UCHWAŁA NR XXXVII/192/2010
RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Kawęczyn na lata 2010-2016
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 10 ust.2 punkt 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 20072013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38 poz. 220 z późn. zm.), na wniosek Zebrania Wiejskiego w
Kawęczynie Rada Gminy Wadowice Górne uchwala, co następuje :
§1
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Kawęczyn na lata 2010 -2016 stanowiący
załącznik do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wadowice Górne
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Zebrania Wiejskiego
w Kawęczynie z dnia 19 stycznia 2010
Uchwałą Nr XXXVII/192/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. Rada Gminy w
Wadowicach Górnych zatwierdziła uchwalony przez Zebranie Wiejskie w
Kawęczynie. Plan Odnowy Miejscowości Kawęczyn na lata 2010 -2016

PLAN ODNOWY
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POWIAT MIELEC
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1. Wstęp.

Opracowanie planu odnowy miejscowości to wyzwanie, przed którym stanęły wszystkie
aktywne społeczności lokalne zaangażowane w działania rozwoju małych ojczyzn.
Zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 14 lutego 2008 r.
(Dz. U. Nr 38, poz. 220) Plan Odnowy Miejscowości musi zawierać następujące elementy:
charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości,
ocenę mocnych i słabych stron miejscowości oraz opis planowanych zadań inwestycyjnych
i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalna w okresie co najmniej 7 lat od dnia
przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości.
Rozumiejąc potrzebę podjęcia działań oraz skalę wyzwania władze Gminy Wadowice
Górne oraz lokalni liderzy z miejscowości Kawęczyn opracowali niniejszy Plan Odnowy
Miejscowości.
Plan odnowy miejscowości jest dokumentem koniecznym przy ubieganiu się o pomoc
finansową w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi ” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i jest spójny ze Strategią Społeczno – Gospodarczą
Rozwoju Gminy Wadowice Górne.
Należy zaznaczyć, że niniejszy Plan Odnowy Miejscowości nie jest dokumentem
mającym służyć jedynie aplikowaniu do PROW 2007-2013. Jego zadaniem jest przede
wszystkim wskazanie drogi rozwoju miejscowości w najbliższych latach co stworzy także
lepsze warunki dla mieszkańców i innych podmiotów znajdujących się w Kawęczynie.
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2. Charakterystyka miejscowości.

.

2.1. Położenie.

Kawęczyn geograficznie położony jest w makroregionie Kotliny Sandomierskiej, w
powiecie Mieleckim i w Gminie Wadowice Górne. Na terenie Kawęczyna dominują gleby
klasy IV. W pobliżu znajdują się lasy sosnowe i mieszane. Przez miejscowość przebiega
droga powiatowa nr 1154 R Breń Osuchowski – Kawęczyn – Wadowice Górne i 1156 R
Trzciana - Kawęczyn. Ponadto na terenie miejscowości znajdują się drogi gminne,
umożliwiające sprawne przemieszczanie po jej terenie.

2.2 . Charakterystyka społeczeństwa.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. Kawęczyn zamieszkuje 284 mieszkańców.
Obserwowaną od dłuższego czasu tendencją jest odchodzenie mieszkańców od
działalności rolniczej. Obecnie można wyróżnić następujące źródła utrzymania mieszkańców
Kawęczyna:
praca na podstawie umowy o pracę (na terenie, miejscowości, gminy jak i poza
tym terenem),
prowadzenie działalności gospodarczej,
emerytury i renty,
praca za granicą,
praca we własnym gospodarstwie rolnym,
pomoc społeczna.

2.3. Gospodarka.
Po 1989 r. nastąpiło widoczne ożywienie w dziedzinie powstawania podmiotów
gospodarczych. Są to podmioty reprezentujące różne branże, zarówno firmy handlowe,
produkcyjne jak i usługowe.
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2.4. Oświata.

Na terenie Kawęczyna nie ma placówek oświatowych. Uczniowie uczęszczają do
szkoły podstawowej w sąsiedniej miejscowości Wampierzów. Po ukończeniu szkoły
podstawowej młodzież może kontynuować naukę w gimnazjum w Wadowicach Górnych
oraz w szkołach ponadgimnazjalnych, z których najbliższe znajdują się w Mielcu.

