UCHWAŁA NR XLIII/433/2010
RADY GMINY TARNÓW
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Poręba Radlna na
lata 2010 – 2016”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591, ze zm.), w związku
z § 10 ust. 2 pkt. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14
lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (Dz. U. nr 38, poz. 220 ze zm.),
uwzględniając Uchwałę nr 1/2010 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Poręba Radlna z
dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Poręba
Radlna na lata 2010 – 2016, Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Poręba Radlna na lata 2010 –
2016”, w brzmieniu załącznika do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
W. Mitera

Załącznik do
Uchwały nr XLIII/433/2010
Rady Gminy Tarnów
z dnia 25 marca 2010 r.

PLAN
ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
PORĘBA RADLNA
NA LATA 2010-2016
GMINA TARNÓW

Poręba Radlna, luty 2010

WPROWADZENIE
Celem niniejszego Planu odnowy miejscowości jest zapewnienie
zrównoważonego i trwałego rozwoju miejscowości Poręba Radlna. Dokument
ten opracowany przez samorząd miejscowości ma służyć poprawie jakości życia
obecnych i przyszłych mieszkańców naszej miejscowości przy zaangażowaniu
środków pochodzących z budżetu gminy Tarnów oraz możliwych do pozyskania
przez gminę funduszy strukturalnych U.E.
Przewidywane zmiany dotyczą poprawy tych sfer życia na, które ma
wpływ samorząd tj. rozbudowę istniejącej infrastruktury komunikacyjnej,
uporządkowanie przestrzeni publicznej, wybudowaniu miejsc służących
rekreacji i wspólnej zabawie mieszkańców w celu pogłębienia integracji
społeczeństwa. Poręba Radlna pomału zatraca swój rolniczy charakter,
przekształcając się w podmiejską dzielnicę. Zmiana charakteru wsi na
przyszłość wymaga zmian w podejściu do rozwoju mającego na celu z jednej
strony zapewnić spokój i bezpieczeństwo, z drugiej zaś sprostać potrzebom
istniejących gospodarstwom rolnym.
Plan Odnowy Miejscowości ma odzwierciedlenie w ,,Strategii
zrównoważonego rozwoju Gminy Tarnów na lata 2008-2015”, uchwalonej
przez Radę Gminy Tarnów na sesji w dniu 28 lutego 2008 r, ,,Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów”,
który to dokument określa możliwe do realizacji zadania wyznaczone w obecnie
obowiązujących warunkach.
Plan Odnowy jest dokumentem, który powinien ulegać modyfikacji tak
często jak wymagać będą tego zmieniające się warunki ekonomiczno społeczne, oczekiwania mieszkańców i ogólne tendencje rozwojowe całej
Gminy Tarnów.

Rada Sołecka
Poręby Radlnej

I . Charakterystyka miejscowości Poręba Radlna
1 . Położenie
Poręba Radlna położona jest na Pogórzu Karpackim pomiędzy
wzniesieniami Słonej Góry (403 m.n.p.m) od strony południowej
oraz Góry św. Marcina (384 m.n.p.m) od strony pólnocnej.
Centralna część wsi rozłożona jest na stokach doliny potoku
,,Złota” uchodzącego do rz. Biała, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977
Tarnów - Gorlice.
Obszar wsi jest bardzo urozmaicony pod względem ukształtowania
terenu, który powstał w wyniku usunięcia się Karpat w kierunku północnym, co
utworzyło liczne pagórki o wierzchołkach położonych od 276 do 333 m.n.p.m.
Poręba Radlna otoczona jest miejscowościami o podobnych warunkach
termicznych i klimatycznych: od południa graniczy z Piotrkowicami, od
zachodu ze Świebodzinem i Radlną, od pólnocy z Nowodworzem i Zawadą oraz
od wschodu z Łękawicą i Łękawką. Klimatyczne warunki wsi należą do
dobrych otrzymujących na terenie całego kraju największą ilość energii cieplnej
w formie promieniowania słonecznego, co powoduje sprzyjające warunki dla
rolnictwa, sadownictwa, pszczelarstwa, ogrodnictwa i rozwoju agroturystyki.
Sąsiedztwo wsi z miastem Tarnów ma bardzo duży wpływ na rozwój, gdyż
rośnie zainteresowanie zakupem działek budowlanych pod budownictwo
jednorodzinne, a większość mieszkańców Poręby Radlnej znajduje zatrudnienie
w tarnowskich zakładach pracy. Młodzież uczy się w szkołach
ponadgimnazjalnych oraz studiuje na wyższych uczelniach zlokalizowanych na
terenie miasta.
Położony na wzniesieniu kościół parafialny pod wezwaniem św. Piotra i
Pawła z początku XX w. jest z daleka widoczną wizytówką miejscowości.
Drugim charakterystycznym dla miejscowości symbolem jest herb wsi
związany zarówno z nazwą wsi jak i z zajęciem jej dawnych mieszkańców.
Herbem tym jest ręka wbijająca siekierę w drzewo.

