
UCHWAŁA NR …. 
RADY GMINY SULIKÓW 

Z DNIA …. 
 

 
w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mikułowa, Mała Wieś Górna, 
Studniska Dolne i Studniska Górne” 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy Sulików 
 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 
W ramach programu „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim” przyjmuje się: 
a) „Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Mikułowa” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały, 
b) „Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Mała Wieś Górna” stanowiącą załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały, 
c) „Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Studniska Dolne” stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały, 
d) „Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Studniska Górne” stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików. 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROJEKT 



Uzasadnienie 
 
Gmina Sulików przystąpiła do Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej w 2009 roku. 

Odnowa Wsi jest największym i najdłużej działającym regionalnym programem aktywizacji 
społeczności lokalnych. Jest jednocześnie pierwszym programem, który na sołeckim 
poziomie zastosował metodę długoterminowego planowania strategicznego. Istotą programu 
jest pobudzenie społeczności sołeckiej i jej zaangażowanie w przedsięwzięcia dotyczące 
własnej wsi, co będzie skutkować zwiększeniem roli sołectw oraz dekoncentracją gminnych 
zadań. 

Głównym celem programu jest szeroko rozumiana poprawa warunków życia 
ekonomicznej niezależności wsi. Stan ten można uzyskać poprzez trwałe upodmiotowienie 
społeczności lokalnych oraz poczucie odpowiedzialności za przyszłość własnej wsi. Bazując 
na zasobach wsi i jej atutach powinien zostać osiągnięty stan, w którym mieszkańcy będą 
utożsamiać się ze swoją miejscowością oraz skutecznie wykorzystując nabytą wiedzę będą 
mogli umiejętnie pozyskiwać środki finansowe na realizację wcześniej zaplanowanych 
projektów. Ponadto odnowa wsi jako nurt rozwoju obszarów wiejskich zakłada rozwój oparty 
na specyfice i niepowtarzalnych walorach danej miejscowości. Jednocześnie podjęcie 
odpowiednich działań może przyczynić się do utworzenia „wioski tematycznej”, która 
wykorzystując tylko walory i zasoby wsi jest w stanie sama na siebie zarabiać.  

Warunkiem przystąpienia do Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej było podjęcie 
przez Radę Gminy Sulików uchwał nr XXIX/230/09 z dnia 7 kwietnia 2008 r., XIII/90/11                 
z dnia 28 października 2011 r., XVIII/141/12 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na przystąpienie do Programu sołectw Mikułowa, Mała Wieś Górna, Studniska Dolne                  
i Studniska Górne. Pierwszym podjętym, obligatoryjnym działaniem w realizacji założeń   
w/w programu było uczestnictwo sołectw w warsztatach z cyklu „Planowanie w procesie 
Odnowy Wsi” w celu opracowania Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi. Warsztaty zostały 
przeprowadzone w dwóch cyklach przez wyszkolonych dwóch Moderatorów Odnowy Wsi 
działających z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

Sołecka Strategia Rozwoju każdej z czterech wsi zawiera analizę zasobów 
przyrodniczych, kulturowych, obiektów i terenów, infrastruktury społecznej i technicznej, 
gospodarki, rolnictwa, środków finansowych i pozyskanych funduszy, kapitału społecznego 
oraz publikatorów i lokalnej prasy czyli wszelkich elementów materialnych i niematerialnych 
wsi związanych z jej obszarem, ze szczególnym uwzględnieniem elementów rzadkich                       
i specyficznych. Strategia zawiera również określone słabe i mocne strony, szanse                                  
i zagrożenia w ramach tzw. analizy SWOT i tym samym analizę obecnego potencjału 
rozwojowego wsi. Ponadto mieszkańcy opracowali wizję hasłową swojej miejscowości  
poprzez opis poszczególnych celów mających poprawić ówczesny ich wizerunek w krótko-             
i długoterminowym programie rozwoju. Opracowany dokument został wcześniej 
zatwierdzony uchwałą zebrania wiejskiego i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

Podsumowując przedstawione Radzie Gminy Sulików strategie rozwoju wsi 
Mikułowa, Mała Wieś Górna, Studniska Dolne i Studniska Górne zawierają program działań 
mieszkańców dzisiaj i na lata następne, który stanowi źródło mocnych argumentów do 
uzasadnienia wniosków na realizację tworzonego funduszu sołeckiego oraz zwiększa szansę 
na samodzielne pozyskanie środków unijnych.  
 


