
UCHWAŁA NR XXIX/187/2021 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Obory na lata 2021-2028 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Obory na lata 2021-2028, przyjęty przez zebranie wiejskie 
sołectwa Obory Uchwałą nr 2/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy 
Miejscowości Obory na lata 2021-2028, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 
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Załącznik  

do Uchwały Nr XXIX/187/2021 

Rady Gminy Zbójno  

z dnia 29 września 2021 r. 

 

 

 

PLAN ODNOWY  

MIEJSCOWOŚCI OBORY  

NA LATA 2021-2028 

 

 

 
 

 

 

 

 
OBORY, wrzesień 2021 r. 
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1. Charakterystyka miejscowości, w której będzie realizowana operacja. 

Sołectwo Obory położone jest na obszarze historycznej Ziemi Dobrzyńskiej  

we wschodniej części Gminy Zbójno, w środkowo-zachodniej części województwa 

kujawsko-pomorskiego, w powiecie golubsko-dobrzyńskim. 

 

 

Ogólna powierzchnia obszaru sołectwa wynosi 362 ha. 

 Sołectwo Obory jest obszarem o stosunkowo rozproszonej zabudowie, położonym 

poza głównymi korytarzami krajowej i regionalnej infrastruktury technicznej. 

 Obory położone są w odległości 6 km od siedziby Urzędu Gminy Zbójno. Najbliżej 

położonymi miastami są: oddalony o około 21 km Golub-Dobrzyń, o około 20 km Lipno oraz 

około 17 km Rypin. 

 Obory zamieszkuje 148 osób (stan na dzień 31 sierpnia 2021 r.). 
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2. Historia miejscowości. 

Wieś Obory położona w gminie Zbójno, to wieś ze średniowiecznym rodowodem. 

Istniał tu we wczesnym średniowieczu gród, którego lokalizacja zaznaczona jest na mapie                   

z 1865 r. Współcześnie jest to teren Kalwarii, należącej do zakonu Karmelitów 

Trzewiczkowych w Oborach. Wzniesienie to zostało dość mocno przekształcone wraz                    

z pierwotną lokacją klasztoru i kościoła w 1605 r. Sama miejscowość Obory położona jest             

w dole, dookoła otoczona wzniesieniami, a na najbardziej wyniosłym z nich stoi kościół                    

z klasztorem.  

Miejscowość Obory w rypińskiem występuje w dokumentach pisanych pod datą 1502 

r.  W 1501 r. nazwa wsi występowała jako Obori, z przynależnością do parafii Ruże. Nazwa 

Obory dla miejscowości w powiecie rypińskim, według tradycji oraz przekazów 

mieszkańców, pochodzi od obór, jakie istniały tutaj na potrzeby tutejszych mieszkańców lub 

klasztoru.  

W połowie XVI wieku wieś Obory zajmowała 6 łanów ziemi z 6 kmieciami, 

zagrodnikami i młynarzem. Od początków XVII w. Obory stały się znane za przyczyną 

ufundowanego tam klasztoru dla Ojców Karmelitów. Od 1617 r. Karmelici weszli                          

w posiadanie Obór.  Pożar zniszczył w 1617 r. pierwotny drewniany klasztor, lecz pozostała 

po fundatorze wdowa Anna z Galemskich, dożywotniczka na Oborach, dopomogła                        

w odbudowania klasztoru, przy którym stać miała kapliczka. Objąwszy po jej śmierci wieś, 

zakonnicy rozpoczęli w 1627 r. budowę nowego murowanego kościoła u podnóża Kalwarii. 

W 1642 r. budowę tę ukończono. W 1649 r. nastąpiła konsekracja kościoła pod wezwaniem 

Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. W 1686 pobudowano na Kalwarii murowaną kaplicę 

z figurą ukrzyżowanego Chrystusa. W 1694 powstało murowane prezbiterium, a w 1696 r. 

nastąpiła budowa ołtarza głównego i umieszczenie w nim Figury Matki Bożej Bolesnej.       

W 1741 r. rozpoczęto budowę murowanego, dwupiętrowego budynku klasztornego.           