2.5. Kultura.
W Kawęczynie przy remizie strażackiej istnieje świetlica umożliwiająca organizowanie
lokalnych imprez kulturalnych, działa także prężnie Ludowy Klub Sportowy „Plon
Kawęczyn”
2.6. Ochrona zdrowia.
Z podstawowej opieki medycznej mieszkańcy korzystają w Wadowicach Górnych gdzie
znajduje się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudniający trzech lekarzy .
.
2.7. Sport i wypoczynek
Na terenie Kawęczyna działa klub sportowy Plon Kawęczyn odbywający rozgrywki
piłkarskie na stadionie w Kawęczynie Warunki naturalne, w tym przede wszystkim położenie
i czyste środowisko stwarzają dobre możliwości wypoczynku. Jednakże potencjał w tym
względzie pozostaje niewykorzystany, świadczy o tym min. brak gospodarstw
agroturystycznych.

2.8. Infrastruktura
a) Transport i komunikacja
Przez Kawęczyn przebiegają drogi powiatowe i gminne. Stwarza to możliwość
swobodnej komunikacji na terenie miejscowości i gminy. Poprzez drogę wojewódzką i drogi
powiatowe istnieje dobry dostęp do dalej położonych ośrodków.
Stan dróg gminnym należy ocenić jako dobry. Długość odcinków pokrytych masą
asfaltową ulega ciągłemu wydłużeniu. Gorszy stan prezentuję drogi powiatowe
W Kawęczynie znajdują się przystanki PKS. Komunikacja ta pozwala mieszkańcom na
przejazd do Mielca i innych miejscowości.
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b) Telekomunikacja

Kawęczyn posiadają sieć telefonii stacjonarnej obejmującą całą miejscowość. Dzięki tej
sieci możliwy jest także dostęp do Internetu. Dostępna szybkość transmisji danych ulega cały
czas stopniowemu zwiększeniu, w zależności do tendencji na rynku.
Cała miejscowość objęta jest zasięgiem wszystkich działających na terenie kraju sieci
telefonii komórkowej. Przekaźniki operatorów znajdują się w Wadowicach Górnych oraz w
niewielkiej odległości w miejscowości Partynia .
c) Zaopatrzenie w wodę i system kanalizacji sanitarnej.
Cały teren Kawęczyna objęty jest systemem zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Wodociąg, który dostarcza wodę mieszkańcom podłączony jest do ujęcia głębinowego w
Wampierzowie. Woda dostarczana do domów charakteryzuje się wysoką jakością.
Na terenie Kawęczyna nie ma kanalizacji sanitarnej.
Wodociągi objęte są nadzorem Gminnego Zakładu Usług Komunalnej w Wadowicach
Górnych.
d) Zaopatrzenie w ciepło
Kawęczyn nie posiadają zbiorowego systemu zaopatrzenia w ciepło. Dominującą na
terenie miejscowości formą ogrzewania są indywidualne piece CO.
2.9. Gospodarka odpadami.
Miejscowość objęta jest systemem selektywnej zbiórki odpadów . Wszyscy chętni
mieszkańcy mogą segregować surowce wtórne i mają dostarczane worki na poszczególne ich
rodzaje . Odpady z terenu wsi trafiają na wysypisko komunalne w Mielcu.
2.10. Środowisko naturalne
Miejscowość okalają lasy iglaste i mieszane będące pozostałością puszczy
sandomierskiej, na terenie Kawęczyna nie występują obszary chronionego krajobrazu.
Zakłady przemysłowe zlokalizowane na terenie gminy Wadowice Górne nie
wpływają na zanieczyszczenie środowiska .
2.11. Zabytki i obiekty historyczne
W Kawęczynie na uwagę zasługują znajdujące się we wsi kapliczki przydrożne oraz kaplica .
2.12. Rolnictwo
Kawęczyn zajmuje powierzchnię 404 ha, dominują grunty orne, na których uprawia się
przede wszystkim zboża które są z kolei wykorzystywane do żywienia trzody chlewnej
stanowiący główny dział w produkcji zwierzęcej
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3. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości.

3.1 . Zasoby społeczne
1. Zebranie wiejskie.
2. Ochotnicza Straż Pożarna.
3. Klub Sportowy „Plon Kawęczyn”.

3.2 . Zasoby kulturowe
1. Kapliczki przydrożne.

3.3 .Zasoby infrastrukturalne
1. Wodociąg.
2. Sieć elektryczna.
3. Sieć telefoniczna.
4. Pokrycie całej miejscowości zasięgiem sieci telefonii komórkowej.
5. Drogi gminne i powiatowe.
6. Sieć gazowa.
3.4 .Zasoby naturalne
1. Lasy sosnowe i mieszane.

4. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Wadowice Górne.
Czynniki wewnętrzne.
1. Prężnie działające: Ochotnicza Straż Pożarna, Klub Sportowy „Plon
Kawęczyn”
2. Mocne poczucie przynależności mieszkańców do wspólnoty.
3. Całkowite uzbrojenie terenu (elektryfikacja, wodociąg , gazociągi,
telefonizacja).
4. Dobre połączenia komunikacyjne.
5. Dobry stan środowiska naturalnego.
6. Dobra umiejętność samoorganizacji mieszkańców.
7. Sprawnie prowadzona selektywna zbiórka odpadów .
6
.Słabe strony.

1. Brak chodników i parkingów przy drogach oraz oświetlenia w niektórych
częściach wsi.
2. Niezadawalający stan nawierzchni dróg powiatowych oraz gminnych.
3. Brak gospodarstw agroturystycznych.
4. Brak zaplecza dla działalności organizacji społecznych w tym straży.
5. Brak właściwie urządzonego stadionu sportowego.

Czynniki zewnętrzne.
Szanse
1.

Pozyskanie środków z Unii Europejskiej

2.

Sprzyjająca polityka regionalna , w tym adresowana do rozwoju obszarów
wiejskich ze strony władz województwa

3.

Współpraca z samorządem lokalnym

4.

Współpraca z sąsiednimi miejscowościami

5.

Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości

Zagrożenia.
1.

Niska opłacalność produkcji rolnej

2.

Niestabilna polityka gospodarcza

3.

Niski poziom dochodów ludności

4.

Emigracja zarobkowa młodzieży

5.

Bezrobocie w regionie

Oceniając mocne i słabe strony Kawęczyna można dostrzec pewne mankamenty i
kwestie wymagające poprawy. Wśród dziedzin wymagających poprawy na pierwsze miejsce
wybijają się obecnie zadania w zakresie rozwoju infrastruktury. Poprawa stanu rzeczy w tym
zakresie wymaga dużych nakładów finansowych. Jednakże otwarcie nowej perspektywy
finansowej Unii Europejskiej
i działania władz Gminy Wadowice Górne stwarzają
możliwości pozyskania odpowiednich środków.
Potencjał do rozwoju miejscowości tkwi także w kapitale ludzkim Kawęczyna.
Mieszkańcy wykazują dużą energię, chęć współpracy i dobrą organizację w realizacji
wspólnych przedsięwzięć.
Wspólny udział obydwu tych czynników daje szanse na rozwój Kawęczyna w wielu
aspektach.
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5. Planowane kierunki rozwoju .
Głównym założeniem planu jest poprawa warunków życia na terenie sołectwa i wyrównanie
dysproporcji w poziomie zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi w stosunku do okolicznych
miast . Istotnym elementem tego procesu będzie realizacja następujących zadań :
- budowa parkingów w centrum wsi Kawęczyn,
- remont budynku OSP Kawęczyn,
- przebudowa dróg gminnych,
- budowa chodnika przy drogach powiatowych,
- budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych,
- modernizacja stadionu,
- utworzenie osiedla domów jednorodzinnych poprzez podział mienia wiejskiego na działki.

6. OPIS ZADAŃ DO REALIZACJI
Plan Odnowy Miejscowości Kawęczyn zakłada realizację wielu działań infrastrukturalnych .
Celem planowanych inwestycji jest przede wszystkim poprawa estetyki oraz stanu
bezpieczeństwa.
6.1. Budowa parkingów w centrum wsi Kawęczyn
W centrum wsi Kawęczyn brak jest właściwie urządzonych parkingów.

Z uwagi na

powyższe, wykonanie tych zadań jest priorytetowe. Planowane parkingi zlokalizowane będą
w pobliżu budynku OSP Kawęczyn, z których jeden już istnieje lecz wymaga gruntownego
remontu. Przylega on bezpośrednio do budynku OSP Kawęczyn. Natomiast drugi parking
przylega do drogi powiatowej i będzie on wybudowany od podstaw zapewniając miejsce do
parkowania dla ok. 10 samochodów .
6.2. Remont budynku OSP w Kawęczynie. Remiza OSP wymaga remontu, co przyczyni się
do poprawy estetyki wsi jak i zachęci mieszkańców do organizacji imprez kulturalnych.
6.3. Przebudowa dróg gminnych.
Zadanie dotyczy przebudowy dróg gminnych na terenie miejscowości Kawęczyn poprzez
położenie nawierzchni bitumicznej
6.4

.Budowa chodnika przy drogach powiatowych.

