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I. Wstęp

Konieczności opracowania Planu Odnowy Miejscowości w sposób formalny wynika 

z  wytycznych  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2007  –  2013,  

a w szczególności wytycznych Osi 3 PROW – Działanie: „Odnowa i Rozwój Wsi”. Oś 3 

zakłada  m.in.  wspieranie  działań  mających  wpływać  na  poprawę  jakości  życia  na 

obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców 

wsi. W ramach działania dofinansowaniem objęte zostaną projekty z zakresu:

 budowy,  przebudowy,  remontu  lub  wyposażenia  obiektów  publicznych 

pełniących funkcje kulturalne, w szczególności świetlic i domów kultury

 budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, 

szlaków  pieszych,  placów  zabaw,  miejsc  rekreacji,  służących  do  użytku 

publicznego

 zakupu  towarów  służących  przedsięwzięciom  związanym  z  kultywowaniem 

tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów

 związane z kształtowaniem centrów wsi  jako obszaru przestrzeni  publicznej,  

w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów, parkingów, chodników 

lub oświetlenia ulicznego.

 urządzania  i  porządkowania  terenów  zielonych,  parków  lub  innych  miejsc 

wypoczynku

 budowy, przebudowy lub remontu małej infrastruktury turystycznej

 zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych na rzecz rekreacji lub poprawy 

estetyki miejscowości

 rewitalizacji  budynków  zabytkowych  odnawiania  lub  konserwacji  lokalnych 

pomników historycznych i miejsc pamięci

 zakupu  i  odnawiania  obiektów  charakterystycznych  dla  danego  regionu  

lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne

 budowy,  przebudowy,  remontu  lub  wyposażenia  obiektów  przeznaczonych  

na  cele  promocji  lokalnych  produktów  i  usług,  w  szczególności  pawilonów, 

punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn

 odnawiania  elewacji  zewnętrznych  i  dachów  w  zabytkowych  obiektach 

architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków
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 wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych budynków i budowli publicznych w celu 

uporządkowania terenu w miejscowości

Plan  Odnowy  Miejscowości  jest  jednym  z  elementów  wpływających  na  rozwój, 

odnowę  wsi  oraz  poprawę  warunków  pracy  i  życia  mieszkańców.  Opracowanie  

i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy ubieganiu się o środki 

finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

Plan Odnowy Miejscowości Staniew jest dokumentem o charakterze planowania 

strategicznego i  ma na celu stworzenie szczegółowej  koncepcji  i  wizji  rozwoju danej 

miejscowości.  Odnowa  i  rozwój  wsi  jest  wypadkową  wielu  działań,  wśród  których 

pierwsze miejsce zajmuje aktywność, zaangażowanie i solidarna postawa mieszkańców, 

dlatego też w przygotowaniu dokumentu od samego początku aktywnie uczestniczyli 

mieszkańcy  Staniewa  wraz  ze  swoimi  przedstawicielami:  radnym  Rady  Miejskiej  

w  Koźminie  Wlkp.  oraz  sołtysem.  Plan  Odnowy  Miejscowości  zawiera  działania 

długofalowe, określone w horyzoncie czasowym 2009 – 2013. 

Wspomniany  Plan  Odnowy  Miejscowości  Staniew  jest  zgodny  ze  Strategią  Miasta  i 

Gminy  Koźmin  Wielkopolski  na  lata  2008  –  2020  oraz  innymi  dokumentami 

strategicznymi  o  charakterze  lokalnym,  regionalnym,  krajowym.  Dlatego  też  Plan 

Odnowy Miejscowości Staniew wpisuje się w Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Koźmin 

Wielkopolski,  Strategię  Rozwoju  Województwa  Wielkopolskiego,  Strategię  Rozwoju 

Kraju,  Narodowe  Strategiczne  Ramy  Odniesienia  oraz  Strategię  Rozwoju  Obszarów 

Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007 – 2013. 

II. Podstawa prawna przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości.

Plan  Odnowy  Miejscowości  jest  niezbędnym  załącznikiem  przy  aplikowaniu  Gminy  

o środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

Opracowując  i  uchwalając  niniejszy  Plan  Odnowy  Miejscowości  kierowano  

się następującymi przepisami prawa:

 art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, ze zmianami)

  rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa 
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i rozwój wsi” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U 

Nr 38 poz. 220 z późn. zm.)

 III. Zarys historii. 

Wieś  Staniew  położona  jest  ok.  3  km  na  zachód  od  Koźmina  nad  rzeką  Orlą  — 

dopływem Baryczy.