W 1821 r. zabudowania klasztorne uległy częściowemu zniszczeniu w wyniku pożaru. Cztery 

lata później zostały odbudowane i nastąpiła przebudowa klasztoru. 

W 1825 r. wieś Obory miała 29 dymów. Jednak po procesie sekularyzacji, około 1855 

r. Obory, które dzielono wtedy na Obory Rządowe i Obory Poduchowne, miały 38 dymów               

i 207 mieszkańców. Obszar gruntu wynosił w tym czasie 523 morgi i 23 morgi nieużytków. 

We wsi oprócz klasztoru i kościoła była szkoła początkowa.  

Około 1901 roku wieś Obory należały do guberni płockiej, powiatu rypińskiego, 

gminy Sokołowo, parafii Ruże, z pocztą w Zbójnie, telegrafem w Rypinie i sądem 

okręgowym w Dobrzyniu nad Drwęcą. Do 1972 r. Obory należały do gminy Chrostkowo.               
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W 1978 roku Obory przyłączono do gminy Zbójno, w województwie włocławskim, z pocztą 

w Zbójnie i najbliższą stacją kolejową w Golubiu-Dobrzyniu. 

Do Obór należy współcześnie część wsi o nazwie Rochal, w której w XIX wieku 

znajdował się młyn wodny. Oprócz młyna Rochal był też jeszcze drugi młyn, Brzoezek vel 

Brzózek położony po drugiej stronie klasztoru w Oborach. 
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3. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości. 

Według podziału Polski na jednostki fizycznogeograficzne teren sołectwa znajduje się 

na terenie Pojezierza Dobrzyńskiego zwanego też Wysoczyzną Dobrzyńską.  

Rozpatrując strukturę użytkowania ziemi w sołectwie Obory należy podać,                         

że największą powierzchnię zajmują użytki rolne – 81,62 %, łąki i pastwiska – 9,16 %, sady – 

3,19 %, grunty zabudowane – 1,72 %, wody – 0,2 %, pozostałe grunty – 4,1 %. 

 

użytki rolne

łąki i pastwiska

sady

grunty
zabudowane

wody

pozostałe grunty

 

Źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego powstające na terenie sołectwa  

to głównie emisje z palenisk domowych wykorzystujących tradycyjne źródła energii  

oraz obiektów użyteczności publicznej, drobnych zakładów i gospodarstw rolnych.                        

Nie występują tu także żadne potencjalne źródła wystąpienia poważnych awarii 

przemysłowych. 

Na terenie sołectwa Obory znajduje się jeden zabytek wpisany do Rejestru Zabytków 

prowadzonego przez Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków, a mianowicie Kościół 

klasztorny karmelitów, nr rej.: A/705 i A/706 z 12.11.1970 r.: 

- kościół, ob. par. pw. Nawiedzenia NMP, 1627-49, 

- klasztor, 1741-53. 
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         Zdj.: Klasztor w Oborach z lotu ptaka. 

 

 Na terenie sołectwa Obory znajdują się również zabytki wpisane do Gminnej 

Ewidencji Zabytków prowadzonej przez Wójta Gminy Zbójno: 

1) Zespół klasztorny Karmelitów – klasztor (1741-1753), 

2) Zespół klasztorny Karmelitów – Kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP (1627-

1649), 

3) Zespół klasztorny Karmelitów – park klasztorny (XVIII-XIX w.), 

4) Zespół klasztorny Karmelitów – kaplica w ciągu ogrodzenia Klasztoru i Kościoła 

(k. XVIII w.), 

5) Zespół klasztorny Karmelitów – katakumby (poł. XVIII w.), 

6) Zespół klasztorny Karmelitów – ogrodzenie cmentarza (I ćw. XIX w.), 

7) Zespół klasztorny Karmelitów – Kaplica grobowa Borzewskich pw. św. Antoniego 

(1863 r.), 

8) Zespół klasztorny Karmelitów – kaplica św. Krzyża (1686 r., przebudowa II poł. 

