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WSTĘP

Odnowa  wsi  to  proces  obejmujący  bardzo  szerokie  spektrum działań,

wpływających na podwyższenie jakości życia na wsi i tożsamości mieszkańców

wsi. Siłą odnowy wsi są najważniejsze wartości związane z historią,  kulturą,

tradycją – wszystkim tym, co można objąć pojęciem dziedzictwa kulturowego

wsi, zarówno w aspekcie materialnym i niematerialnym.

 Odnowa wsi to szeroki wachlarz przedsięwzięć, wynikających z potrzeb

mieszkańców.  Przedsięwzięcia  odnowy  wsi  mogą  więc  dotyczyć  zarówno

miejsc  spotkań  wiejskich  (place,  centra  wsi,  sale,  świetlice),  obiektów

historycznych, zabytkowych; przestrzeni wiejskiej (zieleń, chodniki, stawy), jak

i  imprez  kulturalnych  (festyny,  imprezy  cykliczne,  tematyczne),  folkloru

(zespoły taneczne, orkiestry), sportu i kultury fizycznej (boiska, sale, siłownie,

szlaki  piesze,  ścieżki  rowerowe,  zagospodarowanie  kąpielisk,  plaż),

bezpieczeństwa  (place  zabaw,  ograniczenie  ruchu  kołowego,  parkingi),  jak

również ochrony środowiska (sanitariaty, kosze na śmieci), a także wizualizacji

i informacji (tablice informacyjne dotyczące wszystkich ww. przedsięwzięć).  

To  tylko  niektóre  przykłady,  ponieważ  odnowa  wsi  daje  możliwość

indywidualnego  podejścia  wynikającego  z  indywidualności  każdej  wsi.

Elementem spajającym wszystkie przedsięwzięcia, charakterystycznym dla tego

procesu,  jest  współdecydowanie  mieszkańców  wsi  w  sprawach  kierunków

rozwoju ich miejscowości.  Projekty odnowy wsi powstają bowiem w wyniku

debaty lokalnej na poziomie sołectwa. Odnowa wsi jest zatem próbą złamania

stereotypu  planowania  centralistycznego,  w  którym  to  gmina  decyduje  o

rodzaju przedsięwzięć w każdej miejscowości.  Programy odnowy wsi powstają

z  uwzględnieniem  realiów  gminy:  studium  uwarunkowań,  strategii  Gminy,

planu  rozwoju  lokalnego  i  budżetu.  Dlatego  też  ważnym  czynnikiem

warunkującym sukces odnowy wsi jest partnerskie podejście do planowanych
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zadań,  w  tym  jak  najwcześniejsza  współpraca  przedstawicieli  gminy  z

sołectwem.
Celem „Planu Rozwoju Miejscowości  Babięty Wielkie”, opracowanego

na  okres  od  2005  -  2013  jest  aktywizacja  społeczna  i  gospodarcza  obszaru

zagrożonego  marginalizacją  i  włączenie  go  w  procesy  rozwojowe  kraju  i

Europy oraz  ochrona i  wykorzystanie  wiejskiego dziedzictwa kulturowego i

walorów  przyrodniczo  –  krajobrazowych  wsi.  Środkiem  i  celem  Planu  jest

mobilizacja  lokalnych  społeczności  i  pobudzenie  lokalnej  aktywności  do

działań  na  rzecz  poprawy  warunków  i  jakości  życia  we  wsi.  Ważne  jest

podniesienie i wzbogacenie atrakcyjności turystycznej gminy oraz poprawa jej

wizerunku  poprzez  właściwe  wykorzystanie  dziedzictwa  kulturowego  jako

cennych produktów turystycznych.
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I. Charakterystyka miejscowości

Miejscowość Babięty Wielkie jest  jedną z  miejscowości  na terenie  Gminy i

Miasta Susz. Leży w południowo- wschodniej części Gminy w odległości 11

km od Susza. Zajmuje powierzchnię 10,09 km². 
W Babiętach Wielkich działa jeden z większych zakładów na terenie Gminy i

Miasta  Susz  –  MARKOP S.C.,  działający w branży drzewnej,  zatrudniający

około 80 osób. 
Atrakcją  sołectwa  Babięty  Wielkie  jest  zabytkowy  XIX-wieczny  wiatrak

holenderski. W pobliskim lesie natomiast znajdziemy odkryte na początku XX

wieku trzy kurhany, których wiek oblicza się na ponad 5000 lat. Największy z

kurhanów  leży  nieopodal  Babięt  Małych  reprezentujący  typ  stożkowych

kurhanów  grzebalnych.  Dzisiaj  ma  15  metrów  długości  oraz  pół  metra

wysokości. Jego wielkość oraz znalezione ozdoby wskazują, iż przed tysiącami

lat pochowano w nim bardzo ważnego władcę miejscowego plemienia. 
W  Babiętach  Wielkich  znajduje  się  Szkoła  Podstawowa,  park.  Działa

Ochotnicza Straż Pożarna.

