
UCHWAŁA NR XXXVIII/264/14
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skadla na lata 2014-2021

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 zm.) Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Skadla na lata 2014-2021, przyjęty uchwałą Nr 1/2014 
wiejskiego zebrania mieszkańców wsi Skadla z dnia 20 marca 2014 r., stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Terlecki
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WSTĘP 
 

Polska wieś potrzebuje trampoliny cywilizacyjnej, aby osiągnąć poziom średniej 

europejskiej i wszelkie programy inwestycyjne, wspierające polepszenie sfery socjalnej są tu 

najbardziej potrzebne i stanowią podstawę wszelkich planów rozwoju wsi. 

 Zadania z zakresu odnowy wsi nie są wyłącznie powiązane z funduszami unijnymi. Aby 

jednak poznać strukturę koniecznych wydatków, trzeba sporządzić dokument o charakterze 

średnioterminowej prognozy ekonomiczno finansowej, tak aby gmina mogła przygotować swój 

Plan Rozwoju Lokalnego oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny i wystąpić  z odpowiednim montażem 

finansowym budżetu. 

 Ponieważ zakłada się logiczną konsekwencję konstrukcji Planu Odnowy Miejscowości 

w ścisłej korelacji z Planem Rozwoju Lokalnego gminy i powiatu, strategią rozwoju województwa 

i kierunku gospodarowania przestrzennego, dokument ten powinien miech charakter małej strategii 

rozwoju miejscowości.  

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

Polską w okresie integracji z Unią Europejską. 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 jest jednym z najważniejszych 

elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. 

Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu 

o środki finansowe w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak również stanowić 

będzie wytyczne dla władz Gminy Gnojno przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości 

Skadla. Celem działania  „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich 

poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie 

obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie 

dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności. 
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CEL PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 

 Plan rozwoju to opracowany świadomie i celowo plan działań wskazujący sposób  oraz 

przybliżony czas osiągania wyznaczonych celów. Został on opracowany w zgodzie z przyjętymi 

dokumentami strategicznymi rozwoju gminy i województwa oraz odpowiednimi aktami prawnymi 

regulującymi sposób i zakres jego opracowania tj. Rozporządzeniem MR i RW z dnia 14 lutego 

2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PRPW na lata 2007-2013 oraz zmiany do 

rozporządzenia z dnia 1 kwietnia 2010 r. 

 Celem planu jest podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca 

zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób dostępny, oczekiwany                         

i popierany oraz wykonalny dla lokalnej społeczności. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej 

sytuacji, gdy miasta oferują konkurencyjną alternatywę zamieszkania, a rolnictwo traci swą 

atrakcyjność jako źródło utrzymania, co prowadzi m.in. do migracji młodych ludzi, szczególnie 

tych lepiej wykształconych ze wsi do miasta. Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy: 

1. Plan umożliwia efektywne gospodarowanie zasobami, takimi jak: środowisko, ludzie, 

infrastruktura i środki finansowe. 

2. Zapisanie tego procesu w formie dokumentu umożliwia stałą ocenę postępów i korygowanie 

błędów przez wszystkich członków społeczności lokalnej. 

3. Dokument umożliwia zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców w planowanie swojej 

przyszłości. Uwzględnienie różnych opinii, pomysłów i koncepcji często wymaga consensusu. 

Osiągnięty na drodze otwartej dyskusji pozwala na wypracowanie strategii,  z którą będzie 

identyfikowała się społeczność lokalna. 

4. Tworzenie Planu Odnowy sprzyja realistycznej ocenie mocnych i słabych stron miejscowości, 

a przez to przyjrzenie się możliwościom oraz potencjalnym problemom, które mogą się pojawić 

w przyszłości. W ten sposób można uniknąć wielu trudności. 