XIX w.), 

9) Zespół klasztorny Karmelitów – źródełko św. Eliasza (XVII w.), 

10) Zespół klasztorny Karmelitów – szkoła (ok. pocz. XX w.), 

11) Kapliczka (1888 r.), 

12) Układ przestrzenny klasztoru Karmelitów w Oborach (XVIII-XIX w.), 
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13) Kapliczka (pocz. XX w.), 

14) Cmentarz parafialny (I ćw. XIX w.), 

15) Cmentarza katolicki Kalwaria (I poł. XIX w.), 

16) Zespół klasztorny Karmelitów – brama ogrodzenia Kościoła i Klasztoru (1756 r.), 

 

 

Zdj. Brama ogrodzenia Kościoła i Klasztoru 

Obory są miejscowością niezurbanizowaną – podstawowym źródłem dochodu 

mieszkańców sołectwa jest praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych. 

W Oborach nie ma szkoły. Dzieci uczęszczają do Szkoły Podstawowej                              

im. Ziemi Dobrzyńskiej w Rużu.  

Opiekę medyczną mieszkańców Obór zapewnia, oddalony o 9 km Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej „Mój Medyk” w Zbójnie. Zakład zapewnia podstawową opiekę 

zdrowotną w poradni zlokalizowanej w Zbójnie, a ponadto opieka lekarska sprawowana jest 

przez lekarza ginekologa oraz stomatologa. 

Na terenie Gminy Zbójno znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Zbójnie, który jest samodzielną jednostką budżetową Gminy Zbójno. Pomoc społeczna 

udzielana jest w formie świadczeń niepieniężnych oraz świadczeń pieniężnych,  

a także w innych formach dostosowanych do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób, rodzin 

wymagających pomocy.  

Świadczenia niepieniężne obejmują pracę socjalną i pomoc rzeczową. Praca socjalna 

polega w szczególności na wspomaganiu osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
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życiowej, umożliwieniu osobom, rodzinom dokonania zmian postaw i zachowań koniecznych 

do przezwyciężenia ich problemów oraz doradztwie, polegającym na umożliwieniu zdobycia 

poprzez osoby, rodziny znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych wiedzy  

i umiejętności koniecznych do przezwyciężenia ich trudności. Pomoc rzeczowa polega  

na dostarczaniu: żywności, odzieży, pomieszczeń mieszkalnych, opału, narzędzi pracy, 

leków, artykułów  sanitarnych, środków ułatwiających obsługę, środków rehabilitacyjnych. 

Świadczenia pieniężne udzielane są w formie zasiłków stałych, okresowych celowych, 

przyznawanych decyzją administracyjną, wydawaną przez kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

System komunikacyjny Obór, podobnie jak całej Gminy Zbójno, składa się wyłącznie 

z sieci dróg kołowych. Występujące na terenie Obór drogi publiczne zalicza się do kategorii 

dróg powiatowych oraz gminnych. Brak jest natomiast dróg zaliczanych do kategorii dróg 

krajowych i wojewódzkich. 

Na terenie wsi Obory swój przebieg zaznacza jedna droga powiatowa, którą zarządza 

Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu ora drogi gminne zarządzane przez Gminę 

Zbójno. W przeważającej części posiadają nawierzchnie gruntowe, umocnione warstwą 

pospółki lub żwiru. Odcinki dróg gminnych o nawierzchni twardej ulepszonej stanowią 

znikomy procent ogólnej długości dróg tej kategorii. Niektóre z dróg posiadają na 

fragmentach nawierzchnię tłuczniową, na której w przyszłości planuje się położenie warstw 

bitumicznych i w ten sposób doprowadzenie do ich utwardzenia. 

Ponadto w Oborach występują drogi o funkcji porównywalnej z drogami gminnymi 

oraz dojazdy. Powstały one wraz z rozwojem zabudowy mieszkaniowej  

oraz rozwojem infrastruktury wsi. 

W zasobach mieszkaniowych wsi Obory są 43 budynki prywatne. Stan techniczny 

zabudowy mieszkaniowej w obrębie miejscowości ocenia się na poziomie dobrym i średnim. 

