
UCHWAŁA NR XLIX/319/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

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

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 Chocim przedstawiony przez Sołtysa Sołectwa 
Chocim i uchwalony przez Zebranie Wiejskie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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1. Wprowadzenie 
 

          Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych dokumentów 

związanych z planowaniem odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy                  

i życia mieszkańców. Jest to dokument strategiczny, przygotowany przy znacznym  

udziale mieszkańców wsi. Określa najważniejsze działania, które w opinii  

zainteresowanych są istotne dla osiągnięcia zamierzonych celów i rozwoju Chocimia. 

          Plan Odnowy Sołectwa Chocim został wypracowany w okresie styczeń – 

marzec. Sporządzenie i realizacja Planu Odnowy Miejscowości służy podniesieniu 

standardu życia poprzez realizację zadań inwestycyjnych zwiększających atrakcyjność 

danej miejscowości. Ponadto celem Planu jest rozwój tożsamości lokalnej 

społeczności.  

Realizacja zamierzeń wpisanych w zakres Planu Odnowy Miejscowości ma 

przyczynić się także do wykreowania pozytywnego wizerunku miejscowości, zarówno 

jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania, jak i wartego odwiedzenia. W związku z tym 

konieczna jest realizacja działań zorientowanych na:  

- zapewnienie względnej równowagi pomiędzy potrzebami i preferencjami 

społecznymi, funkcjami oraz zagospodarowaniem przestrzeni,  

- optymalne wykorzystanie zasobów własnych miejscowości, które determinują 

poziom atrakcyjności lokalizacyjnej dla ludności,  

- stałe monitorowanie otoczenia miejscowości, mające na celu poszukiwanie szans jej  

rozwoju i unikanie zagrożeń w tym zakresie.                    

Odnowa wsi oznacza rozwój oparty na własnych siłach i zasobach, które są 

niedostępne w sołectwie, niepowtarzalne i różnorodne. Odnowa wsi nie istnieje bez 

osobistego zaangażowania ludzi. Społeczność lokalna przyjmuje odpowiedzialność za 

przyszłość swoją i swojego otoczenia. W odnowie wsi liczy się całokształt potrzeb 

mieszkańców związanych z życiem na wsi. Istotą programu odnowy wsi jest 

doprowadzenie do stanu, w którym społeczność wsi wypracowuje wizję odnowy i 

rozwoju oraz  Plan Odnowy Wsi, który będzie akceptowany przez ogół mieszkańców, 

a jej działania znajdą niezbędne wsparcie ze strony gminy. 
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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. 

 
 
2. Charakterystyka Chocimia 
    
 Miejscowość Chocim położona jest w typowo rolniczej gminie Kawęczyn,                 

w której znajdują się duże i nowoczesne gospodarstwa rolne oraz typowe dla 

obszarów wiejskich Wielkopolski małe rodzinne gospodarstwa rolne. Średnia 

powierzchnia gospodarstwa rolnego to 10 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 oraz 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.  

       Chocim to miejscowość położona na dobrych glebach, w większości III i IV klasy, 

w związku z tym istnieją bardzo dobre warunki rozwoju rolnictwa. 
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Chocim na mapie Gminy Kawęczyn 
 

 

 
      3. Inwentaryzacja istniejących zasobów służąca ujęciu stanu 
rzeczywistego 
 

        Chocim położony jest około 7 km na południe od Kawęczyna, ciągnąc się na 

zachód od szosy biegnącej w kierunku Goszczanowa i Błaszek. Dziś Chocim liczy około 

200 osób. Mieszkańcy opisywanej wsi to w większości osoby zajmujące się 

rolnictwem, a także w coraz większym stopniu utrzymujący się z pracy zarobkowej. 

Nie można pominąć pozostałych grup jakimi są dzieci i młodzież ucząca się, a także 

mieszkańców utrzymujących się z świadczeń socjalnych typu: emerytura, renta czy 

zasiłek. Miejscowa ludność sprawnie posługują się gwarą wielkopolską. 