Historia
Postępująca od strony rz. Dunajec kolonizacja terenów szła stopniowo
pnąc się nad korytami rzek w głąb pogórza wzdłuż rz. Biała, a potem potokiem
Złota aby dotrzeć do jego źródła, gdzie u podnóża Słonej Góry kończy się wieś
Poręba Radlna. Wieś ta należy do grupy tzw. wsi łańcuchówek, gdyż koloniści

byli osadzani prostopadle do drogi, która biegła wzdłuż potoku lub jego
korytem. Otaczająca potok Złota puszcza była stopniowo wyrąbywana i
wypalana a w jej miejsce właściciel ziemski osadzał kolonistów, którzy
otrzymywali grunty pod uprawę ziemi. Powstająca na początku XIV w. Poręba
Radlna była lokowana na prawie niemieckim, które to dawało prawo do
własnego samorządu i herbu. Pierwszy kościół na terenie Poręby Radlnej był
erygowany w 1150 r. natomiast powstanie parafii datuje się na ok. 1350 r., i
przy niej też powstała szkoła przy parafialna. Parafia od początku istnienia
wspierała miejscową szkołę zarówno od strony materialnej, naukowej,
duszpasterskiej, jak i nauczania dzieci i młodzieży. Obecny istniejący kościół
zbudowany w latach 1903-1906 został ufundowany przez xx Romana
Sanguszko- ostatniego właściciela Poręby Radlnej. Na początku XX w. w
miejscowości powstają organizacje społeczne takie jak: ,,Kasa Stefczyka”- od
1910, Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży Wiejskiej, Kółko Rolnicze- od 1884
r., Koło Gospodyń Wiejskich, koło teatralne i Ochotnicza Straż Pożarna która
działa od 1922 r. po dzień dzisiejszy. Budynek remizy zbudowany w latach
1952-1955 stoi na gruntach przekazanych przez parafię rzym.-kat. Której
proboszczem ówczas był ks.Marian Krężel. Od wielu wieków na terenie Poręby
Radlnej działa szkoła podstawowa, której uczniem był Stefan Jaracz- reformator
teatru polskiego. Obecny budynek szkoły został wybudowany w latach 80-tych
XX w. w miejscu starej szkoły.

Ludność
Od wielu lat liczebność mieszkańców Poręby Radlnej nie zmienia się i
oscyluje w granicach 743-760 osób.
Ludność Poręby Radlnej w poszczególnych latach
Wyszczególnienie

1999

2001

2005

2007

2009

764

759

743

743

759

Łączna liczba ludności gminy
Tarnów

20.990

21.494

22.746

23.283

23.765

Procentowy udział liczby
ludności Poręby Radlnej w
liczbie ludności Gminy Tarnów

3,64 %

3,53 %

3,27 %

3,19 %

3,19 %

Poręba Radlna

Podział ludności na wiek i płeć w 2009 r.
Płeć

Do 18 lat

Od 18 do 65 lat

Kobiety

89

245

53

387

mężczyźni

82

256

34

372

171

501

87

759

razem

Pow 65 lat

Razem

Źródło: Dane własne UG Tarnów

Powierzchnia Poręby Radlnej wynosi 711,64 ha, a wskaźnik
gęstości zaludnienia wynosi 0,94 osoby/1 ha, co sprawia, że poręba
Radlna jest jedną z najmniej zaludnionych miejscowości w gminie
Tarnów.
Obecny stan ludności jest konsekwencją dużej migracji za granicę w
celach zarobkowych, jak również brakiem terenów pod budownictwo
jednorodzinne.

