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I. Wprowadzenie
Plan Odnowy Miejscowości Jarszewko na lata 2010 - 2017 jest dokumentem
operacyjnym określającym cele, priorytety i zasady wspierania zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich. Plan jest ukierunkowany na aspekty społeczne, ekonomiczne i
środowiskowe tego rozwoju w sposób zrównoważony.
Dokument ten jest spójny z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Przyjęty przez Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Jarszewko i Radę Gminy Stepnica
niniejszy plan, wykazuje zgodność większości inwestycji planowanych do realizacji
w Jarszewku z celami programowymi Osi III Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013.
Plan Odnowy Miejscowości Jarszewko powinien być aktualizowany i modyfikowany
w miarę zaspokajania potrzeb mieszkańców sołectwa, zmieniających się warunków lokalnych
i regionalnych, pojawiania się nowych wyzwań cywilizacyjnych w Unii

Europejskiej

oddziaływujących na sytuację ogólnokrajową, uwarunkowania regionalne i lokalne.
Umożliwi to między innymi wyznaczenie prawidłowych kierunków rozwoju lokalnego,
powiązanych z zaangażowaniem miejscowych środowisk opiniotwórczych i środowisk
zamiejscowych w planowaniu strategicznym, ułatwi ocenę stopnia przygotowania, a
następnie ocenę ewentualnie występujących przeszkód w realizacji przyjętych zadań, a także
określenie efektów osiągniętych z wykonywanych zadań.
Plan

Odnowy

Miejscowości

ma

być

narzędziem

służącym

programowaniu

kompleksowego i długofalowego rozwoju społeczno – gospodarczego Jarszewka dlatego

do

udziału w jego tworzeniu zaproszono wszystkich jej mieszkańców. Proces konsultacji
społecznych prowadzony był poprzez:
1. zgłaszanie wniosków przez Sołtysa wsi i członków Rady Sołeckiej Jarszewko,
2. bezpośrednie spotkania z mieszkańcami sołectwa i jego reprezentantami,
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II.

Charakterystyka miejscowości Jarszewko
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1. Lokalizacja wsi
Jarszewko położone jest w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w
gminie Stepnica. Wieś leży na skraju Równiny Goleniowskiej i Doliny Dolnej Odry, ok. 15 km
na północny wschód od Stepnicy, przy drodze prowadzącej do Wolina, od zachodu otoczona
łąkami, od wschodu lasami Puszczy Goleniowskiej,
Położenie geograficzne 53° 45' N

14° 39' E

2. Rys historyczny
Jarszewko wzmiankowane było w 1590 r., jako własność rodu von Flemingów. W owym
czasie wieś składała się z trzech części: część "A" należała do wsi Piaski, a część "B" i "C" do
wsi Brzozowo. W 1780 r. we wsi było 7 gospodarstw chłopskich i 4 chałupników. W 1870 r.
odnotowano 256 mieszkańców, a w 1929 r. - 290 mieszkańców. Na północ od wsi wybudowano
(w 1880 r.) wiatrak holender, który działał do 1939 r.

3. Historyczna forma wsi
Wieś o nieregularnym założeniu ulicowym, wytyczonym na osi W - E (bezpośrednio po
zachodniej stronie szosy Stepnica - Wolin), z promienistym układem dróg polnych na obu
krańcach wsi. Układ przestrzenny o kompozycji zwartej, ukształtowanej w sposób osiowy;
pierzeje (ciąg frontowych elewacji budynków ustawionych w szeregu po jednej stronie ulicy) w
pełni wykształcone, szczelnie zabudowane. Zabudowa typologicznie zróżnicowana: w pierzei
południowej dominowały zagrody 3-budynkowe, rozlokowane na niewielkich działkach
siedliskowych; w pierzei północnej - zagrody 2 lub l-budynkowe. Po północnej stronie wsi, przy
drodze polnej, usytuowany był wiatrak, zaś po zachodniej stronie Jarszewka znajdował się
niewielki folwark (podwórze i kolonia mieszkalna).