          Wieś Chocim jest zwodociągowana, posiada komunalną sieć wodociągową 

zasilaną w wodę z ujęcia lokalnego – jest to wodociąg zbiorowy dla zaopatrzenia wsi 
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w wodę. Miejscowość posiada także sieć elektro-energetyczną oraz sieć telefoniczną. 

Gospodarka odpadami jest uregulowana, gmina posiada umowę z firmą na wywóz 

odpadów od indywidualnych gospodarstw.  

         Na obszarze wsi nie funkcjonują scentralizowane systemy ogrzewania. całość 

zabudowy ogrzewana jest w sposób indywidualny, poprzez źródła ciepła zasilające 

poszczególne obiekty. Istniejące źródła ciepła opalane są paliwem stałym (węgiel, 

koks) lub olejem opałowym. 

Zaopatrzeniem w energię elektryczną mieszkańców Chocimia zajmuje się 

Energa – Operator S.A. Istniejąca infrastruktura spełnia standardowe warunki w 

zakresie ciągłości dostaw. Natomiast niektóre linie ze względów na ich stan techniczny 

wymagają przebudowy, modernizacji.  

          Przez Chocim przebiega jedna droga gminna o długości około 1,5 km o 

nawierzchni asfaltowej. Pozostałe drogi o długości ok. 3,6 km mają nawierzchnię 

gruntową. Brak chodników oraz parkingów zmniejszają bezpieczeństwo pieszego 

podczas przemieszczania się i spacerowania. Układ zabudowy Chocimia jest zwarty, 

zlokalizowany głównie wzdłuż jednej drogi asfaltowej. 

       We wsi Chocim znajduje sie XIX-wieczny dworek. W elewacji frontowej, od 

strony wschodniej, mieści się ryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem oraz balkon 

wsparty na dwóch kolumnach. Do budynku przylega trzyosiowe skrzydło. Niedaleko 

dworku występują liczne stawy. 
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Dworek w Chocimiu 

W Chocimiu występuje pomnik przyrody. Jest to okazały, stary wiąz 

szypułkowy mający 310 cm obwodu, a jego nazwa – Chocimierz – została wybrana 

przez uczniów Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych, podczas specjalnie 

zorganizowanego konkursu. 

 

Na terenie sołectwa znajdują się także elementy małej architektury sakralnej tj.: 

- Kapliczka Świetego Wawrzyńca wzniesiona podczas szerzenia się epidemii  

w cholery w Polsce w latach 1831-1923. 

- krzyż metalowy postawiony w 1987 roku przy drodze gminnej nr 649538P 

- kapliczka znajdująca się na gruntach prywatnych przy drodze nr 6495385P 

- kapliczka zamieszczona na akacji, na gruntach prywtnych przy drodze 

gminnej nr 6495385P. 

Kapliczkami opiekuja się mieszkańcy sołectwa Chocim. 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7BC1725E-566F-4C6D-99A3-50CD57003F91. Podpisany Strona 7



 

8 

 

Przez teren wsi przebiegają wytyczone przez Gminę Kawęczyn szlaki piesze, 

rowerowe i konne. Wiosną 2014 roku w Gminie Kawęczyn rozpoczęły się prace 

związane z oznakowaniem szlaku konnego pt. „Kawęczyńska przygoda w siodle” oraz 

oznakowaniem pieszych i rowerowych szlaków dydaktycznych. Łączna długość 

oznakowanych w terenie  szlaków pieszo-rowerowych wynosi  113,3 km, natomiast 

szlaków konnych 91 km.  

