
UCHWAŁA NR LVI/497/2014
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gruszczyn 
na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. 2013, poz. 594 z późniejszymi zmianami1)) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co 
następuje. 

§ 1. 

Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Gruszczyn na lata 2014-2020 przyjęty uchwałą 
Nr 1/2014 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Gruszczyn z dnia 24 marca 2014 r., który stanowi 
załącznik do uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1) Zmiany tekstu jednolitego: Dz. U. 2013 poz. 1318
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1 Wstęp 

Plan Odnowy Miejscowości Gruszczyn jest dokumentem strategicznym Sołectwa Gruszczyn 

i stanowi podstawę jego rozwoju. Jest dokumentem, który przedstawia zakres potrzeb oraz 

zamiarów inwestycyjnych Sołectwa w latach 2014-2020.  

Celem opracowania jest stworzenie podstaw dla odnowy wsi i jej rozwoju, rozumianych, jako 

poprawa warunków życia i pracy mieszkańców Sołectwa. Niniejszy plan będzie pomocny 

przy wnioskowaniu o środki finansowe dla sołectwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, także o fundusze z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego oraz z wielu innych źródeł np. Wielkopolska Odnowa Wsi. 

Dokument składa się z 4 części. W części pierwszej zamieszczona jest krótka 

charakterystyka Sołectwa wraz z rysem historycznym i określeniem przestrzennej struktury 

miejscowości. Druga część to inwentaryzacja zasobów Sołectwa, obejmująca w swej treści 

środowisko przyrodnicze, środowisko kulturowe, infrastrukturę i gospodarkę oraz kapitał 

społeczny i ludzki. Trzecia część Planu przedstawia analizę mocnych i słabych stron 

miejscowości wraz z szansami i zagrożeniami, płynącymi z otoczenia. Część tę zamyka 

podsumowanie oraz określenie możliwości rozwoju Sołectwa. Czwarta część przedstawia 

wizję rozwoju miejscowości oraz wyszczególnienie i opis planowanych zadań inwestycyjnych 

na lata 2014-2020 w Sołectwie Gruszczyn.   

Podstawą utworzenia niniejszego Planu Odnowy jest świadomość lokalnej społeczności o 

bogactwie lokalnych zasobów i własnego potencjału. Koncentruje się na przedsięwzięciach, 

których realizacja zapewni podniesienie standardu życia lokalnej społeczności. Plan Odnowy 

został opracowany przez Grupę Odnowy Wsi Sołectwa Gruszczyn powołaną Uchwałą 

Zebrania Wiejskiego nr 01/2013 z dnia 07 maja 2013 roku  w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020. 
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2 Charakterystyka Sołectwa Gruszczyn 

2.1 Położenie, przynależność administracyjna, powierzchnia, 

liczba ludności 

Sołectwo Gruszczyn zlokalizowane jest w północnej części gminy Swarzędz, sąsiaduje  

z sołectwami: Janikowo, Wierzenica Kobylnica, Uzarzewo, Gortatowo. Powierzchnia 

sołectwa wynosi 616,5 ha. Zamieszkuje w nim 2122 mieszkańców (dane UMiG z 2013r.). 

Tylko kilkanaście rodzin prowadzi gospodarstwa rolne. Przez sołectwo przebiega droga 

powiatowa o numerze 2407P. Na terenie sołectwa znajduje się Dolina Cybiny, która została 

objęta programem ochrony przyrody „Natura 2000”. Odległość do najbliższych ośrodków 

miejskich jest niewielka, od strony południowej Gruszczyn graniczy z miastem  Swarzędz, 

natomiast do poznańskich ośrodków odległość wynosi około 10 km. 
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2.2 Krótki rys historyczny Sołectwa 

Gruszczyn należy (obok Wierzenicy, Janikowa i Garbów) do grupy  najstarszych wsi gminy 

Swarzędz. Wieś wspomniana jest pośrednio w dokumencie z 1353 r. lokującym wieś 

Gortatowo na prawie niemieckim, w którym jest mowa o stawie Gruszczyńskim. Następny 

dokument, w którym wymienia się pełną nazwę wsi w formie Cruscino i jej właściciela Jana, 

pochodzi z 1366 r.  

