
UCHWAŁA NR LII/325/2014
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Pawłów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. 
poz.594 ze zmianami) Rada Gminy Nowy Korczyn uchwala, co następuje: 

§ 1. W Planie Odnowy Miejscowości Pawłów zatwierdzonym uchwałą nr XLVI/241/2010 Rady Gminy Nowy 
Korczyn z dnia 31 maja 2010 r. zatwierdza się następujące zmiany: 

1) W części pn. „Wstęp” pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: 

„Podstawą rozwoju miejscowości Pawłów jest dokument pn. „Plan Odnowy Miejscowości Pawłów ”, który 
określa misję, cele i kierunki działania wraz z zadaniami inwestycyjnymi na lata 2010-2021.”

2) 2. Rozdział VII OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ODNOWY PAWŁOWA otrzymuje 
brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Korczyn 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Nowy Korczyn 

Kazimiera Gołdyn
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Uzasadnienie
do uchwały Nr LII/325/2014 z dnia 4 listopada 2014r. Rady Gminy Nowy Korczyn w sprawie zatwierdzenia zmian 
w Planie Odnowy Miejscowości Pawłów 
W związku z otrzymanym pismem ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju konieczne jest uzupełnienie załącznika do 
wniosku o przyznanie pomocy dla zadania „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy 
Korczyn” w ramach działania 313, 322, 323 ”Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 jakim jest 
Plan Odnowy Miejscowości. 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr LII/325/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn  

z dnia 4 listopada  2014r.  

 

VII OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ODNOWY PAWŁOWA  NA LATA 

2010- 2021 

 

„ 1. Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 

 

Projekt przewiduje przygotowanie terenu pod plac zabaw, zasadzenie krzewów ozdobnych, 

następnie zamontowane zostaną urządzenia do zabawy oraz ławeczki. W ramach projektu powstanie 

bezpieczne miejsce na wspólne zabawy dla dzieci i ich rodzin.  

Cel projektu: 

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i  jakości życia we wsi Pawłów poprzez 

stworzenie bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci. Przedsięwzięcie wpłynie na poprawę 

atrakcyjności turystycznej miejscowości, co spowoduje wzrost liczby turystów odwiedzających  

Pawłów. Realizacja planowanej inwestycji przyczyni się do wzrostu integracji społecznej, gdyż 

zagospodarowany plac będzie miejscem spotkań wszystkich mieszkańców miejscowości Pawłów.  

Uzasadnienie: 

Świetlica wiejska jest ważnym miejscem szczególnie ważnym dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców sprzyjającym nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jej położenie oraz 

cechy funkcjonalno-przestrzenne. Obecnie miejscowość Pawłów nie posiada żadnego placu zbaw i 

rekreacji pozwalającego na bezpieczne  zabawy miejscowych dzieci. Zabawy odbywają się na 

terenie posesji prywatnych lub w miejscach publicznych do tych celów nie przystosowanych. 

Zwrócić należy uwagę, że atrakcyjnie wyposażony plac zabaw, poza wzmocnieniem sprawności 

fizycznej dziecka wpływa na jego rozwój emocjonalny i społeczny. Powstały plac zabaw nie tylko 

będzie integrował dzieci ze sobą, ale i dorosłych, którzy będą pilnować podczas zabawy swoje 

pociechy. W celu zmienienia obecnej sytuacji i zwiększania atrakcyjności miejscowości Pawłów 

należy stworzyć bezpieczny plac zabaw dla najmłodszych.  

Okres realizacji: 2014-2021 

Planowany koszt realizacji projektu: 50 000zł, planowane źródło finansowania  Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich „małe granty” 

 

 2. Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej oraz wykonaniem ogrodzenia 

Inwestycja będzie polegać na ogrodzeniu placu wokół świetlicy wiejskiej oraz wykonaniu prac 

remontowych. Zostanie także zakupione niezbędne wyposażenie niezbędna do prawidłowego 

funkcjonowania świetlicy.  

