu realizacji planu finansowego w okresie
sprawozdawczym oraz prognozę w tym zakresie na rok następny. Miernikami w prowadzonej
ocenie będą wskaźniki np. nakład finansowy na 1 km drogi. Ocena dokonana będzie w
sprawozdaniu rocznym, które Wójt Gminy składa Radzie Gminy podczas sesji, na której
udzielane jest absolutorium za działania w roku poprzednim. Ocena szczegółowa zadań
Wynikających z Planu nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.
O Planie Odnowy Miejscowości Jenkowice, jak również o rozpoczynanych zadaniach,
ich przebiegu i zakończeniu wszyscy mieszkańcy będą szczegółowo informowani. Informacje
będą upowszechniane za pośrednictwem prasy regionalnej i lokalnej oraz zwyczajowo na
tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy oraz bezpośrednio przez władze gminy
na różnego typu zebraniach.
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