Przez sołectwo Chocim biegną następujące trasy rowerowe, konne: 

Trasa III (rowerowa) – SZLAK BOCIANICH GNIAZD  

kolor szlaku: czerwony, długość szlaku: 25 km, punkty dydaktyczne: 5, 6, 7, 8, 

9, punkty widokowe: 2, 3, przebieg szlaku: Tokary Pierwsze - Okręglica - Chocim - 

Głuchów - Wilczków - Rzymsko BG - Głuchów - Milejów -Marianów (Siewieruszki) - 

Wojciechów - Milejów - Tokary Pierwsze 

Mapka szlaku czerwonego 

  

Szlak jeździecki nr 1 (główny) - "Z BOĆKIEM NA OGONIE", kolor: 

pomarańczowy; długość: 41,9 km; przebieg szlaku: Młodzianów - Dziewiątka - 

Dzierzbotki - Ciemień - Marcinów - Potworów - Czajków - Marianów - Milejów - 

Głuchów - Okręglica - Chocim - Żdżary - Tokary II - Milejów - Żdżary - Marcjanów - 

Nowy Świat – Młodzianów.  
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        Chocim posiada działkę sołecką wraz z murowaną altaną i zagospodarowanym 

terenem zielonym wokół niej.  

    Sołectwo zrealizowało projekt pn. „Dla Chocimia integracja to podstawa więc 

altana dobra sprawa”. W ramach realizacji zadania wykonano roboty zgodnie z 

kosztorysem inwestorskim – roboty ziemne, stopy i ławy fundamentowe, ściany 

fundamentowe, ściany i słupy przyziemia a także konstrukcję dachu wraz z 

poszyciem. W efekcie finalnym powstała altana rekreacyjna o powierzchni 66 m2 – o 

długości 11 m i szerokości 6 m. Mieszkańcy wsi pracowali przy niwelacji terenu pod 

altanę oraz wykonaniu i pielęgnacji trawnika, który ją otacza. Ponadto mieszkańcy 

wykonali posadzkę betonową oraz wnieśli wkład rzeczowy w postaci zakupu części 

materiałów. Całkowita wartość projektu wyniosła 63 111,72 zł. Altana stanowi miejsce 

rekreacji i wypoczynku oraz centrum spotkań społeczności lokalnej, podnosi walory 

kulturalne i turystyczne miejscowości.  

Mieszkańcy Chocimia kultywują tradycje regionalne poprzez organizację np. 

Nocy Świętojańskiej. W Chocimiu nie funkcjonuje stowarzyszenie, które działałoby na 

rzecz sołectwa. Natomiast dzięki współpracy z JST  bardzo dobrze funkcjonuje 

Fundusz Sołecki.  

 
 

4. Ocena mocnych i słabych stron Sołectwa Chocim 
 

          Analiza SWOT jest techniką analityczną służącą porządkowaniu informacji, 

dotyczących danego  zagadnienia, na cztery grupy: mocne strony, słabe strony, 

szanse  oraz  zagrożenia.  Analiza  ta  pozwala  na  programowanie  przyszłych 

działań  z uwzględnieniem czynników zewnętrznych i wewnętrznych,  które mają 

wpływ na ich realizację.   

Poniższa  analiza  została  stworzona  w  porozumieniu  ze  społecznością 

miejscowości, która miała możliwość wskazania  czynników stanowiących w jej ocenie 

mocne bądź słabe strony miejscowości oraz szanse i zagrożenia  dla  rozwoju.  

Technika analityczna SWOT posłużyła na posegregowaniu posiadanych informacji  

o miejscowości na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych): 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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4. S (Strengths) – mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę 

miejscowości, 

5. W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę, 

wadę miejscowości, 

6. O (Opportunities) – szanse: wszystko to, co stwarza dla miejscowości szansę 

korzystnej zmiany, rozwoju, 

7. T (Threats) – zagrożenia: wszystko to, co stwarza dla miejscowości 

niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej lub utrzymania obecnych negatywnych 

tendencji. 

Dwa pierwsze obszary odnoszą się do środowiska wewnętrznego i zawierają ocenę 

potencjału miejscowości. Natomiast dwa ostatnie odnoszą się do środowiska 

zewnętrznego na poziomie gminy, powiatu, województwa i kraju. 

