UCHWAŁA Nr XL/202/2010
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 10 listopada 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/168/2010 Rady Gminy Borowie
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia
„Planu Odnowy Miejscowości Iwowe”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
RADA GMINY BOROWIE uchwala, co następuje:

§1
W Planie Odnowy Miejscowości Iwowe dokonuje się następujących zmian:
1) W pkt. 4 stanowiącym „Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć
aktywizujących społeczność lokalną” ppkt. 1 otrzymuje tytuł „Przebudowa świetlicy
wiejskiej”.
Po pkt. 8 dodaje się punkty 9 i 10 w następującym brzmieniu:
„9. Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej
cel: zaspokojenie potrzeb społecznych
przeznaczenie: sportowo-rekreacyjne
harmonogram realizacji: 2012 – 2013 r.
kwota końcowa i źródła jej pozyskania: 1,5 mln zł. BudŜet Samorządu Województwa
Mazowieckiego, BudŜet Samorządu Gminy Borowie, fundusze unijne.
10. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej
cel: zaspokojenie potrzeb społecznych oraz wzrost atrakcyjności turystycznej
przeznaczenie: sportowo-rekreacyjne
harmonogram realizacji: 2013 – 2014 r.
kwota końcowa i źródła jej pozyskania: 1,2 mln zł. Ministerstwo Sportu i Turystyki,
BudŜet Samorządu Województwa Mazowieckiego, BudŜet Samorządu Gminy
Borowie, fundusze unijne.”
2) Po pkt. 4 dodaje się pkt 5 o następującej treści:
„5. Opis i charakterystyka obszaru przestrzeni publicznej
Przestrzeń publiczna definiowana jest na wiele sposobów. Ustawa z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym definiuje przestrzeń publiczną jako „obszar
o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich Ŝycia
i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego połoŜenie oraz cechy
funkcjonalno - przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy”. Przestrzeń publiczna to równieŜ obszar, przy
którym znajdują się najwaŜniejsze obiekty o znaczeniu społecznym, usługowym
i kulturalnym, gdzie mieszkańcy i przyjezdni mają moŜliwość wzajemnego poznawania się,
wymiany poglądów czy integracji.
W przypadku miejscowości Iwowe, przestrzeń publiczna obejmuje kilka obszarów
usytuowanych przy obiektach o charakterze publiczno-społecznym:
• obszar na którym usytuowane są: świetlica wiejska; remiza straŜacka; punkt skupu
mleka oraz dwa sklepy, skutecznie integruje mieszkańców miejscowości, pomimo
złego stanu technicznego większości z wymienionych obiektów;
• obszar w pobliŜu szkoły, stanowi miejsce rozwijania aktywności fizycznej
mieszkańców Iwowego - obecna infrastruktura sportowa znajduje się w złym stanie
technicznym i nie zaspokaja potrzeb mieszkańców, w związku z czym zaplanowano
budowę nowoczesnego wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej oraz
budowę sali gimnastycznej. W wyniku realizacji tych zadań istotnie wzrośnie
atrakcyjność tej przestrzeni publicznej, co prowadzić będzie do poprawy integracji
społecznej na terenie miejscowości.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA Nr XXXII/168/2010
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 29 marca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Iwowe”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
RADA GMINY BOROWIE uchwala, co następuje:

§1
Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Iwowe” w brzmieniu stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXII/168/2010
Rady Gminy Borowie
z dnia 29 marca 2010 roku

Plan Odnowy Miejscowości
Iwowe

luty 2010
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1.