4. Wieś współczesna
Pierwotny, ulicowy układ przestrzenny uległ przekształceniu w formę niewielkiej
wielodrożnicy, wzdłuż historycznych ciągów komunikacyjnych. Pierzeje o luźnej, swobodnej
zabudowie, z licznymi ubytkami, całość tworzy chaotyczny układ przestrzenny, bez wyrazu, bez
wartości kulturowych. Zagrody o zróżnicowanych układach (w tym z licznymi ubytkami)
i orientacji, lokowane w różnej odległości od drogi. Zabudowa o charakterze mało
i średniorolnym, murowana, wzniesiona głównie w l ćw. XX w. budynki małe, 3-osiowe
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(sporadycznie 5 i 7-osiowe), bez wartości kulturowych. Wiatrak i folwark wyburzone po 1945 r.,
bez śladów w terenie. Drogi wiejskie bez starodrzewu, sporadycznie obsadzona topolami; dużo
zieleni przydomowej (ogródki i sady między zagrodami lub na froncie).

III.

Inwentaryzacja zasobów Jarszewka

1. Ludność Jarszewka
Liczba mieszkańców Jarszewka wynosi 72 osoby ( dane na dzień 31.12.2009 r.) i
zajmuje 15 miejsce w gminie pod względem ilości mieszkańców.
Tabela nr 1. Liczba osób zameldowanych w gminie (stan na dzień 31.12.2009 r.).

L.p.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Miejscowość
2

Liczba mieszkańców
3

Stepnica
Żarnowo
Czarnocin
Łąka
Stepniczka
Racimierz
Bogusławie
Gąsierzyno
Kopice
Widzieńsko
Miłowo
Budzień
Żarnówko
Zielonczyn
Jarszewko
Piaski Małe
Czerwonak
Krokorzyce
Gaje
Ogółem

2082
422
318
314
234
221
197
186
143
138
131
110
98
79
72
33
29
14
4
4825

Dane: Ewidencja Ludności Urzędu Gminy w Stepnicy

Tabela nr 2. Zmiany liczby ludności Jarszewka na przestrzeni 2004 - 2009 r.

31
31
31
31
31
31
grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia
2003 r. 2004r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008
Liczba
mieszkańców
Jarszewka

69

64

65

69

68

31
grudnia
2009 r.

72

72

Dane: Ewidencja Ludności Urzędu Gminy w Stepnicy
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2. Komunikacja drogowa
Jarszewko położone jest przy drodze powiatowej Stepnica – (Recław) Wolin odchodzącej
od drogi wojewódzkiej nr 112

relacji Stepnica – Goleniów. Funkcjonuje tu komunikacja

autobusowa PKS i prywatnych przewoźników umożliwiająca łączność mieszkańców z innymi
miejscowościami gminy, powiatu i całego województwa. Do najważniejszych połączeń należą
kursy do: Goleniowa, Stepnicy, Szczecina, Świnoujścia i Wolina.
Ok. 30 km od Jarszewka w Goleniowie położony jest międzynarodowy port lotniczy
umożliwiający połączenia lotnicze do największych miast w kraju i za granicą. Przez Goleniów
przechodzi linia kolejowa Szczecin – Świnoujście, Szczecin-Kołobrzeg.
Jarszewko położone jest ok. 5 km od drogi krajowej nr 3 Szczecin – Świnoujście, co
stwarza dogodne warunki komunikacyjne miejscowości.
Obecny ruch samochodowy na terenie Jarszewka generowany jest głównie przez samych
mieszkańców wioski, sezonowo związany jest również z transportem płodów rolnych
z pobliskich pól i łąk, oraz ruchem turystycznym. Droga biegnąca do miejscowości od drogi
Stepnica – Wolin jest asfaltowa ok. 400 m, pozostałe drogi po wiosce są gruntowe co
negatywnie wpływa na komfort jazdy. W całej wiosce nie ma chodników.
Na uwagę zasługuje fakt, że droga Wolin - Stepnica została wyznaczona jako trasa
turystyczna i stanowi alternatywę dla drogi krajowej nr 3, z której turyści wracający znad morza
bardzo często korzystają. Mieszkańcy Jarszewka odczuwają tą uciążliwość pośrednio, ponieważ
wioska oddalona jest od drogi o ok 400 m Najbardziej uciążliwe dla mieszkańców są niedzielne
powroty turystów i bardzo duża ilość samochodów utrudniających dojazd do wsi.

