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WSTĘP 
 
Plan Odnowy Miejscowości Kamieniec i Plastowo (Plan, POM) jest dokumentem, który 
określa strategię działań wsi w sferze społeczno-gospodarczej na lata 2010–2017. 
Powodem aktualizacji POM (przypomnę, że uchwałą nr XXI/145/2009 Rady Gminy 
Kamieniec z dnia 25 marca 2009 r. został zatwierdzony „Planu Odnowy Miejscowości 
Kamieniec i Plastowo na lata 2009-2016”) jest chęć efektywnego pozyskiwania środków 
zewnętrznych na rzecz wsi – w szczególności pochodzących z funduszy strukturalnych  
(np. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania 
„Odnowa i rozwój wsi”. W przypadku ubiegania się o środki w ramach tego działania, 
dokument, którym jest niniejszy POM, będzie stanowił załącznik do wniosku o przyznanie 
pomocy). 
Podstawą do opracowania (aktualizacji) POM jest PROW na lata 2007-2013, Strategia 
Rozwoju Gminy Kamieniec na lata 2002-2011, Rozporządzenie MRiRW z dnia 14 lutego 
2008 r. 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 (z uwzględnieniem zmian w/w rozporządzenia). 
Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, jej sytuację społeczno-
gospodarczą, inwentaryzację zasobów służącą odnowie miejscowości, analizę SWOT, opis  
i charakterystykę obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, 
a także opis wypracowanych przez mieszkańców, planowanych zadań inwestycyjnych  
i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną, przyczyniających się do szeroko 
rozumianego rozwoju miejscowości. Ostatnie punkty Planu Odnowy Miejscowości zawierają 
opis systemu wdrażania, monitorowania, oceny realizacji POM oraz system komunikacji 
społecznej. 
POM jest dokumentem „żywym”, otwartym, który w zależności od potrzeb czy uwarunkowań 
społecznych, finansowych, gospodarczych będzie aktualizowany. Realizacja wskazanych  
w nim przedsięwzięć przyczyni się do podniesienia standardu życia oraz zwiększenia 
atrakcyjności Kamieńca i Plastowa oraz ościennych miejscowości. 
 
Plan Odnowy Miejscowości Kamieniec i Plastowo na lata 2010 – 2017 został opracowany 
przez Marcina Nowaka pracownika Urzędu Gminy Kamieniec, który pełnił rolę 
koordynatora. 
Przy opracowaniu niniejszego dokumentu niezbędna była współpraca z poszczególnymi 
pracownikami Urzędu Gminy w szczególności z Wójtem i Sekretarzem Gminy, sołtysem 
sołectwa Kamieniec, Radą Sołecką, Radnymi Gminy Kamieniec w szczególności radnymi 
okręgu wyborczego, do którego należy, Kamieniec i Plastowo, a także innymi 
niewymienionymi osobami, którym dziękuję za współpracę. 
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1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWO ŚCI, W KTÓREJ B ĘDZIE 
REALIZOWANA OPERACJA 

 
1.1. Obszar i czas realizacji Planu Odnowy Miejscowości Kamieniec i Plastowo 
 
Plan odnowy miejscowości opracowany został dla miejscowości Kamieniec i Plastowo – 
tworzą one wspólnie jedno sołectwo. 
 
Konsultacje społeczne prowadzone w ramach prac nad POM odbywały się poprzez zebrania 
wiejskie. Ważną rolę koordynacyjną i decyzyjną w pracach odgrywała Rada Sołecka, z którą 
spotykano się częściej niż tylko na zebraniach wiejskich. 
 
Podczas spotkań (konsultacji) z mieszkańcami sołectwa Kamieniec omówione zostały 
szczegółowo kwestie związane z planowanymi przedsięwzięciami w ramach odnowy 
miejscowości. Ustalona została hierarchia proponowanych do realizacji przedsięwzięć, 
sposób wdrażania, monitorowania, oceny i promocji Planu Odnowy Miejscowości. 
 
POM został przygotowany w związku z chęcią ubiegania się potencjalnych beneficjentów  
(w tym Gminy Kamieniec) o środki zewnętrzne na realizację planowanych do realizacji  
w POM przedsięwzięć, m.in. z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Opracowany dokument jest wymaganym 
załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy dla operacji realizowanej w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi”.  
 
1.2 Położenie miejscowości, przynależność administracyjna 
 
Miejscowości Kamieniec i Plastowo administracyjnie tworzą Sołectwo Kamieniec. Sołectwo 
to położone jest w północno-zachodniej części Gminy Kamieniec, która jest położona  
w Powiecie Grodziskim w Województwie Wielkopolskim.  
Sołectwo Kamieniec sąsiaduje bezpośrednio z następującymi sołectwami: Cykowo, 
Cykówiec, Wąbiewo, Parzęczewo, Wolkowo, Goździchowo, Kowalewo, Karczewo. 
 
Kamieniec jest największą miejscowością w Gminie Kamieniec, położony jest w jej północno 
– zachodniej części, przy drodze wojewódzkiej nr 308 (o przebiegu: Gostyń – Kościan – 
Grodzisk Wlkp. – Nowy Tomyśl). Miejscowość oddalona jest od miasta powiatowego 
(Grodziska Wlkp.) około 10 km. Plastowo obok miejscowości Płastowo jest najmniejszą 
miejscowością w gminie. Położone jest 2 km na wschód od Kamieńca. 
 
Sołectwo Kamieniec jest jednym z 24 sołectw, które wchodzą w skład Gminy Kamieniec.  
Położenie miejscowości w systemie osadniczym gminy przedstawia rysunek 1.1. 
 
Odległość Kamieńca od większych pobliskich ośrodków miejskich wynosi: 

• Grodzisk Wlkp. 10 km 
• Kościan   25 km 
• Poznań  45 km 
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Rysunek 1.1. Położenie miejscowości Kamieniec i Plastowo 
 

Kamieniec
Plastowo

 
Źródło: Opracowanie własne 
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1.3.Powierzchnia i struktura użytkowania gruntów 
 
Zdecydowana większość powierzchni analizowanego obszaru posiada funkcje rolnicze. 
Obrazuje to tabelka poniżej. 
 

Tabela 1.1. Wykorzystanie gruntów w miejscowości Kamieniec i Plastowo 
Wyszczególnienie ha 

 
Użytki rolne, w tym: 
           - grunty orne 
           - łąki i pastwiska 
 

 
572,07 
461,77 
110,30 

Lasy 4,50 
Nieużytki 9,93 
Tereny mieszkalne 32,09 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Gminy Kamieniec  
 
 
1.4. Ludność 
 
Tabela 1.2. Liczba osób zameldowanych na pobyt stały 

Miejscowość Stan na Liczba osób W tym kobiet 

Kamieniec 
31 grudnia 2007 r. 1069 533 
31 grudnia 2008 r. 1090 549 

Plastowo 
31 grudnia 2007 r. 10 7 
31 grudnia 2008 r. 10 7 

Źródło: Zestawienie oparte o dane Urzędu Gminy Kamieniec  
 
W miejscowości Plastowo nie nastąpiły żadne zmiany, natomiast w miejscowości Kamieniec 
na przestrzeni jednego roku zachodzące zmiany są niewielkie – mały minimalny wpływ na 
zmiany w strukturze tutejszej populacji. 
 