Pierwsza wzmianka historyczna o tej wsi zawarta jest w dokumencie lokacyjnym dla wsi 

Radlin, a wystawionym w Koźminie w 1291 r. W dokumencie tym wymienieni zostali 

Marcin  i  Henryk  ze  Staniewa.  Pierwszy  z  nich  tj.  Marcin  miał  lokować  na  prawie 

niemieckim  Radlin,  wieś  komesa  Jana,  drugi  tj.  Henryk  był  świadkiem 

uwierzytelniającym dyplom ten obok Jana, zapewne sołtysa koźmińskiego. Związek z 

akcją  zasadźczą  dwóch  osób  ze  Staniewa  sugerować  może,  że  wieś  z  której  one 

pochodziły  otrzymała  już  uprzednio  status  prawny  oparty  na  zasadach  prawa 

niemieckiego.  Wystawienie  zaś  dokumentu  z  1291r.  w  Koźminie,  występowanie 

świadków  obok  Henryka  ze  Staniewa  również  mieszkańców  Koźmina  nasuwają 

przypuszczenie,  iż  osada ta mogła być wówczas własnością mieszczan uzyskaną być 

może wraz z lokacją miasta. Może właśnie dlatego w 1318 r. nabyli oni sąsiedni majątek 

Chociszewice. Dla wyjaśnienia podajemy, że w 1318 r. Dzierżykraj, dziedzic Mokronosa 

sprzedał swoją majętność Chociszewice wraz z łąkami zwanymi Cięgliny mieszczanom 

koźmińskim. Wieś ta dziś już zaginiona znajdowała się na zachód od Koźmina w pobliżu 

Staniewa.

Faktem bezsprzecznym natomiast  jest  iż  Staniew nie  wchodził  w skład  dóbr  klucza 

koźmińskiego  w  1338  r.  kiedy  to  król  Kazimierz  Wielki  darował  ów  klucz  Maćkowi 

Borkowicowi.  Kolejna wzmianka historyczna o Staniewie pochodzi  z 1469 r. kiedy to 

Hińcza  z  Rogowa właściciel  dóbr  koźmińskich  zapisał  na Staniewie  10 grzywien  dla 

mansyonarzy  przy  kościele  farnym  w  Koźminie.  Wnosić  z  tego  można,  że  Staniew 

wchodził wtedy w skład dóbr klucza koźmińskiego, lecz kiedy się to dokonało trudno 

dociec.

Dalsze  losy  Staniewa  związane  były  z  kolejnymi  właścicielami  Koźmina.  W 1471  r. 

Hińcza sprzedaje Koźmin Stary i Nowy wraz z przynależnymi wsiami, wśród których jest 

wymieniane  i  Staniewo,  Bartłomiejowi  Z  Iwanowic  Gruszczyńskiemu — kasztelanowi 
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kaliskiemu.  Po  nim  kolejno  właścicielami  Staniewa  byli:  Górkowie  (1519—1592), 

Stanisław Czarnkowski  (1592—1600),  Weyerowie  (1600—1621),  Przyjemscy  (1621—

1699), Sapiehowie (1700—1791).

Z 1598 r. pochodzi kolejna wzmianka. Wtedy to Stanisław Czarnkowski darował role w 

Staniewie  dla  „śpitala  koźmińskiego”.  W 1665  r.  w  okolicach  Koźmina  rozbiły  obóz 

wojska królewskie i  zajęły tak miasto jak i  całą okolicę.  Na mocy prawa wojennego 

wojsko zabierało to wszystko, czego potrzebowało. Kroniki z tego okresu m.in. podają: 

„Na polach Staniewa, Wrotkowa i reszty wsi sąsiednich popaszano wszystko zboże albo 

stratowano je końmi, powyciągano resztę ze stodół, porozbierano płoty, a nawet szopy i 

domy na opał obozowy, przywłaszczono sobie bydło i konie co najzdatniejsze. Wskutek 

tego zapanowała oczywiście  nędza ogólna i  niemożność opłacenia  podatków”.  Kiedy 

właścicielem  dóbr  koźmińskich  w  1730  r.  został  Piotr  Sapieha  —  będąc  ciągle  w 

kłopotach  finansowych  puścił  w  dzierżawę  Staniew,  najpierw  Radońskim,  a  później 

Bogdańskim. W 1749 dzierżawcą Staniewa był Jan Chlebowski.  Za czasów Katarzyny 

Sapieżyny dzierżawcą Staniewa był niejaki Gurzyński.