Podstawą tworzenia Planu Odnowy jest zdanie sobie sprawy z lokalnych zasobów 

i potencjałów, zmobilizowanie ich, zainwestowanie w rozwój i stworzenie systemu działań 

partnerskich tak, aby uzyskać efekt żywiołowego przyrastania inicjatyw i kumulowania się ich 

skutków. 
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CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI SKADLA 

 

POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, LUDNOŚĆ 

 Miejscowość Skadla położona jest na terenie Gminy Gnojno, wzdłóż drogi wojewódzkiej nr 

765 Chmielnik - Staszów – Osiek, w doległości 3 km od centrum administracyjnego gminy, 10 km  

od Chmielnika. Od Skadli do stolicy powiatu Buska-Zdroju jest 22 km. Gmina w przybliżeniu 

położona jest w centrum województwa świętokrzyskiego w odległości 50 km od Kielc i 25 km od 

Buska Zdroju. Stanowi najbardziej wysuniętą na północ część powiatu buskiego. 

 

Miejscowość Skadla – determinanta przestrzenna 

 

Obszar gminy Gnojno zajmuje powierzchnię 9.566 ha, co stanowi 9,93% całkowitej powierzchni 

powiatu buskiego i 0,82% całkowitej powierzchni województwa świętokrzyskiego. 
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Skadla to jedno z 26 sołectw Gminy Gnojno, w skład której wchodzą następujące sołectwa: 

Balice, Bugaj, Kalki, Glinka, Gnojno, Gorzakiew, Grabki Małe, Janowice Poduszowskie, Janowice 

Raczyckie, Januszowice, Jarząbki, Kostera, Maciejowice, Płośnia, Poręba, Pożogi, Raczyce, Ruda, 

Rzeszutki, Skadla, Wola Bokrzycka, Wola Zofiowska, Wólka Bosowska, Zagrody, Zawada, 

Zofiówka. Ze względu na powierzchnię największymi miejscowościami Gminy Gnojno są: Gnojno, 

Jarząbki i Balice, które łącznie zajmują 3 184,25 ha, co stanowi 31,95% powierzchni całej gminy. 

 

Fot.1 Mapa województwa świętokrzyskiego. 

 

 W Gminie Gnojno na dzień 04.06.2014 r. zamieszkuje 4 780  mieszkańców zameldowanych 

na pobyt stały. Liczba ludności  w Gminie Gnojno, a co za tym idzie także w miejscowości Skadla  

od lat wykazuje tendencję spadkową, spowodowaną ujemnym przyrostem naturalnym ludności oraz 

ujemnym saldem migracji. Jest to tendencja charakterystyczna dla całego województwa 

świętokrzyskiego z wyjątkiem powiatu kieleckiego ziemskiego, gdzie notowany jest nieznaczny 

wzrost liczby ludności. 
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LUDNOŚĆ SKADLI  

 Miejscowość Skadla zamieszkuje 209 mieszkańców, dane na dzień 04.06.2014r. uzyskane na 

podstawie rejestru prowadzonego przez Urząd Gminy w Gnojnie. 

 

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI 

Wieś po raz pierwszy w naszej historii pojawia się w roku 1510. Jest niewiele wsi 

w województwie, których pochodzenie nazwy językoznawcy nie potrafią rozszyfrować, do nich 

należy Skadla. Miejscowość ta związana była z dobrami Januszowice należącymi do Bidzińskich i 

następnie do Rupniewskich. Istniał tu jeden z folwarków dóbr januszowickich oraz wieś 

zamieszkała przez chłopów. W czasie uwłaszczenia powstało tutaj  25 samodzielnych gospodarstw 

na 268 morgach ziemi.  W tym czasie używano nazwy Skadle. Skadla (Skadle) w 1921 roku liczyła 

wraz z tartakiem 54 domy i 317 mieszkańców. Należała do gminy Grabki. Wymieniony wyżej 

tartak należał do W. Banasia, notowano tutaj również młyn Sz. Cieślewicza. Miejscowość 

zniszczoną podczs II wojny światowej mozolnie odbudowano. Obecni miejscowość Skadla należy 

do gminy Gnojno i liczy sobie 50 gospodarstw i 209 mieszkańcow zameldowanych na pobyt ztał. 

