
UCHWAŁA NR XLIX/329/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Skarżyn przedstawionego przez Sołtysa Sołectwa 
Skarżyn. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022r. poz. 559) Rada Gminy Kawęczyn uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Plan Odnowy Miejscowości Skarżyn przedstawiony przez Sołtysa Sołectwa 
Skarżyn i uchwalony przez Zebranie Wiejskie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLII/262/2014 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 września 2014 roku 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skarżyn przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa 
Skarżyn. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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1. Wprowadzenie 

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed 

Polską. Zasadniczym jej celem jest wzmocnienie działań służących zmniejszaniu istniejących 

dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich.  

Plan Odnowy Miejscowości, to dokument planowania rozwoju na najniższym szczeblu, 

czyli na poziomie sołectwa. Ma on pobudzać mieszkańców danej miejscowości do wspólnego 

działania na rzecz rozwoju swojej małej ojczyzny. Polska wieś potrzebuje trampoliny 

cywilizacyjnej, aby osiągnąć poziom średniej europejskiej i wszelkie programy inwestycyjne, 

wspierające polepszenie sfery socjalnej są tutaj najbardziej potrzebne i stanowią podstawę 

wszelkich planów rozwoju wsi.  

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej 

rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. W 2010 roku opracowano pierwszy 

„Plan Odnowy Miejscowości Skarżyn na lata 2010-2017”. Od tego czasu Odnowa wsi, jako 

metoda rozwoju obszarów wiejskich, została dość szeroko rozpropagowana.  

Odnowa wsi przesuwa odpowiedzialność za przyszłość społeczności lokalnej na nią samą. 

Zachęca do inicjatywy i aktywności oraz sprawia, że to właśnie lokalna społeczność staje się 

motorem napędowym przemian w swoim środowisku. 

Jednak proces odnowy wsi nie jest możliwy bez planowania.  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 narzuca obowiązek posiadania 

planu odnowy miejscowości, który został przyjęty przez Zebranie Wiejskie danej miejscowości 

oraz zatwierdzony przez radę gminy.  

„Plan Odnowy Miejscowości Skarżyn na lata 2022-2029” jest dokumentem  

o charakterze planowania strategicznego i określa cele oraz kierunki działania wraz z określeniem 

zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną planowanych na lata 

2022-2029.  Dokument „Plan Odnowy Miejscowości Skarżyn” ma służyć pełnemu 

wykorzystaniu istniejącego potencjału i szans rozwojowych, w tym dostępu do środków unijnych 

i funduszy rządowych.  

Opracowanie Planu Odnowy Wsi to przedsięwzięcie podstawowe, ponieważ ma na celu 

inwentaryzację zasobów oraz ocenę silnych i słabych stron wsi, określenie głównego kierunku 

zmian (wizji) i opracowanie na tej podstawie zadań planowanych w perspektywie 7 lat. Formalnym 

efektem działania jest przyjęcie Planu Odnowy Wsi przez zebranie wiejskie, a także zatwierdzenie 

go przez Radę Gminy. 
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2. Charakterystyka miejscowości Skarżyn 

 

Wieś Skarżyn to jedna z 26 miejscowości wyodrębnionych w podziale administracyjnym 

tworzących Gminę Kawęczyn, położonej w południowo – wschodniej części Wielkopolski,                                 

w powiecie tureckim. Poniższa mapa ukazuje Gminę Kawęczyn na tle powiatu tureckiego. 

Rys. 1 Położenie Gminy Kawęczyn na mapie powiatu tureckiego. 

 

 

 

GMINA KAWĘCZYN 

 

Gmina zajmuje powierzchnię 10106 ha, a powierzchnia sołectwa Skarżyn wynosi 195 ha. 

W gminie nie ma większych zbiorników wodnych, ale przez teren gminy rozciąga się malowniczy 

krajobraz doliny rzeki Teleszyny, który zalicza się do Uniejowskiego Krajobrazu Chronionego. Można 

tu spotkać rzadkie gatunki ptaków i roślin. Na terenie gminy osiedlił się bocian czarny – co stanowi 

niezwykłe wydarzenie ornitologiczne, gdyż jest to gatunek bardzo rzadki i płochliwy.  Przez gminę nie 

przebiega żadna czynna linia kolejowa.  
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Rys. 2 Położenie Skarżyna na mapie Gminy Kawęczyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsza wzmianka dotycząca Skarżyna pochodzi z XIV w. wówczas nazywany był jako 

Skarżyno, a XV w. już jako Skarżyn (nazwa ta pochodzi od nazwiska dziedzica Skarżyński). W XIX 

stuleciu wieś i folwark należy do gminy o  tej samej nazwie, powiatu tureckiego, do parafii Przespolew. 