W 1791 r. w zestawieniu podatkowym dla Staniewa wyszczególnione było 21 dymów 

rolniczych, z czego płacono 42 garnce żyta i 84 garnce owsa.

Na podstawie  kontraktu z  18 czerwca  1791 r.  przeszedł  Staniew z rąk polskich (tj. 

Sapiehów) w  ręce niemieckie (Kalkreuthów). Na mocy wyroku sądowego z 5 marca 

1836 r. Kalkreuthowie utracili klucz koźmiński na rzecz rządu pruskiego. W r. 1838 rząd 

polecił  sporządzić  inwentaryzację  dóbr  poszczególnych  miejscowości.  W  ich  skład 

wchodził  i  Staniew o obszarze 1202 morgi wraz z zabudowaniami zwanymi Bażanty. 

Oprócz tego w Staniewie były 42 morgi stawów rybnych, które później spuszczono, a 

teren osuszono. Na rzece Orli był młyn wodny, lecz wówczas już nie używany.

Kmiecie w Staniewie posiadali  1755 mórg — W sumie więc obszar Staniewo wynosił 

prawie  3000  mórg.  Oprócz  kmieci  było  9  chałupników  zobowiązanych  do  2  dni 

roboczych dla dworu co tydzień, 17 gospodarzy, których powinnością było zaorać pewną 

ilość  gruntu dworskiego,  odpracować wspólnie  52 dni  robocze  i  stawić  podwodę do 

Wrocławia  z  wełną,  trzy  podwody  do  Poznania  z  rybami  i  jedną  do  Torunia.  Cały 

majątek oszacowano na 41.777 talarów 77 srebrników i 2 fenigi.

Rząd  pruski  pragnąc  sprzedać  klucz  koźmiński  podzielił  go  na  5  części.  Do  klucza 

5taniewskiego włączono wieś i folwark Staniew, folwark Psiepole i wieś roboczą Kaniew. 

W 1841 r. rząd pruski przystąpił do sprzedaży majątków klucza koźrnińskiego. Staniew 
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nabył Edward Diehl 13 sierpnia 1841 r. i był w jego posiadaniu do 1856 r. Po śmierci 

majątkiem zarządzała do 1881 r. jego żona Hermina Karolina, Berta Diehl i jej dzieci. W 

latach  1881—84  właścicielem  był  Otto  Mitschke,  a  po  nim  od  15.1.1885  r.  Fedor 

Mitschke, radca ziemski, później jego spadkobiercy aż do stycznia 1945 r.

W  1890  r.  na  folwarku  było  5  domów  i  132  mieszkańców  (110  katolików  i  22 

protestantów). Obszar folwarku wynosił 319 ha, w tym 280 ha ziemi uprawnej i 22 ha 

łąk. Właściciel trudnił się głównie uprawą buraka cukrowego.

Natomiast wieś powstała w wyniku uwłaszczenia na mocy recesu z 8 października 1856 

r. Podczas regulacji wytypowano 21 gospodarzy posiadających prawo do dziedziczenia. 

W sumie 10 gospodarzy otrzymało 10—30 mórg, a 4 gospodarzy od 100—170 mórg. W 

1890 r. we wsi było 40 domów, w których zamieszkiwało 298 osób (244 katolików, 54 

protestantów). Całkowity obszar wsi wynosił w 1890 r~ 550 ha, 499 ha to ziemia orna, 

25 ha łąki, reszta stawy i nieużytki.

Szkoła w Staniewie utworzona została w 1833 r., a w 1896 r. zbudowano nowy budynek 

szkolny, którego całkowity koszt budowy wynosił 13.600 marek. W 1904 i 1912 r. szkoła 

ta była modernizowana. Była to szkoła katolicka, a w 1911 r. uczęszczało do niej 178 

dzieci, podzielonych na 3 klasy. Naukę prowadziło 2 nauczycieli.

Po II wojnie światowej w wyniku reformy rolnej majątek został podzielony. W 1962 r. 

zostało  utworzone  Państwowe Gospodarstwo  Rolne  o  obszarze  298  ha,  dziś  obszar 

gospodarstwa  wynosi  701  ha.  W  pałacu  natomiast  zamieszkało  wiele  rodzin. 

