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1. WSTĘP.
Plan Odnowy Miejscowości Olszowa Wola zrodził się dzięki
świadomości społecznej, aktywności i inicjatywie mieszkańców,
którzy stwierdzili, że miejscowość Olszowa Wola ma szanse bardziej
dynamicznego rozwoju. Plan Odnowy Miejscowości Olszowa Wola
na lata 2014-2021 przygotowany został w celu stworzenia możliwości
pozyskania środków pozabudżetowych pochodzących z funduszy
krajowych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Planem objęta
została miejscowość Olszowa Wola, a czas jego realizacji obejmuje
swym zasięgiem lata 2014-2021. Plan opracowano zgodnie
z wymogami obowiązującymi w tym zakresie.
W celu sporządzenia Planu Odnowy Miejscowości Olszowa Wola
na lata 2014-2021podjęto następujące działania:
a) W dniu 23.01.2014 r. mieszkańcy wsi Olszowa Wola podjęli
decyzję o przystąpieniu do opracowania Planu Odnowy
Miejscowości Olszowa Wola.
b) Wytypowana została grupa osób odpowiedzialnych
opracowanie Planu Odnowy Miejscowości Olszowa Wola.

za

Są to:
1) Franaszek Andrzej- 58 lat, właściciel gospodarstwa rolnego,
Sołtys wsi Olszowa Wola, skarbnik OSP Olszowa Wola;
2) Muranowicz Adam – 49 lat, właściciel gospodarstwa rolnego,
Prezes OSP Olszowa Wola;
3) Chała Barbara – 53 lata, urzędniczka, prowadzi wspólnie
z mężem gospodarstwo rolne;
4) Ciapa Izabela – 39 lat, prowadzi wspólnie z mężem
gospodarstwo rolne;
5) Ciapa Beata – 41 lat, prowadzi gospodarstwo rolne;
6) Michalak Zofia – 41 lat, prowadzi wspólnie z mężem
gospodarstwo rolne.

2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
OLSZOWA WOLA
a) Opis miejscowości
Olszowa Wola to wieś położona w gminie Sadkowice, powiecie
rawskim, na skraju województwa łódzkiego. Usytuowana jest
w dolinie, otoczona niewielkimi wzniesieniami. Od zachodniej strony
tuż za wsią znajduje się duży kompleks leśny, starych mieszanych
lasów liściastych oraz młodszych lasów sosnowych. Mamy duże
skupisko łąk z kilkoma niewielkimi stawami. Ponadto wieś okalają
sady jabłoniowe i wiśniowe, szczególnie uroczo wyglądające wiosną.
Malownicze położenie naszej wsi z dala od ośrodków przemysłowych
jest bardzo atrakcyjne dla zamieszkiwania i wypoczynku. Naturalne
środowisko sprzyja dzikim zwierzętom – w naszych lasach żyje
mnóstwo saren, dzików, zajęcy, a w samej wsi są dwa gniazda
bocianie.
Zabudowa Olszowej Woli jest zwarta, wzdłuż drogi wiodącej
ze wschodu na zachód, liczy 89 posesji, tylko siedem zabudowań
oddalonych jest od wsi o około 200 m. Każde gospodarstwo korzysta
z sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej i wodociągowej. Mieszkańcy
utrzymują się głównie z pracy w gospodarstwach rolnych, dominują
uprawy drzew owocowych, plantacje truskawek i borówki. Część
mieszkańców, szczególnie młodzież, dojeżdża do pracy w okolicznych
miasteczkach, gdyż w naszej wsi brak jest zakładów pracy. Jest tylko
sklep spożywczo-przemysłowy i kilka drobnych działalności
gospodarczych.
Niestety w naszej wsi nie ma szkoły, która z uwagi na małą
liczbę dzieci została zlikwidowana w 2000 r., a budynek sprzedano
w 2003 r. prywatnej osobie. Nasze dzieci uczęszczają do Zespołu Szkół
w Lubani, korzystają z dowozu zorganizowanego przez naszą gminę.
Mieszkańcom brak jest w obecnej chwili ośrodka kultury, którym
niewątpliwie była szkoła. Mieściła się w niej biblioteka publiczna, były
organizowane różne przedstawienia szkolne, w których mogli
uczestniczyć wszyscy mieszkańcy.
Organizacją, która zrzesza dużą liczbę mieszkańców Olszowej
Woli jest Ochotnicza Straż Pożarna (OSP). Miejscem spotkań
mieszkańców jest budynek remizy strażackiej wybudowany w czynie
społecznym w 1951 r., rozbudowany w roku 1987. Jednak z uwagi na