 

KOMUNIKACJA 

 Przez miejscowość Skadle  przebiega droga  wojewódzka nr 765 relacji Chmielnik – Staszów 

– Osiek. Od południa miejscowośc łączy się z drogą powiatową nr 0030 T relacji Bronina – Skadla, 

droga ta łączy miejscowość z drogą krajową nr 73. 

 

INSTYTUCJE 

 Na terenie miejscowości Skadla  funkcjonuje: 

- Klub Rolnika, 

- Kościół Polskokatolicki. 

 

GOSPODARKA 

 Skadla  to wieś składająca się z 50  posesji zamieszkanych łącznie przez 209 mieszkańców. 

Większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa, dominują ziemie kl. III, IV i V. Uprawia się 

wszystkie zboża, ziemniaki, a także niewielkie ilości warzyw i owoców. Gospodarstwa rolne 

o charakterze rodzinnym w przewadze o powierzchni poniżej 5 ha, przynoszące niewielkie 

dochody. Bardzo często zawłaszcza młodzi mieszkańcy wyjeżdżają z miejscowości 

w poszukiwaniu pracy.  Podmioty gospodarcze działające na terenie miejscowości to jedynie sklep 
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spożywczy.  

 Miejscowość jest w stu procentach pokryta siecią wodociągową, opracowana jest koncepcja 

budowy kanalizacji na terenie Skadli wraz z budową oczyszczalni ścieków (sprzyjają temu walory 

topograficzne), atutem miejscowości jest zwarta zabudowa.   

 

DOMINANTA PRZESTRZENNA 

 Patrząc na układ zabudowy miejscowość Skadla jest to w przewadze zabudowa zagrodowa 

o charakterze zwartym. Szczególną uwagę zwraca Klub Rolnika położony przy wjeździe do 

miejscowości od strony Glinki tuż obok budynku znajduje się  ogólnodostępny plac zabaw dla 

dzieci w planach jest  między innymi doposażenie placu.  

  Z klubu rolnika i placu zabaw moga korzystać wszyscy mieszkańcy, a także osoby 

przyjeżdzające tu w celach wypoczynkowych.  

 

 

INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI 
 

SKADLA 
 

 Informacje na temat podstawowych zasobów charakteryzujących sołectwo Skadla zostały 

sporządzone na podstawie dyskusji na zebraniach wiejskich w których mieszkańcy określili jak 

postrzegają swoją miejscowość. Tabela ta przybliża obserwatorowi zewnętrznemu obecny stan wsi 

i obrazuje w pewien sposób moment rozwoju, w jakim obecnie się ona znajduje.  

Zasoby – to wszelkie elementy materialne, niematerialne wsi i otaczającego ją obszaru, 

które mogą być wykorzystane do realizacji publicznych lub prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. 

W analizie zasobów brano pod uwagę następujące rodzaje zasobów: 

� środowisko przyrodnicze, 

� środowisko kulturowe, 

� dziedzictwo religijne i historyczne, 

� obiekty i tereny,  

� gospodarka, rolnictwo, 

� sąsiedzi i przyjezdni, 
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� instytucje, ludzi, organizacje społeczne. 

 
ANALIZA ZASOBÓW SKADLA 

Rodzaj zasobu Opis zasobu jakim 

 wieś dysponuje 

(scharakteryzować jakościowo –nie statystycznie, podając  co 

ma lub może mieć znaczenie dla rozwoju wsi) 

Znaczenie 
zasobu dla 
rozwoju wsi 

(Odpowiednie 

zaznacz X) 
Małe Duże Wyr 

różn 

ające 

Wieś 
 

1 2 3 4 5 

Środowisko przyrodnicze , 

położenie 
    

- walory krajobrazu otoczenie atrakcyjne krajobrazowo, o zróżnicowanym 

topograficznie krajobrazie, zróżnicowana wysokość terenu, 

bliskość dosyć dużych i leciwych obszarów leśnych, czyste 

powietrze i nieskażone środowisko między innymi z 

powodu braku dużych zakładów przemysłowych w 

regionie. Na teranie miejscowośći znajdują się także źródła 

szczelinowe.  