 Ludność

W skład sołectwa Babięty Wielkie wchodzą miejscowości:  Babięty Wielkie i

Babięty Małe. Liczba mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 31.12.2004

r. wynosi: 286 osób osoby. W tym: 
Babięty Wielkie    –     255 mieszkanców
Babięty Małe        –       31  mieszkanców

Stanowi to około 2,1  % liczby mieszkańców Gminy Susz . 
Poniższa tabela przedstawia podział mieszkańców ze względu na wiek i płeć

KOBIETY MĘŻCZYŻNI
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Lp. Miejscowości

wchodzące  w

skład  sołectwa

Babięty  Wielkie

wiek

przedpro

dukcyjy

wiek

produkc

yjny

wiek

poprodu

kcyjny

wiek

przedpro

dukcyjy

wiek

produkc

yjny

wiek

poprodu

kcyjny

1. Babięty Wielkie 26 77 14 39 89 10

2. Babięty Małe 6 10 1 4 8 2

Źródło : Ewidencja ludności UGiM Susz, stan na dzień 31.12.2004

Oświata 

     Dzieci i młodzież z terenu sołectwa Babięty Wielkie uczęszczają do

Szkoły Podstawowej w Babiętach Wielkich a następnie do Gimnazjum im.

Kawalerii Polskiej  w Suszu. Ogółem w SP w Babiętach Wielkich jest 121

uczniów,  w  tym  z  sołectwa  36  uczniów.  Do  szkoły  dowożonych  jest

codziennie 64 uczniów. Po ukończeniu gimnazjum, młodzież kształci się w

Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej. 

W Zespole Szkół młodzież kształci się w:

1. Liceum Ogólnokształcącym - 4 - letnim (2 oddziały);

2. Liceum Ogólnokształcącym 3 - letnim (2 oddziały);

3. Liceum Profilowanym - 3 - letnim (2 oddziały);

4.  Technikum Żywienia i  Gospodarstwa Domowego - 5 - letnim (2

oddziały);

5. Technikum Żywienia i  Gospodarstwa Domowego – 4 - letnim (2

oddział);

6. Liceum Agrobiznesu - 5 - letnim (2 oddziały);

7. Technikum Ekonomicznym - 5 - letnim (2 oddziały);

8. Technikum Ekonomicznym – 4 - letnim (2 oddziały);

9.  Zasadniczej  Szkole  Zawodowej  w  zawodzie  kucharz  małej

gastronomii - 2 - letniej (2 oddziały);

6



10.  Technikum Technologii  Żywności  –  3  -  letnim na  podbudowie

ZSZ (3 oddziały);

11. Wieczorowym Technikum Rolniczym – 3 - letnim na podbudowie

ZSZ (3 oddziały).

Służba zdrowia

Na terenie sołectwa Babięty Wielkie  nie ma ośrodka zdrowia.  Opiekę

nad mieszkańcami całej Gminy i Miasta Susz sprawują dwa Niepubliczne

Zakłady  Opieki  Zdrowotnej:  „UNIMED”  i  „MEDYK”,  które  świadczą

pomoc w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
     Specjalistyczną pomoc mieszkańcy mogą uzyskać w Przychodni Zdrowia

w  I ławie,  a  leczenie  szpi talne  w  Szpi talu  Powiatowym  w

Iławie,  a w szczególnych przypadkach w Szpitalu w Prabutach. 

Na terenie miasta znajdują się trzy apteki przy ulicach:

-Wybickiego

-Plażowej

-Słowiańskiej.

Bezpieczeństwo publiczne

Policja

Na terenie  sołectwa  brak  jest  Posterunku  Policji.  Nadzór  nad  porządkiem i

bezpieczeństwem  mieszkańców  sprawuje   Komisariat   Policji  w  Suszu.