brak funduszy nie był od wielu lat remontowany, uległ zniszczeniu
i nie może spełniać już swej funkcji.
Powierzchnia miejscowości wynosi 549,4377 ha. Obecnie
liczba mieszkańców wsi Olszowa Wola wynosi 245 osób.
Społeczność sołectwa Olszowa Wola zdecydowała się
przystąpić do ,, Planu Odnowy Miejscowości Olszowa Wola na lata
2014-2021” ze względu na szanse rozwoju życia społecznokulturalnego mieszkańców, integracji młodzieży i dorosłych oraz
poprawę wizerunku i funkcjonalności wsi.

b) Historia miejscowości
Pierwsze wzmianki historyczne o istnieniu wsi Olszowa Wola
pochodzą z roku 1603 - w czasie wizytacji parafii Lubania przez
biskupa poznańskiego Wawrzyńca Gorlickiego jest zapis:
„Dziesięcinę ze wsi Wola Olszowa pobiera rektor szkoły w Lubani...”
W dokumentach parafialnych z lat 1758 – 1804 wieś nasza jest
zapisywana jako Wola Olszowa. Nazwa Olszowa Wola figuruje na
mapie szczegółowej województwa rawskiego z roku 1792 i na mapie
kwatermistrzostwa z roku 1839.

Od końca XVII wieku właścicielami Olszowej Woli była
rodzina Boskich herbu Jasieńczyk. Od 1695 roku pierwszym z tej
rodziny właścicielem naszej wsi był Franciszek Boski, pełniący
jednocześnie funkcję podstolego rawskiego. Do 1845 roku kolejno
zmieniali się właściciele Olszowej Woli i tak byli to: Mikołaj, Teodor
i Jakub wszyscy z rodziny Boskich, piastowali oni różne urzędy m.in.
podstolego rawskiego, skarbnika, miecznika rawskiego.
Według spisu inwentarza z 1814 r. możemy się dowiedzieć, że
w Olszowej Woli istniał wtedy dwór drewniany , folwark, stajnia,
wozownia, spichlerz, obora, 2 stodoły, browar , karczma, kuźnia,
kurniki – za dworem był sad dworski i sadzawka. Ponadto było 12
gospodarzy, którzy oprócz powinności na rzecz dworu oddawali
dziesięcinę plebanowi. Niestety do dnia dzisiejszego nie zachowały
się żadne z w/w zabudowań.
Na podstawie dekretu Księcia Namiestnika z 16-01-1816 r.
utworzono m.in. przy dworze w Olszowej Woli gminę
jednowioskową. Skasowano ją nakazem cara Aleksandra II z dnia
16-03-1859 r. i włączono do gminy w Trębaczewie.
W dniu 23-10-1845 r. Olszową Wolę kupił Franciszek
Więckowski herbu Prus I, a następnie w dniu 21-08-1885 r. wieś
została sprzedana Ludwikowi Makomaskiemu dziedzicowi
Trębaczewa, po czym w dniu 14-03-1902 r. naszą wieś przejął
Wacław Makomaski, który był ostatnim właścicielem Olszowej Woli.
Dobra te, jak zresztą wiele w okolicy zostały rozparcelowane między
miejscowych i przybywających z różnych stron osadników, głównie
zza Pilicy.
Od tego momentu zaczyna się nowsza historia naszej wsi.
W latach międzywojennych działalnością publiczną i pracą społeczną
wyróżniał się mieszkaniec Olszowej Woli Józef Gradowski w latach
1917 – 1919 wójt gminy Lubania , a w latach 1928 – 1930 poseł na
Sejm. W 1924 r. powstała szkoła w Olszowej Woli, która mieściła się
w drewnianym budynku należącym do gminy – była to szkoła
I oddziałowa z klasami I – III – czynnie działała nawet w czasie
wojny. Społeczeństwo naszej wsi było bardzo aktywne – w 1953 roku
rozpoczęto budowę Domu Chłopa, gdzie jak w żadnej wsi miała się
mieścić: sala widowiskowa ze sceną, biblioteka, czytelnia, obszerny
sklep kilku branży, a nawet kawiarnia. Przy budowie pracowali
ofiarnie wszyscy mieszkańcy wsi, jak również opodatkowali się
z hektara i złożyli pokaźną składkę, a resztę dołożyło Państwo.
Z uwagi na to, że podczas pożaru w 1956 r. spłonęła stara drewniana
szkoła, nowo wybudowany budynek przystosowano do potrzeb szkoły