 X  

- walory klimatu warunki klimatyczne Skadli są wyraźnie łagodniejsze od 

tych występujących na pozostałym obszarze Województwa 

Świętokrzyskiego. Temperatury na obszarze gminy 

charakteryzują się znacznie mniejszymi wahaniami w 

stosunku rocznym. Mniejsza od przeciętnej jest też suma 

opadów w ciągu roku. 

 X  

- walory szaty roślinnej np. 

runo leśne , rzadkie gatunki 

roślin) 

- cenne przyrodniczo 

obszary lub obiekty 

- świat zwierząt (ostoje, 

siedliska)  

wieś podobnie jak cała gmina, położona jest w Chmielnicko 

- Szydłowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. 

Krajobraz polodowcowy łagodnie pofałdowany rozcięty 

doliną rzeki Wschodniej.  Bogactwo przyrodnicze związane 

z bogactwem ekosystemów. 

 X  

- wody podziemne 

- podłoże, warunki 

hydrologiczne 

korzystne warunki hydrologiczne  X  

- gleby gleba klasy bonitacyjnej III, IV i V, również pochodzenia 

organicznego 

 X  
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- kopaliny brak kopalin 

 

X   

- walory położenia  

(dostępność komunikacyjna) 

 

miejscowość Skadla  usytuowana jest przy drodze 

wojewódzkiej relacji Chmielnik-Szydłów-Staszów-Osiek. 

Od południa miejscowość łączy sięz drogą powiatową oraz 

drogą krajową. 

 X  

- drogi przez wieś prowadzi droga wojewódzka  nr 765 relacji 

Jędrzejów –Chmielnik –Staszów.  Skadla oddalona jest od 

Kielc o 50km i 22 km od Buska Zdroju. Droga została 

poddana gruntownemu remontowi w 2010 roku 

polegającemu na poszerzeniu pasa jezdni i wymianie 

nawierzchni. 

 

 

 

X 

 

Środowisko kulturowe     

- walory architektury 

wiejskiej 

 

zabudowa wsi Skadla to przede wszystkim zabudowa 

murowana wybudowana po II wojnie światowej. 

Praktycznie na terenie wsi nie ma obiektów zabytkowych. 

X  

 

 

 

- walory ukształtowania 

przestrzeni publicznej 

wykształcony historycznie układ osadniczy, przystanki 

autobusowe, Klub Rolnika oraz plac  zabaw dla dzieci. 

  

 

X  

- osobliwości kulturowe wiejskie kapliczki i krzyże przydrożne X   

- tradycje, obrzędy gwara Gwara wiejska specyficzna dla regionu świętokrzyskiego, 

zbieranie się ludności przy licznych przydrożnych 

kapliczkach w czasie obchodów świat majowych, elementy 

tradycji ludowej oraz kultywowane nadal obrzędy mogą 

stać się pewnego rodzaju atrakcją turystyczną. 

  

 

X  

- specyficzne potrawy brak 

 

X   

- fakty historyczne Bitwa z Tatarami w 1241r  X  

Obiekty i tereny     

- place i miejsca 

publicznych spotkań 

Klub Rolnika  X  

Gospodarka, rolnictwo     

- miejsca pracy głównie rolnictwo, ale również praca w sektorze 

pozarolniczym, niewielkie firmy usługowe, część 

mieszkańców podejmuje pracę poza granicami naszego 

kraju. 

X   

- miejsca noclegowe, 

gastronomia 

brak miejsc noclegowych jak również punktów 

gastronomicznych 
X   
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- znane firmy produkcyjne i 

zakłady usługowe 

 sklep z artykułami spożywczymi,   X   

 
 
 Jak widać w wyniku przeprowadzonej analizy zasobów miejscowości Skadla, jej 

największym atutem są zasoby przyrodniczo – krajobrazowe oraz dobre położenie komunikacyjne. 