Rolnictwo i leśnictwo
Poręba Radlna to miejscowość z dużymi tradycjami rolniczymi,
sadowniczymi, hodowlanymi i pszczelarskimi. Obecnie powierzchnia
miejscowości wynosi ogółem 711,69 ha, z czego na lasy przypada 218,12 ha,co
stanowi 15,52 % powierzchni wsi. Reszta gruntów użytkowana jest w sposób
następujący:
* grunty orne........................364,81 ha.
* sady....................................43,17 ha.
* użytki zielone.....................45,16 ha.
* pozostałe.............................35,63 ha.
* grunty pod wodami i rowy...4,80 ha.
Źródło dane własne UG Tarnów z 1999r.

Ze względu na niską opłacalność produkcji rolnej i hodowli, zły stan dróg
dojazdowych do pól (wąwozy, drzewa wyrastające z poboczy dróg), ukształtowanie terenu
uniemożliwiające zastosowanie nowoczesnych maszyn agrotechnicznych powoduje brak
zainteresowania uprawą roli. Dlatego też wiele osób szuka pracy i dochodów poza
rolnictwem. Obecnie istnieje kilka gospodarstw o powierzchni od kilku do kilkudziesięciu ha,
które uprawiają ziemię własną i dzierżawną ale nadającą się do uprawy agrotechnicznej. Ze
względu na wciąż powiększające się zalesienie wsi, gospodarka leśna jest dobrze rozwinięta.

Komunikacja i gospodarka

Dostępność komunikacyjna do miejscowości jest bardzo dobrze rozwinięta, gdyż leży
ona wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów -Konieczna (dawne przejście graniczne ze
Słowacją) oraz posiada wzdłuż drogi oświetlone chodniki. Dochodzące do drogi
wojewódzkiej drogi gminne i powiatowe od Radlnej, Łękawicy, Łękawki i Piotrkowic są
asfaltowane a zimowy standard utrzymania pozwala na całoroczne korzystanie z nich. Sieć
lokalnych dróg gminnych jest niewystarczająca pod względem możliwości rozbudowy wsi,
przez tworzenie nowych osiedli. Dojazd do miasta umożliwiają liczne firmy przewozowe tj.
MPK, PKS i przewozy prywatne.
W gminnej ewidencji działalności gospodarczej zarejestrowanych jest 15 podmiotów z
różnych dziedzin gospodarki. Duża część mieszkańców Poręby Radlnej w wieku
produkcyjnym pracuje w zakładach pracy zlokalizowanych na terenie Tarnowa.

Oświata

Początki oświaty w Porębie Radlnej datuje się na ok. XVI w. gdyż w aktach oficjała
biskupa Krakowskiego są zachowane dokumenty powizytacyjne z dn. 18.07.1533 r. szkół
parafialnych ówczesnego powiatu Tarnowskiego, gdzie jest wymieniona szkoła w Porębie
Radlnej. W 1655 r. zatrudniony był szkolny kantor, którego utrzymywał i opłacał proboszcz.
W szkole uczono głównie: czytania, pisania, gramatyki łacińskiej, katechizmu, śpiewu
kościelnego i elementów arytmetyki. Do nauki wykorzystywano istniejące przy kościołach
księgozbiory.
Istnieje zapis że w 1685 r. na Uniwersytet Jagielloński wstąpił i pobierał nauki
Andrzej Stepkowicz z Poręby Radlnej. Czasy zaborów to czasy germanizacji narodu
szczególnie dzieci w szkołach i próby oderwania szkół od parafii. W 1864 roku, pierwszego
września, dyrektorem został Wojciech Klocek, który podjął trud odtworzenia dotychczasowej
historii szkoły oraz budowę stałej szkoły ludowej. W 1866 r. książe Władysław Sanguszko
dał cegłę i drzewo i na pastwisku gminnym zwanym ,,stawiskiem” stanął nowy budynek
szkoły. W czasie I wojny światowej w szkole często stacjonowały wojska walczących armii.
Po wojnie został założony wzorcowy ogród kwiatowy z pasieką oraz prowadzono liczne
kursy zawodowe dla miejscowej ludności. W czasie II wojny światowej szkołę zajęły wojska
niemieckie i przebywały w niej do wyzwolenia. Nauka odbywała się sporadycznie, z dużymi
przerwami. W latach 80-tych XX w. nauka obywała się w zaadoptowanym budynku OSP i na
plebanii. W tym czasie na miejscu starej szkoły został wybudowany istniejący budynek
szkoły z salą gimnastyczną. Obecnie w bardzo dobrze wyposażonej szkole uczą się dzieci od
przedszkola do klasy szóstej. Wysoki poziom kadry nauczycielskiej i zaangażowanie w pracę
z dziećmi przynosi rezultaty w osiąganiu wysokich lokat na różnych turniejach i zawodach
międzyszkolnych. Szkoła z obecną p. dyrektor jest inicjatorem wielu imprez integracyjnych z
miejscową społecznością jak np. ,, pikniki rodzinne”, jasełka i imprezy okolicznościowe.

II. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

Inwentaryzacja zasobów obejmuje te zasoby, które znajdują się w Porębie Radlnej i
mogą być wykorzystane na rzecz odnowy i rozwoju miejscowości. Do tych zasobów należą
zarówno mieszkańcy jako kapitał społeczny, zasoby przyrodnicze, organizacje społeczne,
obiekty stanowiące dziedzictwo kulturowe, obiekty użyteczności publicznej, infrastruktura
oraz tereny, które mogą być zagospodarowane zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami
mieszkańców.

Zasoby przyrodnicze

Poręba Radlna ze względu na górzyste ukształtowanie terenu z licznymi ciekami
wodnymi i rz. Złota posiada bogatą szatę rośliną i zwierzęcą. Rosną tu buki, jodły, świerki,
sosny, dęby, brzozy, olchy oraz wiązy. Lasy są przeważnie mieszane a duża ich wilgotność i
nasłonecznienie stoków sprzyjają bogactwu runa leśnego obfitującego w grzyby i jagody.
Malejąca powierzchnia upraw gruntów rolnych i powiększające się tereny leśne powodują
rozmnażanie się dzikiej zwierzyny, która często niszczy przydomowe działki, uprawy i
zagony. Najczęściej występują: dziki, sarny, koziołki, borsuki i jelenie, oraz pomniejsze jak:
wiewiórki, jeże, łaski, tchórze, kuny, norniki.

W powietrzu można często zaobserwować szybujące: myszołowy, jastrzębie i
krogulce, na rzekach dzikie kaczki, a wieczorami sowy i nietoperze. Jaskółki dymówki prawie
wyginęły.

Dziedzictwo kulturowe

W Porębie Radlnej znajduje się wiele obiektów historycznych z minionych wieków z
których najokazalszym jest kościół parafialny pod wezwaniem św. Piotra i Pawła,
ufundowany przez księcia Romana Sanguszko i konsekrowany w 1906 r. W kościele tym
znajdują się liczne obrazy, przedmioty liturgiczne i inne eksponaty z minionych wieków a
pochodzące z nieistniejących już drewnianych kościołów w Porębie Radlnej. Liczne
przydrożne kapliczki i figury świętych rozrzucone po okolicznych pagórkach dodają
malowniczości i nieprzemijalności uroków tego krajobrazu. Do zabytków zaliczyć należy
również kamienie graniczne z napisem ,,HT” – hrabstwo Tarnów, znajdujące się koło
cmentarza.
Na cmentarzu jest pomnik nagrobny z XIX w. Józefa Jastrzębiec –Wychowskiego,
właściciela Radlnej. Na wzgórzu koło szkoły znajduje się tablica nagrobna małżeństwa
Ludwiki z Komornickich Jordanowej i jej męża Ludwika Jordana – byłych dziedziców
Świebodzina.