1.5. Historia miejscowości 
 
Pierwsza wzmianka dotycząca Kamieńca pochodzi z 1233 r., wymieniony jest w niej 
posiadacz tutejszych dóbr komes Godart de Chamenz. Z dużym prawdopodobieństwem 
można sądzić, że nazwa Kamieniec pochodzi od murowanej siedziby właściciela ówczesnych 
dóbr. W końcu XIV wieku właścicielami posiadłości byli Granowscy, a w XV i XVI wieku 
stanowiła gniazdo rodowe Kamienieckich (Kamieńskich). W połowie XIX wieku wieś była 
własnością Skórzewskich, na przełomie XIX i XX majątek należał do Niemca Schradera, a od 
1922 r. do Zygmunta Kozierowskiego.  
Przy głównym skrzyżowaniu wznosi się neogotycki kościół św. Wawrzyńca z czerwonych 
cegieł. Zbudowany w latach 1908 – 1910 kościół według projektu znanego poznańskiego 
architekta Rogera Sławskiego. Po obu stronach nawy kaplice tworzące rodzaj transeptu, od 
południa ozdobna fasad z blendami i sterczynami, w którą wtopiona jest 6-boczna wieża. Na 
zewnętrznych ścianach kościoła znajdują się tablice upamiętniające tutejszych proboszczów: 
ks. Wracisława Krzyżanowskiego (? – 1923) – budowniczego kościoła oraz ks. Jana Gudera 
(1879 – 1942), zamęczonego w obozie w Dachau. Wnętrze kościoła kryte sklepieniami 
krzyżowo – żebrowymi,  ma neogotyckie wyposażenie. Uwagę przyciąga pięknie zdobiony 
żyrandol zwisający z środkowej części sklepienia, oraz dwa mniejsze o podobnych 
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zdobieniach. Polichromia z 1913 r. pędzla Antoniego Procajłowicza z Krakowa, m.in. w łuku 
tęczowym Adoracja Hostii Św. przez 2 anioły i postacie świętych polskich. Polichromia 
została w latach 1993-1995 pieczołowicie odnowiona z inicjatywy proboszcza ks. Romana 
Białego. Po bokach 2 obrazy z lat około 1680 – 1690. Chrzcielnica późnoklasycystyczny  
z pierwszej połowy XIX wieku.  
Przy kościele wzniesiona jest kostnica z początku XX wieku, figura św. Wawrzyńca 
prawdopodobnie z XIX wieku, oraz organistówka i plebania z XIX wieku. Przy kościele 
rośnie dąb o obwodzie 480 cm. Po przeciwnej stronie głównej drogi stoi dawna karczma  
z końca XIX wieku z drewnianym gankiem. W sąsiedztwie kościoła znajduje się dawny dwór 
z drugiej połowy XIX wieku, w którym obecnie znajdują się biura. Wzdłuż murów 
kościelnych prowadzi droga do parku krajobrazowego (powierzchnia ponad 4 ha). W części 
centralnej znajdują się pozostałości grodziska pierścieniowatego o średnicy wewnętrznej 
kotlinki 60 m i zachowanymi trzema odcinkami wałów o wysokości do 10 m. na wałach rosną 
dęby o obwodach 500, 490 i 420 cm. W obrębie grodziska rośnie także lipa o 330 cm 
obwodzie oraz białodrzew o 490 cm obwodzie.  
Przy ul. Szkolnej w Kamieńcu na cmentarzu znajduje się mauzoleum rodziny Skórzewskich  
z końca XIX wieku oraz grób 15 parafian poległych w latach 1920 – 1921 w wojnie polsko – 
radzieckiej. Naprzeciwko cmentarza wznosi się okazały budynek zbudowany około 1906 r. 
Do lat 90’tych mieściła się tutaj szkoła podstawowa. Obecnie pomieszczenia są wykorzystane 
na biura oraz publiczną bibliotekę. W latach 1940 – 1941 istniała w budynku filia 
hitlerowskiego obozu jenieckiego z Wolsztyna, w której przebywało około 100 Francuzów  
(w tym 98 Murzynów), którzy byli wykorzystywani do pracy w rolnictwie. 
 
1.6. Określenie przestrzennej struktury miejscowości – elementy charakterystyczne 
miejscowości 
 
Kamieniec jest miejscowością, w której zabudowa zlokalizowana jest bezpośrednio wzdłuż 
dróg – wieś ma układ wielodrożnicowy. Istniejąca zabudowa ma charakter zwarty, zagrodowy 
(wolnostojące budynki, a w ich sąsiedztwie budynki gospodarcze), istniejąca zabudowa jest 
niemal w całości współczesna, murowana. Najstarsza część Kamieńca jest zamieszkała przez 
rolników, którzy uprawiają okoliczne pola. W obecnych rozmiarach i kształcie Kamieńca, 
rolnicy stanowią mniejszość. 
 
Elementy charakterystyczne tej miejscowości będące zabytkami zostały opisane w punkcie 
1.5. powyżej. 
 
Najstarszą częścią Kamieńca jest teren, na którym wznosi się kościół parafialny, park 
krajobrazowy, zespół dworski – zlokalizowane są one w północnej części miejscowości. 
Od placu kościelnego przez miejscowość biegnie ulica główna, która pewnie też jest 
najstarszą ulicą Kamieńca – świadczyć o tym mogą zlokalizowane przy niej stare domy 
wpisane do ewidencji zabytków. W kolejnych latach Kamienic rozbudowywał się we 
wszystkich kierunkach za wyjątkiem północy. Za terenem parku znajdują się łąki, zaniżenie 
terenu, przepływa tam także Struga Kamieniecka, która jako naturalny ciek wodny tworzy 
granicę sołectwa Kamieniec. 
Na dzień dzisiejszy najbardziej korzystne jest rozbudowywanie miejscowości (co się dzieje  
w sposób naturalny) w kierunku południowym oraz zachodnim – w niedalekiej odległości od 
drogi wojewódzkiej nr 308, która przecina Kamieniec oddzielając jego najstarszą północną 
część od młodszej południowej części.  
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2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁU ŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWO ŚCI 
KAMIENIEC I PLASTOWO 

 
2.1. Zasoby przyrodnicze 
 
2.1.1. Wody 
 
Na opisywanym terenie wody powierzchniowe to przede wszystkim Struga Kamieniecka 
(biegnie wzdłuż wschodniej granicy sołectwa). Ułamek całości stanowią kanały wodne i rowy 
melioracyjne. Do zbiorników magazynujących wodę można zaliczyć również kilka 
niewielkich stawków, rozsianych na całym opisywanym terenie, z których największy 
znajduje się w samym Kamieńcu. 
Słodką wodę do picia mieszkańcy pozyskują z oddalonej o około 3 km (wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych) stacji uzdatniania wody, na obszarze której znajdują się dwie, głębokie na 
prawie 100 m studnie. Woda dostarczana jest stamtąd siecią wodociągową m.in. do Kamieńca 
i Plastowa. Miejscowości te są niemal w 100% zwodociągowanie. 
 
2.1.2. Świat roślinny i zwierzęcy 
 
Na obszarze sołectwa Kamieniec nie ma lasów, obszary zadrzewione i zakrzewione 
występują na granicach sąsiadujących z sobą działek, na terenach łąk i pastwisk oraz wzdłuż 
ciągów komunikacyjnych. Brak wskazanych w Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy obszarów pod zalesienie na analizowanym terenie 
wskazuje, że w najbliższym czasie wskaźnik zalesienia się na nim nie poprawi. 
Zielonymi płucami sołectwa jest park krajobrazowy z połowy XIX wieku wpisany do rejestru 
zabytków. Znajduje się on w północnej części miejscowości Kamieniec. Ma powierzchnię  
ponad 4 ha. W jego centralnej części znajdują się pozostałości grodziska pierścieniowatego  
o średnicy wewnętrznej kotlinki 60 m i zachowanymi trzema odcinkami wałów o wysokości 
do 10 m. na wałach rosną dęby o obwodach 500, 490 i 420 cm. W obrębie grodziska rośnie 
także lipa o 330 cm obwodzie oraz białodrzew o 490 cm obwodzie.  
Brak terenów leśnych powoduje, że na terenie tym praktycznie nie mają swojego stałego 
miejsca pobytu większe zwierzęta. Pojawiają się one wówczas, gdy żerują i przemieszczają 
się pomiędzy terenami leśnymi, gęściej zadrzewionymi. Zwierzętami tymi są dziki, sarny, 
kozły, jenoty, lisy, borsuki.  
Południowa część Gminy Kamieniec znajduje się na obszarze NATURA 2000, jednak 
sołectwo Kamieniec jest od niej oddalone w linii prostej o około 1,5 km (po najkrótszej linii 
w jednym z punkcie). 
Naturalną granicą sołectwa (od wschodu) jest Struga Kamieniecka, wzdłuż której na całym 
odcinku (w Gminie Kamieniec) występują łąki i pastwiska. Łączą się z nią także liczne rowy 
melioracyjne.  
 
2.1.3. Surowce mineralne 
 
Na terenie miejscowości Kamieniec i Plastowo nie występują udokumentowane złoża 
surowców mineralnych. Niewielka część sołectwa znajduje się w granicach obszaru i terenu 
górniczego złoża gazu ziemnego. 
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2.2. Dziedzictwo kulturowe – zabytki  
 
Tabela 2.1. Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków 

Miejscowość Obiekt Datowanie   Nr rej. 

Kamieniec 
Kościół parafialny p.w. 
św. Wawrzyńca 

1908-1910 2231/A z 12.05.1992 r. 

Park połowa XIX wieku 1983/A z 10.12.1984 r. 
Źródło: Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków – dok. wydany przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
 
 
Tabela 2.2. Wykaz obiektów wpisanych do ewidencji zabytków 

Miejscowość Obiekt Datowanie 

Kamieniec 

Zespół Kościoła 
Parafialnego p.w. św. 
Wawrzyńca 
- kościół 
- kostnica 
- plebania 

 
 
 
1908-1910 
początek XX wieku 
początek XX wieku 

Zespół Dworski 
- dwór 
- obora I 
- obora II 
- stodoła 
- brama i ogrodzenie 
- park krajobrazowy 

 
koniec XIX wieku 
koniec XIX wieku 
koniec XIX wieku 
koniec XIX wieku 
koniec XIX wieku 
koniec XIX wieku 

Szkoła  początek XX wieku 
Posterunek Policji początek XX wieku 
Zajazd około 1905 r. 
Dom nr 12 1910 r. 
Dom nr 23 1901 r. 
Dom nr 29 koniec XIX wieku 
Dom nr 14 początek XX wieku 
Dom nr 18 początek XX wieku 

Źródło: Wykaz obiektów wpisanych do ewidencji zabytków – dok. wydany przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
 
2.3. Infrastruktura społeczna 
 
2.3.1. Oświata 
 
Na terenie miejscowości Kamieniec znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa  
i gimnazjum. Dzięki rozbudowie budynku w którym znajdowała się szkoła podstawowa  
i gimnazjum, zakończonej w 2007 r., wszystkie te placówki oświatowe znajdują się w jednym 
nowoczesnym kompleksie. Budynek ten ma bezpośrednie połączenie z salą gimnastyczną. 
Liczbę uczniów w placówkach oświatowych znajdujących się w Kamieńcu przedstawia tabela 
2.3.  
 