Nazwa wsi ma charakter dzierżawczy i pochodzi od imienia Kruszka, przekształconego na 

Gruszka. Okolice Gruszczyna, a szczególnie Dolina Cybiny, są bardzo bogate w stanowiska 

archeologiczne. Znaleziska powierzchniowe informują, że na tym terenie ludzie przebywali 

już w czasach epoki kamiennej, epoce brązu, wczesnego żelaza oraz w całym 

średniowieczu.  

Od początku XV do końca XVI wieku wieś  należała do możnego, wielkopolskiego rodu 

Górków i wchodziła w skład dóbr zwanych „kluczem swarzędzkim”. Następnie jej 

właścicielami byli m.in.: Grudzińscy (XVII w.), Koźmińscy (XVIII w.), bankier poznański Jan 

Klug (koniec XVIII w.) i Aleksander Bojanowski przełom XVIII i XIX w.). W 1793 r. podczas II 

rozbioru Polski, Gruszczyn wraz całą Wielkopolską dostał się pod zabór pruski. Po długim 

procesie uwłaszczenia chłopów w państwie  pruskim, we wsi funkcjonowały dwa folwarki, 

które w ciągu XIX wieku często przechodziły z rąk do rąk. Ich właścicielami byli z reguły 

Niemcy chociaż zdarzały się przypadki, że obejmowali je w dzierżawę Polacy (Koncza, 

Wadyński, Chrzanowski). W Gruszczynie mieszkali też wybitni i znani powszechnie Polacy. 

Na przykład w XV wieku mieszkał tu jakiś czas Stanisław Świnka wicewojewoda a potem 

burgrabia poznański, a w 2 połowie XIX w. jeden z folwarków gruszczyńskich był 

dzierżawiony przez inż. Wiesława Chrzanowskiego, który w 1920 r. był ministrem w rządzie 

Grabskiego w wolnej już Rzeczypospolitej. 

Rolnicy z Gruszczyna należeli od końca XIX stulecia do kółka rolniczego w Swarzędzu i 

znani byli z wzorowo prowadzonych gospodarstw, np. Franciszek Barlitz, Michał Goderski i 

Stanisław Łakomy. (przyg. A. Kobza) 

2.3 Określenie przestrzennej struktury Sołectwa 

Sołectwo Gruszczyn zlokalizowane jest po północnej stronie Gminy Swarzędz. Przestrzenna 

struktura Sołectwa zdeterminowana jest obecnością drogi powiatowej nr 2407P, przy której 

zlokalizowane są 4 przystanki autobusowe. W pobliżu tej drogi zlokalizowana jest świetlica 

wiejska, boisko sportowe oraz obiekty handlowe. Północnym skrajem wsi przebiega linia 

kolejowa. 
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3 Inwentaryzacja zasobów służących odnowie 

miejscowości 

3.1 Środowisko przyrodnicze 

Na terenie Sołectwa Gruszczyn jest dość duże urozmaicenie terenu, występują liczne 

pagórki i wzniesienia, których skłony sięgają nawet do 30 stopni. 

Wody powierzchniowe 

Największym walorem i atrakcją Sołectwa Gruszczyn jest środowisko naturalne,  

a w szczególności Dolina Cybiny przez którą przepływa rzeka Cybina. Na terenie sołectwa 

Gruszczyn nie znajdują się większe zbiorniki wodne, ale niewielka odległość dzieli 

Gruszczyn od Jeziora Swarzędzkiego.  

Lasy na terenie Sołectwa Gruszczyn 

Lasy zajmują około 20% obszaru sołectwa po jego zachodniej stronie. 