Należy nadmienić, że gmina Skarżyn należała do sądu gminnego okręgu gminnego w Cisewie. Według 

Łaskiego: Liber Beneficjorum II, 69, Skarżyn i Skarżynek składały dziesięcinę plebanowi w 

Przespolewie. Natomiast z łanów kmiecych składano tylko meszne. Obecnie Skarżyn należy do parafii 

Przespolew, do dekanatu koźminkowskiego. 

Wieś Skarżyn położona jest w zachodniej części gminy, jest to miejscowość typowo rolnicza z 

dominującą pozycją mało wydajnego sektora rolnego (typowe dla obszarów wiejskich Wielkopolski 

małe rodzinne gospodarstwa rolne) i słabo rozwiniętą działalnością pozarolniczą. Rolnictwo opiera 

się na indywidualnych gospodarstwach rolnych ze znacznym rozdrobnieniem, co wpływa na ich niską 

rentowność, średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego to 10 ha.  

Sołectwo Skarżyn  
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Wieś tworzy 47 gospodarstw domowych, które zamieszkuje 162 osób. Mieszkańcy wsi to w 

znacznej większości rdzenni mieszkańcy, w większości utrzymujący się z pracy zarobkowej, pracy za 

granicą. Sporą grupą wsi tworzą renciści i emeryci utrzymujący się z świadczeń typu: emerytura, renta 

czy zasiłek. Miejscowa ludność sprawnie posługują się gwarą wielkopolską. Skarżyn położony jest w 

zachodniej części Gminy, sąsiaduje z Gminą Malanów, ma dobre połączenia z sąsiadującymi 

miejscowościami. Miejscowość znajduje się w niewielkiej odległości od drogi krajowej  Kalisz -Konin 

nr 25, Konin-Sieradz nr 83, Konin – Łódź nr 72. 

Jest to obszar równinny położony w otoczeniu malowniczych pół, łąk i lasów. Przeważają tu 

lasy liściaste obfitujące w owoce leśne i grzyby, które latem chętnie zbierają mieszkańcy. Okoliczne 

lasy są siedliskiem wielu gatunków zwierząt oraz miejscem występowania urozmaiconej roślinności. 

Sołectwo organizuje znane na całą gminę dwie imprezy, są to: Wigilia Św. Jana  i zawody 

wędkarskie. Oba wydarzenia cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców sołectwa ale i nie tylko. 

Wydarzenia te mają na celu integrację społeczeństwa oraz przekazywanie młodszym pokoleniom 

tradycji jakie związane są z nocą świętojańską  np. puszczanie wianków.  

 

3. Inwentaryzacja istniejących zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego 

 

Sołectwo posiada komunalną siec wodociągową zasilaną w wodę z ujęcia lokalnego, jest to 

wodociąg zbiorowy dla zaopatrzenia wsi w wodę, posiada także sieć elektro-energetyczną oraz sieć 

telefoniczną. Część gospodarstw zaopatrzona jest w przydomową oczyszczalnie ścieków, które 

powstały w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Kawęczyn „ ;Program Operacyjny: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 

Działanie: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych 

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 

w energię odnawialna i w oszczędzanie energii”.  W znacznej części domostw jednak ścieki 

gromadzone są w przydomowych zbiornikach bezodpływowych (szambach), a następnie wywożone 

do oczyszczalni ścieków. Gospodarka odpadami jest uregulowana, mieszkańcy wyposażeni są w 

indywidualne pojemniki na śmieci oraz worki do segregacji odpadów. Przez sołectwo ciągnie się sieć 

światłowodowa, znaczna część mieszkańców zrezygnowała z połączenia Internetowego poprzez kabel 

telefoniczny i przeszła na Internet światłowodowy np. ORANGE. Skarżyn leży na przebiegu trasy 

powiatowej, w związku z czym posiada w miarę dogodne powiązanie komunikacyjne z głównymi 

ciągami drogowymi o charakterze ponadregionalnym.  