Edukację na poziomie ponadgimnazjalnym zapewniają głównie miasta Grodzisk Wlkp. oraz 
Kościan, w których znajdują się licea ogólnokształcące lub o określonym profilu, technika 
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oraz szkoły zawodowe. W powiecie grodziskim funkcjonuje także jedna szkoła średnia  
o profilu rolniczym w miejscowości Kotowo. 
 
Na terenie opisywanego sołectwa jak również gminy nie ma placówki oświatowej dla 
młodzieży ponadgimnazjalnej oraz brak jest szkoły wyższej (czy też jej oddziału). 
 

Tabela 2.3. Liczba uczniów w placówkach oświatowych w Kamieńcu 
 

Nazwa Placówki Liczba uczniów na dzień 
30 września 2007 

Liczba uczniów na dzień 
30 września 2008 

Szkoła Podstawowa w Kamieńcu 170 156 
Gimnazjum w Kamieńcu 187 176 

 
2.3.2. Sport 
 
W Kamieńcu są najlepsze warunki (spośród miejscowości gminnych) do uprawiania sportu. 
Sala gimnastyczna, która znajduje się przy kompleksie szkolnym w godzinach, w których 
odbywają się lekcje jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć sportowych z młodzieżą 
szkolną, a popołudniami, w weekendy i przerwy wakacyjne korzystają z niej wszyscy chętni 
miłośnicy sportu. 
Poza wspomnianą salą gimnastyczną w Kamieńcu zlokalizowany jest Stadion Sportowy 
imienia Józefa Kopaczewskiego. Został on w 2007 r. zmodernizowany. Jest to kompleks 
ogólnodostępny, na terenie którego znajdują się: boisko trawiaste do gry w piłkę nożną, 
bieżnia okólna 3-torowa 400 metrowa wokół boiska trawiastego, kort tenisowy, boisko 
wielofunkcyjne przystosowane do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę, koszykówkę. Na 
terenie kompleksu znajduje się także budynek socjalny (znajdują się w nim szatnie, natryski, 
pomieszczenie dla sędziów). 
 
2.3.3. Kultura 
 
Mieszkańcy opisywanych miejscowości jak zresztą całej Gminy Kamieniec mają bardzo 
ograniczony dostęp do obcowania, na co dzień z kulturą. Poza Gminną Biblioteką Publiczną  
w Kamieńcu, na terenie gminy brak jest innych ośrodków kulturalnych. Mieszkańcy mają  na 
swoim terenie (w miejscowości Kamieniec), do dyspozycji Gminną Bibliotekę Publiczną, 
która pełni, szeroko rozumiane funkcje społeczno-kulturalne. W kolejnych miesiącach 2010 r. 
budynek ten będzie remontowany (przystosowywany, aby był miejscem, gdzie mieszkańcy 
będą mogli się spotykać, rozwijać swoje zainteresowania, zarażać innych pomysłami, 
promować swoją miejscowość, gminę, organizować spotkania z ciekawymi ludźmi, itp). 
 
2.3.4. Organizacje pozarządowe  
 
Na terenie miejscowości Kamieniec swoją siedzibę mają następujące organizacje:  
 
Towarzystwo Sportowe Gminy Kamieniec, Celem Towarzystwa jest organizacja imprez 
sportowych skierowana dla młodzieży ponadgimnazjalnej i osób dorosłych. Towarzystwo 
Sportowe funkcjonuje w Gminie Kamieniec od kilku lat i z sukcesem cyklicznie organizuje 
na tym terenie szereg imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców. 
 
Stowarzyszenie Kobiet Gminy Kamieniec. Celami Stowarzyszenia jest: aktywizacja kobiet 
do działalności na rzecz gminy i obszarów wiejskich; stworzenie różnych form aktywnego 
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spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi, głównie kobiet, w tym środowiska 
emerytów i rencistów; integracja wsi poprzez wspólną naukę, zabawę i uczestnictwo  
w inicjatywach społecznych; promowanie wsi i gminy poprzez organizowanie imprez 
kulturalnych.  
 
Gminne Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Towarzystwo funkcjonuje od 2000 r. Działania 
Towarzystwa skierowane są na pomoc dzieciom w wieku szkolnym (podstawówka  
i gimnazjum) z terenu Gminy Kamieniec. Pomoc ta obejmuje m.in. organizowanie wspólnych 
integracyjnych wyjazdów, wycieczek dla dzieci, dofinansowanie kolonii dla 
niepełnosprawnych dzieci, organizacja korepetycji dla dzieci. 
 
Ochotnicza Straż Pożarna Kamieniec. Celem stowarzyszenia jest m.in. prowadzenie 
działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych 
przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną 
środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach 
pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, rozwijanie wśród członków 
OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej  
i rozrywkowej, działania na rzecz ochrony środowiska. 
 
Nieformalną organizacją aktywnie działającą na terenie tych miejscowości jest Koło 
Gospodyń Wiejskich. Mieszkańcy sołectwa Kamieniec są także członkami takiej organizacji 
jak CARITAS.  
Obszar Sołectwa Kamieniec pokrywa się z obszarem działania Stowarzyszenia Ziemi 
Grodziskiej Leader (stowarzyszenie to obejmuje obszar całego powiatu grodziskiego). 
 
2.3.5. Ochrona zdrowia 
 
Podstawową opiekę zdrowotną mieszkańcy Plastowa i Kamieńca mają zapewnioną przez 
Przychodnię Zespołu Lekarza Rodzinnego „SALUS” s.c. w Kamieńcu. Świadczy ona usługi 
w zakresie określonym przez NFZ dla tego typu placówek. Bezpłatnie z porady lekarzy mogą 
skorzystać mieszkańcy gminy którzy są zarejestrowani w tutejszej przychodni oraz zapisali 
się do wybranego lekarza rodzinnego. 
 
Również w Kamieńcu, prywatną praktykę lekarską ma lekarz stomatolog oraz lekarz 
ginekolog. 
 
Niestety znacznie gorszy jest dostęp do innych specjalistycznych usług lekarskich. 
Mieszkańcy całej gminy chcąc z nich skorzystać zmuszeni są dojeżdżać do większych 
ośrodków: Grodziska Wlkp., Kościana, a nawet Poznania. 
 
Na terenie miejscowości Kamieniec funkcjonują także 2 apteki. 
 
2.3.6. Bezpieczeństwo publiczne 
 
Mieszkańcom Kamieńca i Plastowa bezpieczeństwo zapewnia Posterunek Policji  
w Kamieńcu. Dodatkowo cała gmina podzielona jest na rewiry dzielnicowych (3 rewiry). Są 
to wydzielone rejony, obsługiwane przez policjantów z Powiatowej Komendy Policji  
w Grodzisku Wielkopolskim. 
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2.3.7. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym mieszkańców czuwają Ochotnicze Straże Pożarne 
z Kamieńca i innych pobliskich miejscowości oraz Jednostki Państwowej Straży Pożarnej  
z Grodziska Wielkopolskiego. 
 
2.4. Infrastruktura techniczna 
 
Na jakość życia oraz rozwój gospodarczy każdej społeczności, istotny wpływa ma istniejąca 
infrastruktura techniczna. Uzbrojenie terenu w podstawowe urządzenia infrastruktury 
technicznej oraz społecznej, stwarza stan gotowości lokalizacyjnej dla mieszkańców  
i potencjalnych inwestorów. Również część zadań publicznych wykonywana jest w oparciu  
o podstawowe urządzenia infrastruktury, a rozbudowa infrastruktury wpływa na rozwój 
gospodarki gminy.  
 
2.4.1.Wodociągi i zaopatrzenie w wodę 
 
Miejscowość Kamieniec i Plastowo włączona jest do systemu zbiorowego zaopatrzenia 
mieszkańców Gminy Kamieniec w wodę. Niemal wszystkie gospodarstwa sołectwa (oraz 
gminy) są zwodociągowanie. Woda dostarczana jest ze znajdującej się w miejscowości 
Cykowo stacji uzdatniania wody. Stan techniczny sieci wodociągowej oraz stacji jest dobry. 
W najbliższej przyszłości planowana jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Cykowie. 
Niezbędne wymagane prawem dokumenty są już przygotowane i znajdują się w tutejszym 
Urzędzie Gminy. 
 