Cel projektu: 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności wsi 

Pawłów  poprzez zagospodarowanie centrum wsi jakim jest świetlica wiejska polegające na  

wykonaniu gruntownego remontu i doposażeniu świetlicy wiejskiej oraz ogrodzeniu placu wokół 

niej. Ważnym aspektem przedsięwzięcia jest również wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży 

ze wsi Pawłów oraz zapewnienie jej równego dostępu do edukacji i kultury jak również rozszerzenie 

dzieciom i młodzieży  oferty spędzania wolnego czasu.  
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Uzasadnienie: 

Obecnie świetlica nie jest w  pełni wykorzystywana ze względu na niedostateczne jej wyposażenie 

oraz pokrycie dachowe wymaga natychmiastowej wymiany, przez co utrudnione jest organizowanie 

różnych imprez kulturalnych oraz spotkań integracyjnych dzieci i młodzieży. Konieczne jest zatem 

przeprowadzenie remontu i zagospodarowania jej otoczenia, aby świetlica stała się miejscem do 

miłego spędzania czasu dla wszystkich mieszkańców poprzez stworzenie warunków do organizacji 

imprez okolicznościowych, tj. wieczorki taneczne, spotkania towarzyskie, Dzień Matki, Dzień 

Kobiet itd. Będzie można w niej także przeprowadzać różnorodne szkolenia, kursy, spotkania 

informacyjne z ciekawymi ludźmi. Realizacja projektu wpłynie na uaktywnienie życia kulturalno-

towarzyskiego mieszkańców.  

Okres realizacji: 2014-2017 

Planowany koszt realizacji projektu: 50 000zł, planowane źródło finansowania  Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 „Odnowa i rozwój wsi” 

 

3.  Internet szerokopasmowy. 

 

Cel projektu: 

Celem projektu jest budowa społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie mieszkańcom stałego i 

szybkiego dostępu do sieci szerokopasmowego Internetu. Również wyrównanie szans edukacyjnych 

dzieci i młodzieży jest bardzo ważnym aspektem przedsięwzięcia. 

 

Uzasadnienie: 

Połączenie z Internetem za pomocą szybkiego łącza lub medium o dużej przepływowości jest dla wsi 

sporawą ważną ze względu na wszechobecną komputeryzację i ogromne znaczenie Internetu oraz 

przepływu informacji w życiu mieszkańców. Inwestycja poprawi warunki życia mieszkańców-

zwłaszcza dzieci i młodzieży uczącej się, dla których Internet to jedno z podstawowych obecnie 

źródeł informacji. Ponadto przyczyni się do budowy społeczeństwa informacyjnego. 

 

Okres realizacji: 2014-2021 

Planowany koszt realizacji projektu: 250 000zł, planowane źródło finansowania PO IŚ, PO 

Polska Wschodnia 

 

4. Budowa  oczyszczalni grawitacyjnej. 

 

Inwestycja przewiduje budowę oczyszczalni grawitacyjnej we wsi jako, że miejscowość nie jest 

skanalizowana. Zgodnie z przepisami ochrony środowiska każde gospodarstwo powinno mieć 

udokumentowane wywożenie śmieci, jak i wywóz szamba, jeśli posiada wodę bieżącą, nawet z 

własnego ujęcia.  

 

Cel projektu: 

Celem przedsięwzięcia jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarowania 

ściekami. Inwestycja jest bardzo ważna dla mieszkańców, o czym świadczy zgłaszane 

zapotrzebowanie. Przedsięwzięcie przysłuży się także do poprawy jakości życia mieszkańców wsi  
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Uzasadnienie: 

Realizacja inwestycji jest bardzo ważna z punktu widzenia poprawy jakości i warunków życia 

mieszkańców oraz dbania o środowisko naturalne.  

 

Okres realizacji: 2013-2017 

Planowany koszt realizacji projektu: 4 mln zł, planowane źródło finansowania PO IŚ, RPO 

WŚ, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „ 
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