Infrastruktura drogowa wymaga ciągłego remontu. Inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo i 

ułatwi przemieszczanie się mieszkańców wsi Skarżyn oraz okolic. Przez część miejscowości przebiega 

chodnik, który bardzo polepszył bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły. Na odcinku gdzie 
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nie ma chodnika mieszkańcy korzystają z pobocza. Ponieważ jest to droga powiatowa o znacznym 

natężeniu ruchu mieszkańcy narażeni są na niebezpieczeństwo wypadku.  

              Rys.3 Zniszczony odcinek ulicy.                       Rys 4 Odcinek ulicy bez chodnika 

             

 

Rys. 5 Wiata przystanku PKS 

 

Zlokalizowany w Skarżynie przystanek PKS nie posiada zatoczki. Wykonanie zatoczki jest 

niezbędne, nie tylko z powodów estetycznych, ale głównie dlatego, że z przystanku korzystają dzieci 

uczęszczające do szkoły.  

Przy szkole znajduje się boisko szkole oraz plac zabaw, które są ogólnodostępne dla 

mieszkańców sołectwa także poza godzinami funkcjonowania szkoły podstawowej w Skarżynie. 

Punkty te są bardzo chętnie odwiedzane przez dzieci zwłaszcza w okresie letnim, wakacyjnym, gdzie 

dzieci się bawią, grają w piłkę nożną. Boisko szkolne znajdujące się przy szkole podstawowej jest 

jednak nie przystosowane do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie gry w piłkę 

siatkową, koszykówkę czy tenisa. Teren ten mógłby być w większym stopniu wykorzystany przez ogół 

mieszkańców wsi.  Zagospodarowanie tego terenu np. na lokalne centrum rekreacyjne w Skarżynie 
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podniosła by walory kulturalne i turystyczne miejscowości Skarżyna, pozwoliła by zagospodarować 

wolny czas dzieci i młodzieży szkolnej oraz przyczyni się do rozwoju fizycznego jej mieszkańców. 

Ponadto osiągnięcie wpłynęło by m. in. na wzrost liczby osób uprawiających sport, rozwój młodych 

talentów sportowych, zwiększenie popularyzacji sportu wśród młodzieży i osób dorosłych oraz 

poprawę stanu zdrowia i kondycji mieszkańców (w szerszej perspektywie czasowej). 

Miejsce godne zauważenia to ośrodek rekreacji i odpoczynku nad STAWEM które znajduje 

się nieopodal sołectwa, miejsce to służy do organizowania imprez o charakterze kulturalnym i 

sportowo-rekreacyjnym dla całej miejscowej ludności. Właśnie tam odbywa się Wigilia Św. Jana oraz 

zawody wędkarskie. Znajduje się tam niewielka altana, miejsce do grilla i ognisko oraz małe molo. 

Miejsce to jednak wymaga dalszego zagospodarowania i modernizacji.  

. 

                            Rys 6 Boisko i plac zabaw funkcjonujące przy szkole  
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Rys 7. Ośrodek rekreacyjny „Na Smugu” 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EC95E31E-A87A-4FFE-9E37-1E430B3044C3. Podpisany Strona 9



 10 

We wsi nie ma placówek ochrony zdrowia, mieszkańcy Skarżyna korzystają z usług przychodni 

zlokalizowanej w Tokarach oraz w Kowalach Pańskich. Nie ma  także żadnego punktu handlowy,                      

w którym mieszkańcy mogą zaopatrywać się w podstawowe produkty spożywcze i przemysłowe, 

mieszkańcy aby zrobić zakupy dojeżdżają do pobliskich miejscowości jak Będziechów, Kawęczyn, 

Malanów.                                                             

We wsi Skarżyn znajduje się budynek szkoły, w którym obecnie prowadzone są zajęcia dla 

dzieci w wieku przedszkolnym i podstawowym. Do szkoły podstawowej i oddziału „0” uczęszcza  

około 100 dzieci ze Skarżyna i okolicznych miejscowości –  Marcjanów, Będziechów, Stanisława, 

Skarżyn Kolonia oraz część miejscowości Nowy Świat i Czachulec Stary.  Młodzież po ukończeniu 

szkoły podstawowej podejmuje dalszą naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki 

w Turku, Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, Zespole Szkół nr 1 w Liskowie lub w 

Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku.  