Brak chodnika przy drogach powiatowych zagraża bezpieczeństwu mieszkańców.
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6.5

Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych
Budowa oświetlenia w częściach wsi, gdzie go nie ma przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa na drogach.

6.6

Modernizacja stadionu
Stadion sportowy nie posiada parkingów i innej szeroko pojętej infrastruktury sportowej.

6.7

- Utworzenie osiedla domów jednorodzinnych poprzez podział mienia wiejskiego
na działki.
Podział działek z mienia wiejskiego a następnie ich sprzedaż prywatnym osobom pozwoli
na rozwój budownictwa jednorodzinnego na terenie Kawęczyna . Utworzone działki
zapewnią otwarcie na nowe tereny pod zabudowę których na terenie Kawęczyna na dzień
dzisiejszy zaczyna brakować.

7. UZASADNIENIE REALIZACJI ZADAŃ
Realizacja zamierzonych zadań przyczyni się

w sołectwie Kawęczyn do podniesienia

standardów życia i przyciągnie nowych mieszkańców.
Rozwój infrastruktury technicznej ma znaczenie dla rozwoju lokalnej gospodarki i
zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców.

7.1 .Budowa parkingów w centrum wsi Kawęczyn.
Wybudowanie parkingów w miejscu i o zakresie opisanym w pkt 6.1. sprawi, że wraz z
istniejącymi obiektami oraz terenem sąsiadującym powstanie obszar dostępny dla wszystkich
mieszkańców i przybyszy z zewnątrz, gdzie będzie się toczyć intensywne życie wsi. Zadanie
to zaspokoi oczekiwania dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców terenu miejscowości
Kawęczyn i wsi ościennych. Dzięki wykonaniu parkingów dostęp do budynku OSP
Kawęczyn innych obiektów usługowych, usytuowanych nieopodal będzie całkowicie
zapewniony. Biorąc powyższe pod uwagę oraz dalsze możliwości związane z otaczającym
terenem, powstanie ogólnodostępne, funkcjonalne centrum wsi Kawęczyn jako obszar o
szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjające bliskim
kontaktom społecznym mieszkańców i budowaniu ich relacji z innymi, kształtowaniu ich
postaw i zapobieganiu patologiom.
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7.2. Remont budynku OSP w Kawęczynie
Realizacja celu zaspokoi nie tylko potrzeby strażaków, ale również potrzeby całej
społeczności lokalnej wsi Kawęczyn i przyczyni się do rozwoju życia kulturalnego.
7.3. Przebudowa dróg gminnych .
Zadanie ma na celu poprawę stanu dróg gminnych na których docelowo należy wykonać
nawierzchnię bitumiczną.
7.4. Budowa chodników przy drogach powiatowych.
Inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo i ułatwi przemieszczanie się mieszkańców wsi
Kawęczyn.
7.5. Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych
Celem tego zadania będzie całkowite zakończenie budowy oświetlenia na terenie wsi
Kawęczyna .Co pozwoli na swobodne przemieszczanie się w godzinach wieczorowych i
nocnych w sposób bezpieczny.

7.6. Modernizacja stadionu
Realizacja inwestycji pozwoli zagospodarować wolny czas dzieci i młodzieży szkolnej oraz
przyczyni się do rozwoju intelektualnego i fizycznego jej mieszkańców. Zaplecze
rekreacyjno-sportowego będzie służyło również do organizowania imprez o charakterze
kulturalnym, patriotycznym i sportowo-rekreacyjnym dla całej miejscowej ludności.
8.
Utworzenie osiedla domów jednorodzinnych poprzez podział mienia wiejskiego
na działki.
Utworzenie osiedla domów jednorodzinnych jest jak najbardziej wskazane pod względem
rozwoju Kawęczyna w wyniku utworzenia osiedla domów jednorodzinnych każdy z
mieszkańców Kawęczyna będzie miał możliwość zakupienia działki i wybudowania własnego
domu.
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8. OCZEKIWANE REZULTATY
Realizacja zadań w ramach Planu Odnowy Miejscowości Wadowice Górne przyczyni się do
polepszenia wizerunku miejscowości, podniesienia poziomu życia lokalnej społeczności,
rozwoju społeczno-kulturowego oraz pobudzenia aktywności sportowo-rekreacyjnej. Ma
służyć integracji społeczności lokalnej, organizacji społecznych, jak i zmniejszeniu
problemów w sferze patologii społecznych.
1. Budowa parkingów w centrum wsi Kawęczyn
Rozwój infrastruktury Kawęczyna
Powstanie obszaru, gdzie