Komisariat Policji w Suszu swoim działaniem obejmuje teren Gminy i Miasta

Susz.  Komisariat  jest  jednostką  podległą  Komendzie  Powiatowej  Policji  w

Iławie.
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 Stan  osobowy  wynosi  14  osób.  Komisariat  posiada  3  samochody  (marki

Polonez).

Ochotnicza Straż Pożarna

W  zakresie  ochrony  przeciwpożarowej,   na  terenie  sołectwa  Babięty

Wielkie  działa  jednostka  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  licząca  18  strażaków.

Dysponuje wozem strażackim marki Star 24. W razie potrzeby, mogą korzystać

z pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu – licząca 32 zarejestrowanych

strażaków.  Z  roku  na  rok  maleje  liczba  pożarów.  Odnotowuje  się  przede

wszystkim pożary poszycia leśnego i  traw na nieużytkach.  Przyczynami tych

pożarów  najczęściej  bywa  nieostrożność  osób  dorosłych  lub  podpalenie.

Tutejsza jednostka dysponuje samochodami: STAR 243 oraz JELCZ 315 wraz z

wyposażeniem.

Kultura i sport
 W  Babiętach  Wielkich  brak  jest  świetlicy  wiejskiej,  która  byłaby

miejscem  spotkań  mieszkańców.  W  zakresie  kultury  opiekę  nad  terenem

sołectwa Babięty Wielkie sprawuje Suski Ośrodek Kultury z siedzibą w Suszu.

Ponadto  przy  Szkole  Podstawowej  w Babiętach  Wielkich  działa  uczniowski

klub  sportowy.  Jednak  brak  sali  gimnastycznej  nie  pozwala  rozwijać

możliwości  i  umiejętności  uczniów  oraz  organizować  życia  społeczności

wiejskiej.

II. Infrastruktura Techniczna

Zaopatrzenie w wodę
Sołectwo Babięty Wielkie jest zwodociągowane w 100%. Przesył wody

rurami  PCV,  tłoczone  pompami z   miejscowości  Redaki,  gdzie  znajduje  się

stacja uzdatniania wody i 2 studnie głębinowe Q = 70m³/h o głębokości 46 i 51

metrów.

Kanalizacja i oczyszczanie ścieków
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Babięty  Wielkie  nie  są  skanalizowane  .  Mieszkańcy  odprowadzają

zanieczyszczenia  do  szamb.  Problem  ten  jednak  należy  rozwiązać  poprzez

budowę   przydomowych  oczyszczalni  ścieków.  Zanieczyszczenie  odbiera

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. 

Odpady stałe
Gromadzenie  odpadów  to  Pierwszy  element  systemu  gospodarki

odpadami. Wykorzystywane w tym celu są kontenery i pojemniki. Większość

mieszkańców sołectwa  Babięty  Wielkie  korzysta   z   pojemników na  śmieci

będących  własnością  prywatną.  Pojemniki  będące  własnością  Gminy  to

pojemniki typu SM-1100  -  2 sztuki. Pozostałe 2 sztuki to pojemniki SM-110.

Głównym odbiorcą  odpadów  stałych  jest  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i

Mieszkaniowej  z  siedzibą  w  Suszu.  Śmieci  z  terenu  sołectwa,  jak  również

całego terenu gminy Susz są składowane na wysypisku w Suszu.
W  chwili  obecnej  na  terenie  sołectwa  Babięty  Wielkie,  funkcjonuje

gminny system częściowej segregacji odpadów. Gmina posiada umowę z firmą

PHU  „Gromal”  z  Susza.  Gmina  oraz  firma  „Gromal”  wyposażyła  teren  w

pojemniki odpadów typu szkło i plastik.

Energetyka
Sołectwo jest obsługiwane przez  Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A.,

Rejon  energetyczny  W  Kwidzynie,  Posterunek  energetyczny  w  Suszu.

Wszystkie  budynki  są  wyposażone  w energię  elektryczną.  Sołectwo Babięty

Wielkie wyposażone jest w oświetlenie drogowe.

Telefonizacja
Sołectwo Babięty Wielkie obsługiwane jest przez Rejon Telekomunikacji

w Iławie.  Z roku  na  rok  liczba  przyłączy telefonicznych do  poszczególnych

gospodarstw domowych na terenie Gminy Susz sukcesywnie rośnie. Obecnie

teren  gminy  jest  stelefonizowany  w   95  %.   Mieszkańcy  sołectwa  Babięty

Wielkie  mają dostęp do Internetu..