2.4.2. Kanalizacja i gospodarka ściekowa 
 
Ze względu na duże odległości pomiędzy poszczególnymi miejscowościami gminy oraz 
ukształtowanie terenu, sieć kanalizacyjna nie jest tak rozbudowana jak sieć wodociągowa. 
Czynniki wymienione powyżej powodują, że koszt budowy i utrzymania sieci przesyłowej do 
jednej oczyszczalni jest zbyt duży i skanalizowanie w ten sposób gminy jest nierealnym 
przedsięwzięciem.  
Miejscowość Kamieniec jest w bardzo dobrej sytuacji, gdyż na jej terenie znajduje się 
oczyszczalnia ścieków. Praktycznie wszystkie gospodarstwa domowe są podłączone do sieci 
kanalizacji sanitarnej. Wyjątek stanowią nowo powstałe budynki zlokalizowane poza 
obszarem gdzie istnieje sieć. Docelowo będą one także w przyszłości podłączone do wspólnej 
sieci. W związku ze skanalizowaniem całej miejscowości nie praktykuje się budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków, co jest powszechne i propagowane w innych 
sołectwach Gminy Kamieniec. 
Miejscowość Plastowo nie jest w ogóle skanalizowana (ze względu na niewielką liczbę 
ludności gmina nie może pozwolić sobie na poniesienie kosztów budowy kanalizacji do tej 
miejscowości).  
Aby zapewnić lepsze funkcjonowanie oczyszczalni w 2008 r. zakończyła się jej rozbudowa  
o stację zlewczą ścieków. Dzięki temu będzie można w okresach większego zużycia wody 
(szczególnie w weekendy) zgromadzić ścieki i uśrednić pracę urządzeń, które je na kolejnych 
etapach oczyszczają. 
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2.4.3. Gospodarka odpadami stałymi 
 
Odpady stałe są systematycznie odbieranie z gospodarstw domowych i składowane na 
wysypiskach zlokalizowanych na terenach okolicznych gmin: Grodzisk Wielkopolski  
i Rakoniewice. 
Od 2002 r. na terenie Gminy Kamieniec prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. 
Początkowo odbierane były odpady plastikowe i szklane. Obecnie selektywna zbiórka 
prowadzona jest na terenie gminy w szerszym zakresie. Mieszkańcy segregują odpady na 
plastikowe, szklane oraz makulaturę.  
Kilka razy w roku mieszkańcy mają możliwość oddawania tzw. odpadów 
wielkogabarytowych (wszelkiego rodzaju sprzętu AGD, RTV, niepotrzebnych mebli, itp.). 
Gospodarka odpadami stałymi jest prowadzona we wszystkich miejscowościach gminy. 
 
2.4.4. Gazyfikacja – zaopatrzenie w gaz 
 
Obszar m. Plastowo i Kamieniec objęty jest siecią gazowniczą. Mieszkańcy mają możliwość 
przyłączenia się do niej. Podnosi to znacznie standard życia mieszkańców ułatwiając 
wykonywanie codziennych czynności domowych. Ponadto wykorzystywanie gazu ziemnego 
do ogrzewania domów, czy bieżącej wody pozwala obniżyć zanieczyszczenia wiążące się  
z tzw. niską emisją. 
 
2.4.5. Energetyka zaopatrzenie w energię elektryczną 
 
Sytuacja w obszarze zaopatrzenia i dostępu do energii elektrycznej mieszkańców 
opisywanego terenu jest bardzo dobra. Żadne z gospodarstw domowych nie jest pozbawione 
dostępu do elektryczności. Energia dostarczana jest do poszczególnych odbiorców poprzez 
system licznych transformatorów napowietrznymi liniami niskiego napięcia. 
 
2.4.6. Telefonizacja 
 
Na terenie m. Plastowo i Kamieniec funkcjonuje sprawny system telekomunikacyjny. 
Mieszkańców obsługuje nowoczesna centrala telefoniczna. Gospodarstwa domowe, które 
wyraziły taką wolę są podłączone do sieci telefonicznej. 
Mieszkańcy tych miejscowości nie mają także problemu z dostępem do szybkiego Internetu 
oraz z zasięgiem telefonii komórkowej (zasięg wszystkich operatorów sieci komórkowych). 
Nowoczesna automatyczna centrala telefoniczna znajduje się w Kamieńcu. 
 
2.4.7. Drogownictwo i komunikacja 
 
W układzie drogowym miejscowości Kamieniec i Plastowo funkcjonuje 3 stopniowa 
hierarchia dróg: droga wojewódzka, drogi powiatowe i drogi gminne. Przez obydwie 
miejscowości przebiega droga wojewódzka nr 308 (o przebiegu Gostyń – Nowy Tomyśl). 
Sąsiedztwo z tą drogą spowodowało, że w miejscowości Plastowo zlokalizowanych jest wiele 
podmiotów gospodarczych, a kolejne działki przeznaczane są pod działalność gospodarczą. 
Znaczna większość gospodarstw domowych zlokalizowana jest przy drogach powiatowych. 
Drogi powiatowe mają nawierzchnię asfaltową (nie są jednak w 100 % utwardzone), także  
nie wszystkie drogi gminne są utwardzone. Mimo to w okresie całego roku drogi te są 
przejezdne.  
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Zarówno w Kamieńcu jak i Plastowie zatrzymują się autobusy komunikacji 
międzymiastowej, umożliwiając dojazd do miast powiatowych (Grodziska Wlkp. i Kościana) 
oraz miasta wojewódzkiego (Poznania). 
Przez Plastowo przebiega linia kolejowa Grodzisk Wlkp. – Kościan. W samym Plastowie 
znajduje się dworzec kolejowy i bocznica. Niestety linia kolejowa jest wyłączona z ruchu 
kolejowego. Wykorzystują ją miłośnicy kolei drezynowej skupieniu w Grodziskiej Kolei 
Drezynowej – oferują oni m.in. przejażdżki zabytkowymi drezynami. 
 
2.4.8. Sytuacja mieszkaniowa 
 
W miejscowości Plastowo znajdują się trzy budynki, które posiadają funkcje mieszkalne. 
Dwa z nich wykorzystywane były dawniej przez PKP, obecnie mieszkają w nich dwie 
rodziny. W trzecim, który zawsze był własnością prywatną znajduje się także kwiaciarnia.  
W miejscowości Plastowo nie ma pustostanów jak również terenów przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe.  
 
W miejscowości Kamieniec przeważają wolnostojące budynki mieszkalne, w najstarszej 
części, gdzie zamieszkują rolnicy występuje zabudowa zagrodowa. Wśród budynków 
mieszkalnych jest kilka parterowych szeregowców, oraz jedno- i dwupiętrowych bloków 
mieszkalnych. 
 
Żadna rodzina z terenu sołectwa nie pozostaje bez dachu nad głową. 
Aktualnie na terenie sołectwa nie ma żadnego mieszkania socjalne. 
 
W obrębie miejscowości Kamieniec, są obszary, przeznaczone w aktualnym Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamieniec pod 
budownictwo mieszkaniowe. Są także uchwalone Miejscowe Plany Zagospodarowania 
Przestrzennego – obejmują one obszar około 8 ha, na którym docelowo może powstać około 
80 wolnostojących budynków mieszkalnych.  
 
2.5. Gospodarka 
 
2.5.1. Rynek pracy 
 
Mieszkańcy Kamieńca i Plastowa czerpią dochody z różnych źródeł. Część mieszkańców 
utrzymuje się z prowadzonych rodzinnie gospodarstw rolnych, większa część zatrudniona jest  
w sektorze MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw), niewielka grupa prowadzi własne firmy 
(przeważnie w sektorze handlu i usług), kilka osób znajduje zatrudnienie w funkcjonującym 
Rolniczym Kombinacie Spółdzielczym Kamieniec, jeszcze inna grupa osób utrzymuje się ze 
świadczeń emerytalnych i rentowych.  
 
2.5.2. Rolnictwo 
 
Jest to sektor, w którym zatrudnienie znajduje mniejsza część mieszkańców sołectwa, głównie 
za sprawą prowadzonych rodzinnie gospodarstw rolnych. Rozkład proporcji pomiędzy 
odsetkiem osób zatrudnionych w rolnictwie, a odsetkiem osób pracujących poza rolnictwem, 
ulega stałym zmianom. Młodzież coraz częściej decyduje się na zdobywanie wykształcenia  
i kwalifikacji, które pozwolą im podjąć pracę poza rolnictwem lub chociaż zdywersyfikować 
w przyszłości dochody (połączenie pracy na roli z pracą najemną w innych sektorach 
gospodarki). 
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Gospodarstwa, które funkcjonują, częściowo są wysoko wyspecjalizowane np. w produkcji 
mleka, żywca wieprzowego, bydła. Rolnicy Ci gospodarują na areałach, których 
powierzchnia przekracza średnią dla kraju. Pozostałą część to gospodarstwa niskotowarowe 
(lub wręcz produkujące tylko na własne potrzeby). Ponieważ Kamieniec cały czas się rozrasta 
tereny wykorzystywane rolniczo z roku na rok się kurczą. 
Uprawami, które przeważają na polach są: zboża (pszenżyto, żyto, jęczmień, pszenica, 
kukurydza), rzepak, buraki cukrowe. 
 