3.2 Zabytki Sołectwa 

Na terenie Sołectwa Gruszczyn znajduje się: 

- kapliczka Matki Boskiej 

- kapliczka Najświętszego Serca Jezusa 

                 

3.3 Infrastruktura i Gospodarka 

Komunikacja drogowa 

Na terenie Sołectwa istnieją drogi gminne, które stanowią połączenie Sołectwa z drogą 

powiatową nr 2407P. Oprócz kilku dróg gminnych, które w ostatnich latach, zostały 

utwardzone kostką brukową, istnieje duża liczba dróg gminnych wymagających utwardzenia 

oraz przebudowy. 

Komunikacja kolejowa 

W Sołectwie Gruszczyn brak jest połączeń kolejowych. Najbliższa stacja kolejowa mieści się 

w sąsiedniej miejscowości Kobylnica oraz w mieście Swarzędz. 

Komunikacja autobusowa 

Komunikacja autobusowa funkcjonuje jedynie na drodze powiatowej przecinającej sołectwo 

na dwie części wschodnią i zachodnią. Tereny oddalone od drogi powiatowej wymagają w 

przyszłości objęcia komunikacją autobusową.  
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Ciepłownictwo i gazownictwo 

Mieszkańcy Sołectwa mają możliwość korzystania z sieci gazowej.  

Gospodarka odpadami 

Na terenie Gminy Swarzędz gospodarka odpadami realizowana jest poprzez Międzygminny 

Związek „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. W Związku Międzygminnym 

prowadzone są także analizy dotychczasowych form gospodarowania odpadami  

w poszczególnych gminach. Dla przybliżania mieszkańcom zasad funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami podejmowane są różnorodne działania informacyjne, edukacyjne 

i promocyjne. 

Sieć kanalizacyjna i wodociągi 

Sołectwo Gruszczyn jest niemal w 100% zwodociągowane, natomiast tylko w części 

Sołectwa jest zbudowana sieć kanalizacyjna. 

Oświata 

Na terenie sołectwa Gruszczyn nie ma szkół. Do szkoły podstawowej uczniowie dojeżdżają 

do Kobylnicy lub do Swarzędza. Do gimnazjum  muszą dojechać do Swarzędza. 

Infrastruktura rekreacyjno-sportowa oraz turystyczna 

Infrastruktura rekreacyjno-sportowa na terenie Sołectwa Gruszczyn wymaga 

doinwestowania, a także wybudowania od podstaw. Brak ogólnie dostępnego swoistego 

centrum sportowego o wielofunkcyjnym charakterze. Na terenie Gruszczyna znajduje się 

boisko do piłki nożnej, wykorzystywane przez LZS Piast Kobylnica. W sąsiedztwie mieści się 

mini boisko zbudowane ze środków funduszu sołeckiego, które wymaga doposażenia.  

W pobliżu boiska zamontowanych jest kilka urządzeń stanowiących kącik dla najmłodszych 

mieszkańców. Wymaga on w obecnej chwili remontu i uzupełnienia o nowe urządzenia.  

Gospodarka i rolnictwo 

Na terenie Sołectwa istnieje kilka podmiotów gospodarczych, działających w różnych 

sektorach gospodarczych. Są to głównie małe, średnie przedsiębiorstwa.  Tylko kilkanaście 

rodzin prowadzi gospodarstwa rolne.       
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3.4 Kapitał społeczny i ludzki   

Kapitał społeczny i ludzki w Sołectwie Gruszczyn należy ocenić pozytywnie. W ostatnim 

czasie można zaobserwować wzmożoną aktywność mieszkańców Sołectwa w działalności 

społecznej. Na potrzeby konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” powstała grupa odnowy 

wsi, której zaangażowanie i determinacja na rzecz rozwoju jest wysoce wskazana i dobrze 

rokująca na przyszłość.   