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE: 

Silne strony Słabe strony 

Brak zakładów produkcyjnych 

zanieczyszczających środowisko 

Brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków, 

(szamba bez dna w nieskanalizowanych 

gospodarstwach) 

Gospodarka odpadami i segregacja śmieci Brak bogactw naturalnych 

Duża powierzchnia wysokiej klasy gleb              

i pastwisk 

Stosowanie dużej ilości oprysków 

Wysokie zwodociągowanie sołectwa Brak działających gospodarstw 

ekologicznych 

Wyznaczone szlaki rowerowe, piesze             

i konne 

Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych 

Teren rekreacyjny z altaną murowaną Znikoma działalność pozarolnicza 

Dobry przepływ informacji w sołectwie 

(media społecznościowe) 

Brak placu zabaw i innych miejsc do 

aktywnego spędzania czasu 
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Dziedzictwo kulturalne: m. in. zabytkowy 

dwór; pomnik przyrody, mała 

architektura sakralna 

Brak inwestorów zewnętrznych i terenów 

inwestycyjnych 

 Starzenie się społeczeństwa 

 Mała aktywność społeczna ludzi młodych 

 Słaba znajomość języków obcych 

 Migracja młodych ludzi 

 Słaba jakość dróg (jedna droga 

asfaltowa), brak chodników 

 
 
CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE: 
 

 

Szanse  Zagrożenia 

Sprzyjająca polityka regionalna, w tym 

adresowana do rozwoju obszarów 

wiejskich ze strony rządu i władz 

wojewódzkich 

Powiększająca się ilość osób migrujących 

i emigrujących poza granice regionu i 

kraju połączona ze "starzeniem się" wsi 

Dostępność zewnętrznych środków 

finansowania (np. z Unii Europejskiej i 

krajowych) 

Brak pracy i perspektyw dla młodzieży 

 Zanik kultywowania tradycji 

 Odpływ młodzieży w poszukiwaniu 

zatrudnienia 

 Brak wystarczających środków 

finansowych na realizację zadań 

 
 W interesie mieszkańców wsi leży podjęcie czynności, które pozwolą na pełny 

rozwój silnych stron miejscowości przy wykorzystaniu szans jakie stwarza zmieniające 
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się otoczenie.  Jednocześnie należy podjąć działania, które zneutralizują bądź odsuną 

zagrożenia mogące pojawić się ze strony otoczenia zewnętrznego. 

        Szansą dla wsi i jej mieszkańców jest pozyskanie funduszy unijnych z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz innych dostępnych środków na 

realizację zamierzonych zadań. 

 

 

 

 

5. Wypracowanie wiodącego wizerunku Chocimia 

          Analiza zasobów miejscowości, wynikające z niej mocne i słabe strony 

wskazują na możliwości i potrzeby rozwoju miejscowości. Dla mieszkańców Chocimia 

oprócz zadań inwestycyjnych, jak np. budowa chodników, infrastruktura drogowa 

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

terenów rekreacji oraz 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.  

           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 oraz 

skorzystanie z funduszy pomocowych. 

 Wiodący wizerunek Chocimia wypracowany na warsztatach to wynik burzy 

mózgów, w trakcie której rozwiano wątpliwości dotyczące realności marzeń oraz 

konieczności tworzenia nowej wizji odnowy i rozwoju miejscowości. Zespół 

wypracował następującą wizję: 

Chocim to miejsce z zachowanym dziedzictwem kulturowym, wyposażone 

w infrastrukturę  oraz miejsca sprzyjające rekreacji i integracji.  