Charakterystyka miejscowości

Iwowe to miejscowość typowo rolnicza połoŜona na północno – wschodnim
krańcu Gminy Borowie, w południowo-wschodniej części województwa
mazowieckiego. Graniczy z miejscowościami: Łopacianka (gm. Borowie), Laliny
(gm. Borowie), Jamielne (gm. Stoczek Łukowski), Kienkówka (gm. Stoczek
Łukowski), Oleksianka (gm. Latowicz), Redzyńskie (gm. Latowicz), Rudnik DuŜy
(gm. Wodynie), Kochany (gm. Wodynie).
Iwowe połoŜone jest przy dwóch drogach powiatowych: Nr 2234W Oleksianka –
Chromin i Nr 1301W Stara Prawda – Iwowe oraz przy sześciu drogach gminnych:
Nr 3603107 Iwowe – Kol. Iwowe, Nr 3603015 Iwowe – Stacja kolejowa PKP,
Nr 3603003 Iwowe – gr. gm. Latowicz, Nr 3603108 Iwowe Parcele - gr. gm.
Latowicz, Nr 3603109 Iwowe Parcele, Nr 3603014 Iwowe – Brzuskowola.
PołoŜenie Iwowego uwaŜa się za korzystne z uwagi na przebiegającą, w odległości
4 km od granic Iwowego, drogę krajową nr 76 Wilga – Łuków oraz drogi powiatowe
łączące kilka sąsiednich gmin, a takŜe linię kolejową Skierniewice - Terespol. Dzięki
dobrze rozwiniętej sieci dróg oraz linii kolejowej, Iwowe ma bardzo dobre połączenie
z takimi miastami jak: Warszawa, Garwolin, Mińsk Mazowiecki, Siedlce, Łuków.
Miejscowość zajmuje obszar 12,34 km2, który zamieszkuje 593 osoby na stałe
zameldowane, według stanu na dzień 31.12.2009 r. Pod względem liczby
mieszkańców Iwowe jest drugą co do wielkości miejscowością gminną, gdzie gęstość
zaludnienia wynosi 48 osób na 1 km2.
Głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest rolnictwo, na koniec 2009 roku
liczba gospodarstw rolnych wyniosła 147. Wszystkie gospodarstwa stanowią własność
indywidualną rolników. W przewaŜającej części są to gospodarstwa specjalizujące się
w produkcji trzody chlewnej, bydła mięsnego i bydła mlecznego. Część mieszkańców
czerpie dochody z pracy zarobkowej w innych miejscowościach oraz prac
sezonowych.
Iwowe istnieje od XIV wieku. Początkowo wchodziło w skład starostwa
latowickiego. Dzieje wsi splatają się z wydarzeniami naszego kraju, czyli są to lata
wojen szwedzkich, gdy wieś została zniszczona, czy powstanie styczniowe; wówczas
kierowani uczuciami patriotycznymi mieszkańcy Iwowego brali czynny udział
walcząc w oddziałach ks. S. Brzóski, por. p. Ługowskiego i M. Borelowskiego.
W czasie okupacji teren gminy Iwowe zawsze był obszarem aktywnej działalności
organizacji Armii Krajowej obwodu „Mewa” w Mińsku Mazowieckim. W lutym 1944
roku okupanci aresztowali ponad 60 osób związanych z podziemiem. Następnie
hitlerowcy wywieźli pojmanych do Latowicza, gdzie przetrzymywano ich w budynku
szkoły, w którym znajdował się posterunek Ŝandarmerii. Oddział AK, wśród nich
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Ŝołnierze pochodzący z Iwowego, postanowiły uwolnić kolegów. Niestety, próba ta
zakończyła się niepowodzeniem. Okupanci zaczęli operację likwidacji podziemia
w okolicach Iwowego. Pojmali i bestialsko zamordowali sześć osób. Największe
ofiary w walce z okupantem poniosła rodzina Kosutów, która straciła ojca i trzech
synów. Wydarzenia z 1944 roku upamiętnia tablica epitafijna umieszczona w budynku
szkoły i odsłonięta w 1996 roku.
Istotną rolę w Ŝyciu wioski odgrywała szkoła. Korzeniami sięga XIX wieku. Powstała
równolegle z powstaniem gminy w tej miejscowości. Najpierw teren ten naleŜał do
powiatu mińskiego, a obecnie do garwolińskiego. Przed wojną lekcje odbywały się
w drewnianym budynku w centralnej części wsi. W okresie okupacji niemieckie
nauczanie zostało zawieszone. Po wyzwoleniu władze przeznaczyli na szkołę dworek
miejscowego dziedzica Ostaszewskiego. Staraniem Iwowian powstała tu murowana
„tysiąclatka”. Szkoła świeciła tryumfem- była ośmioklasową, a uczyło się tu ponad
100 uczniów rocznie. Obecnie szkołą jest sześcioklasowa z niewielką liczbą uczniów.
Iwowe utraciło status wsi gminnej w wyniku reformy administracyjnej w 1972 r.
Zostało włączone do Gminy Borowie w powiecie garwolińskim.
Wieś jest aktywna społecznie. Od 1930 roku istnieje Ochotnicza StraŜ PoŜarna niosąca
ludności pomoc w czasie klęsk Ŝywiołowych. Od lat 50- tych działa aktywnie Koło
Gospodyń Wiejskich. W ostatnich latach kobiety tworzą ludowy zespól „Iwowianki”.
Reprezentują wieś na doŜynkach gminnych, powiatowych, a nawet prezydenckich.
Corocznie przygotowują piękne, doŜynkowe wieńce zdobywające zaszczytne nagrody.
Kultywują one tradycje regionu, przedstawiając ludowe obrzędy z okazji róŜnych
świąt.
(źródło: Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem, Urząd Gminy Borowie)