Drogi powiatowe i gminne
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Przez teren sołectwa Babięty Wielkie przebiegają dwie drogi powiatowe:
• Nr 1297N       Różanki - Mózgowo  (o nawierzchni asfaltowej) biorąca

swój początek od drogi wojewódzkiej Nr 521 Iława - Malbork
• Nr 1200N      Babięty Wielkie – Pólko Pomorskie -   ( o nawierzchni

asfaltowej w 80% )
Przez  teren  sołectwa  Babięty  Wielkie  przebiegają  następujące  drogi

gminne:
     •    Nr 143011N      Babięty Wielkie – Babięty Małe ( o nawierzchni  
           gruntowej)    

  

 

III. SFERA GOSPODARCZA

Gospodarka
Struktura działalności gospodarczej w miejscowości Babięty Wielkie na

dzień 31.12.2004 r. przedstawia poniższa tabela:

Sołectwo Produkcja Usługi Handel Rolnictwo
Babięty

Wielkie

1 9 5 15

Źródło: Ewidencja działalności  gospodarczej UGiM Susz

Powyższa  tabela  przedstawia,  iż  mieszkańcy  Babięt  Wielkich  stawiają  na

rolnictwo  oraz  w  znacznym  stopniu  na  usługi  i  handel,  jednak  większość

przedsiębiorców  prowadzi  swoją  działalność  poza  terenem  sołectwa,

koncentrując  się  na terenie  Gminy Susz,  powiatu,  województwa,  a nawet  na

obszarze całego kraju.

Rolnictwo
Powierzchnia   ogólna  gruntów  w sołectwie wynosi 1.009,11 ha.

Powierzchnia  gospodarstwa  wynosi  około  20,6  ha  Przeważają  gleby  średnie

(klasa IVa) i średnio gorsze (klasa IVb). 
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Leśnictwo 
Na terenie sołectwa Babięty  Wielkie lasy zajmują powierzchnię 388,69

ha, będące pod zarządem Nadleśnictwa Susz. 

11



ANALIZA   SWOT   SOŁECTWA BABIĘTY WIELKIE:

MOCNE STRONY

 wysokie walory krajobrazu 

 czyste otoczenie i środowisko naturalne

 Szkoła Podstawowa

 firma  MARKOP  dająca  pracę  około  80

osobom

 aktywna i otwarta społeczność lokalna

 zwodociągowanie

 dostęp do internetu

SŁABE STRONY

 brak bazy turystycznej

 brak infrastruktury sportowej

 brak małej architektury

 brak kanalizacji

 zły stan nawierzchni dróg

 niski stan zasobności gospodarstw domowych

 brak miejsca spotkań mieszkańców

SZANSE

 możliwość  uzyskania  środków  finansowych

(dopłaty bezpośrednie, ZPORR, SPO ROW)

 dokształcanie społeczeństwa 

 sprzyjająca polityka regionalna adresowana na

rozwój obszarów wiejskich

 promocja walorów sołectwa

 tworzenie nowych miejsc pracy

 rozwój turystyki

 budowa przydomowych oczyszczalni  ścieków

i dróg

 stworzenie centrum „życia” wsi

ZAGROŻENIA

 mała aktywność społeczna

 migracja młodzieży do dużych miast

 patologie społeczne

 brak środków finansowych na realizację planu
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JAKA JEST NASZA WIEŚ ?    
 Diagnoza aktualnej sytuacji naszego sołectwa

      Co ją wyróżnia? 
Dobrze  utrzymane  walory  krajobrazu,  niczym  niezniszczone;  Mieszkańcy

dobrze  się  znają;  Środowisko  naturalne  nie  jest  zanieczyszczone;  Dobrze

działająca szkoła;

      Co daje utrzymanie?

Zatrudnienie  w  sektorze  prywatnym;  Własna  działalność  gospodarcza;

Rolnictwo 

      Jak zorganizowani są mieszkańcy?

Rada Sołecka; Sportowy klub uczniowski, OSP Babięty Wielkie

      W jaki sposób rozwiązują problemy?