Należy zatem ukierunkować działania na poprawę stanu infrastruktury, która mogłaby służyć 

rozbudowie bazy agroturystycznej, poprawić estetykę przestrzeni publicznej i położyć duży nacisk 

na pobudzenie aktywności mieszkańców. Drugą szansą związana z posiadaniem nieskażonego 

środowiska oraz takiej a nie innej struktury gospodarstw rolnych jest produkcja żywności 

ekologicznej. W ostatnim okresie powstał duży  rynek konsumentów żywności ekologicznej. Jest to 

ogromna szansa dla tego regionu ponieważ wprowadzenie produkcji ekologicznej w dużych 

gospodarstwach towarowych jest prawie niemożliwe. Natomiast niewielkie gospodarstwa rodzinne, 

które dominują na terenie gminy praktycznie już produkują a właściwie zawsze produkowały taką 

żywność. 

 

ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI SKADLA 

Kierując się zasadami przyjętymi dla kreowania strategii w otoczeniu biznesowym lub 

samorządowym postanowiono również w przypadku wsi Skadla posłużyć się bardzo wygodnym 

narzędziem planistycznym, jakim jest analiza SWOT. Jest to analiza mająca na celu 

przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów oraz ustalenie słabych i mocnych stron miejscowości oraz 

najbliższego otoczenia społeczno-gospodarczego, infrastrukturalnego i przyrodniczego, które 

przekłada się bezpośrednio na szanse i zagrożenia wsi w okresie perspektywicznym.  

Praca nad analizą SWOT miejscowości Skadla w zakresie rozwoju społeczno-

gospodarczego związanego z przeprowadzeniem diagnozy sytuacji wsi, pozwoliły na uzyskanie 

opinii, spostrzeżeń, wniosków i uwag odnośnie stanu wyjściowego. Zdobyta wiedza umożliwiła 

przeprowadzenie dyskusji na temat wewnętrznych atutów, możliwości i pozytywnych cech  tej 

miejscowości umożliwiających podejmowanie skutecznych działań służących rozwojowi 

społeczno-gospodarczego.  

Wiele uwagi poświęcono także czynnikom hamującym tę działalność. Dyskusja na temat 

pozytywnego i negatywnego wpływu otoczenia zewnętrznego na proces tworzenia warunków do 

wzrostu konkurencyjności regionu wiejskiego dotyczyła określenia okazji, możliwości i szans oraz 

zagrożeń związanych z planowaniem, organizacją, zarządzaniem, a zwłaszcza finansowaniem 
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działań ze środków zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej. 

 

 CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 

MOCNE STRONY SABE STRONY 

wysokie walory krajobrazowe 

 

brak miejsc do czynnego uprawiania sportu, 

brak bazy noclegowej i punktów 

gastronomicznych,  

czyste otoczenie i środowisko naturalne 

 

duże rozdrobnienie rolnictwa, powodujące 

niski poziom zamożności mieszkańców i 

dochodów samorządu 

dużo terenów zielonych i lasów brak kanalizacji 

tereny do zagospodarowania (działki 

rekreacyjne,  działki pod budownictwo 

mieszkaniowe) w atrakcyjnych cenach. 

Niewystarczająca infrastruktura uzbrojenia 

Niewielka odległość od Kielc i 

miejscowości uzdrowiskowych Buska 

Zdroju i Solca Zdroju 

niewystarczająca oferta kulturalna i 

zorganizowanych form spędzania czasu 

wolnego także dla mieszkańców,  

 postępujące starzenie się społeczeństwa, 

 zaniedbane niektóre budynki mieszkalne 
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CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 
 
 

SZANSE 
 

 
ZAGROŻENIA 

 

możliwość uzyskania środków ze źródeł 

zewnętrznych (dopłaty bezpośrednie, 

Sektorowe  Programy  Operacyjne, 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2021) 