Na terenie Sołectwa Gruszczyn ma swą siedzibę Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - 

Oddział Gruszczyn. Prężnie działa LZS Piast Kobylnica skupiający zawodników od 6 roku 

życia do 40. W świetlicy prowadzi swoje zajęcia Klub Kreatywnego Malucha oraz zespół 

teatralny „Iskierka”      
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4 Ocena mocnych i słabych stron miejscowości 

Gruszczyn - analiza SWOT 

4.1 Mocne i słabe strony Sołectwa Gruszczyn 

 

Mocne strony  

 

 

Słabe strony  

 

Bardzo duży kapitał społeczny tkwiący w 
mieszkańcach Sołectwa Gruszczyn 

 

Brak placówek oświatowych w granicach 
sołectwa 

Dogodne położenie, z jednej  strony 
bliskość ważnych komunikacyjnie dróg, z 
drugiej strony położenie w bezpośrednim 

kontakcie z przyrodą. 

 

Mała ilość trwale utwardzonych dróg. 

Nowoczesne budownictwo mieszkaniowe 
w większości jednorodzinne 

Brak odpowiedniej infrastruktury 
sportowej, rekreacyjnej i turystycznej 

Dużo małych i średnich przedsiębiorstw Niedostateczne połączenie komunikacji 
autobusowej z najbliższymi instytucjami 

miejskimi 

Duży potencjał tkwiący w młodzieży Wąskie nieprzejezdne drogi na 
ogródkach działkowych 

Duży potencjał tkwiący w rozwoju 
gospodarstw agroturystycznych 

Duże natężenie ruchu pojazdów na 
głównych skrzyżowaniach 

Przedsiębiorczość mieszkańców 
Sołectwa 

Brak wystarczających środków na 
imprezy edukacyjno-integracyjne 
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4.2 Szanse i zagrożenia 

 

 

Szanse 

 

Zagrożenia 

Sprzyjająca polityka regionalna i 

samorządowa. Stosunkowa duża 

dostępność funduszy pomocowych. 

 

Brak środków finansowych na realizację 
wszystkich potrzebnych inwestycji. 

Rozwój komunikacji miejskiej oraz droga 
powiatowa stale modernizowana 

 

Wysoka migracja młodzieży z Sołectwa. 

Szlaki turystyczne (w tym 

międzynarodowy) i trasy rowerowe 

 

Brak odpowiedniej aktywności w życiu 
społecznym mieszkańców Sołectwa. 

Zwiększenie możliwości pozyskiwania 

kapitału i środków pomocowych dla osób 

prowadzących i rozpoczynających 

działalność gospodarczą. 

 

Brak dostatecznego zintegrowania 
mieszkańców Sołectwa. 

Wzrost gospodarczy przejawiający się w 
tworzeniu nowych miejsc pracy na 
terenie Gminy. 

 

 

 

 

  

   

  

Id: 31B45270-5DDB-43ED-876C-31C08DD9F6E5. Podpisany Strona 11



Plan odnowy Miejscowości Gruszczyn na lata 2014-2020 

 11 

4.3 Podsumowanie możliwości rozwoju miejscowości 

 

Podsumowując rozdział dotyczący oceny mocnych i słabych stron Sołectwa 

Czartówek i określając możliwości dalszego rozwoju, należy zauważyć dwa 

najistotniejsze czynniki kierunkujące rozwój tego obszaru w przyszłości.   

Pierwszym czynnikiem są zasoby przyrodnicze i wysokie walory krajobrazowe. 

Dolina Cybiny oraz Jezioro Swarzędzkie należą do najbardziej urokliwych miejsc  

w Gminie Swarzędz. Drugim czynnikiem, który wpływać będzie na poziom rozwoju 

Sołectwa jest dostępność do, ważnej komunikacyjnie drogi powiatowej  

nr 2407P, która daje możliwość łatwego i szybkiego dotarcia do Sołectwa. Ze strony 

zagrożeń należy zwrócić szczególną uwagę na zagwarantowanie środków 

finansowych pokrywających wkład własny. Odpowiednio wcześniej zadbać należy  

o uzyskanie wszelkich pozwoleń i decyzji na budowę, których procedury często są 

bardzo długotrwałe i uciążliwe.        
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5 Wizja rozwoju miejscowości oraz opis planowanych 

zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących 

społeczność lokalną Sołectwa Gruszczyn w latach 

2014-2020 

5.1 Wizja rozwoju Sołectwa Gruszczyn 

Tworzenie lepszych warunków życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury technicznej 

przy umiejętnym gospodarowaniu bogactwami naturalnymi i z zachowaniem lokalnych 

tradycji. 