2.5.3. Przedsiębiorstwa 
 
W Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej w Urzędzie Gminy Kamieniec figuruje 
najwięcej podmiotów mających siedzibę na terenie miejscowości Kamieniec (są to 
zdecydowanie małe firmy – mikroprzedsiębiorstwa). Największym przedsiębiorcą jest 
Gminna Spółdzielnia z Kamieńca. Ma ona sieć sklepów na terenie całej gminy, własną 
piekarnię, oraz punkt sprzedaży artykułów przemysłowych wykorzystywanych  
w gospodarstwach rolnych, gospodarstwach rodzinnych. 
Większość stanowią podmioty działające w branży usługowej i budowlanej. 
Na terenie Plastowa znajduje się wspomniana wyżej piekarnia i punkt sprzedaży artykułów 
przemysłowych, które należą do GS Kamieniec. Poza tym funkcjonują tam: stacja paliw, 
kwiaciarnia, punkt sprzedaży środków ochrony roślin, punkt sprzedaży części rolniczych, 
punkt sprzedaży maszyn rolniczych, materiałów budowlanych, budowany jest także punkt 
gastronomiczny oraz pieczarkarnia. Plastowo jest miejscowością, której praktycznie cały 
obszar ma przeznaczenie pod działalność gospodarczą i inną oraz jest to teren na którym 
obecnie prowadzona jest działalności gospodarcza. 
Spore możliwości zakładania oraz rozwoju MŚP na terenach wiejskich daje PROW 2007-
2013 (oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, oraz  
oś 4 LEADER). 
 
2.5.4. Bezrobocie 
 
Dane statystyczne odnoszące się do bezrobocia dostępne są jedynie w ujęciu dla całej Gminy 
Kamieniec. Niemniej jednak ze względu na fakt, iż gmina ma charakter dość jednorodny 
należy przyjąć, że podane dane odnoszą się proporcjonalnie także do samej miejscowości 
Karczewo i Plastowo. 
 
Charakterystyczne dla obszarów wiejskich jest kumulowanie nadwyżek siły roboczej  
i niewystępowanie zjawisk generowania nowych miejsc pracy. Skutkuje to przeludnieniem 
agrarnym i narastaniem ukrytego bezrobocia. Ta sytuacja ulega zmianie. Rolnicy są świadomi 
korzyści, jakie płyną ze zdobytego przez dzieci wykształcenia i posyłają dzieci do szkół, 
zapewniając ciągłość nauki do 18 roku życia (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły 
ponadgimnazjalne). 
Pozyskanie szczegółowych danych opisujących strukturę bezrobocia tylko dla miejscowości 
Kamieniec i Plastowo było niemożliwe. Dostępne są dane opisujące strukturę bezrobocia dla 
obszaru całej gminy. 
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Tabela 2.4. Bezrobocie w Gminie Kamieniec w latach 2003 – 2007 
 

Stan na dzień 31.12 Liczba osób 
bezrobotnych 

2003 348 / 3884 
2004 280 / 3959 
2005 215 / 4005 
2006 153 / 4019 
2007 124 / 4055 

   Źródło: www.stat.gov.pl 
 
W kolumnie „liczba osób bezrobotnych„ podano liczbę osób bezrobotnych w Gminie 
Kamieniec oraz liczbę osób w wieku produkcyjnym (dla mężczyzn przyjęto wiek 18-64 lata, 
dla kobiet 18-59 lat). 
Na przestrzeni ostatnich 5 lat widoczna jest tendencja, zmniejszania się z każdym rokiem 
liczby osób bezrobotnych (zarejestrowanych osób pozostających bez pracy).  
 
Niestety obecna sytuacja gospodarcza na świecie, załamanie się światowego rynku 
finansowego, zapowiedzi słabszego tempa wzrostu gospodarczego, osłabienie złotego, 
sprawiają, że liczba osób bezrobotnych w kolejnych kwartałach i latach może drastycznie 
wzrosnąć. 
 
Pośrednictwem pracy dla osób z terenu Gminy Kamieniec zajmuje się Powiatowy Urząd 
Pracy w Grodzisku Wielkopolskim. 
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3. OCENA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI KAMIENIEC I PLASTOWO 
 
Dla oceny zasobów sołectwa pogrupowane zostały poszczególne zasoby i tak pogrupowane 
zasoby zostały ocenione pod kątem znaczenia dla miejscowości. Synteza oceny znalazła się  
w tabeli 3.1. 
 
Tabela 3.1. Ocena zasobów miejscowości Kamieniec i Plastowo 
 

Rodzaj zasobu Brak 
Jest o 

znaczeniu 
małym 

Jest o 
znaczeniu 

dużym 
Środowisko przyrodnicze 
• Walory krajobrazu 
• Walory świata roślinnego 
• Walory świata zwierzęcego 
• Wody powierzchniowe 
• Gleby 
• Surowce mineralne 

 
 
 
 
 
 
X 

 
X 
X 
X 
X 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 

Środowisko kulturowe 
• Walory architektury wiejskiej i osobliwości 

kulturowe 
• Walory zagospodarowania przestrzennego 
• Zabytki (pałac, zespół folwarczny) 
• Zespoły artystyczne 

 
 
 
 
 
 

 
 
X 
X 
 
X 

 
 
 
 
X 
 

Dziedzictwo religijne i historyczne 
• Miejsca, osoby i przedmioty kultu 
• Święta, odpusty, pielgrzymki 
• Tradycje, obrzędy, gwara 
• Legendy, podania i fakty historyczne 
• Ważne postacie historyczne 
• Specyficzne nazwy 

 
 
 
 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obiekty i tereny 
• Działki pod zabudowę mieszkaniową 
• Działki pod domy letniskowe 
• Działki pod zakłady usługowe i przemysł 
• Pustostany mieszkaniowe, magazynowe i 

poprzemysłowe 
• Tradycyjne obiekty gospodarskie miejscowości 

(spichlerze, kuźnie, młyny) 
• Place i miejsca publicznych spotkań 
• Miejsca sportu i rekreacji 

 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
X 

Gospodarka, rolnictwo 
• Specyficzne produkty (hodowlana, uprawy polowe) 
• Znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe 
• Możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne 

 
X 
X 
X 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sąsiedzi i przyjezdni 
• Korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, 

 
 
 

 
 
X 
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arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna) 
• Ruch tranzytowy 
• Przyjezdni stali i sezonowi 

 
 
X 

 
 

X 
 

Instytucje 
• Placówki opieki społecznej 
• Szkoły 
• Dom kultury 
• Inne 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 

 
X 
X 
X 
 

Ludzie, organizacje społeczne 
• OSP 
• KGW 
• Stowarzyszenia 
• Darczyńcy i sponsorzy 

 
 
 
 
 

 
 
X 
 
X 

 
X 
 
X 
 

Źródło: Opracowano na podstawie danych zebranych podczas zebrań z mieszkańcami 
sołectwa Kamieniec 
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4. DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI KAMIE ŃCA I PLASTOWA – JACY 
JESTEŚMY 

 
 
Tabela 4.1. Opis sytuacji Kamieńca i Plastowa 
 

Wyszczególnienie Opis 
Co je wyróżnia? Plastowo jest obok Płastowa najmniejszą miejscowością  

w Gminie Kamieniec, Kamieniec natomiast jest miejscowością 
największą. W Kamieńcu znajdują się obiekty zabytkowe, 
kompleks sportowy, park krajobrazowy. Jednak jak na taką dużą 
miejscowość brak jest np. ogólnodostępnego placu zabaw dla 
dzieci, profesjonalnie przygotowanego/zagospodarowanego 
miejsca rekreacji, które jednocześnie mogłoby być 
wykorzystywane jako miejsce organizacji dużych plenerowych 
imprez. 

Jakie pełni funkcje? Najważniejszymi są oświatowe, sportowe, mieszkaniowe, 
usługowe, rolnicze. 

Kim są mieszkańcy? W przeważającej większości są to rdzenni mieszkańcy, związani 
od pokoleń z tym terenem. Za sprawą dużej podaży i sprzedaży 
działek pod budownictwo mieszkaniowe coraz większy procent 
stanowi ludność napływowa. 

Co daje utrzymanie? Ze względu na zróżnicowanie wiekowe oraz posiadane różne 
kwalifikacje zawodowe, ludności utrzymanie daje praca najemna, 
praca na roli, prowadzenie własnych firm, świadczenia 
emerytalno-rentowe. 

Jak zorganizowani są 
mieszkańcy? 