 

zła sytuacja rolnictwa, rozdrobnienie 

gospodarstw rolnych i ich niedofinansowanie, 

będzie powodować dalsze zubożenie ludności 

oraz jej odpływ z tych terenów 

 

 
moda na mieszkanie „za miastem”, rozwój 

budownictwa jednorodzinnego, relatywnie 

niewielka odległość od Kielc, Buska Zdroju, 

Solca Zdroju 

 
rosnące patologie społeczne (alkoholizm) 
 
 

Moda na spędzanie czasu wolnego w 

gospodarstwach agroturystycznych 

promowanie walorów przyrodniczych 

okolic miejscowości, tworzenie klimatu do 

rozwoju gospodarstw agroturystycznych. 

 

brak ożywienia gospodarczego na terenie 

gminy Gnojno (brak  nowych miejsc pracy     i 

stagnacja w rozwoju lokalnym) 

 
możliwość wykorzystania wydarzeń 

historycznych do promocji turystycznej 

regionu i miejscowosci np słynnej bitwy 

pod Chmielnikiem Tatarami. 

 

Odpływ młodzieży i wykształconych 

mieszkańców z powodu braku perspektyw   

rozwoju  

 

 

NASZA WIZJA 

 

Dlaczego chcemy odnowy wsi? 

• nasza wieś ma  szanse rozwojowe – mamy sporo atrakcyjnych terenów, chętnie powitamy 

nowych mieszkańców ceniących spokój i kameralność, walory krajobrazowe i przyrodnicze 

przy odpoeiednim ukierunkowaniu mieszkańców można wykorzystać w działalności 
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agroturystycznej oraz promowaniu zdrowego i aktywnego trybu życia,trzeba tylko tę szansę 

wykorzystać, 

• chcemy żyć w czystym i estetycznym otoczeniu, 

• chcemy się lepiej poznać i zintegrować, by podejmować wspólnie trud budowania nowego 

wizerunku i funkcji miejscowości, 

• chcemy poprawić warunki codziennego życia, wyrównać nasze szanse z miastem  i większymi 

ośrodkami naszego  powiatu, 

• chcemy zapewnić dobre warunki dla młodych ludzi. 

 

 

Nasza wizja – jakie ma być nasze życie? 

 Skadla będzie: 

• wsią nowoczesną, bezpieczną i wygodną, 

• da szansę na pracę, wypoczynek, sport i rekreację,  

• miejscowością kultywującą tradycje i pielęgnującą swoją obrębnosć kulturową, 

• wsią zintegrowaną, z aktywną i nowoczesną społecznością podtrzymującą wiejską tradycję 

(zadbamy o wysoką świadomość ekologiczną, o nasze wykształcenie – kursy, szkolenia, 

będziemy jak dotąd organizować wspólne zabawy, festyny), 

• wsią dbającą o dzieci i młodzież, a także integrującą wszystkich nowo przybyłych, tak by 

każdy mieszkaniec czuł się ważnym członkiem naszej społeczności i miał lepsze warunki do 

rozwoju, 

• wsią dbającą o zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych, zachowującą 

kameralną, przyjazną skalę urbanistyczną, eksponującą swoje walory i otaczający naturalny 

krajobraz. 
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OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZECIĘWZIĘĆ 

AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ 

 

ZADANIA DO REALIZACJI 

Zadanie 1: Przebudowa budynku Klubu Rolnika w Skadli wraz z zagospodarowaniem terenu 

wokół budynku. 

Zadanie 2:  Doposażenie istniejącego placu zabaw. 

Zadanie 3: Budowa altany, grila oraz obsadzenie krzewami ozdobnymi działki przy Klubie 

Rolnika. 

Zadanie 4:  Budowa sieci kanalizacyej na terenie miejscowości. 

Zadanie 5:  Przebudowa drogi gminnej  położonej na działce ewidencyjnej nr 244. 