 

Rys 8 Szkoła Podstawowa w Skarżynie 

 

 

W miejscowości tej działa również jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej posiadająca własną 

strażnice murowaną (z garażem jednostanowiskowym i selektywnym wywoływaniem), która włączona 

jest w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. OSP w Skarżynie powstała 20 kwietnia 1928 roku, 

jest jednostką terenową typu S-1  z samochodem typu średniego, której wyposażenie i wyszkolenie 

umożliwia podjęcie działań gaśniczych. Ochotnicza Straż Pożarna prężnie się rozwija, w ostatnim 

czasie otrzymała dofinansowanie między innymi na instalacje paneli fotowoltaicznych, bramę 

garażową, wymianę drzwi w strażnicy.  
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Rys 9 Strażnica OSP Skarżyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terenie miejscowości działa Skarżyńskie Stowarzyszenie Osób z Inicjatywą, które wraz z 

rada sołecką, Osp podejmują inicjatywy mające na celu rozwój miejscowości. Społeczeństwo Skarżyna 

jest raczej aktywne i zorganizowane. Chętnie uczestniczy we wspólnych spotkaniach, festynach i 

imprezach między sołeckich. 

W sołectwie funkcjonuje świetlica wiejska. Odbywają się tam zebrania wiejskie, inne mniejsze 

imprezy organizowane przez szkołę podstawową, OSP czy Skarżyńskie Stowarzyszenie Osób z 

Inicjatywą. Sołectwo Skarżyn ze środków z funduszu sołeckiego  wyposażą świetlice wiejską w takie 

sprzęty jak: stoły, krzesła, artykuły AGD. Planowane jest jednak dalszy remont i doposażenie świetlicy, 

co przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców. 

 

 
4. Ocena mocnych i słabych stron Skarżyna - Analiza SWOT  
          

  Analiza silnych i słabych stron miejscowości Skarżyn została przeprowadzona dla 

następujących obszarów: środowisko przyrodnicze, infrastruktura i gospodarka, społeczność lokalna, 

dziedzictwo kulturowe. Wyniki znajdują się w poniższych tabelach:  

 

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

  Silne strony Słabe strony 

Ekologiczna produkcja w gospodarstwach 

rolnych, dobre gleby,  

Brak sieci gazowej 
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Gospodarka odpadami i segregacja śmieci Brak bogactw naturalnych 

Brak zakładów produkcyjnych 

zanieczyszczających środowisko 

Mały odsetek oczyszczalni ścieków i 

kanalizacji sanitarnej 

Otoczenie atrakcyjne krajobrazowo Duże rozdrobnienie rolnictwa 

Czyste powietrze Brak odnawialnych źródeł energii 

Rosnąca świadomość ekologiczna 

mieszkańców, akcje ekologiczne( Dzień Ziemi) 

 

Korzystne warunki do rozwoju turystyki 

(agroturystyki) 

 

 

 

EDUKACJA I KULTURA 

Silne strony Słabe strony 

Doskonale funkcjonująca szkoła podstawowa Brak  zabytków 

Wykształcone społeczeństwo Brak klubu sportowego, KGW 

Ośrodek rekreacyjny na Smugu Brak imprez kulturalnych 

Kultywowanie tradycji Wigilii św. Jana na 

Smugach 

Brak zajęć dodatkowych dla dzieci jak śpiew, 

tańce, zajęcia ruchowe 

Prężnie działające Stowarzyszenie 

Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju i OSP  

Brak kultywowania innych tradycji regionu 

 

INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA 

Silne strony Słabe strony 

Sołectwo zwodociągowane Brak chodników, parkingów, zły stan dróg 

Dobrze rozwinięta sieć telefoniczna i elektro-

energetyczna 

Brak ścieżek rowerowych i pieszych 

Nowo powstające budynki mieszkalne Słaby rozwój drobnej wytwórczości i usług 

Przystanek PKS Brak inwestorów zewnętrznych 

Dobre oświetlenie uliczne Brak małych przedsiębiorstw 

świetlica wiejska  Słaba komunikacja autobusowa 

Chodnik w części sołectwa światłowód 

Plac zabaw dla dzieci  

 

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA 

Silne strony Słabe strony 
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Znaczący odsetek ludzi młodych, 

wykształconych 

Mała aktywność społeczna ludzi młodych i ich 

zaangażowanie  

Zintegrowane środowisko społeczne Starzejące się społeczeństwo  

 Pomoc sąsiedzka Migracja ludzi młodych  

 Zamknięcie się społeczeństwa spowodowane 

Pandemią Covid-19 

 

5. Wypracowanie wiodącego wizerunku Skarżyna 

Analiza zasobów miejscowości, wynikające z niej mocne i słabe strony wskazują na możliwości 

i potrzeby rozwoju miejscowości. Dla mieszkańców Skarżyna oprócz zadań inwestycyjnych, jak np. 