Infrastruktura społeczna

Funkcjonująca w Porębie Radlnej Szkoła Podstawowa z przedszkolem, oprócz
nauczania dzieci, jest organizatorem wielu okolicznościowych akademii, spotkań
opłatkowych z jasełkami, festynów integracyjnych, takich jak pikniki rodzinne. Ich
organizatorami są: nauczyciele, Radę Rodziców i dzieci. Podczas tych uroczystości dzieci
prezentują swoje umiejętności. Spotkania te służą integracji społecznej mieszkańców i dobrej
zabawie. Przy szkole znajduje się boisko sportowe z trybunami, z którego korzystają
uczniowie i miejscowa młodzież.
Od 1922 roku na terenie wsi działa Ochotnicza Straż Pożarna, która skupia w swych
szeregach młodzież i dorosłych, którzy w razie potrzeby niosą pomoc mieszkańcom swojej
jak i sąsiednich miejscowości w czasie klęsk żywiołowych jakimi są pożary i powodzie.
Jednostka OSP obejmuje swym działaniem następujące miejscowości: Radlna, Nowodworze,
Zawada, Tarnowiec. Miejscowa jednostka OSP jest również organizatorem zabaw tanecznych
i dyskotek i festynów służących większej integracji społecznej.

Infrastruktura techniczna

Poręba Radlna jest miejscowością która posiada sieć wodociągową gazowniczą i
telefoniczną, do której każdy z mieszkańców ma możliwość dostępu. Przebiegające przez
teren wsi szlaki komunikacyjne – droga wojewódzka i drogi gminne w coraz większym
stopniu spełniają oczekiwania kierowców i mieszkańców wsi. Poprawa istniejącego stanu
dróg i dalsze budowanie chodników oraz oświetlenia ulicznego dróg gminnych to główne
zadania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego dla mieszkańców. Brak
szerszego dostępu do sieci internetowej oraz brak sygnału telefonii komórkowej w większości

terenów Poręby Radlnej w znacznym stopniu utrudnia i ogranicza komunikację i prowadzenie
firm.

Kapitał społeczny i ludzki

Mieszkańcy Poręby Radlnej są osobami o dużej aktywności społecznej, która na
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat była i jest bardzo widoczna. Dotyczy to prac społecznych
przy budowie lokalnych dróg, gazociągu i sieci telefonicznej. Z troską odnoszą się do spraw
wsi i są zaangażowani w życie miejscowości, wspierając swoimi pracami i dotacjami szkołę,
kościół oraz OSP. Liderami społeczności lokalnej są: dyrekcja oraz nauczyciele Szkoły
Podstawowej, Rada Rodziców, Zarząd i członkowie OSP oraz sołtys i Rada Sołecka. W celu
zwiększenia możliwości rozwoju wsi i zaangażowania mieszkańców niezbędne jest
przekonanie ludności do jednomyślnego wybierania radnego do Rady Gminy Tarnów.

Tereny do zagospodarowania

Poręba Radlna posiada wiele kulturowo, przyrodniczo i społecznie przydatnych
terenów do zagospodarowania w celu poprawy estetyki wsi oraz stworzenie nowych miejsc
służących do wypoczynku i integracji społecznej.
W najbliższym czasie planowane jest zagospodarowanie centrum wsi oraz terenów
bezpośrednio przylegających do centrum. Tereny kulturotwórcze to teren wokół szkoły,
lapidarium oraz budynku OSP, przy których należy wykonać nowe ogrodzenia i parkingi.

Konieczne jest również uregulowanie potoku Złota przez wieś w kierunku wsi Radlna,
przedłużenie przejezdności dróg gminnych w kierunku Piotrkowic, Łękawki i Zawady.
Terenem społecznie przydatnym do zagospodarowania jest teren przy remizie OSP,
który służyć ma społeczeństwu jako teren do pokazów pożarniczych, festynów i zabaw.

III. Analiza SWOT – ocena mocnych i słabych stron oraz szans
i zagrożeń miejscowości Poręba Radlna

Analiza SWOT umożliwia zdefiniowanie mocnych i słabych stron miejscowości oraz
czynników stanowiących szanse i zagrożenia. Zebranie tych czynników i określenie wagi ich
wpływu na rozwój miejscowości pozwala wyznaczyć strategiczne kierunki rozwoju
miejscowości, określić tępo tego rozwoju oraz eliminowanie czynników utrudniających ten
rozwój.
Możliwość zagospodarowania przestrzennego Poręby Radlnej przedstawiają poniższe
tabele mocnych (S) i słabych stron (W) oraz szans (O) i zagrożeń (T).