Na terenie gminy Zbójno istnieje zbiorczy system zaopatrzenia w wodę użytkową, 

oparty na ujęciach i stacjach wodociągowych zlokalizowanych w miejscowościach Zbójno                 

i Działyń. Wydajność stacji wodociągowych w pełni zabezpiecza dobrą i zdrową wodę dla 

całej Gminy. Sołectwo Obory korzysta ze stacji wodociągowej w miejscowości Zbójno.  

W zakresie zwodociągowania Gminy na terenie Obór podłączono 56  budynków. 
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Ścieki bytowo-gospodarcze powstające w Oborach związane są z zamieszkaniem 

ludności i ich działalnością gospodarczą. 

Z uwagi na rolniczy charakter miejscowości powstaje gnojowica z bezściółkowego 

chowu zwierząt oraz gnojówka, jako odciek z obornika. Dzięki dofinansowaniu z funduszy 

strukturalnych w wielu gospodarstwach rolnych powstały zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę 

oraz płyty obornikowe. 

Ponadto w Oborach, ze względu na rozproszony charakter zabudowy brak jest 

kanalizacji sieciowej, natomiast rozpoczęto budowę indywidualnych systemów oczyszczania. 

W latach 2018-2021 w Oborach wybudowano 5 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.   

Natomiast pozostałe nieruchomości wyposażone są w bezodpływowe zbiorniki 

nieczystości ciekłych (szamba).  

Gospodarka odpadami stałymi na terenie Gminy Zbójno rozwiązana jest w sposób 

zorganizowany dla wszystkich miejscowości, a więc i dla Obór. 

W Gminie stosowana jest selektywna zbiórka odpadów u źródła  ich powstawania. 

Częstotliwość opróżniania pojemników dostosowana jest do indywidualnych potrzeb. Część 

odpadów wykorzystywana jest w żywieniu zwierząt lub kompostowana. Odpady mające 

właściwości energetyczne (drewno, papier) są spalane. 

Na terenie wsi Obory, podobnie jak na terenie całej gminy Zbójno nie ma sieci 

instalacji gazowej. Mieszkańcy korzystają z gazu w butlach. 

Na terenie sołectwa nie ma żadnego przemysłu. Podstawową funkcją gospodarczą wsi 

jest funkcja rolnicza. Dominuje tu prywatna własność ziemi. Obecnie w Oborach znajdują się 

53 indywidualne gospodarstwa rolne.  

 

Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków rolnych  

na dzień 31 sierpnia 2021 r. 

 

Grupy obszarowe użytków rolnych 

1 – 2 ha 2 – 5 ha 5 – 10 ha 10 – 20 ha 20 – 30 ha 30 – 50 ha 

12 26 10 6 4 1 
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 Rolniczy charakter miejscowości potwierdza niewielka liczba podmiotów 

gospodarczych innych branż. Według aktualnego wykazu podmiotów gospodarczych,                    

na terenie Obór zarejestrowanych jest 9 firm.  

 

Struktura działalności gospodarczej w miejscowości Obory na dzień 31 sierpnia 2021 r. 

 Produkcja Usługi Handel Gastronomia Transport 

Obory - 6 3 - - 

 

 Ponadto mieszkańcy Obór utrzymują się z pracy zawodowej poza miejscem 

zamieszkania, rent, emerytur, zasiłków dla bezrobotnych oraz zasiłków opieki społecznej. 

 Sytuacja na rynku pracy w powiecie golubsko-dobrzyńskim jest trudna. Według 

danych statystycznych na koniec lipca 2021 r. stopa bezrobocia w kraju wynosiła 5,8 %,                  

w województwie kujawsko-pomorskim 8,2 %, natomiast w powiecie golubsko-dobrzyńskim 

10,9 %. Stopa bezrobocia w powiecie golubsko-dobrzyńskim stanowiła więc 187,93 % 

krajowej stopy bezrobocia. 

Jednym z najważniejszych czynników, świadczących o potencjale społeczności jest 

ludność zamieszkująca obszar wsi. Struktura demograficzna ma duży wpływ na formułowanie 

i wyznaczanie celów do zrealizowania w danej miejscowości. 