Miejsce, w którym żyją wielopokoleniowe rodziny oraz do którego z chęcią 

napływają nowe. To miejsce przyjazne wszystkim ludziom.  
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6. Opis i charakterystyka obszaru o szczególnym znaczeniu dla 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 

 

1) Mieszkańcy Chocimia wraz z samorządem Gminnym uznali, iż spośród 

wymienionych projektów, najpilniejszy i najważniejszy, na który będą ubiegać się o 

środki unijne, będzie projekt pod nazwą: Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Chocim. Brak wystarczającej sieci kanalizacyjnej na 

terenie Gminy Kawęczyn może negatywnie wpływać na stan środowiska naturalnego. 

Nieskanalizowani mieszkańcy Chocimia zmuszeni są do korzystania  z kanalizacji 

indywidualnej, której zbiornik często są nieszczelne, co wiąże się z realnym 

zagrożeniem przedostających się szkodliwych substancji do gleby oraz zbiorników 

wodnych. Sytuacja to rodzi ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz 

życia i zdrowia mieszkańców. 

2) Druga inwestycja, którą mieszkańcy pragną zrealizować dzięki wsparciu ze 

środków unijnych jest: Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących 

odnawialne źródła energii. Koszty energii rosną,  dla mieszkańców Chocimia 

utrzymujących się z małych gospodarstw towarowych i pracy etatowej, stanowią duże 

obciążenie dla domowych budżetów. Realizacja projektu i pozyskanie dofinansowania 

do paneli fotowoltaicznych ograniczy koszty co zwiększy jakość życia mieszkańców. 

Realizacja projektu wpłynie również na zachowanie czystości środowiska zmniejszenie 

emisji gazów cieplarnianych.  

3) Trzecią inwestycją, którą mieszkańcy pragną zrealizować dzięki wsparciu funduszy 

zewnętrznych to: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę 

placu zabaw.   W Chocimiu brakuje alternatywnych i bezpiecznych form aktywizacji 

ruchowej dzieci i młodzieży. Budowa i urządzenie placu zabaw  sprawi, że ludzie 

młodzi będą mogli spędzać czas wolny na świeżym powietrzu w sposób atrakcyjny i 

bezpieczny. Wpłynie to również na stan zdrowia mieszkańców, która część przeszła 

zakażenie wirusem Sars Cov 2 ( Covid-19). Realizacja tego zadania wpłynie również 

na integracje mieszkańców sołectwa. Ulegną poprawię stosunki międzyludzkie oraz 

odbudowane zostaną więzi społeczne.  Zagospodarowany teren będzie  lokalnym 

centrum rekreacyjnym, które uatrakcyjni ofertę turystyczną sołectwa.  
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7. Opis planowanych zadań w perspektywie 7 lat 
 

 Program działań został wypracowany, w oparciu o inwentaryzację zasobów oraz analizę słabych i silnych stron sołectwa 

Chocim. 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 

Chocimia, 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 

Poprawa jakości 
życia mieszkańców 

Komunikacja pieszych 
mieszkańców wsi  

i poprawa 
bezpieczeństwa 

2022-2028 500 000,00 
Środki własne gminy 

Środki UE 

2 

Powołanie i 
funkcjonowanie 

organizacji 
pozarządowej 

działającej na rzecz 
rozwoju sołectwa 

Poprawa jakości 
życia mieszkańców 
oraz  zaspokojenie 

potrzeb społecznych 
i kulturalnych. 

Prowadzenie działań na 
rzecz rozwoju wsi 

2022-2025 20 000,00  

3 

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 
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4 

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 

5 

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 

6 

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 
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7 

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 

8 

Budowa, 
przebudowa, remont  
sieci wodociągowej 

Poprawa jakości 
życia mieszkańców 

Bezpieczeństwo 
mieszkańców 

2022-2029 500.000,00 
Środki własne gminy 

Środki UE 

9 

Zagospodarowanie 
terenu 

rekreacyjnego wokół 
altany dla 

mieszkańców 
Chocimia 

Poprawa jakości 
życia mieszkańców 

Poprawa jakości życia 
mieszkańców. Integracja 

mieszkańców.  

2022-2029 100.000,00 
Środki własne gminy 

Środki UE 
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10. 

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/319/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

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