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, remonty dróg, budowa chodników, zatoczka 

przystankowa ważne są również inne przedsięwzięcia związane z odnowa wsi, jak np. sala 

gimnastyczna dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Skarzynie, doposażenie boiska 

znajdującego się przy szkole, remont świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP czy doposażenie ośrodka 

rekreacji na Smugu i podobne inicjatywy pobudzające aktywność mieszkańców i służące integracji 

społecznej. Stworzenie jak najlepszych warunków życia mieszkańcom miejscowości wpłynie na jej 

rozwój, stanowi więc priorytet w wyznaczaniu kierunków rozwoju. Wypracowano następującą wizje 

dla miejscowości Skarżyna:  

Skarżyn to miejsce czyste i przyjazne środowisku, to wieś z miejscem do aktywnego 

wypoczynku na świeżym powietrzu,  miejsce gdzie czas mieszkańców płynie beztrosko                   

a zarazem  dudni życiem. Miejsce to jest miejscem przyjaznym oraz bezpiecznym dla 

mieszkańców oraz przyjezdnych gości.   

Możliwości Sołectwa w realizacji przedsięwzięć opierać się mogą o środki budżetowe 

zabezpieczone do dyspozycji Sołectwa oraz osobiste zaangażowanie mieszkańców. W związku z tym, 

że realizacja zadań przekracza możliwości własne mieszkańcy będą wnioskować o przeznaczenie 

środków z budżetu gminy czy skorzystanie z funduszy unijnych.  

 

 

6. Opis planowanych zadań w perspektywie 7 lat 
 

   Program działań został wypracowany, w oparciu o inwentaryzację zasobów oraz 

analizę słabych i silnych stron sołectwa. Realizacja zadań uwarunkowana jest pozyskaniem funduszy 

zewnętrznych. Wszystkie proponowane działania są zgodne z Strategią Rozwoju Gminy Kawęczyn. 

Realizacja wymienionych zadań przyczyni się do poprawy jakości życia i pracy mieszkańców Skarżyna 

zaspokojenia ich potrzeb społecznych i kulturalnych oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej i 

wzrostu atrakcyjności turystycznej miejscowości. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Lp. Nazwa zadania Cel 
 

Przeznaczenie 
 

Harmonogram 
realizacji 

Kwota zadania w zł 
i źródła jej pozyskania 

1 

Budowa, 
przebudowa, remont 
i bieżące utrzymanie 

dróg i chodników 

Poprawa jakości 
życia mieszkańców 

Komunikacja pieszych 
mieszkańców wsi 

i poprawa 
bezpieczeństwa 

2022-2028 500 000,00 
Środki własne gminy 

Środki UE 

2 

Remont świetlicy 
wiejskiej i budynku 

strażnicy OSP 

Poprawa jakości 
życia mieszkańców 
oraz  zaspokojenie 

potrzeb społecznych 
i kulturalnych 

Prowadzenie działań na 
rzecz rozwoju wsi 

2022-2028 200 000,00 
Środki własne gminy 

Środki UE 

3 

Zagospodarowanie 
terenu wokół 

budynku strażnicy 
OSP i świetlicy 

wiejskiej 

Poprawa jakości 
życia mieszkańców 
oraz  zaspokojenie 

potrzeb społecznych 
i kulturalnych 

Prowadzenie działań na 
rzecz rozwoju wsi 

2022-2028 200 000,00 
Środki własne gminy 

Środki UE 
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4 

Budowa Sali 
gimnastycznej przy 
szkole podstawowej 

w Skarżynie 

Poprawa jakości 
życia dzieci 

uczęszczających do 
szkoły oraz  

zaspokojenie potrzeb 
sportowych dzieci i 

młodzieży 

Prowadzenie działań na 
rzecz rozwoju wsi, 
rozpowszechniania 

wśród dzieci i młodzieży 
zdrowego trybu życia, 

uprawiania sportu  

2022-2028  4 000 000,00  
Środki własne gminy 

Środki UE 

5 

Modernizacja boiska 
znajdującego się 

przy szkole 
podstawowej w 

Skarżynie 

Poprawa jakości 
życia mieszkańców 
oraz  zaspokojenie 

potrzeb społecznych 
i kulturalnych. 