Mocne strony (S)

Słabe strony (W)

Dobra lokalizacja miejscowości, bliskość

Rosnące natężenie ruchu samochodów

miasta, dobra sieć drogowa (dr. woj. 977 i

zanieczyszczenie komunikacyjne, brak

przyległe gminne)

przystanków i chodników na wsi

Rozwinięta sieć wodociągowa, gazowa i

Brak kanalizacji, występujące dzikie

telefoniczna

wysypiska śmieci, b.słaby sygnał sieci

komórkowych i internetowych
Dobrze zorganizowana zbiórka odpadów

Brak środków UG na prowadzenie zajęć

komunalnych oraz rosnąca świadomość

pozalekcyjnych dotyczących nauki o ekologii

mieszkańców dotycząca segregacji odpadów
Dbałość mieszkańców o czyste środowisko

Niestabilne warunki ekonomiczne

naturalne

bezpośrednio dotykające ludzi

Istnienie obszarów pod zagospodarowanie

Brak środków w budżecie gminy na realizację

centrum wsi

projektu zagospodarowania centrum wsi

Duża aktywność społeczna mieszkańców

Istnienie patologii społecznych, występujące
zjawisko ,,dziedziczenia biedy”

Korzystne warunki dla rozwoju i aktywności

Zbyt wysokie koszty prowadzenia

działalności usługowej oraz gospodarczej

działalności gospodarczej, brak dostępu do
internetu i sieci komórkowej

Istnienie terenów będących własnością

Brak planu przestrzennego zagospodarowania

prywatną pod budownictwo jednorodzinne i

gminy

niewielkie zakłady usługowe
Istnienie dobrej bazy oświatowej

Mały przyrost naturalny i napływ nowych
mieszkańców

Rosnąca mobilność ludzi młodych w wieku

Brak dostępu do internetu, słaby sygnał sieci

produkcyjnym

komórkowych

Wzrost przychodów gminy skutkujący

Brak zrozumienia ze strony władz gminy dla

wzrostem inwestycji gminnych

potrzeb i ambicji mieszkańców

Duża aktywność lokalnych liderów i

Brak radnego w radzie gminy, mała

organizacji społecznych

skuteczność w przekonywaniu i zdobywaniu
środków finansowych w gminie

Szanse (O)
Możliwość korzystania ze środków unijnych

Zagrożenia (T)
Odrzucenie stosownych wniosków

Rosnące dochody Gminy szansą na

Niestabilna polityka fiskalna państwa

zwiększenie kwot przeznaczonych na
inwestycje i remonty
Wzrost poziomu wykształcenia i świadomości Znaczna emigracja zarobkowa
mieszkańców
Chęć młodych ludzi do podjęcia pracy

Wysokie bezrobocie brak możliwości
podjęcia pracy w kraju

Silne więzi rodzinne i poszanowanie tradycji

Trudności w mobilizacji wszystkich
mieszkańców do podejmowania wspólnych
przedsięwzięć na rzecz wsi

Aktywność miejscowych liderów i

Ubożenie ludności masowa emigracja za

inicjatywność mieszkańców

pracą

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży

Spadek zainteresowania działalnością rolniczą
brak rentowności gospodarstw rolnych

Budowa centrum wsi szansą na integracje i

Brak funduszy wewnętrznych jak i

rozwój miejscowości

zewnętrznych

Z analizy SWOT wynika że wskazanymi przedsięwzięciami służącymi rozwojowi Poręby
Radlnej są:
1. Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości, uporządkowanie
stanu prawnego i technicznego istniejących gospodarstw i dróg oraz dostosowanie sieci
dróg do zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Poprawa stanu środowiska naturalnego przez podnoszenie świadomości ekologicznej
oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci.
3. Wykorzystanie środowiska naturalnego do tworzenia miejsc rekreacji.
4. Wykorzystanie aktywności społecznej i inicjatywy liderów do realizacji przedsięwzięć
o charakterze kulturowym, integracyjnym i aktywizującym mieszkańców do wspólnych
działań na rzecz wsi.

