
UCHWAŁA NR LII/326/2014
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Parchocin

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 Parchocin zatwierdzonym uchwałą nr XLVI/242/2010 Rady Gminy 
Nowy Korczyn z dnia 31 maja 2010 r. zatwierdza się następujące zmiany: 

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

„Plan Odnowy Miejscowości przygotowano z myślą o odnowie i rozwoju Parchocina w perspektywie czasowej 
lat 2010-2021.”

2) Rozdział VII OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ODNOWY PARCHOCINA 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/326/2014 z dnia 4 listopada 2014r. Rady Gminy Nowy Korczyn w sprawie zatwierdzenia zmian 
w Planie Odnowy Miejscowości Parchocin 
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/326/2014  Rady Gminy Nowy Korczyn 

z dnia 4 listopada 2014r.   

 

 

VII OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ODNOWY PARCHOCINA NA 

LATA 2010- 2021 

 

„1. Budowa boiska sportowego.  

 

W ramach projektu teren, na którym powstanie boisko zostanie najpierw wyrównany ziemią 

i obsiany specjalna trawą do boisk sportowych. Następnie zakupione zostaną bramki i piłki do gry. 

Ponadto wokół boiska zostaną zamieszczone ławeczki, pełniące funkcję trybun podczas meczy czy 

też różnych imprez. 

Cel projektu: 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie 

odpowiedniego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w każdym wieku oraz poprawa estetyki 

miejscowości. Ważnym aspektem jest również rozwój aktywności mieszkańców wsi Parchocin oraz 

ich pełniejsza integracja poprzez podjęcie wspólnych działań zmierzających do utworzenia boiska 

sportowego we wsi, na którym będą odbywać się nie tylko rozgrywki sportowe, ale również 

i kulturalne i rekreacyjne. 

Uzasadnienie  

W chwili obecnej, z uwagi na brak w miejscowości odpowiedniej bazy sportowej, dzieci i młodzież 

nie mają warunków do rozwijania swojej sprawności fizycznej. Budowa boiska sportowego w 

Parchocinie zmieni z pewnością ten stan rzeczy. Powstałe boisko z pewnością zachęci dzieci i 

młodzież do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania sportowych postaw. 

Okres realizacji: 2014-2021 

Planowany koszt realizacji projektu: 20 000zł, planowane źródło finansowania „małe granty”- 

Stowarzyszenie „G5”, budżet Urzędu Gminy  w Nowym Korczynie 

 

2. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Parchocinie.  

 

W ramach projektu zostanie przeprowadzony gruntowny remont świetlicy wiejskiej w Parchocinie, 

wyposażenie w sprzęt niezbędny do funkcjonowania obiektu jako miejsca spotkań, zabaw, integracji 

społeczności lokalnej.   

 

Cel projektu: 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Parchocina oraz wyrównywanie 

szans edukacyjnych młodzieży, która mieszkając na wsi ma ograniczone możliwości spędzania 

swojego wolnego czasu.  

 

Uzasadnienie: 

Świetlica wiejska jest ważnym miejscem szczególnie ważnym dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców sprzyjającym nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jej położenie oraz 
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cechy funkcjonalno-przestrzenne. Obecnie stan techniczny budynku i jego najbliższe otoczenie jest 

na tyle niezadawalające, że wymaga natychmiastowego remontu. Świetlica ma być miejscem 

organizacji czasu wolnego mieszkańców Parchocina. Wraz z remontem i modernizacją pomieszczeń, 

należy wyposażyć świetlicę w niezbędne urządzenia służące rozwojowi kulturalnemu mieszkańców.   

 

Okres realizacji: 2014-2017 

Planowany koszt realizacji projektu: 100 000zł, planowane źródło finansowania  Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi” 

 

3. Zagospodarowanie tzw. „Błonia” na teren rekreacyjno- wypoczynkowy.  

 

Inwestycja polegać będzie na uporządkowaniu tzw. „Błonia” i wybudowaniu zalewu rekreacyjnego 

wokół, którego będą zamontowane ławeczki. W ramach projektu wykonana zostanie także altana 

drewniana służąca mieszkańcom do spotkań plenerowych.  

Cel projektu: 

Głównym celem tego przedsięwzięcia będzie podniesienie atrakcyjności turystycznej i jakości życia 

w Parchocinie poprzez utworzenie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego. Powstały kompleks 

przyczyni się do zaspokojenia potrzeb mieszkańców i potencjalnych turystów w zakresie aktywnego 

wypoczynku i niewątpliwe wpłynie na ich pełniejszą integrację. Projekt przyczyni się również do 

poprawy estetyki wsi Parchocin, co skutkować będzie wzrostem liczby turystów odwiedzających tę 

miejscowość.   

Uzasadnienie: 

Obecnie ten teren jest zupełnie niezagospodarowany i zaniedbany. Mieszkańcy i przebywający na 

terenie miejscowości goście  nie mają odpowiednio urządzonego miejsca do spotkań w plenerze, 

gdzie byłaby możliwość wspólnego biesiadowania i relaksowania się. Konieczne jest zatem 

zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, gdyż taki zalew z krzewami 

ozdobnym, z  altaną zadaszoną i  ławeczkami z pewnością spowoduje, że Parchocin stanie się 

miejscowością licznie odwiedzaną przez turystów, którzy będą chcieli spędzić swój czas wolny z 

dala od miejskiego zgiełku. Realizacja projektu przyczynić się może również do poprawy jakości 

życia  mieszkańców Parchocina, gdyż powstać mogą liczne gospodarstwa agroturystyczne, co 

spowoduje wzrost ich dochodów. 

Planowany termin realizacji: 2014- 2021 

Planowany koszt realizacji projektu: 100 000zł, źródło finansowania Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. 

 

4 . Internet szerokopasmowy. 

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: 2015-2020 
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Planowany koszt realizacji projektu: 250 000zł, planowane źródło finansowania PO IŚ, PO Polska 

Wschodnia 

 

5. Gazyfikacja wsi. 

Inwestycja przewiduje gazyfikację całej wsi jako, że większość mieszkańców chce przejść na 

ogrzewanie gazowe.  Jest to nie tylko wygodniejszy sposób ogrzewania, ale także sposób 

korzystniejszy niż węgiel  dla ochrony środowiska. Celem przedsięwzięcia jest zaspokojenie potrzeb 

mieszkańców w zakresie dostępu do gazu poprzez gazyfikację wsi. Inwestycja jest bardzo ważna dla 

mieszkańców, o czym świadczy zgłaszane zapotrzebowanie. Przedsięwzięcie przysłuży się także do 

poprawy jakości życia mieszkańców wsi  

 

Okres realizacji: 2017-2021 

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

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
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