Prowadzenie działań na 
rzecz rozwoju wsi, 
rozpowszechniania 

wśród dzieci i młodzieży, 
dorosłych zdrowego 

trybu życia, uprawiania 
sportu 

2022-2032 60 000,00 
Środki własne gminy 

Środki UE 

6 

Budowa siłowni 
zewnętrznej 

Poprawa jakości 
życia mieszkańców 
oraz  zaspokojenie 

potrzeb społecznych 
i kulturalnych. 

Prowadzenie działań na 
rzecz rozwoju wsi, 
rozpowszechniania 

wśród dzieci i młodzieży, 
dorosłych zdrowego 

trybu życia, uprawiania 
sportu 

2022-2032 50 000,00  
Środki własne gminy 

Środki UE 
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7 

Zagospodarowanie 
miejsca rekreacji na 

Smugu 
 

Poprawa jakości 
życia mieszkańców 
oraz  zaspokojenie 

potrzeb społecznych 
i kulturalnych. 

Prowadzenie działań na 
rzecz rozwoju wsi 

2022-2025 30 000,00 
Środki własne gminy 

Środki UE 

8 

Warsztaty i szkolenia 
podnoszące 
kwalifikacje 

mieszkańców 

Wzrost kompetencji i 
umiejętności 
mieszkańców 

Podnoszenie kwalifikacji 
oraz zdobywanie 

dodatkowych 
umiejętności. Spadek 
bezrobocia, poprawa 

jakości życia. 

2022-2028 
30 000,00 

Środki własne gminy 
Środki UE 

9 

Budowa 
przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

Poprawa jakości 
życia mieszkańców i 
ochrona środowiska 

Dbanie o środowisko 
naturalne 

2022-2029 300.000,00 
Środki własne gminy 

Środki UE 
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10 

Budowa, 
modernizacja 

oświetlenia ulicznego 

Poprawa jakości 
życia mieszkańców i  
bezpieczeństwa na 

terenie wsi. 

Bezpieczeństwo 
mieszkańców. 

Dbanie o środowisko 
naturalne. 

2022-2029 50.000,00 
Środki własne gminy 

Środki UE 

11 

Zakup i montaż 
urządzeń 

wykorzystujących 
odnawialne źródła 

energii  

Poprawa jakości 
życia mieszkańców i 
ochrona środowiska 

Dbanie o środowisko 
naturalne 

2022-2029 500.000,00 
Środki własne gminy 

Środki UE 

12 

Zakup i montaż 
urządzeń 

retencyjnych 
( zagospodarowanie 

wód opadowych) 

Poprawa jakości 
życia mieszkańców i 
ochrona środowiska 

Dbanie o środowisko 
naturalne 

2022-2029 500.000,00 
Środki własne gminy 

Środki UE 
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13 

Budowa, przebudowa, 
remont  sieci 
wodociągowej  

Poprawa jakości 
życia mieszkańców 

Bezpieczeństwo 
mieszkańców 

2022-2029 500.000,00 
Środki własne gminy 

Środki UE 

14 

Budowa, rozbudowa 
sieci internatu 

szerokopasmowego 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców 

Prowadzenie działań na 
rzecz rozwoju wsi/ 

Poprawa jakości życia 
mieszkańców. 

2022-2029 100.000,00 
Środki własne gminy 

Środki UE 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLIX/329/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Skarżyn przedstawionego 
przez Sołtysa Sołectwa Skarżyn. 
 
Zebranie Wiejskie sołectwa, mieszkańcy podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Planu 
Odnowy Miejscowości. Podjęta przez sołectwo inicjatywa ma na celu poprawę jakości 
życia mieszkańców, pobudzanie i uatrakcyjnianie miejscowości. Ponadto przyjęty plan 
stanowi jeden z kroków do działań mających służyć pozyskaniu środków na rozwój 
społeczno – infrastrukturalny sołectwa. 
Z uwagi na możliwość rozwoju sołectwa oraz możliwość aplikowania przez Gminę 
Kawęczyn o pomoc finansową w ramach różnych programów, w tym Programu 
Wielkopolska Odnowa Wsi, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich podjęcie uchwały jest 
uzasadnione. 
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