3.

Rolnictwo i gospodarka
W Jarszewku jest kilku rolników, którzy posiadają powyżej jednego ha areału. Źródłem

utrzymania mieszkańców jest praca w sferze produkcyjno – usługowej, handlowej, praca
sezonowa np. w lesie. Wielu mieszkańców wioski otrzymuje renty, emerytury, zasiłki dla
bezrobotnych,. Obecnie (stan na 30.06.2010 r) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Goleniowie
jest zarejestrowanych 5 mieszkańców Jarszewka. Z terenu Jarszewka zarejestrowanych jest kilka
podmiotów gospodarczych. Jednakże, wielu z nich prowadzi działalność poza Jarszewkiem. W
Jarszewku nie funkcjonuje żaden sklep spożywczy. Mieszkańcy wioski muszą jeździć do
pobliskiej Łąki aby robić codzienne zakupy. Na terenie wsi brak większego zakładu pracy.
Największym pracodawcą dla mieszkańców Jarszewka jest Swedwood Poland Oddział Ivar w
Stepnicy, produkujący meble dla koncernu IKEA.
GMINA STEPNICA,
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4.

Infrastruktura techniczna i społeczna
Wieś jest wyposażona w infrastrukturę wodno - kanalizacyjną, telekomunikacyjną,

elektroenergetyczną. Większość mieszkańców ma możliwość dostępu do internetu przesyłanego
radiowo. W pobliskim Racimierzu znajduje się Szkoła Podstawowa im. ks. Jana
Twardowskiego, która skupia uczniów z pobliskich miejscowości w tym dzieci z Jarszewka.
Dzięki lokalizacji szkoły w Racimierzu znacznie skraca się droga uczniów do szkoły. Nie muszą
oni dojeżdżać do oddalonej o kilkanaście kilometrów Stepnicy. W Szkole Podstawowej w
Racimierzu uczy się 6 uczniów z Jarszewka. 4 uczniów uczęszcza do gimnazjalna w Stepnicy.
Mieszkańcy Jarszewka mogą korzystać z zasobów filii Gminnej Biblioteki Publicznej w
Stepnicy, która znajduje się również w Racimierzu.
W Jarszewku brakuje miejsca, gdzie dzieci i młodzież mogą bezpiecznie spędzać wolny
czas po lekcjach. Najbliższe boisko do gry w piłkę nożną znajduje się w Racimierzu. Dlatego
zasadnym jest, aby w Jarszewku powstał plac zabaw będący jednocześnie miejscem zabawy dla
dzieci i młodzieży, jak również miejscem spotkań wszystkich mieszkańców wioski podczas
różnego rodzajów imprez i festynów.
Przez Jarszewko przebiega trasa rowerowa stanowiąca element międzynarodowej trasy
rowerowej Wokół Zalewu Szczecińskiego R-66, która została wytyczona i oznaczona przez
PTTK na zlecenie Gminy Stepnica.
Istotnym elementem rozwojowym miejscowości jest nadzalewowe położenie. Ok. 2,5 km
od wioski znajduje się urokliwa plaża, w pobliżu której na powierzchni przeszło 11 ha
wytyczono 81 działek budowlanych.
Sołectwo Jarszewko znajduje się w sąsiedztwie z Łąką, Żarnowem i Racimierz. Łącznie z
Jarszewkiem te miejscowość liczą ok. 1200 mieszkańców. Na tym terenie znajduje się niezbędna
infrastruktura powodująca to, że mieszkańcy tych miejscowości nie muszą specjalnie jeździć do
Goleniowa czy Stepnicy, aby załatwić swoje sprawy. Mieszkańcy Jarszewka korzystają ze stacji
paliw, poczty i kościoła w Żarnowie, Szkoły Podstawowej w Racimierzu ośrodka zdrowia w
Łące.
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5.