Bez przymusu uczestniczą w zebraniach wiejskich, mają 
świadomość iż mogą wpływać na kształt swojego otoczenia. 
Młodzież potrafi się wspólnie integrować i z powodzeniem brać 
udział np. w imprezach sportowych. Mieszkańcy działają  
w organizacjach pozarządowych funkcjonujących na tym terenie, 
dużą rolę w integracji odgrywa także kościół parafialny, wokół 
także organizują są mieszkańcy. 

W jaki sposób rozwiązują 
problemy? 

Sprawy które można rozwiązać na poziomie sołectwa są 
omawiane i rozstrzygane na zebraniach wiejskich. Sprawy  
o większej złożoności mieszkańcy definiują wspólnie, bądź 
indywidualnie i przekazują je sołtysowi bądź radnym gminnym, 
którzy reprezentując sołectwo na zewnątrz w miarę swoich 
kompetencji pomagają rozwiązywać pojawiające się problemy. 

Jaki wygląd mają nasze 
miejscowości? 

Właściciele starają się dbać o swoje posesje, ulice są czyste (choć 
przydałby się ich remont, a tam gdzie pojawia się nowa 
zabudowa jest potrzeba utwardzenia dróg dojazdowych), na 
terenie sołectwa nie dochodzi do spektakularnych aktów 
wandalizmu i niszczenia mienia publicznego. Stopniowo zmienia 
się wygląd miejscowości, które z roku na rok nabierają koloru. 
Kilka miejsc wymaga poprawy estetyki (m.in. otoczenie 
budynku, który służy celom społeczno-kulturalnym, otoczenie 
budynków użyteczności publicznej, park krajobrazowy, 
otoczenie kościoła parafialnego, kilka miejsc publicznych, które 
nie są jeszcze zagospodarowane). 



Plan Odnowy Miejscowości Kamieniec i Plastowo na lata 2010 – 2017__________________ 

 21

Jakie obyczaje i tradycje 
są u nas pielęgnowane  
i rozwijane? 

Głównie związane z obrzędami religijnymi (mieszkańcy są  
w zdecydowanej większości wyznania rzymsko-katolickiego) 
oraz tradycje rodzinne i ludowe (np. powitanie wiosny, dożynki, 
odpust, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Boże Narodzenie, 
Sylwester).  

Jak wyglądają obejścia? Estetyczne, coraz bardziej zadbane. 
Jaki jest stan otoczenia 
i środowiska? 

Brak zakładów przemysłowych, segregacja odpadów, 
funkcjonująca oczyszczalni ścieków, podłączenie mieszkańców 
do kanalizacji sanitarnej, rosnąca świadomość ludności, 
powoduje, że otoczenie jak i całe sołectwo jest czyste (pewne 
obszary wymagają poprawy), w wdychanym powietrzu nie ma 
trujących gazów. Na terenie sołectwa nie wykryto ognisk 
nielegalnego składowania odpadów. 

Jakie jest rolnictwo? Niskotowarowe gospodarstwa rolne częściowo przekształciły się 
zwiększając skalę produkcji – są obecnie wysoko 
wyspecjalizowane. Pozostali rolnicy gospodarują na 
ojcowiznach, ograniczając coraz mniej opłacalną produkcję. 
Największy potencjał w tym sektorze posiada Rolniczy 
Kombinat Spółdzielczy w Kamieńcu, który gospodaruje w 5 
sołectwach Gminy Kamieniec. 

Jakie są powiązania 
komunikacyjne? 

Mieszkańcy Kamieńca i Plastowa mają do dyspozycji 
komunikację zbiorową (codziennie kursują autobusy do 
sąsiadujących miast oraz Poznania). Drogi asfaltowe przez cały 
rok są przejezdne, nie ma problemu z wydostaniem się poza 
sołectwo. Mieszkańcy z terenu sołectwa nie mają dostępu do 
komunikacji kolejowej. 

Co proponujemy 
dzieciom i młodzieży? 

Młodzież ma do dyspozycji salę gimnastyczną, stadion sportowy 
na którym znajdują się boisko do gry w piłkę nożną, kort 
tenisowy, boisko wielofunkcyjne, bieżnia 3-torowa 400 metrowa 
– obiekty zlokalizowane w miejscowości Kamieniec. Wstęp na 
stadion jest wolny od opłat. 
Niestety brak jest ogólnodostępnego placu zabaw, profesjonalnie 
przygotowanego miejsca rekreacji. Rozpoczęły się aktualnie 
prace remontowe Gminnej Biblioteki Publicznej, dzięki któremu 
zostaną oddane do użytku pomieszczenia w których będzie 
można prowadzić np. zajęcia artystyczne, spotykać się  
z ciekawymi ludźmi, mieszkańcy będą mogli spotykać się  
i rozwijać swoje zainteresowania. Aktualna oferta Gminnej 
Biblioteki Publicznej znajduje się w punkcie 6 niniejszego 
dokumentu. 

Źródło: Opracowano na podstawie danych zebranych podczas zebrań z mieszkańcami 
sołectwa Kamieniec 
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5. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWO ŚCI  
KAMIENIEC I PLASTOWO 

 
W tabeli 5.1. zebrane zostały wygenerowane przez mieszkańców silne oraz słabe strony, 
szanse i zagrożenia sołectwa Kamieniec. 
Tabela 5.1. Analiza SWOT miejscowości Kamieniec i Plastowo 

Silne strony Słabe strony 
• Brak uciążliwego dla środowiska 

przemysłu 
• Zapewniony dostęp do większości 

mediów (infrastruktura) 
• Atrakcyjne położenie w bezpośrednim 

sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 308, 
którą można dojechać do dróg wyższej 
kategorii (krajowej drogi nr 5, 32) 

• Wolne tereny pod zabudowę 
• Zorganizowana zbiórka odpadów (wraz  

z segregacją) 
• Bogata historia, zabytki architektury 

sakralnej i świeckiej  
• Kamieniec to centralna miejscowość 

gminy, ośrodek skupiający najważniejsze 
instytucje dla ludności z dobrze 
rozwiniętym rynkiem handlu i usług 

• W Kamieńcu znajduje się największa  
w skali gminy powierzchnia terenów 
objętych MPZP z przeznaczeniem pod 
budownictwo mieszkaniowe 

• Plastowo oferuje tereny pod inwestycje 
(aktywizację gospodarczą), które są 
wskazane w Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Kamieniec 

• Aktywnie działające organizacje 
pozarządowe 

• Dobrze rozwinięta opieka zdrowotna 

• Poza stadionem i salą gimnastyczną brak 
miejsca integrującego mieszkańców – 
np. ogólnodostępnego placu zabaw, 
profesjonalnie przygotowanego terenu 
rekreacji 

• Niezagospodarowane „centrum” 
miejscowości oraz park krajobrazowy 

• Pogarszający się stan infrastruktury 
drogowej 

• Małe zasoby lokalnego kapitału 
inwestycyjnego 

• Występowanie małych, średnich 
gospodarstw rolnych 

• Brak organizacji typowo młodzieżowych 
 

Szanse Zagrożenia 
• Dostępność środków zewnętrznych  

(w tym UE) 
• Rozwój regionu – całej Wielkopolski 
• Rozwój Aglomeracji Poznańskiej 
• Rozwój gospodarczy pobliskiego 

Grodziska Wlkp. (inwestycji  
w Grodziskiej Strefie Przemysłowej)  
i Kościana (który planuje kompleksowo 
przygotować tereny pod inwestycje) 

• Poprawa stanu infrastruktury społecznej  

• Migracja ludzi młodych – w tym 
specjalistów – w miejsca dające 
możliwość rozwoju 

• Niska opłacalność rolnictwa 
• Kryzys gospodarczy – osłabienie 

gospodarki 
• Wzrost bezrobocia  

Źródło: Opracowano na podstawie danych zebranych podczas zebrań z mieszkańcami 
sołectwa Kamieniec 
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6. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZN ACZENIU 
DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKA ŃCÓW 

 
Punk ten zawiera opis i charakterystykę obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na 
ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. 
Aktualnie terenami (obiektami) spełniającymi te warunki, są: 
 
I. Stadion sportowy im. Józefa Kopaczewskiego 
Obiekt ten znajduje się w północnej części miejscowości (przy ul. Grodziskiej). Na stadionie 
znajdują się: boisko trawiaste do gry w piłkę nożną (wymiary 100 x 60 m), boisko 
wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej (wymiary 42 x 25 m), kort tenisowy (wymiary 
36 x 18 m), bieżnia 3-torowa 400 metrowa o nawierzchni poliuretanowej, stanowisko do 
skoku w dal wraz z rozbiegiem oraz budynek szatniowo – socjalny (w budynku znajdują się 
szatnie dla dwóch drużyn, zaplecze sanitarne, natryski, magazynek na sprzęt sportowy, 
pomieszczenie dla sędziów). Boisko trawiaste jest oświetlone, dzięki czemu zapewnione jest 
jego użytkowanie także po zapadnięciu zmroku. Cały obiekt jest ogrodzony. 
Stadion jest ogólnodostępny, a korzystanie z niego jest bezpłatne. 
Na stadionie cyklicznie odbywają się m.in. takie imprezy rekreacyjno-sportowe jak: Turniej 
Piłki Nożnej (drużyn 11 osobowych), Gminne Zawody Lekkoatletyczne, Festyn Rekreacyjno 
Sportowy – Turniej Wsi. Są to imprezy, które skupiają społeczność całej Gminy. 
 