Nieremontowany uległ przez szereg lat dewastacji. PGR podjął jednak remont kapitalny 

pałacu,  w  wyniku  czego  jego  stan  obecnie  bardzo  się  poprawił.  Na  przyszły  rok 

planowana jest odnowa elewacji zewnętrznej pałacu. Już na pierwszy rzut oka widać, iż 

pałac w Staniewie nie stanowi jednolitej bryły architektonicznej. Składa się on jakby z 

dwóch części. I rzeczywiście znajduje to potwierdzenie. Do pałacu starego dobudowano 

w 1901 r. pałac nowy. Obecnie wioska liczy 82 numery i zamieszkuje ją 576 osób.

IV. Charakterystyka miejscowości

1. Położenie.

Wieś Staniew zlokalizowana jest na zachód od Koźmina Wielkopolskiego, przy drodze 

powiatowej 5133P
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2. Przynależność administracyjna.

STANIEW

KOŹMIN WIELKOPOLSKI gmina

KROTOSZYŃSKI powiat

WIELKOPOLSKIE województwo

3. Powierzchnia.

Powierzchnia wsi liczy 911 hektarów

4. Liczba ludności.

Liczba ludności na dzień 04.02.2010r. wyniosła 582 osób.
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Wiek Kobiety Mężczyźni Razem 

< 18 lat 69 65 134
18 – 60 173 184 357
60 lat < 47 44 91

Z  powyższych  danych  wynika,  że  większość  osób  zamieszkujących  Staniew  jest  w 

przedziale wiekowym 18 – 60 lat - są to więc osoby w wieku produkcyjnym, wchodzące 

i  uczestniczące  w  rynku  pracy.  Dlatego  też,  podstawowym  kierunkiem  rozwoju 

miejscowości powinno być dążenie do podnoszenia jakości zasobów ludzkich na terenie 

wiejskich, poprzez dostęp do dobrego szkolnictwa czy chociażby Internetu.

Działania  te  mają  wpływ  na  zmniejszenie  liczby  migracji  zarobkowej  (zarówno  tej 

krajowej jak i zagranicznej), zwłaszcza młodych ludzi.
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V. Inwentaryzacja zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego.

1. Środowisko przyrodnicze.

Wody gruntowe

Staniew położony jest  w dolinie rzeki Orli.  Koryto wspomnianej rzeki posiada liczne 

meandry  (zakola  koryta  rzeki)  –  charakterystyczne  dla  rzeki  płynącej   na  terenach 
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nizinnych, w dolnym oraz środkowym odcinku rzeki, tam gdzie ma ona mały spadek 

oraz słaby nurt.

Gleby 

Wieś posiada gleby o średniej wartości rolniczej 

Klimat

Klimat  Dzielnicy  Krotoszyńskiej,  w której  znajduje  się  Staniew niewiele  się  różni  od 

klimatu Dzielnicy Wielkopolsko- Kujawskiej. Średnia roczna wielkość opadów wynosi 542 

mm.  W  przebiegu  rocznym  najwyższe  wartości  średnich  temperatur  miesięcznych 

przypadają na lipiec (ok. 18°C), najniższa średnia temperatura występuje w lutym (ok. 

-4°C).  Ostatnie przymrozki  wiosenne pojawiają się około połowy kwietnia,  natomiast 

pierwsze jesienne przymrozki występują w drugiej dekadzie października. Liczba dni z 

temperaturą powyżej 0°C wynosi ok. 285 dni. Okres wegetacyjny trwa 215 – 220 dni

2. Infrastruktura społeczna

Ze  względu  na  brak  na  terenie  sołectwa  placówek  oświatowych,  dzieci  i  młodzież 

pobiera naukę w placówkach oświatowych w miejscowości Koźmin Wlkp. (przedszkole, 

szkoła  podstawowa,  gimnazjum).  Bliskość  tych  placówek  oraz  dogodny  dojazd 

pozwalają dzieciom i młodzieży ze Staniewa na podnoszenie swojej wiedzy.

We  wsi  działają  organizacje  społeczne  zrzeszające  lokalną  społeczność.  Członkowie 

Ochotniczej Straży Pożarnej oprócz działalności przeciwpożarowej aktywnie uczestniczą 

w różnych imprezach organizowanych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. np jako 

służby porządkowe podczas Dni Koźmina Wielkopolskiego lub Biegu Maćka. 

W Staniewie działa drużyna piłkarska, która bierze udział w rozgrywkach Ligi Gminnej, 

prowadzonych pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej. Wspomniana drużyna 

korzysta  z  boiska  wybudowanego  w  latach  2006  –  2007  w  ramach  Sektorowego 

Programu Operacyjnego - działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa 

kulturowego".
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3. Obiekty i tereny.