Cele do realizacji  

Poprawa jakości życia mieszkańców i zaspokojenie potrzeb kulturalnych: 

a) Budowa infrastruktury drogowej i technicznej na terenie sołectwa; 

b) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w celu lepszego zagospodarowania 

czasu wolnego; 

c) Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gruszczyna poprzez pielęgnację środowiska 

naturalnego;  

d) Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej; 

Uzasadnienie 

Rozwój infrastruktury technicznej ma decydujące znaczenie dla powodzenia programów 

rozwoju obszarów wiejskich. Od poziomu rozwoju infrastruktury technicznej zależy to jak 

będzie rozwijała się lokalna gospodarka i jak będą zaspokajane potrzeby społeczne 

mieszkańców. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w Planie Odnowy Miejscowości 

Gruszczyn. Będzie to wymagać koncentracji środków na rozbudowę i modernizacje 

infrastruktury technicznej i społecznej. Realizacja wszystkich powyższych priorytetów 

wymagać będzie mobilizacji mieszkańców do podejmowania działań na rzecz poprawy 

warunków i jakości życia. Aktywność mieszkańców w kierunku podejmowania działań 

wspierających rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny miejscowości będzie warunkiem 

koniecznym dla realizacji priorytetów niniejszego planu. 

Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność 

lokalną Sołectwa Gruszczyn uwzględnia lata 2014-2020 i dotyczy tych inwestycji, które będą 

miały największy wpływ na wzrost poziomu życia mieszkańców Sołectwa Gruszczyn z 

uwzględnieniem najbardziej strategicznych elementów rozwoju sołectwa dotyczących przede 

wszystkim ochrony środowiska oraz budowy infrastruktury społeczno-technicznej. 
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5.2 Wyszczególnienie oraz opis planowanych zadań 

inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność 

lokalną Sołectwa Gruszczyn w latach 2014-2020 

Zadanie 1. 

 Nazwa zadania: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gruszczynie, przebudowa 

budynku, adaptacja strychu, zadaszenie tarasu.  

 Cel: 1 Poprawa jakości życia, poprawa infrastruktury rekreacyjnej w celu lepszego 

zagospodarowania czasu wolnego; 

 Przeznaczenie: obiekt o charakterze ogólnodostępnym, z przeznaczeniem m.in. dla 

mieszkańców Sołectwa;  

 Harmonogram realizacji: 2014-2020 rok 

 Koszt: ok. 800.000 zł 

 Źródło finansowania: budżet Gminy, fundusz sołecki, programy pomocowe krajowe 

lub UE;  

 

Zadanie 2. 

 Nazwa zadania: Doposażenie świetlicy wiejskiej; 

 Cel: 1 Poprawa jakości życia, zaspokojenie potrzeb kulturalnych; 

 Przeznaczenie: miejsce spotkań mieszkańców, organizacja czasu wolnego dzieci i 

młodzieży;  

 Harmonogram realizacji: 2014-2020; 

 Szacunkowa kwota operacji: 50.000 zł; 

 Źródło finansowania: Budżet Gminy, dofinansowanie w ramach konkursu  pn. 

„Pięknieje Wielkopolska Wieś”, lub inne; 
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Zadanie 3. 

 Nazwa zadania: Budowa dróg w Sołectwie Gruszczyn 

 Cel:2 Poprawa jakości życia, Budowa infrastruktury drogowej i technicznej na terenie 

sołectwa; 

 Przeznaczenie: infrastruktura o charakterze ogólnodostępnym; 

 Harmonogram realizacji: 2014-2020; 

 Szacunkowa kwota operacji: 3 770 000 zł; 

 Źródło finansowania: Budżet Gminy, programy pomocowe krajowe oraz UE; 

 

Zadanie 4. 