2. Inwentaryzacja zasobów słuŜących odnowie miejscowości
Zasoby słuŜące odnowie
miejscowości

Aktualna kondycja zasobów

A) Zasoby przyrodnicze:

- NieskaŜone środowisko naturalne,
- las,
- liczne tereny zielone,
- Ŝyzna gleba.

B) Dziedzictwo kulturowe:

- Tablica umieszczona w budynku szkoły
upamiętniająca walkę z okupantem w 1944
roku,
- dwie kapliczki przydroŜne.
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C) Obiekty i tereny:

- Boisko szkolne,
- ścieŜka rowerowa,
- las.

D) Infrastruktura społeczna:

- Ochotnicza StraŜ PoŜarna,
- Szkoła Podstawowa,
- Koło Gospodyń Wiejskich,
- Lecznica weterynaryjna,
- Stacja kolejowa PKP.

E) Infrastruktura techniczna:

- Sieć wodociągowa,
- Internet szerokopasmowy,
- telefonia stacjonarna i komórkowa,
- publiczna i prywatna komunikacja
autobusowa,
- drogi powiatowe oraz gminne,
- linia kolejowa Skierniewice – Łuków.

F) Gospodarka i rolnictwo:

- Główną branŜę gospodarki stanowi
rolnictwo. Główne źródło utrzymania
mieszkańców to praca we własnym
gospodarstwie rolnym oraz praca najemna
poza rolnictwem (m.in. firmy, administracja,
oświata).
- Nieliczne punkty usługowe.
- Gospodarstwa rolnicze małoobszarowe,
zróŜnicowane uprawowo, nieliczne
gospodarstwa wielkoobszarowe i rentowne
specjalizujące się w produkcji trzody
chlewnej, bydła mięsnego i bydła
mlecznego.

G) Kapitał społeczny i ludzki:

- Rada Sołecka,
- Ochotnicza StraŜ PoŜarna,
- Koło Gospodyń Wiejskich,
- Zespół ludowy „Iwowianki”.
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3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości oraz szanse rozwoju

i zagroŜenia
Mocne strony:

Słabe strony:

- czyste powietrze,

- niski poziom technologiczny,
niektórych gospodarstw,
- apatia społeczna,
- niska świadomość ekologiczna

- piękne krajobrazy,
- sieć wodociągowa,
- sieć energetyczna,
- telefonia komórkowa i stacjonarna
z dostępem do szerokopasmowego Internetu,
- długie tradycje rolnicze,
- w miarę dobre gleby,
- aktywna i zintegrowana społeczność,
- ośrodki kulturalno-informacyjne
- dobra jakość dróg,
- bliskość Warszawy,
- posiadanie terenów inwestycyjnych.

mieszkańców,
- bezrobocie,
- niski poziom Ŝycia wśród części
mieszkańców,
- mała powierzchnia gospodarstw,
- brak placu zabaw dla dzieci,
- niedostateczny rozwój infrastruktury
rekreacyjnej.