 

Kształtowanie liczby ludności w miejscowości Obory w latach 2017-2021: 

Rok Liczba ludności 

2017-06-30 161 

2018-06-30 162 

2019-06-30 160 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7378B518-0B0A-4393-B728-E92C9CD3ACCF. Podpisany Strona 10



Plan Odnowy Miejscowości Obory na lata 2021-2028 

 
 

11 
 

2020-06-30 159 

2021-06-30 150 

 

140 145 150 155 160 165

2021

2020

2019

2018

2017

Liczba ludności

 

Ludność Obór wskazuje małą tendencję spadkową. W okresie czterech lat (porównanie stanu 

z 30.06.2017 r. ze stanem 30.06.2021 r.) ludność wsi zmalała o 11 osób.  

  

W Oborach działają następujące organizacje: 

✓ Rada Sołecka, 

✓ Koło Gospodyń Wiejskich w Oborach, 

✓ Stowarzyszenie Aktywnych na Rzecz Wsi Obory i okolic. 

 

Centrum życia kulturalnego Obór stanowi budynek świetlicy wiejskiej. 
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4. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości. 

Silne strony 

 

➢ wysokie walory przyrodnicze bardzo korzystne dla prowadzenia gospodarki rolnej, 

➢ zasoby historyczne wsi z dużą ilością zabytków, 

➢ czyste otoczenie i środowisko naturalne, 

➢ możliwość prowadzenia działalności agroturystycznej, 

➢ zżycie mieszkańców. 

Słabe strony 

 

➢ zły stan nawierzchni części dróg, 

➢ mało podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 

➢ brak gazyfikacji, 

➢ niedoinwestowane gospodarstwa rolne oraz konieczność modernizacji części z nich, 

➢ brak miejsc pracy, 

➢ brak oświetlenia ulicznego przy części dróg, 

➢ brak ciągów pieszych (chodników) wzdłuż części dróg dojazdowych, 

➢ słabe połączenie komunikacją publiczną, 

➢ brak obiektu stanowiącego centrum życia społeczno-kulturalnego, odpowiadającego 

standardom europejskim. 

Okazje 

 

➢ możliwość uzyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, 

➢ modernizacja gospodarstw rolnych, w tym: budowa urządzeń infrastruktury 

technicznej ograniczających zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa, 

➢ budowa urządzeń infrastruktury technicznej, 

➢ remont i modernizacja dróg, 

➢ budowa i remont oświetlenia dróg, 

➢ zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w obrębie sołectwa, 

➢ integracja społeczeństwa poprzez wspólną pracę na rzecz sołectwa. 
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Zagrożenia 

 

➢ zła sytuacja rolnictwa, 

➢ rosnące bezrobocie, 

➢ stagnacja w kraju, 

➢ migracja młodzieży do miejsc bardziej atrakcyjnych, 

➢ brak stabilności w polityce wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. 
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5. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność 

lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości,                            

w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem 

szacunkowych kosztów ich realizacji. 

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory. 

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi; 

zwiększenie atrakcyjności   wsi 

Przeznaczenie: Rada Sołecka, KGW, Gmina, mieszkańcy wsi 

Harmonogram 

realizacji: 

2021-2022 

 

Kwota i źródło jej 

pozyskania: 

800.000,00 zł 

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

- środki własne Gminy 

Budowa placu zabaw w miejscowości Obory 

Cel: Zapewnienie najmłodszym mieszkańcom wsi aktywnej formy spędzania 

wolnego czasu 

Przeznaczenie: Rada Sołecka, KGW, Gmina, mieszkańcy wsi 

Harmonogram 

realizacji: 

2021-2028 

 

Kwota i źródło jej 

pozyskania: 

50.000,00 zł 

- środki samorządu województwa kujawsko-pomorskiego 

- środki własne Gminy 

Remont i modernizacja dróg gminnych 

Cel: Poprawa estetyki i bezpieczeństwa 

Przeznaczenie: Gmina, mieszkańcy wsi 

Harmonogram 

realizacji: 

2021-2028 

 