Środowisko przyrodnicze

5.1. Obszary Natura 2000
Na terenie Gminy Stepnica w tym wokół Jarszewka została wyznaczona Europejska Sieć
Ekologiczna Natura 2000, jako sieć obszarów chronionych. Ma ona na celu ochronę
poszczególnych cennych i zagrożonych elementów przyrodniczych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, po. 2313), od strony zachodniej
Jarszewka wyznaczono Łąki Skoszewskie (PLB 320007) – jest to rozległy teren bagnistych łąk
na wschodnim brzegu Zalewu Szczecińskiego. Całkowita powierzchnia wynosi 9593,9 ha,
z czego na gminę Stepnica przypada 9150,4 ha. Sołectwo Jarszewko jest objęte w całości tym
obszarem. Występują tu co najmniej 33 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej,
8 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Zagrożenia stanowią: zmiana sposobu uprawy,
ograniczenie wypasu bydła, niewłaściwe melioracje zanieczyszczenia produktami stosowanymi
w gospodarce rolnej i komunalnej, kłusownictwo, wypalanie, ogół działań człowieka. Celem
wyznaczenia powyższych obszarów jest ochrona populacji dziko występujących ptaków, oraz
utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie.
Od strony wschodniej znajduje się Puszcza Goleniowska (PLB 320012) - duży kompleks
leśny (położona na północ od Goleniowa). Jej całkowita powierzchnia wynosi 25039,24 ha.
Przedstawia obszar dość silnie zmieniony przez działalność człowieka. Jednakże lasy
gospodarcze przyrodniczo przedstawiają dużą wartość ze względu na dobrą kondycję
drzewostanów leśnych i dużą zgodność z charakterem siedlisk. Znajdują się tu rozległe
torfowiska niskie i obszary porośnięte łęgami i olsami. W lasach dominuje sosna, pozostały
jednak fragmenty lasów dębowych i bukowych.
W granicach obszaru występuje co najmniej 25 gatunków ptaków z Załącznika
I Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Jest to ważna ostoja
lęgowisk bielika, kani czarnej, kani rudej i podróżniczka; występuje 3% lęgowej populacji
krajowej bielika, co najmniej 1% populacji krajowej kani czarnej, kani rudej, podróżniczka oraz
stosunkowo wysokie zagęszczenie bąka, derkacza, kropiatki i żurawia. Dobrze zachowane
zbiorowiska roślinne, zwłaszcza torfowiskowe.
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IV.

Ocena mocnych i słabych stron Jarszewka

Mocne strony miejscowości
-

Atrakcyjne środowisko naturalne

Słabe strony miejscowości
-

oraz walory, przyrodniczo –

Brak aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego dla Gminy Stepnica,

krajobrazowe łąki, lasy, woda,
-

Zwodociągowana i skanalizowana

Niezadawalający stan dróg na terenie
miejscowości

wieś,

-

-

-

Tranzytowy charakter miejscowości,

-

Niedostateczna świadomość mieszkańców

Bliskość Zalewu Szczecińskiego,

Dostęp do Internetu,

w zakresie tworzenia gospodarstw
agroturystycznych,

Aktualne studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
-

Brak funduszy na przystosowanie
gospodarstw do potrzeb agroturystyki,

-

Niedostateczna ilość miejsc noclegowych,
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Szanse
-

-

Zagrożenia

Korzystanie ze środków funduszy -

Migracja młodych, aktywnych

unijnych,

i wykształconych mieszkańców za granicę

Osiedlanie się nowych

i większych miast,

mieszkańców,

-

Niedostateczna promocja miejscowości,

-

Fundusz sołecki,

-

Degradacja nawierzchni dróg,

-

Wspólne działania na rzecz dobra -

Koszty przystosowania gospodarstw do

mieszkańców wioski w ramach

agroturystyki,

różnego rodzaju stowarzyszeń,
-

-

Rozwój społeczeństwa
informacyjnego,

Stosunkowo niewielka liczba turystów
odwiedzających miejscowość,

-

Położenie w sąsiedztwie obszarów Natura

-

Rozwój eko i agroturystyki,

2000 (w przypadku inwestycji

-

Pomysły na działalność

infrastrukturalnych).

gospodarczą ,
-

Kreowanie produktów lokalnych
atrakcyjnych dla turystów,

-

Promocja walorów turystycznych

-

Realizacja wszystkich
zaplanowanych działań,

-

Położenie w sąsiedztwie
obszarów Natura 2000.