i w ten sposób w Olszowej Woli powstała najpierw siedmio a później
ośmioklasowa szkoła podstawowa. Korzystały z niej nie tylko dzieci
ale wszyscy mieszkańcy wsi – odbywały się w niej zebrania wiejskie,
różne szkolenia, pogadanki, przedstawienia szkole, zabawy taneczne,
a wieczorem można było grać w szachy, warcaby na świetlicy
i oglądać telewizję, mieściła się w niej też biblioteka publiczna.
W roku 1974 w wyniku nowej reorganizacji szkolnictwa, obniżono
stopień organizacyjny szkoły w Olszowej Woli do klas I – III i klasy
zerowej, szkoła stała się punktem filialnym Zbiorczej Szkoły
w Lubani. Następnie w roku 2000 z uwagi na małą liczbę dzieci
szkołę zlikwidowano, a dzieci dowożone są do Zespołu Szkół
w Lubani. Budynek został w 2003 r. sprzedany przez gminę
prywatnej osobie.
W 1949 r. powołana została do życia Ochotnicza Straż
Pożarna w Olszowej Woli, w której aktywnie uczestniczyli
mieszkańcy wsi. W 1951 roku z inicjatywy naszych strażaków
wybudowano w czynie społecznym z udziałem środków
z powiatowego zarządu OSP - remizę strażacką, którą następnie
rozbudowano w 1987 roku. Przez wiele lat budynek ten służył
mieszkańcom m.in. jako miejsce spotkań, zebrań, różnego rodzaju
szkoleń, organizowane były zabawy taneczne, wesela, dzieci
i młodzież mogły się tam spotykać, grać w tenisa stołowego i inne
gry.
Strażacy zorganizowali dwie imprezy jubileuszowe: w 1999
roku 50-lecie istnienia OSP Olszowa Wola i w 2009 roku, kiedy to
uroczystość 60-lecia jednostki zbiegła się z przydzieleniem jednostce
samochodu strażackiego – przy tych okazjach odprawiane były Msze
Święte, zorganizowano poczęstunki dla zaproszonych gości
i mieszkańców oraz zabawę taneczną. Jednostka gościła m.in. Panią
poseł Krystynę Ozgę, Pana Starostę Rawskiego, Przewodniczącą
Rady Powiatu Rawskiego, przedstawicieli Zarządu PSP w Rawie
Maz. Wójta Gminy Sadkowice i druhów z okolicznych jednostek
OSP.
Jednak obecnie remiza strażacka z uwagi na brak funduszy, od
wielu lat nieremontowana i nieogrzewana coraz bardziej niszczeje.
Nie spełnia już swoich funkcji na miarę obecnych czasów.
c) Diagnostyka aktualnej sytuacji Sołectwa
Olszowa Wola to miejscowość o zwartej zabudowie
zagrodowej
z
domkami
jednorodzinnymi
i
budynkami