Kwota i źródło jej 

pozyskania: 

1.000.000,00 zł 

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 

- środki własne Gminy 

Zmodernizowanie istniejącego oświetlenia dróg oraz ustawienie kolejnych punktów 

świetlnych w sołectwie 

Cel: Poprawa estetyki i wizerunku wsi 
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Przeznaczenie: Gmina, mieszkańcy wsi 

Harmonogram 

realizacji: 

2021-2028 

 

Kwota i źródło jej 

pozyskania: 

200.000,00 zł 

- środki własne Gminy 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego 

Przeznaczenie: Gmina, mieszkańcy wsi 

Harmonogram 

realizacji: 

2021-2028 

 

Kwota i źródło jej 

pozyskania: 

500.000,00 zł 

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

- środki własne Gminy 

Modernizacja boiska w miejscowości Obory 

Cel: Poprawa estetyki i wizerunku wsi 

Przeznaczenie: Gmina, mieszkańcy wsi 

Harmonogram 

realizacji: 

2021-2028 

 

Kwota i źródło jej 

pozyskania: 

200.000,00 zł 

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

- środki własne Gminy 

Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w obrębie sołectwa 

Cel: Poprawa estetyki i wizerunku wsi 

Przeznaczenie: Rada sołecka, Gmina, mieszkańcy wsi 

Harmonogram 

realizacji: 

2021-2028 

 

Kwota i źródło jej 

pozyskania: 

100.000,00 zł 

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

- środki własne Gminy 

Zorganizowanie okolicznościowych spotkań dla mieszkańców, np. „Dzień Dziecka”, „Dzień 

Kobiet”, „Dzień Seniora” 

Cel: Aktywizacja społeczności lokalnej 
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Przeznaczenie: Gmina, KGW, mieszkańcy 

Harmonogram 

realizacji: 

2021-2028 

 

Kwota i źródło jej 

pozyskania: 

50.000,00 zł 

- Fundacja Wspomagania Wsi 

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

- środki własne Gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7378B518-0B0A-4393-B728-E92C9CD3ACCF. Podpisany Strona 16



Plan Odnowy Miejscowości Obory na lata 2021-2028 

 
 

17 
 

6. Wdrożenie i monitorowanie planu. 

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez przyjęcie dokumentu 

na Zebraniu Wiejskim mieszkańców Obór, a następnie zatwierdzenie go uchwałą Rady 

Gminy Zbójno. Wdrożenie Planu zleca się Wójtowi Gminy Zbójno, Radzie Sołeckiej oraz 

Sołtysowi sołectwa Obory. 

Monitorowanie każdego przedsięwzięcia, czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg 

przez cały czas trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji 

rzeczowych i finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego postęp 

i efekty. W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne 

Urzędu Gminy Zbójno zaangażowane we wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Obory. 

Oceną wdrażania Planu zajmie się Rada Sołecka. 
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Obory  

na lata 2021-2028 

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego               
w dziedzinie, która ma być unormowana oraz wskazanie różnic między dotychczasowym                       
a projektowanym stanem prawnym: 

Gmina Zbójno planuje przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory. Jako właściciel budynku 
ubiegać się będzie o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. 

Zgodnie z § 4 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje 
typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „kształtowanie przestrzeni 
publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 pomoc jest przyznawana na operację, która będzie spójna z dokumentem 
strategicznym dotyczącym obszaru, na którym jest planowana realizacja operacji, określającym strategię 
rozwoju oraz obszary lub cele lokalnej polityki rozwoju. Z przedłożonej dokumentacji strategicznej musi 
wynikać, że operacja wpisuje się w szerszy kontekst związany z rozwojem danego obszaru gminy. 
Dokumentem takim jest m.in. plan rozwoju miejscowości. 

2. Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym                
w szczególności skutków finansowych:  

Przyjęcie Planu Odnowy Miejscowości Obory na lata 2021-2028 umożliwi ubieganie się 
o dofinansowanie wskazanych w nim przedsięwzięć ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. 

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli 
obowiązek taki wynika z przepisów prawa:  

Nie dotyczy.
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