Zagospodarowanie przestrzenne.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Koźmin  Wlkp.  zakłada  rozwój  wsi  Staniew  jako  ośrodka  dynamicznego  rozwoju,  z 

funkcją  wiodącą  –  rolnictwo  i  uzupełniającą  –  działalność  gospodarcza  (w  części 

przyległej do miasta), usługi.

Obiekty na terenie wsi 

Świetlica wiejska. Obiekt zlokalizowany w centrum wsi. Budynek pochodzi z lat 70 – 

80 tych XX wieku i wymaga pewnych działań modernizacyjnych. 

4. Infrastruktura techniczna.

Gospodarka wodno – ściekowa.

Wieś w całości jest zwodociągowana – dzięki zaangażowaniu mieszkańców w ramach 

Społecznego  Komitetu  Budowy  Wodociągu  –  w  roku  1991.  Całkowita  długość  sieci 

wodociągowej liczy 10 200 m 

Drogi.

Przez wieś przebiega droga powiatowa powiatowej 5133P (Kromolice – Józefów – 

Mokronos – Wrotków – Staniew – Koźmin Wlkp.), dodatkowo przez wioskę przechodzą 

następujące drogi:

Kategoria
/krajowa, wojewódzka, powiatowa, gminna/

Nr drogi Relacja Nawierzchnia

gminna 761565P Staniew – Psie Pole asfaltowo - tłuczniowa

gminna 761566P Staniew asfalt

gminna 761567P Staniew asfalt

Gospodarka odpadami.

Metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych produkowanych w sołectwie Staniew 

jest ich składowanie na składowisku odpadów w miejscowości Orla. We wsi funkcjonuje 

system  selektywnej  zbiórki  i  usuwania  odpadów  komunalnych.  Zbiórkę  odpadów 

prowadzi firma:

  Koźmińskie Usługi Komunalne sp. z o.o., ul. Floriańska, Koźmin Wlkp.
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Sieć energetyczna.

Wieś  jest  w  100%  zelektryfikowana.  Dystrybucją  energii  elektrycznej  zajmuje  się 

ENERGA  –  OBRÓT  S.A.  Jednostką  organizacyjną  skupiającą  w  swoich  strukturach 

działalność związaną z zakupem i sprzedażą energii elektrycznej oraz obsługą klientów 

jest REJON DYSTRYBUCJI JAROCIN ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin. 

Sieć teleinformatyczna

Wieś jest w całości stelefonizowana (centrala TP S.A. w Koźminie Wlkp.). Dodatkowo 

mieszkańcy mają dostęp do wszystkich operatorów telefonii komórkowej POLKOMTEL, 

PTK CENTERTEL, PKC (stacje przekaźnikowe w Koźminie Wlkp. ul. Wierzbowa) 

5. Gospodarka (rolnictwo, przemysł, usługi).

Wieś Staniew jest miejscowością typowo rolniczą – funkcjonuje tam 44 gospodarstw 

rolnych, które są zróżnicowane obszarowo:

gospodarstwa o powierzchni od 1 do 5 ha - 16

gospodarstwa o powierzchni powyżej 5 do 10 ha - 1

gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 do 15 ha - 12

gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 15 ha - 15

Dominujące  kierunki  produkcji  to  uprawa  zbóż  (pszenica,  pszenżyto,  kukurydza)  

i buraków cukrowych, hodowla bydła (mlecznego i mięsnego) oraz trzody chlewnej

Mieszkańcy wsi utrzymują się w przeważającej mierze z pracy w rolnictwie. Na terenie 

wsi  działa  obecnie  jeden  punkt  budowlano-  remontowy. Małe  zainteresowanie 

prowadzeniem  działalności  gospodarczej  spowodowane  jest  położeniem  sołectwa  w 

bliskiej  odległości  od  Koźmina  Wielkopolskiego.  Mieszkańcy  szukają  bardziej 

atrakcyjnych  miejsc  pracy  ze  względu  ma  małe  dochody  z  rolnictwa  szczególnie  w 

Krotoszynie i Jarocinie. Wielu mieszkańców sołectwa nie mogąc znaleźć pracy w pobliżu 

miejsca  zamieszkania  szuka  swego  miejsca  oraz  lepszych  zarobków poza  granicami 

administracyjnymi powiatu krotoszyńskiego lub nawet za granicami Polski.
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VI. Analiza SWOT – ocena mocnych i słabych stron miejscowości.