gospodarczymi. Mieszkańcy starają się by obejścia były czyste
i zadbane, każdy dba o ogródki przydomowe, gdzie oprócz kwiatów
królują przeróżne krzewy ozdobne i iglaki. Przez całą wieś biegnie
droga asfaltowa, przy której zainstalowane jest oświetlenie uliczne.
W krajobraz wsi wpisują się przydrożne kapliczki i krzyże , jeden
usytuowany w centrum wsi na skrzyżowaniu dróg powiatowych
i wiejskiej.
Głównym źródłem utrzymania rodzin w naszej wsi są
gospodarstwa rolne, w których prowadzona jest produkcja owoców:
jabłek, wiśni, gruszek, śliw oraz truskawek i borówki. Z uwagi na
położenie naszej wsi w dolinie - gospodarstwa są często narażone na
straty w zbiorach powodowane przymrozkami, a słabe klasy gruntów
nie pozwalają osiągać wysokich plonów. Jednak samozaparcie
i pracowitość mieszkańców, powoduje iż wioska nasza się rozwija
i pozytywnie wyróżnia na tle innych w gminie Sadkowice.
Wielopokoleniowość rodzin powoduje, że część ludności
utrzymuje się z rent i emerytur, natomiast część młodszych
mieszkańców z pracy zarobkowej.
Kilkanaście siedlisk pełni funkcje domków letniskowych,
których z roku na rok przybywa z uwagi na malownicze położenie
naszej wsi i czyste środowisko naturalne.
Mieszkańcy wsi są dobrze zorganizowani, mogą liczyć na
wzajemną pomoc i wsparcie. Trzeba tu zaznaczyć dużą rolę radnego
Olszowej Woli Stanisława Olszaka, który jest jednocześnie
Przewodniczącym Rady Gminy Sadkowice i sołtysa naszej wsi
Andrzeja Franaszka.

Plantacje truskawek w otoczeniu lasów we wsi Olszowa Wola

Kwitnące sady jabłoniowe we wsi Olszowa Wola

Zebrane plony

STRUKTURA GRUNTÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Cała powierzchnia miejscowości: 549,4377 ha,
w tym:





Grunty orne – 436,9703 ha
Łąki i pastwiska- 55,7103 ha
Lasy
- 29,4312 ha
Pozostałe(stawy, zakrzewienie, nieużytki, drogi, tereny zabudowane)
27,3259 ha
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PODZIAŁ GRUNTÓW NA KLASY:
• IIIa – 13,2000 ha
• IIIb – 85,1042 ha
• IVa – 199,1181 ha
• IVb – 36,5305 ha
• V – 85,2875 ha
• VI – 17,7300 ha
• Ł IV – 37,1949 ha
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 ŁVI - 13,7708 ha
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Liczba ludności:
• do 18 lat – 41
• powyżej 18 lat – 204

do 18 lat
powyżej 18 lat

Drogi powiatowe przebiegające przez naszą wieś:
• Nowe Miasto n/Pilicą – Rawa Mazowiecka
• Nowe Miasto n/Pilicą – Grójec

3. INWENTARYZACJA ZASOBÓW
SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI
OLSZOWA WOLA
Największymi atutami naszej wsi są:
 aktywni ludzie chcący zmieniać rzeczywistość, otoczenie własnej
wsi, nie zapominając o swojej historii
 dobra współpraca z Urzędem Gminy w Sadkowicach
 korzystne warunki klimatyczne dla zamieszkiwania i wypoczynku
 bogate dziedzictwo historyczne miejscowości
 głęboko zakorzenione tradycje kulturowe i religijne
 aktywna współpraca mieszkańców
Działalność kulturalna i sportowa:
• drużyna piłkarska – osiągająca bardzo dobre wyniki w rozgrywkach
o Puchar Wójta naszej Gminy
Organizacje:
• Ochotnicza Straż Pożarna

Mała galeria

50-lecie jednostki OSP w Olszowej Woli – 1999 r.

50-lecie jednostki OSP w Olszowej Woli – 1999 r.

Przyznanie samochodu strażackiego jednostce OSP w Olszowej Woli – 2009 r.

60-lecie OSP w Olszowej Woli (2009 r.)

60-lecie OSP w Olszowej Woli - 2009 r.

Zawody strażackie – na zdjęciu drużyna OSP Olszowa Wola

Puchary dla jednostki OSP Olszowa Wola zdobyte podczas różnych zawodów strażackich

Budynek remizy strażackiej w Olszowej Woli – 2014 r.

Drużyna piłkarska z Olszowej Woli – zajęli I miejsce w rozgrywkach o Puchar Wójta Gminy
Sadkowice w 2013 r.

Puchary drużyny piłkarskiej z Olszowej Woli

Kapliczki we wsi Olszowa Wola – styczeń 2014 r.

Przydrożne Krzyże w Olszowej Woli – styczeń 2014 r.