5. Wykorzystanie instytucji doradczych, wspomagających rolników, grupy producenckie,
rzemieślników i przedsiębiorców dla zaktywizowania i procesów powstawania nowych
firm tworzących miejsca pracy, gospodarstwa rolne w tym również upowszechnienie
informacji o możliwości dofinansowania ze środków unijnych.
6. Tworzenie miejsc i warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportowych (spacery,
ścieżki rowerowe, przyrodnicze, ścieżki konne).

IV. Zadania inwestycyjne i modernizacyjne przewidziane do
realizacji.

Harmonogram realizacji zadań zawarty jest w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym
Gminy Tarnów, stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej na 2010 r. Jego realizacja
uwarunkowana jest sytuacją finansową gminy, a także wielkością środków unijnych
pozyskanych na dofinansowanie tych inwestycji.
Do zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w Porębie Radlnej są:
1. Budowa centrum wsi przy remizie OSP.
Cel: stworzenie miejsca wypoczynku i spotkań mieszkańców, poprawienie

estetyki wsi i stworzenie miejsca reprezentacyjnego dla miejscowości.
Przeznaczenie: dla mieszkańców wsi, członków OSP na organizację
treningów, pokazów
Harmonogram realizacji: lata 2010 – 2011
Koszt realizacji: 700.000,0 złotych.
Źródła finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013.
2. Wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej z uwzględnieniem części frontowej z
wjazdem na teren szkoły. Budowa parkingu przy szkole dla rodziców i gości.
3.

Dokończenie budowy lapidarium: montaż bramy wjazdowej i elementów wyposażenia,
tj. krzyży drewnianych i elementów z czasów I wojny światowej.

4. Wykonanie ogrodzenia wokół remizy OSP, kładąc szczególny nacisk na formę
reprezentacyjną ogrodzenia wzdłuż chodnika przy drodze wojewódzkiej. Budowa
parkingu przy remizie oraz zadaszenia altany z grillem.
5. Wykonanie regulacji potoku ,,Złota” przez wieś w kierunku wsi Radlna kładąc nacisk na
reprezentacyjny wygląd między mostami koło p. Tadeusza Katry a drogą na Radlną.
6. Montaż oświetlenia ulicznego między domami na drogach gminnych we wsi.
7. Dokonanie gruntownego remontu i przebudowy rowów odwadniających z dróg gminnych
odprowadzających wody opadowe między posesjami do potoku ,,Złota”.
Wykonanie powyższych zadań służy likwidacji zagrożeń zalewania i
podtapiania domów i posesji leżących wzdłuż potoku, zahamowania
obrywania się brzegów potoku i poprawienia estetycznego wyglądu wsi.
8. Modernizacja dróg gminnych w kierunku Zawady, Łękawki i Piorkowic.
Celem powyższej modernizacji jest lepszy dojazd do pól położonych dalej od
centrum wsi, umożliwienie wygospodarowania działek budowlanych oraz
łatwiejszy dojazd do sąsiednich miejscowości.

9. Budowa chodnika od szkoły podstawowej w kierunku wsi Radlna.
Cel: zapewnienie bezpieczeństwa pieszych, dzieci i osób korzystających z tej drogi.
10. Budowa internetu szerokopasmowego.
Cel: umożliwienie mieszkańcom Poręby Radlnej dostępu do prowadzenia działalności
gospodarczej i lepszej komunikacji.
11. Kanalizacja wsi na zwartych obszarach zabudowanych, na których możliwa jest budowa
sieci kanalizacyjnej. Uwzględnienie alternatywnych rozwiązań dotyczących budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków dla domów mieszkalnych oddalonych od
zabudowań wsi.
12. Uczestniczenie mieszkańców Poręby Radlnej w opiniowaniu projektu modernizacji drogi
wojewódzkiej nr 977, w kontekście usytuowania przystanków autobusowych i
uzgodnienia długości modernizowanego odcinka drogi przebiegającego przez wieś.
13. Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej.
14. Renowacja kapliczek przydrożnych.
15. Udział w pracach renowacyjnych przy kościele parafialnym pw. Św. Piotra i Pawła.

Przewodnicząca Rady Gminy
W. Mitera

Dane źródłowe:
1. Kronika wsi Poręba Radlna ,,Dzieje do 1988” Tadeusz Pęcak
2. Urząd Gminy Tarnów
3. Kronika OSP Poręba Radlna
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