toczy się

intensywne życie

sprzyjające nawiązywaniu

kontaktów
Integracja lokalnej społeczności.
Zaspokojenie potrzeb społecznych .
Poprawa bezpieczeństwa
Umożliwiony dostęp do obiektów zlokalizowanych wzdłuż chodnika i w najbliższym
otoczeniu.
Poprawa estetyki wsi Kawęczyn.

2. Remont budynku OSP w Kawęczynie
Poprawa stanu bezpieczeństwa,
Poprawa estetyki miejscowości,
Zaspokojenie potrzeb społeczeństwa w dziedzinie kultury.

3. Przebudowa dróg gminnych
Poprawa warunków życia i pracy,
Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej,
Poprawa stanu bezpieczeństwa,
Rozwój estetyki wsi.
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4. Budowa chodnika przy drogach powiatowych.
Poprawa stanu bezpieczeństwa,
Poprawa estetyki miejscowości.

5.Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych
Poprawa stanu bezpieczeństwa
Poprawa stanu infrastruktury.

6.Modernizacja stadionu.
Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży,
Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej,
Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych,
Poprawa estetyki miejscowości.

7. Utworzenie osiedla domów jednorodzinnych poprzez podział mienia wiejskiego na
działki.
Rozwój infrastruktury Kawęczyna.
Powstanie obszaru, gdzie

toczy się

intensywne życie

sprzyjające nawiązywaniu

kontaktów.
Zaspokojenie potrzeb społecznych .
Poprawa bezpieczeństwa
Poprawa estetyki wsi Kawęczyn.
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9. KOSZT REALIZACJI ZADAŃ

RODZAJ ZADANIA

ŁACZNY KOSZT

BUDOWA PARKINGÓW W CENTRUM WSI KAWĘCZYN

72.000 zł

REMONT BUDYNKU OSP W KAWĘCZYNIE
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH

75.000 zł
200.000 zł
DROGACH

500.000 zł

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DROGACH

50 000 zł

BUDOWA

CHODNIKA

PRZY

POWIATOWYCH

GMINNYCH
MODERNIZACJA STADIONU

300.000 zł

UTWORZENIA OSIEDLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH
POPRZEZ PODZIAŁ MIENIA WIEJSKIEGO NA DZIAŁKI

100.000 zł
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10. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

RODZAJ ZADANIA
BUDOWA
PARKINGÓW
CENTRUM
KAWĘCZYN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

W
WSI

REMONT BUDYNKU
OSP W KAWĘCZYNIE
PRZEBUDOWA DRÓG
GMINNYCH
BUDOWA CHODNIKA
PRZY
DROGACH
POWIATOWYCH
BUDOWA
OŚWIETLENIA
ULICZNEGO
PRZY
DROGACH
GMINNYCH

MODERNIZACJA
STADIONU
UTWORZENIA
OSIEDLA
DOMÓW
JEDNORODZINNYCH
POPRZEZ
PODZIAŁ
MIENIA WIEJSKIEGO
NA DZIAŁKI

14

11. WDRAŻENIE I MONITOROWANIE PLANU.
Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie
uchwałą Rady Gminy Wadowice Górne. Wdrożenie Planu zaleca się Wójtowi Gminy
Wadowice Górne , Radzie Sołeckiej miejscowości oraz Sołtysowi wsi Kawęczyn.
Monitorowanie każdego przedsięwzięcia - czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez
cały czas jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji
rzeczowych i finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego postęp i
efekty.
W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne Urzędu
Gminy Wadowice Górne zaangażowane we wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości
Kawęczyn. Oceną wdrażania Planu zajmie się także Rada Sołecka.
12. PODSUMOWANIE
Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu 7 najbliższych lat realizację
kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz
stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową
specyfiką społeczną i kulturową.
Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju
kultury, edukacji, sportu i rekreacji.
Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Kawęczyn
ma także służyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi,
zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwojowi organizacji
społecznych.