W tle budynek dawnej szkoły podstawowej – obecnie własność
prywatna

Powitanie Ks .Biskupa Józefa Zawitkowskiego przez sołtysa, strażaków i mieszkańców wsi Olszowa
Wola przy Krzyżu w centrum wsi, przy okazji wizytacji Parafii Lubania

Nabożeństwo majowe przy Kapliczce obok posesji Państwa Ciapów – jest to coroczna tradycja

4. ANALIZA SŁABYCH I MOCNYCH
STRON MIEJSCOWOŚCI
Silne strony :
- aktywna postawa mieszkańców wsi
- wysoko rozwinięta uprawa sadów
- zwodociągowanie miejscowości

Słabe strony :
- brak świetlicy środowiskowej
- brak oczyszczalni ścieków
- brak chodników przy drogach

Szanse :
- pozyskiwanie funduszy unijnych
- kształtowanie pozytywnego wizerunku wsi
- integracja młodzieży i dorosłych

Zagrożenia :
- wysokie koszty produkcji sadowniczej, przy niskich cenach owoców
i niepewnym zbycie (niestabilna sytuacja w rolnictwie)
- emigracja wykształconej młodzieży
- rosnące bezrobocie

5. ARKUSZ PLANOWANIA
Rozpatrując potrzeby w zakresie rozwoju i odnowy miejscowości,
zgłaszane przez społeczność lokalną, wytypowane zostały zadania
i działania, które powinny być zrealizowane i podjęte w okresie
2014-2021.
Hasło:
„ Nasza wieś miejscem integracji i rekreacji”

I. Priorytet:
Świetlica środowiskowa ogniwem integracji mieszkańców wsi
Olszowa Wola.
Utworzenie świetlicy środowiskowej w centrum miejscowości
Olszowa Wola to najważniejsze zadania związane z kształtowaniem
obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców wsi Olszowa Wola

Cele :
Stworzenie miejsca do wspólnych spotkań i wzajemnej integracji.
Przebudowa z rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w celu utworzenia świetlicy środowiskowej oraz zakup wyposażenia
będzie sprzyjać integracji ludności tutejszej i przyjezdnej. Realizacja
zadania odbywać się będzie na obszarach o szczególnym znaczeniu
dla mieszkańców oraz wpłynie na poprawę jakości życia
mieszkańców Olszowej Woli i będzie sprzyjać integracji oraz
rozwojowi życia społeczno-kulturalnego mieszkańców.
Główne cele:







integracja mieszkańców wsi
promocja miejscowości w środowisku
poprawa wizerunku wsi
poprawa jakości życia mieszkańców
rozwój życia społeczno-kulturalnego mieszkańców

PROJEKTY:

Nazwa projektu : „ Przebudowa z rozbudową
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu
utworzenia świetlicy środowiskowej w miejscowości
Olszowa Wola oraz zakup wyposażenia”
a) OPIS ZADANIA PRIORYTETOWEGO
Zadaniem priorytetowym przewidzianym do realizacji w ramach
,, Planu Odnowy Miejscowości Olszowa Wola na lata 2014-2021” jest
projekt pn. „Przebudowa z rozbudową budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w celu utworzenia świetlicy środowiskowej w miejscowości
Olszowa Wola oraz zakup wyposażenia”.
W ramach tego zadania planuje się wykonanie przebudowy
z rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia
świetlicy środowiskowej wraz z budową szczelnego bezodpływowego
zbiornika na nieczystości ciekłe i rozbiórkę istniejącego zaplecza
sanitarno-gospodarczego na dz. nr 267 i 1006 w m. Olszowa Wola
oraz zakup wyposażenia.
W ramach planowanego zadania przewidywana jest:
* rozbiórka istniejącej dobudowy o funkcji węzła sanitarnego
* przebudowa istniejącego budynku polegająca na:
– dobudowie ściany zewnętrznej łączącej pomieszczenie
gospodarcze z salą
– dociepleniu ścian zewnętrznych z wytworzeniem cokołu oraz
z ich otynkowaniem
– budowie daszków nad głównymi wejściami do budynku
– wymianie okien i drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych
– montażu rolet antywłamaniowych na oknach
– ociepleniu stropu
– wykonaniu orynnowania budynku
– wymianie części posadzek wewnątrz budynku
– wymianie wewnętrznych powłok malarskich
– przebudowie wejść na strych – schody strychowe drabiniaste.
– wydzieleniu pomieszczenia kotłowni na ekogroszek wraz
z przebudową wejścia do projektowanej kotłowni i projektem
wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