Mocne strony Słabe strony 

 Nowe boisko sportowe  Niskie dochody mieszkańców

 Głęboko zakorzenione tradycje rolnicze  Mało opłacalne rolnictwo

 Stosunkowo dobre warunki glebowe do 
rozwoju rolnictwa

 Słaba aktywności mieszkańców w 
działalności społecznej

 Dobrze rozwinięte sieci: elektryczna, 
telefonii stacjonarnej, wodociągowa

 Wysokie koszty dostępu do 
Internetu

Szanse Zagrożenia 

 Możliwość uzyskania wsparcia ze 
środków unijnych  Ukryte bezrobocie 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  Odpływ młodych ludzi

 Możliwość uzyskania dochodów ze 
źródeł pozarolniczych.  Niski przyrost naturalny

 Zwiększenie aktywności społecznej 
mieszkańców

 Degradacja środowiska 
naturalnego

 Wzrost gospodarczy kraju i 
województwa

 Zmienność prawa i 
niewystarczająca jego znajomość

VII. MISJA I CELE STRATEGICZNE

1. MISJA 

„Staniew – wieś gwarantująca wysoką jakość życia mieszkańcom 
oraz możliwość realizacji własnych aspiracji i pomysłów – polska 
wieś w europejskim wydaniu”

2. Cele strategiczne

Realizacja  określonej  myśli  wymaga dokładnego sprecyzowania celów strategicznych, 

które są gwarancją realizacji  zadań zmierzających do spełnienia wyznaczonej dla wsi 

Staniew misji:

13



Cel  strategiczny  I  „Wzrost  atrakcyjności  miejscowości  poprzez  właściwe 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej. 

Cel  ma  służyć  zaspokojeniu  potrzeb  społecznych,  kulturalnych  oraz  rekreacyjnych 

mieszkańców wsi. Możliwe to będzie dzięki realizacji następujących zadań:

1) Remont świetlicy wiejskiej

2) Budowa placu zabaw 

3) Doposażenie boiska sportowego

Cel strategiczny II „Wzrost bezpieczeństwa na wsi oraz modernizacja infrastruktury 

technicznej”

Cel ma służyć przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa na obszarach wiejskich, co w 

znacznym stopniu wpłynie na wzrost jakości życia na wsi.  Zostanie osiągnięty dzięki 

realizacji następujących zadań:

1) Remont dróg gminnych 

2) Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego

Określone powyżej cele strategiczne wiążą się z realizacją zadań wspierających rozwój 

obszarów  wiejskich,  są  podstawą  do  tworzenia  warunków  prowadzących  do 

przekształceń  w  rolnictwie,  powstania  różnorodnej,  wielokierunkowej  działalności 

gospodarczej  oraz alternatywnych źródeł  utrzymania się na wsi.  Ponadto zapewniają 

stała poprawę warunków życia, zamieszkania i bezpieczeństwa mieszkańców.

3. Harmonogram planowanych przedsięwzięć i szacunkowy koszt.
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Rodzaj zadania Koszt Harmonogram
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Remont świetlicy wiejskiej 300.000,- X
Budowa placu zabaw 45.000,- X
Doposażenie boiska sportowego 35.000,- X
Remonty dróg gminnych 10.000,- X
Modernizacja i budowa oświetlenia 

ulicznego.
100.000,- X X X  

 



4. Opis przedsięwzięcia „Remont świetlicy wiejskiej w Staniewie”

W  wyniku  realizacji  wspomnianego  przedsięwzięcia  zostaną  wykonane  następujące 

prace:

•   wymiana pokrycia dachowego, rynien oraz opierzenia

•  przemurowanie kominów

•  wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

•  roboty malarskie

•  wymiana części posadzek

• remont sceny

VIII System wdrażania i monitoringu

Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Staniew rozpocznie się poprzez wprowadzenie 

go w życie uchwałą Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim. Odpowiedzialnym za jego 

realizację będzie Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. 

Monitorowanie każdego przedsięwzięcia – czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez 

cały  czas  jego  trwania  polegać  będzie  na  systematycznym zbieraniu,  zestawianiu  i 

ocenie informacji  rzeczowych i  finansowych. W monitoringu będą brali  udział  przede 

wszystkim pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. oraz osoby reprezentujące 

mieszkańców wsi:  sołtys czy członkowie  Rady Sołeckiej.  Monitorowanie  odbywać się 

będzie formie bezpośredniej, polegającej na dokonywaniu wizji lokalnych i sprawdzaniu 

rzeczywistego stanu realizacji działań oraz pośredniej – sprawozdawczej, polegającej na 

analizowaniu materiałów, statystyk. 
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