II. Sala gimnastyczna  
Została wybudowana w latach 90-tych ubiegłego stulecia. Zlokalizowana jest przy 
Gimnazjum im. Jana Pawła II, Szkole Podstawowej oraz Przedszkolu Gminnym. Podczas 
zajęć szkolnych korzystają z niej przede wszystkim dzieci i młodzież ucząca się  
w placówkach oświatowych z Kamieniec. Po zajęciach szkolnych sala jest ogólnodostępna  
i służy wszystkim mieszkańcom Gminy. W obiekcie tym cyklicznie odbywają się takie 
imprezy rekreacyjno sportowe jak: Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym oraz Turniej 
Piłki Siatkowej.  
 
III. Gminna Biblioteka Publiczna 
Jeszcze do niedawna w budynku, w którym ma siedzibę Gminna Biblioteka Publiczna 
rozbrzmiewał dźwięk szkolnego dzwonka (znajdował się tam szkoła podstawowa). Uchwałą 
nr X/73/2007 Rady Gminy Kamieniec z dnia 8 listopada 2007 r. utworzona została Gminna 
Biblioteka Publiczna działająca w formie samorządowej instytucji kultury (osobowość 
prawną uzyskała 1 stycznia 2008 r.) Do zadań tej instytucji należy m.in. gromadzenie, 
opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych; udostępnianie 
zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz; organizacja szkoleń i doskonalenia 
zawodowego; organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących 
popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy; 
podejmowanie innych zadań dla zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy. Reasumując 
GBP prowadzi działalność służącą zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, oświatowych, 
informacyjnych, samokształceniowych społeczności Gminy oraz uczestniczy  
w upowszechnianiu wiedzy i kultury. 
Aktualnie przy GBP działa 10 różnych grup: prowadzone są warsztaty teatralno-wokalne dla 
młodzieży; działa koło plastyczne; odbywają się warsztaty kabaretowo-gwarowe „Swojaki”; 
prowadzony jest taniec współczesny dla dzieci i młodzieży; prowadzona jest nauka gry na 
keyboardzie oraz nauka gry na akordeonie; działa zespół biesiadno-ludowy „Zgoda”; 
prowadzony jest kurs języka angielskiego; utworzył się i trenuje zespół muzyczny. 
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Mieszkańcy Gminy mogą w GBP korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu (do 
dyspozycji jest sala z 7 komputerami, drukarkami oraz ksero). 
Plany Biblioteki na 2010 r. to m.in. organizacja przeglądu pt. „Wernisaż talentów” (będzie to 
prezentacja dorobku artystycznego kół, warsztatów i zespołów działających przy Bibliotece), 
planowana jest nauka gry na gitarze oraz spotkania z „ludźmi sztuki” dla uczniów szkół  
i wszystkich mieszkańców Gminy. 
 
IV. Ko ściół parafialny pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Kamieńcu 
Przy głównym skrzyżowaniu wznosi się neogotycki kościół św. Wawrzyńca z czerwonych 
cegieł. Zbudowany w latach 1908 – 1910 kościół według projektu znanego poznańskiego 
architekta Rogera Sławskiego. Po obu stronach nawy kaplice tworzące rodzaj transeptu, od 
południa ozdobna fasad z blendami i sterczynami, w którą wtopiona jest 6-boczna wieża. Na 
zewnętrznych ścianach kościoła znajdują się tablice upamiętniające tutejszych proboszczów: 
ks. Wracisława Krzyżanowskiego (? – 1923) – budowniczego kościoła oraz ks. Jana Gudera 
(1879 – 1942), zamęczonego w obozie w Dachau. Wnętrze kościoła kryte sklepieniami 
krzyżowo – żebrowymi,  ma neogotyckie wyposażenie. Uwagę przyciąga pięknie zdobiony 
żyrandol zwisający z środkowej części sklepienia, oraz dwa mniejsze o podobnych 
zdobieniach. Polichromia z 1913r. pędzla Antoniego Procajłowicza z Krakowa, m.in. w łuku 
tęczowym Adoracja Hostii Św. przez 2 anioły i postacie świętych polskich. Polichromia 
została w latach 1993-1995 pieczołowicie odnowiona z inicjatywy ówczesnego proboszcza 
ks. Romana Białego. Po bokach 2 obrazy z lat około 1680 – 1690. Chrzcielnica 
późnoklasycystyczny z pierwszej połowy XIX wieku.  
Przy kościele wzniesiona jest kostnica z początku XX wieku, figura św. Wawrzyńca 
prawdopodobnie z XIX wieku, oraz organistówka i plebania z XIX wieku. 
Ponieważ niemalże wszyscy mieszkańcy sołectwa (a także gminy) są wyznania rzymsko – 
katolickiego kościół pełni w ich życiu bardzo ważną rolę. Ludność spotyka się w kościele 
głównie podczas nabożeństw. Integracja osób odbywa się także np. podczas pracy na rzecz 
parafii – wiele osób działa w radzie duszpasterskiej oraz ekonomicznej – oraz dzięki 
organizowanym imprezom okolicznościowym np. koncertom organowym. 
 
V. Park krajobrazowy 
Wzdłuż murów kościelnych prowadzi droga do parku krajobrazowego (powierzchnia ponad  
4 ha). W części centralnej znajdują się pozostałości grodziska pierścieniowatego o średnicy 
wewnętrznej kotlinki 60 m i zachowanymi trzema odcinkami wałów o wysokości do 10 m. na 
wałach rosną dęby o obwodach 500, 490 i 420 cm. W obrębie grodziska rośnie także lipa  
o 330 cm obwodzie oraz białodrzew o 490 cm obwodzie. 
W parku cyklicznie odbywa się Turniej Piłki Siatkowej Drużyn OSP, oprócz tego odbywają 
się w nim rokrocznie latem imprezy taneczne, okolicznościowe imprezy gminne np. we 
wrześniu 2009 r. odbyła się część imprez związanych z uroczystościami obchodów 
ustanowienia herbu i flagi Gminy. 
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7. WIZJA ROZWOJU MIEJSCOWO ŚCI – NASZA MIEJSCOWO ŚĆ ZA 8 LAT 
 
Mieszkańcy sformułowali opinie dotyczące wizji miejscowości w perspektywie ośmioletniej 
(obejmującej lata 2010 – 2017). Sformułowane opinie odpowiadają wizji miejscowości. 
Marzę, aby Kamieniec był nowoczesną i znaną w powiecie miejscowością, będącą centrum 
handlowo-usługowym, rekreacyjnym i kulturalnym Gminy. 
 
Byłbym szczęśliwy , gdyby zwiększona aktywność mieszkańców i podmiotów zewnętrznych 
prowadziła do rozwoju gospodarczego miejscowości i poprawy życia jej mieszkańców. 
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8. WIZJA STANU DOCELOWEGO –  JAKI POWINIEN BY Ć KAMIENIEC  
I PLASTOWO ZA KILKA LAT? 

 
Ta część POM prezentuje wizję stanu docelowego Kamieńca i Plastowa. Analiza dokonana 
została na podstawie rzeczywistych poglądów mieszkańców na potrzeby mające wpływ na 
poprawę jakości życia.  
Podsumowanie zaproponowanych propozycji zostało wynotowane w punktach poniżej. 
 
I Co powinno ją wyróżniać? 

1. Wyremontowane i dobrze wyposażone pomieszczenia w Gminnej Bibliotece 
Publicznej pełniące funkcje społeczno-kulturalne 

2. Zagospodarowane miejsca publiczne np. przy ul. Stawowej mógłby powstać teren 
rekreacji, przy ul. Rolnej mógłby zostać zbudowany plac zabaw 

3. Wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa 
4. Duże zaangażowanie społeczeństwa na rzecz rozwoju miejscowości 
5. Dobry stan infrastruktury – utwardzona droga dojazdowa do każdej posesji 
6. Miejscowość posiadająca nowoczesną infrastrukturę pełniącą funkcje rekreacyjne, 

sportowe, społeczno-kulturalne 
7. Estetyczny wygląd 
8. Wysokie bezpieczeństwo 

 
II  Jakie powinna pełnić funkcje? 

1. Mieszkaniowe, usługowo-handlowe, rekreacyjno-sportowe – Kamieniec  
2. Działalności gospodarczej (małe zakłady produkcyjne, magazyny, nieuciążliwy 

przemysł) – Plastowo 
3. Działalność organizacji pozarządowych powinna integrować lokalną społeczność, 

prowadzić do rozwoju miejscowej kultury  
4. Zapewniać dobre warunki do zamieszkania i aktywnego spędzania wolnego czasu 

 
III Kim maj ą być mieszkańcy? 