ZagroŜenia:

Szanse:

- wstąpienie do Unii Europejskiej stwarza - brak dostatecznych środków
moŜliwość korzystania z funduszy unijnych, finansowych na inwestycje w sołectwie,
- rozwój rolnictwa w tym dopłaty
bezpośrednie,
- realizacja idei społeczeństwa

- bezrobocie w regionie,
- uboŜenie części społeczeństwa,
- niestabilny system prawny.

informacyjnego,
- rozwój edukacji,

- niestabilność polityczna i gospodarcza
państwa.

- otwarcie granic (moŜliwość kształcenia i
legalnej pracy).

4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących
społeczność lokalną
1.

Modernizacja świetlicy wiejskiej.
cel: zaspokojenie potrzeb społecznych oraz poprawa jakości Ŝycia
przeznaczenie: społeczno – kulturalne, ogólnodostępne.
harmonogram realizacji: październik 2010 – wrzesień 2011r.
kwota końcowa i źródła jej pozyskania: 300 tys. zł, Fundusze unijne, BudŜet
Samorządu Gminy Borowie.
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2.

Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej.
cel: poprawa jakości warunków nauczania
przeznaczenie: edukacja dzieci w wieku przedszkolnym
harmonogram realizacji: 2010 – 2011 r.
kwota końcowa i źródła jej pozyskania: 350 tys. zł. BudŜet Samorządu Gminy
Borowie.

3.

Modernizacja i budowa dróg gminnych wraz z oświetleniem.
cel: poprawa standardu i jakości dróg a takŜe zwiększenie bezpieczeństwa osób
zamieszkujących i podróŜujących.
przeznaczenie: transport publiczny
harmonogram realizacji: 2011 - 2017
kwota końcowa i źródła jej pozyskania: 1 600 tys. zł. m.in. BudŜet Samorządu
Województwa Mazowieckiego, fundusze unijne, BudŜet Samorządu Gminy
Borowie.

4.

Budowa kanalizacji sanitarnej.
cel: Poprawa jakości wód i ich ochrona przed zanieczyszczeniami oraz poprawa
warunków Ŝycia mieszkańców
przeznaczenie: usługi dla ludności
harmonogram realizacji: 2011 r.
kwota końcowa i źródła jej pozyskania: 4,3 mln zł. Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich, BudŜet Samorządu Województwa Mazowieckiego, Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalny Program
Operacyjny Województwa Mazowieckiego, BudŜet Samorządu Gminy Borowie.

5.

Zakup wyposaŜenia OSP.
cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
przeznaczenie: poprawa warunków Ŝycia mieszkańców oraz zaspokojenie
potrzeb społecznych.
harmonogram realizacji: 2011 r.
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kwota końcowa i źródła jej pozyskania: 50 tys. zł. BudŜet Samorządu
Województwa Mazowieckiego, Związek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP,
BudŜet Samorządu Gminy Borowie.
6.

Budowa ścieŜek rowerowych.
cel: zaspokojenie potrzeb społecznych oraz wzrost atrakcyjności turystycznej
przeznaczenie: rekreacyjne i sportowe
harmonogram realizacji: 2012 – 2017 r.
kwota końcowa i źródła jej pozyskania: 1 mln zł. GDDKiA, fundusze unijne,
BudŜet Samorządu Województwa Mazowieckiego, BudŜet Samorządu Gminy
Borowie.

7.

Modernizacja budynku OSP.
cel: zaspokojenie potrzeb społecznych
przeznaczenie: społeczno - kulturalne
harmonogram realizacji: 2012-2014
kwota końcowa i źródła jej pozyskania: 150 tys. zł. BudŜet Samorządu
Województwa Mazowieckiego, fundusze unijne, Związek Ochotniczych StraŜy
PoŜarnych RP, BudŜet Samorządu Gminy Borowie.

8.

Budowa placu zabaw dla dzieci.
cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych
przeznaczenie: rekreacja
harmonogram realizacji: 2011-2012 r.
kwota końcowa i źródła jej pozyskania: 150 tys. zł. BudŜet Samorządu
Województwa Mazowieckiego, fundusze unijne, BudŜet Samorządu Gminy
Borowie.

Plan Odnowy Miejscowości Iwowe sporządzono na podstawie Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. 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), oraz Instrukcji do Planu Odnowy Miejscowości, opracowanej przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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