V.

Kierunki rozwoju sołectwa Jarszewko na lata 2010-2017

1. W zakresie rozwoju systemów infrastruktury wodociągowej:
a) rozbudowa i modernizacja wodociągów na wsi z uwzględnieniem nowych
materiałów i średnic, wymiana rur azbestowych na PCV,
b) uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych w infrastrukturę wodociągową,
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2. W odniesieniu do gospodarki ściekowej:
a) przyjmuje się docelowo objęcie kanalizacją sanitarną wszystkich gospodarstw i
terenów inwestycyjnych wsi zaopatrywanych w wodę,
b) zaprzestanie odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i
powierzchniowych,
c)

remont i modernizacja systemów melioracyjnych (wałów przeciwpowodziowych),

3. W gospodarce odpadami:
a) Zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk śmieci i ich likwidacja,
b) kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym,
obejmujące m.in. odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców, odzyskiwanie
surowców wtórnych, recykling, kompostowanie odpadów organicznych,
4. Elektroenergetyka
a) Budowa dodatkowych magistralnych linii energetycznych SN dla obsługi terenów
mieszkaniowych i rekreacyjnych,
b) sukcesywne zastępowanie paliw stałych paliwami ekologicznymi, stosowanie
niekonwencjonalnych źródeł ciepła,
5. Telekomunikacja
a) Dalszy rozwój telefonii bezprzewodowej w oparciu o stacje bazowe lokalizowane na
obszarze Gminy Stepnica i gmin sąsiednich,
b) Budowa infrastruktury cyfrowej zarówno sieci radiowej i światłowodowej,
c) Upowszechnienie dostępu do sieci Internet,
6. Turystyka
a) budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych,
b) odpowiednie oznakowanie i promocję tras rowerowych,
c) konserwacja trasy rowerowej stanowiącej integralną część międzynarodowej i
regionalnej trasy wokół Zalewu Szczecińskiego,
d) rozwój turystyki konnej, rowerowej, pieszej,
7. Komunikacja
a)

Utrzymanie na właściwym poziomie drogi powiatowej: Stepnica – Wolin,

b)

budowa i modernizacja istniejących dróg wraz z infrastrukturą komunikacyjną,

c)

modernizacja systemu oświetlenia.
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VI.

Cel planowanych działań
Celem planowanych działań

jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

mieszkańców Jarszewka podniesienie standardu życia i pracy na wsi poprzez poprawę stanu
infrastruktury technicznej. Cele dodatkowe to:
1. Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej.
2. Integracja społeczeństwa.
Skorzystanie ze środków działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich stworzy możliwość szybszej realizacji zamierzonych zadań, warunki dla
rozwoju społeczno – ekonomicznego, zaktywizuje ludność wiejską przez pomoc przyznawaną na
realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym
utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej.