Dyskusje,  współpraca  z  Urzędem  Gminy  i  Miasta  w  Suszu  i  innymi

instytucjami; brak pomieszczenia do prowadzenia spotkań wiejskich;

      Jaki wygląd ma nasza wieś?

Obejścia  zadbane,  posesje  obkoszone;  Zniszczone  drogi;  Brak  małej

architektury i miejsc do czynnego uprawiania sportu;

      Jaki jest stan otoczenia  i środowiska?

Wieś  zwodociągowana  w  100  %;  Brak   kanalizacji  sanitarnej,  większość

mieszkańców odprowadza ścieki  do szamb. Większość mieszkańców posiada

pojemniki na odpady stałe.
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     Jakie są powiązania komunikacyjne?

PKS; własny transport; w odległości 2 km (Redaki ) znajduje się stacja PKP;

      Co proponujemy dzieciom i młodzieży?

Organizowanie  spotkań,  zabaw i  imprez  środowiskowych  np.  z  okazji  Dnia

Dziecka bądź Dni Susza; Festyny i Dni Sznurowca organizowane przez szkołę;

Jasełki; Sale internetową – dobrze wyposażoną;  

      

 JAKA MA BYĆ NASZA WIEŚ ZA 10 LAT ? 
 WIZJA STANU DOCELOWEGO

       Co ma ją wyróżniać?

Estetyka i nieskażone środowisko naturalne, niski % bezrobocia;

       Jakie  ma pełnić funkcje?

 Usługowe; Agroturystyczne; Rolnicze

       Kim mają być mieszkańcy?

Aktywni, zaangażowani, w pełni identyfikujący się z wsią, dbający  o wieś;

       Co ma dać utrzymanie?

 Usługi; turystyka; rolnictwo

       W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy?
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Stowarzyszenia; Grupa Aktywności Lokalnej; spotkania i zebrania w powstałej

świetlicy w sali gimnastycznej

       W jaki sposób maja być rozwiązywane problemy?

Dyskusje; częste spotkania mieszkańców z Radą Sołecką ( w nowo powstałej

sali gimnastycznej); Mieszkańcy pożytecznie spędzający czas wolny

       Jak ma wyglądać nasza wieś?

Uporządkowana,  estetyczna,  dużo  zieleni,  zmodernizowane  drogi  gminne  i

powiatowe; 

       Jaki ma być stan otoczenia i środowiska?

Spełniający normy UE ;

       Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży?

Salę gimnastyczną służącą zdrowemu rozwijaniu się oraz  zainteresowań dzieci

i młodzieży poprzez pożyteczne spędzanie wolnego czasu; Więcej wspólnych

spotkań  z  zabawą;  Zorganizowany  czas  wolny  (różne  koła  zainteresowań)

czemu będzie sprzyjać nowo powstały obiekt. Imprezy lokalno - regionalne. 
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PRIORYTETY I ZADANIA PLANU ROZWOJU SOŁECTWA
BABIĘTY WIELKIE

                                                               Priorytet I:
                                  ATRAKCYJNOŚĆ ZAMIESZKANIA

1.1 Budowa sali gimnastycznej ma służyć:

            - stworzeniu na terenie wiejskim warunków do prawidłowego rozwoju  
            dzieci i młodzieży  oraz osób starszych,
          - powstaniu nowych miejsc pracy,
           - zwiększeniu liczby młodzieży uprawiającej sport
           - stworzeniu miejsca spotkań mieszkańców   
        

          1.2.  Zagospodarowanie parku 
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                  Priorytet II: 
                                          INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

2.1. Dozbrojenie sieci wodociągowej Redaki – Babięty Wielkie
                      

2.2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa:

- Babięty Wielkie – Ząbrowo

                    - Babięty Wielkie – Babięty  Małe

2.3. Modernizacja oświetlenia
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                                                            Priorytet III:
                                            ROZWÓJ  ZASOBÓW  LUDZKICH:

3.1. Organizacja sołeckich imprez plenerowych:

- święto pieczonego ziemniaka

- dożynki sołeckie

                    - zawody sportowe

                    - dni sznurowca

                    - festyny rekreacyjno - sportowe

 

3.3. Powołanie Grupy Aktywności Lokalnej 
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POWIĄZANIE   PLANU   Z  DOKUMENTAMI
PLANISTYCZNYMI

Plan Rozwoju Miejscowości  Babięty Wielkie  na lata  2005-2013 został

opracowany  zgodnie  z  procedurą  zawartą  w  Rozporządzeniu  Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.12.2004 r. (opublikowanym w Dz. U. Nr

284,  poz.  2846  z 2004 r.).  Wszystkie  zadania  zawarte  w tym planie  zostały

wypracowane podczas Zebrania Wiejskiego w Babiętach Wielkich. Plan został

zatwierdzony  Uchwałą  Zebrania  Wiejskiego   Babiętach  Wielkich  w  dniu

14.04.2005r.