– wykonaniu wewnętrznej instalacji wody
– wykonaniu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz
z projektem szczelnego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości
ciekłe
– zasypaniu lub wydołowaniu istniejących szamb
– wykonaniu wewnętrznej instalacji wentylacji grawitacyjnej
wspomaganej
– wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji
TV satelitarnej
* zakup wyposażenia
„Plan Odnowy Miejscowości Olszowa Wola”
ma pobudzić
mieszkańców do wspólnego działania na rzecz miejscowości.
Realizacja planowego przedsięwzięcia pozwoli na stworzenie miejsca
rekreacji i integracji dla mieszkańców Olszowej Woli i osób
przyjezdnych. Dotyczy to w szczególności młodzieży a także osób
starszych, które w chwili obecnej pozbawione są możliwości
korzystania z tego typu obiektu infrastruktury. Stan taki powoduje ich
wykluczenie z aktywnego życia społecznego, pozbawia możliwości
spotkań i odpoczynku.
Ze względów społecznych utworzenie
świetlicy środowiskowej będzie ważnym miejscem dla naszej wsi,
szczególnie tak małej jak Olszowa Wola. Wsi, w której nie ma szkoły
i biblioteki. Miejscowości, w której młodzież i dzieci po zajęciach
szkolnych skazane są na przebywanie w domach przed telewizorami.
Trudna sytuacja finansowa wielu rodzin powoduje, że sprawy kultury
odsuwa się na drugi plan. Utworzenie świetlicy środowiskowej
mogłoby zmienić tę szarą rzeczywistość. Świetlica środowiskowa, w
której odbywać się będą różnorodne zajęcia, może oderwać ludzi
młodych od telewizji, pokazać im alternatywne sposoby spędzania
wolnego czasu. W znacznym stopniu przyczynić się może do poprawy
wyników w nauce przez wielu uczniów. Realizacja zadania uaktywni
życie kulturalno-towarzyskie mieszkańców. Poza tym, że świetlica
służyć będzie wszystkim ludziom młodym, stworzy również warunki
do organizacji imprez okolicznościowych tj.: spotkania towarzyskie,
Dzień Kobiet, Sylwestra itp. Będzie można w niej także
przeprowadzić różnorodne szkolenia i kursy. Jednym słowem, chcemy
doprowadzić do tego, aby świetlica stała się miejscem gdzie schodzić
się będą drogi nie tylko mieszkańców sołectwa, a także pozostałych
miejscowości Gminy Sadkowice.
Realizacja priorytetowego zadania przyczyni się do osiągnięcia
następnych celów:

-poprawa wizerunku wsi
-wzrośnie zadowolenie i aktywność mieszkańców sołectwa
-zwiększy się atrakcyjność kulturalna i edukacyjna Olszowej Woli
-umożliwi się mieszkańcom sołectwa rozwijanie swoich
zainteresowań i pasji
Realizacja zadania pozwoli mieszkańcom na uświadomienie sobie ich
roli w tworzeniu pomysłów na własny rozwój i poprawę warunków
życia. Zakres zadania jest zgodny z określoną wizją rozwoju wsi
poprzez podniesienie standardu życia mieszkańców związaną
z rozwojem infrastruktury społecznej.

5. KRÓTKOTERMINOWY PLAN ODNOWY
WSI
Co chcemy
zrobić?
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wyposażenia

Przybliżony
koszt.
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1. Przebudowa

850 000 zł.

2014-2021r.

Źródło
finansowania.
Fundusze
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
75%
Budżet Gminy
oraz środki
własne
25%

7. ZARZĄDZANIE
Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości Olszowa Wola
rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie po zatwierdzeniu
uchwałą Rady Gminy Sadkowice. Wdrożeniem zajmować się będzie
zespół wymieniony we wstępie niniejszego opracowania.
Plan Odnowy Miejscowości będzie podlegał stałemu
monitorowaniu. Proces ten będzie miał na celu analizowanie stanu
zaawansowania przyjętych działań oraz zgodności ich z założeniami.
Stan realizacji zaplanowanych działań i ich weryfikacja będzie
procesem ciągłym, trwającym od momentu rozpoczęcia planowanych
inwestycji, poprzez realizację, aż do momentu zakończenia.