 

Wszystkie wyżej wymienione zadania możliwe będą do realizacji głównie przy dużej 

aktywności mieszkańców umiejętnie kierowanych przez miejscowych liderów, odpowiedniej  

współpracy ze strony władz samorządowych i lokalnych przedsiębiorców. Oczywiście warunkiem 

koniecznym jest zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania tych zadań ze strony władz 

gminnych, samorządów wyższego szczebla, instytucji dysponujących środkami unijnymi, 

przedsiębiorstw użyteczności społecznej oraz firm prywatnych.  

OPIS ZADAŃ DO REALIZACJI 

 Plan Odnowy Miejscowości Skadla zakłada realizację wielu działań ze sfer społeczno-

kulturalnego i gospodarczego życia mieszkańców. Celem planowanych inwestycji jest przede 

wszystkim poprawa estetyki oraz stanu bezpieczeństwa. 

 

Przebudowa budynku Klubu Rolnika wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku 

 Zadanie będzie polegać na wykonaniu kompleksowego remontu budynku w którym mieści 

się Klub Rolnika. Dokonana zostanie wymiana drzwi, okien, pokrycia dachowego oraz wykonana 

zostanie termomodernizacja budynku, utwardzony zostanie teren na ciagach komunikacyjnych 

i wykonany podjazd dla niepełnosprawnych. 

Cel: Poprawa standardów spędzania czasu wolnego mieszkańców miejscowości Skadla. 

Inwestycja powyższa podniesie walory estetyczne przestrzeni publicznej wsi Skadla. 

Realizacja inwestycji pozwoli zagospodarować wolny czas dzieci oraz przyczyni się do 
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kultywowania tradycji i zwyczajów charakterystycznych dla tego regionu.  

 

Doposażenie istniejącego placu zabaw 

W miejscowości istnieje plac zabaw jednak wymago on wyposazenie w dodatkowe 

urzadzenia do zabaw tak aby był atrakcyjny dla dzieci. Plac zabaw jest ogólnodostępny dla 

mieszkańców miejscowości jak i dla dzieci przebywających na terenie Skadli w celach 

wypoczynkowo – rekreacyjnych. Podniesie to atrakcyjność miejscowości oraz przyczyni się do 

poprawy jej estetyki. 

Cel: Poprawa standardów spędzania czasu wolnego dzieci. 

 

Budowa altany, grila oraz obsadzenie krzewami ozdobnymi działki przy Klubie Rolnika 

 Zadanie będzie polegać na budowie ogólnodostępnej altany oraz grila na terenie działki 

Klubu Rolnika. Wybudowana mała archiektura pozwoli mieszkańcom na organizowanie spotkań 

oraz wspólnego spędzania czsu wolnego przyczyni się to do integracji i zacieśniania więzi 

społecznych. 

Cel: Poprawa standardów spędzania czasu wolnego mieszkańców miejscowości. 

 

Budowa sieci kanalizacyej na terenie miejscowości. 

W przygotowanej przez Gminę Gnojno koncepcji budowy kanalizacji na terenie gminy jest 

przewidziane wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Skadla. W pobliżu tej 

miejscowości ma być również umiejscowiona oczyszczalnia ścieków stanowiąca zlewnię dla 

większości obszaru gminy.  

Cel: Ochrona środowiska naturalnego, poprawa standardów życia mieszkańców. 
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ZAKŁADANE KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ 

 

RODZAJ ZADANIA 

 

KOSZT w PLN 

 
Przebudowa budynku Klubu Rolnika 

wraz z zagospodarowaniem terenu wokół 

budynku 

202 810,00 

 

Doposażenie istniejącego placu zabaw 40 000,00 

Budowa altany, grila oraz obsadzenie 

krzewami ozdobnymi działki przy Klubie 

Rolnika. 

100 000,00 

 

Budowa sieci kanalizacyej na terenie 

miejscowości. 