Plan  Rozwoju  Miejscowości  Babięty  Wielkie  jest  zgody  z

podstawowymi  dokumentami  planistycznymi  Gminy  Susz  o  znaczeniu

strategicznym:

 Programem Strategicznego  Rozwoju  Miasta  i  Gminy Susz  na  lata  2000-

2010, który stanowi załącznik do uchwały Nr XI/109/99 Rady Miejskiej w

Suszu  z dnia 9.12.1999 r.

 Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Susz na lata 2004 – 2013, który stanowi

załącznik  do  uchwały  Nr  XVI/109/2004  Rady Miejskiej  w Suszu  z  dnia

9.06.2004 r.

 Strategią  Rozwoju  Edukacji  publicznej,  kultury  i  sportu  Gminy  i  Miasta

Susz do roku 2009, która stanowi załącznik do uchwały Nr XVI/110/2004

Rady Miejskiej w Suszu z dnia 9 czerwca 2004 r.

Plan jest również zgodny z dokumentami o znaczeniu ponadlokalnym:

 Strategią Rozwoju Powiatu Iławskiego 

 Strategią  Rozwoju  Społeczno-Gospodarczego  Województwa  Warmińsko-

Mazurskiego, która stanowi załącznik                           do uchwały Nr

XVIII/272/00/2000 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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 Programem rozwoju subregionu Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

w oparciu o rozwój turystyki.

HARMONOGRAM PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI
BABIĘTY WIELKIE

NAZWA ZADANIA:

OKRES

REALIZ.

2005 – 2006

OKRES

REALIZ.

2007 – 2013

              I. PRIORYTET    
                                 ATRAKCYJNOŚĆ ZAMIESZKANIA

          

1.1.  Budowa Sali gimnastycznej
1.2.  Zagospodarowanie parku

              II. PRIORYTET 

                                     INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
2.1.   Dozbrojenie sieci wodociągowej Redaki – Babięty Wielkie

2.2.   Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Babięty Wielkie

2.3.   Modernizacja oświetlenia

   III PRIORYTET.

ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

                                    
3.1.   Organizacja sołeckich imprez plenerowych

3.2.   Powołanie Grupy Aktywności Lokalnej
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 KOSZTORYS szacunkowy   PLANU  ROZWOJU   MIEJSCOWOŚCI BABIĘTY WIELKIE

Nazwa priorytetu / nazwa zadania Ogółem wartość zadania Źródło finansowania

PRIORYTET NR I. 
1.1. Budowa Sali gimnastycznej                                   1 000 000,00 zł SPO ROW – działanie 2.3 ; BG
1.2. Zagospodarowanie parku                                        50 000,00 zł SPO ROW – działanie 2.3; BG
PRIORYTET NR II. 
2.1. Modernizacja oświetlenia                                        45 001,00 zł SPO ROW – działanie 2.3; BG
2.2. Dozbrojenie sieci wodociągowej Redaki – Babięty Wielkie                                      30 000,00 zł BG
2.3. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Babięty Wielkie                                   1 000 000,00 zł ZPORR – działanie 3.1; BG; BP
PRIORYTET NR III. 
3.1. Organizacja sołeckich imprez plenerowych                                          3.000,00 zł GOK; BG
3.2. Powołanie Grupy Aktywności Lokalnej                                          2.000,00 zł FWW; BG; 
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Wykaz zastosowanych skrótów:

• SPO ROW - Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja 

i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój

Obszarów  Wiejskich  (  działanie  2.3.  Odnowa  wsi

i zachowanie dziedzictwa kulturowego)

• ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 

  Regionalnego 

  ( działanie 3.1. Obszary wiejskie)

• EFRR                    - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

• BG - Budżet Gminy

• BP                         - Budżet Państwa

• FWW - Fundacja Wspomagania Wsi

•    GOK           - Gminny Ośrodek Kultury w Suszu
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