 Nazwa zadania: Rozbudowa istniejących placów zabaw i budowa nowych, 

budowa siłowni zewnętrznych.  

 Cel: 3 Poprawa jakości życia, zaspokojenie potrzeb mieszkańców; 

 Przeznaczenie: miejsce rekreacji dla dzieci i spotkań dorosłych; 

 Harmonogram realizacji: 2014-2020 rok; 

 Szacunkowa kwota operacji: 190 000 zł; 

 Źródło finansowania: programy pomocowe krajowe oraz praca własna lub/i Budżet 

gminy lub/i programy UE; 

 

Zadanie 5. 

 Nazwa zadania: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołectwie 

Gruszczyn;  

 Zakres: Wykonanie chodników, budowa zatok autobusowych, budowa oświetlenia, 

budowa ścieżek rowerowych, zagospodarowanie miejsc zieleni i skwerów 

 Cel:2 Poprawa jakości życia, podniesienie atrakcyjności miejscowości, poprawa 

bezpieczeństwa  
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 Przeznaczenie: bezpieczne ciągi komunikacyjne dla pieszych, promocja środowiska 

naturalnego; 

 Harmonogram realizacji:   2014-2020 rok; 

 Szacunkowa kwota operacji:  600 000 zł; 

 Źródło finansowania: Budżet Gminy, programy pomocowe krajowe oraz UE; 

 

Zadanie 6. 

 Nazwa zadania: Organizacja imprez integrujących lokalne środowisko; 

 Cel: 1 Poprawa jakości życia, zaspokojenie potrzeb kulturalnych; 

 Przeznaczenie: imprezy skierowane do mieszkańców i turystów, organizacja czasu 

wolnego dzieci i młodzieży;  

 Harmonogram realizacji: 2014-2020; 

 Szacunkowa kwota operacji: 50.000 zł; 

 Źródło finansowania: Budżet Gminy, fundusz sołecki, środki własne, dofinansowanie 

w ramach konkursu  pn. „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, lub inne; 

 

Zadanie 7. 

 Nazwa zadania: Kontynuacja zajęć w świetlicy wiejskiej; 

 Cel: 1 Poprawa jakości życia, zaspokojenie potrzeb kulturalnych; 

 Zakres: Spotkania dla seniorów, kursy dla dorosłych i młodzieży, kółka zainteresowań 

 Przeznaczenie: miejsce spotkań mieszkańców, organizacja czasu wolnego dzieci i 

młodzieży;  

 Harmonogram realizacji: 2014-2020; 

 Szacunkowa kwota operacji: 25.000 zł; 

 Źródło finansowania: Budżet Gminy, dofinansowanie w ramach konkursu  pn. 

„Pięknieje Wielkopolska Wieś”, lub inne; 
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Zadanie 8. 

 Nazwa zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. 

 Cel: 1 Poprawa jakości życia; 

 Przeznaczenie: Dostarczenie wody i odbiór ścieków;  

 Harmonogram realizacji: 2014-2020; 

 Szacunkowa kwota operacji: 1.000.000 zł; 

 Źródło finansowania: Budżet Gminy, programy pomocowe krajowe oraz UE, środki 

Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka oraz operatora sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej. 
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Uzasadnienie
Plan odnowy miejscowości jest dokumentem tworzonym przez społeczność danej jednostki 

pomocniczej. Plan taki jest niezbędnym załącznikiem wymaganym przy ubieganiu się 
o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych, w tym: 

- środków przyznawanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

- środków przyznawanych przez samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację 
zadań związanych objętych programem „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020". 

Mieszkańcy sołectwa Gruszczyn opracowali i następnie, na zebraniu wiejskim w dniu 
24.03.2014 roku, przyjęli do realizacji Plan Odnowy Miejscowości Gruszczyn. 

Zgodnie z wymaganiami, plan przyjęty przez mieszkańców, dla swej ważności wymaga 
zatwierdzenia przez Radę Miejską w Swarzędzu.
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