1 500 000,00 

Przebudowa drogi gminnej  położonej na 

działce ewidencyjnej nr. 244 

90 000,00 

 

HORMONOGRAM REALIZACJI PLANU 

 
Rodzaj zadania 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Przebudowa budynku 

Klubu Rolnika wraz z 

zagospodarowaniem 

terenu wokół budynku 

        

Doposażenie istniejącego 

placu zabaw 

        

Budowa altany, grila oraz 

obsadzenie krzewami 

ozdobnymi działki przy 

Klubie Rolnika 
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Budowa sieci kanalizacyej 

na terenie miejscowości. 

        

Przebudowa drogi 

gminnej  położonej na 

działce ewidencyjnej nr.... 

        

 
 

WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU 
 

 Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie 

przez uchwałę Rady Gminy Gnojno. Wdrożenie Planu powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

Monitorowanie każdego przedsięwzięcia, czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez cały czas 

jego funkcjonowania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji 

rzeczowych i finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego postępy i efekty.  

W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne Urzędu 

Gminy w Gnojnie zaangażowane we wdrażaniu Planu Odnowy Miejscowości. 

 

 OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARU O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA 

ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW 

 Obszarem który ma szczególne znaczenie dla zaspokajania potrzeb mieszkańców 

miejscowości Skadla jest to przestrzeń publiczna w obrębie której znajduje się Klub Rolnika wraz 

z terenem wokół tego obiektu. Obiekt pełni funkcję centrum życia kulturalnego tej miejscowości - 

w tym miejscu skupiona jest większość możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

w dziedzinie edukacji, kultury, sportu i rozrywki. Klub Rolnika  jest  jedynym budynkiem 

użyteczności publicznej w miejscowości Skadla, w którym mogą spędzać czas wolny dzieci 

i młodzież, realizowane są przedsięwzięcia kulturalno - oświatowe oraz imprezy okolicznościowe 

integrujące społeczność lokalną. Ponadto prowadzone są zebrania wiejskie, działają zespoły i grupy 

nieformalne kultywujące tradycje i obrzędy lokalne.  Na terenie miejscowości Skadla nie ma 

alternatywnej instytucji czy obiektu, który mógłby przejąć zadania realizowane przez Klub Rolnika. 

Obiekt jest szczególnie istotny dla dzieci i młodzieży, gdyż w małych wiejskich miejscowościach 

niewiele jest możliwości spędzania czasu wolnego w sposób zorganizowany. Z przytoczonej 

analizy wynika iż, zasadnym jest wykonanie prac mających na celu podniesienie standardu 

budynku zagospodarowanie terenu wokół niego i nadanie mu nowej jakości estetycznej, ponieważ 

realizowane w nim zadania pełnią ważne funkcje społeczne. 

Id: C4088C38-2438-41B8-9D22-2D243C3192C3. Podpisany Strona 18 z 21



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SKADLA NA LATA 2014-2021 

 

19 

 

 PODSUMOWANIE 

 
 Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada, realizację kilku zadań na przestrzeni 

ośmiu lat. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywnych środowisk lokalnych, uporządkowanie 

gospodarki ściekowej 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 środowiska rozwoju 

gosopdarczego, kulturalnego, rekreacjnego, z jednoczesnym zachowaniem tradycji, obyczajów                   

i odrębności kulturowej. Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Skadla ma także służyć integracji 

społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu 

dzieci i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych. 

Wymienione wyżej propozycje i plany działań zmierzają do zachowania oraz zwiększenia 

atrakcyjności Skadli jako miejsca zamieszkania i wypoczynku. W efekcie poprawi się jakość życia 

mieszkańców, co może prowadzić do postrzegania tej miejscowości i jej okolic jako obszaru bardzo 

wartościowego do inwestowania oraz uprawiania turystyki. Rozwój przedsiębiorczości i turystyki 

stanowi szansę rozwoju oraz może się przyczynić do zwiększenia zysków. Podwyższone dochody 

gminy pozwolą na prowadzenie dalszych inwestycji w zakresie ekologii, infrastruktury, a tym 

samym poprawią wartość regionu. 
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UZASADNIENIE

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnione jest koniecznością spełnienia warunków aktu
wykonawczego do ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, tj. rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi”, objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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