VII. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów
społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne.
Aktualnie na terenie Jarszewka nie ma obszarów ani obiektów o szczególnym znaczeniu
dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych.
Jedynym obszarem mogącym spełniać taką funkcję jest plaża, lecz ze względu na znaczną
odległość od wioski nie jest ona wykorzystywana przez ogół społeczeństwa.
Szczególnie ważnym miejscem dla mieszkańców Jarszewka będzie nowopowstały plac
zabaw w centrum miejscowości. Obiekt ten skupiać będzie nie tylko małych, ale także dorosłych
mieszkańców wsi podczas różnych imprez plenerowych takich jak festyny, rodzinne biesiady,
imprezy kulturalne. Miejsce to stanowić będzie ważny element dla rozwoju społecznego i
kulturalnego miejscowości, organizowane tam liczne imprezy będą sprzyjać integracji
społeczności wiejskiej i pogłębieniu tożsamości lokalnej. Obecnie na terenie wsi nie ma żadnego
miejsca gdzie mogliby spotykać się mieszkańcy. Dlatego zasadnym jest, aby wybudować nowy
funkcjonalny plac zabaw, który w pełni zaspokoi potrzeby mieszkańców Jarszewka i wpłynie na
dalszy rozwój miejscowości.
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VIII. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć
aktywizujących społeczność lokalną w okresie 2010 - 2017
1. Tytuł projektu: „Budowa placu zabaw w Jarszewku”.
a) Opis techniczny realizowanej inwestycji zgłoszonej do dofinansowania
W ramach realizacji operacji planujemy zbudować plac zabaw, który będzie
służyć dzieciom i młodzieży do zabawy oraz mieszkańcom jako miejsce spotkań i wypoczynku .
Budowa tego typu obiektu pozytywnie wpłynie na estetykę otoczenia i podniesie funkcjonalność
terenu. Będzie stanowić wizytówkę wsi. Realizacja tej operacji spełni liczne postulaty
mieszkańców wsi dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej w tym punkcie
miejscowości.
W ramach operacji po uprzednim przygotowaniu terenu zostaną zakupione i zainstalowane
gotowe elementy małej architektury posiadające atesty bezpieczeństwa i posadowione na terenie
wsi. Planuje się montaż zarówno przyrządów przeznaczonych dla dzieci jak i ławeczek
stolików, które w perspektywie umożliwią spotkania i integrację mieszkańców wsi przy
wspólnych festynach.

b) Harmonogram, kosztorys realizacji i źródło finansowania projektu „Budowa
placu zabaw w Jarszewku”.
Tabela nr 3 Harmonogram, kosztorys realizacji i źródło finansowania projektu

l/p Rodzaj robót
Przygotowanie terenu pod plac
1 zabaw
Zakup urządzeń placu zabaw
2
Montaż urządzeń placu zabaw
3

4

Ogrodzenie placu zabaw

Okres realizacji
Wrzesień 2010
Październik-listopad
2010
Październik-listopad
2010

Październik-listopad
2010

Źródło finansowania
100% kosztów inwestycji
finansowane z budżetu
Gminy Stepnica.
Refundacja:
- do 75% kosztów
kwalifikowanych Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
- minimum 25% kosztów
kwalifikowanych – Gmina
Stepnica
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c).Szacunkowe koszty realizacji projektu „Budowa placu zabaw w Jarszewku”
Tabela nr 4. Szacunkowe koszty realizacji projektu

Zbiorcze zestawienie kosztów

„Budowa placu zabaw w Jarszewku”.

Lp

1

Elementy i rodzaje robót

2

Przygotowanie terenu pod plac
zabaw
Wyposażenie placu zabaw

3

Montaż urządzeni placu zabaw

4

Ogrodzenie placu zabaw

5

Budowa wiaty turystycznej

Koszt realizacji operacji
Jednostka miary
Koszt ogólny
400 m²

1000

1 kpl

80000

1 kpl

5000

80 mb

22000

szt 1

10000
117 000

OGÓŁEM:

IX.

Podsumowanie
Analiza

stanu

istniejącego,

potwierdza

zasadność

przedstawionych

inwestycji

z potrzebami lokalnej społeczności. Realizacja inwestycji zaspokoi potrzeby społeczne
i kulturalne, zapewni odpowiednie warunki rozwoju miejscowości.
Z powstałych, zmodernizowanych i rozbudowanych obiektów korzystać będą wszyscy
mieszkańcy sołectwa oraz potencjalni goście.
Podjęcie prac inwestycyjnych uzależnione jest od możliwości finansowania ze środków
Gminy Stepnica i wsparcia ze środków unijnych a szczególnie Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) . Wykonanie w pełni i w terminie zamierzeń
określonych w Planie stwarza dla wsi Jarszewko szansę na dalszy rozwój miejscowości
i podniesienie warunków życia mieszkańców.
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