1. Dobrze wykształconymi specjalistami  
2. Nowoczesnymi przedsiębiorcami, rolnikami 

 
IV Co powinno dawać  utrzymanie? 

1. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej 
2. Praca najemna zgodna z posiadanymi kwalifikacjami 
3. Praca w nowoczesnych gospodarstwach rolnych 

 
V W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i jej mieszkańcy? 

1. Zaangażowani w działalność organizacji pozarządowych 
2. W Kamieńcu prężnie funkcjonuje instytucja kultury organizując czas wolny 

mieszkańcom w każdym przedziale wiekowym 
3. Mieszkańcy zaangażowani w promocję swojej małej ojczyzny 

 
VI W jaki sposób powinny być rozwiązywane problemy? 

1. Podczas zebrań wiejskich, wspólnie dyskutując wypracowywane są kompromisowe 
rozwiązania 

2. Mieszkańcy rozmawiają bezpośrednio z radnymi samorządowymi szczebla gminnego, 
powiatowego, wojewódzkiego prosząc o pomoc w rozwiązaniu problemu, który 
wystąpił 
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3. Społeczność aktywnie uczestniczy w pracach organu uchwałodawczego gminy, 
powiatu, województwa lobbując propozycje związane z rozwojem miejscowości, 
gminy oraz działania prewencyjne pozwalające zapobiegać powstawaniu mogących 
wystąpić problemów i zagrożeń 

 
VII Jak powinna wyglądać nasza miejscowość? 

1. Miejsca publiczne mają być bezpieczne i zadbane, w otoczeniu budynków 
użyteczności publicznej powinno znajdować się dużo zieleni 

2. Z odnowionym „centrum” wsi oraz zagospodarowanym parkiem krajobrazowym, 
który pełnił będzie funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe 

3. Wyeksponowane zabytki oraz ciekawie architektonicznie budowle 
4. Obejścia prywatnych posesji powinny być czyste z dużą ilością zieleni. Domy i 

mieszkania wyposażone w nowoczesne media. 
 
VIII Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas pielęgnowane i rozwijane? 

1. Kultywowane mają być tradycje dotychczas pielęgnowane 
 
IX Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? 

1. Dzięki zrównoważonemu rozwojowi, środowisko jest nieskażone 
2. Monitorowanie zobowiązań mieszkańców co do segregacji odpadów stałych oraz 

legalnego zrzutu nieczystości do oczyszczalni wpływa na ograniczanie degradacji 
środowiska  

3. Zachowanie czystego środowiska jest możliwe dzięki ciągłym inwestycjom w 
kanalizację sanitarną oraz burzową. 

 
X Jakie ma być rolnictwo? 

1. Wysoko specjalistyczne, rentowne, nowoczesne, dostosowane do unijnych wymogów, 
zapewniające stałe dochody 

2. Gmina dba o młodych wykształconych rolników 
 
XI Jakie mają być powiązania komunikacyjne? 

1. Zwiększenie ilości dróg utwardzonych 
2. Zwiększone bezpieczeństwo na drogach prowadzących do dróg wyższego rzędu 

(krajowych, ekspresowych) 
3. Zwiększona ilość przejazdów komunikacją zbiorową (autobusową) w pełni zaspokaja 

potrzeby mieszkańców w tym zakresie 
 
XII Co proponujemy dzieciom i młodzieży? 

1. Wszyscy chętni miłośnicy sporu mają możliwość skorzystania z sali gimnastycznej, 
stadionu sportowego. Najmłodsi mają do dyspozycji plac zabaw. 

2. Po godzinach zajęć szkolnych dzieciom i młodzieży czas wolny zajmują zajęcia 
organizowane w prężnie funkcjonującej instytucji kultury. 

3. Wszystkim mieszkańcom służy park krajobrazowy oraz teren rekreacyjny przy 
kompleksie szkolnym w Kamieńcu. 
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9. OPIS PLANOWANYCH ZADA Ń INWESTYCYJNYCH I PRZEDSI ĘWZI ĘĆ 
AKTYWIZUJ ĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALN Ą. HIERARCHIZACJA 

PRZEDSIĘWZI ĘĆ 
 
Dokonując hierarchizacji przedsięwzięć podjęto następujące działania (etapy hierarchizacji): 
- określono przedsięwzięcia do realizacji na terenie miejscowości Kamieniec. 
- wybrano kryteria oceny poszczególnych przedsięwzięć 
- opracowano Zasady Przyznawania Punktów w odniesieniu do każdego kryterium 
- kryteriom przypisano wagi 
- oceniono przedsięwzięcia ze względu na wyznaczone kryteria 
- dla zhierarchizowanych przedsięwzięć opracowano harmonogram ich realizacji 
 
Etap I. Określenie przedsięwzięć do realizacji na terenie miejscowości Kamieniec 
Podczas rozmów na zebraniach wiejskich, rozmów przedstawicieli władz z radą sołecką  
i radnymi z okręgu wyborczego Kamieniec, wyłonione zostały, najbardziej oczekiwane przez 
mieszkańców przedsięwzięcia, określono ich cele, zakres oraz zaproponowano ich budżet. 
 
Etap II. Wybór kryteriów oceny poszczególnych przedsięwzięć 
Kryteria oceny przedsięwzięć zostały tak zaproponowane, aby maksymalnie zobiektywizować 
proces ich hierarchizacji. Kryteria dotyczą: zgodności z dokumentami strategicznymi Gminy 
Kamieniec, stanu przygotowania przedsięwzięcia, wpływu na środowisko naturalne, zasięgu 
oddziaływania, aspektu rozwojowego miejscowości, możliwości sfinansowania ze źródeł 
zewnętrznych, wpływu na aktywizację społeczności lokalnej. 
 
Etap III. Opracowanie Zasad Przyznawania Punktów (ZPP) 
W ramach każdego z kryteriów przyznawane będą punkty w skali od 0 do 3 (tzn. 0 lub 1 lub 2 
lub 3 punkty), według przygotowanych Zasad Przyznawania Punktów (ZPP). Zasady te 
zostały tak opracowane, aby proces oceny przedsięwzięć przebiegał w sposób obiektywny,  
a cały tok postępowania był maksymalnie przejrzysty i czytelny. 
 
Etap IV. Przypisanie wag poszczególnym kryteriom 
Wraz z zestawem kryteriów przygotowany zostanie zaproponowany dla każdego kryterium 
tzw. „czynnik ważenia”. Wartość czynnika zawierać się będzie w zakresie od 10 do 20 (tzn. 
10 lub 15 lub 20). Wartość czynnika odzwierciedlać będzie wagę znaczenia, jaką dla 
mieszkańców sołectwa Kamieniec ma przedmiotowe kryterium na odnowę miejscowości.  
 
Etap V. Ocena przedsięwzięć ze względu na wyznaczone kryteria 
Wartość punktów, przyznanych danemu kryterium (każdorazowo dla każdego  
z przedsięwzięć), zostanie przemnożona przez wagę danego kryterium. W ten sposób będzie 
można wyznaczyć sumę ważoną dla każdego przedsięwzięcia, która przełoży się 
bezpośrednio na ustalenie jego hierarchii wśród pozostałych zaproponowanych 
przedsięwzięć. 
 
Etap VI. Opracowanie harmonogramu realizacji zhierarchizowanych przedsięwzięć 
Po ustaleniu hierarchii przedsięwzięć, zaproponowany zostanie przez Radę Sołecką 
harmonogram ich realizacji. Z propozycją harmonogramu zapozna się Wójt oraz Skarbnik 
Gminy. Razem zastanowią się jak można go wkomponować w istniejący budżet oraz plany 
wieloletnie. Wspólnie z Radą Sołecką wypracowane zostanie rozwiązanie satysfakcjonujące 
każdą ze stron - musi ono odnosić się do realnych możliwości jakie daje aktualny budżet 
i plany finansowe odnoszące się do przyszłości.  
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9.1. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących 
społeczność lokalną obejmujących lata 2010 – 2017 
 
Poniżej zebrane i szczegółowo opisane zostały, zadania remontowe oraz inwestycyjne, które 
zdaniem mieszkańców sołectwa Kamieniec są niezbędne dla zapewnia rozwoju i podniesienia 
jakość życia mieszkańców.  
Informacje poniższe są zebraniem wypowiedzi, oczekiwań wyrażanych przez mieszkańców 
sołectwa Kamieniec. Zostały one wypracowane podczas rozmów na zebraniach wiejskich, 
rozmów z Radą Sołecką oraz radnymi z okręgu wyborczego Kamieniec. 
Wskazane zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące lokalną społeczność zostały 
zaproponowana do realizacji w okresie 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości. 
Za najważniejsze dla sołectwa uznano dziesięć opisanych poniżej operacji (projektów, 
przedsięwzięć, inwestycji, zadań). 
Kolejność zadań jest przypadkowa. Ustalenie ich kolejność zgodnie z przyjętymi priorytetami 
rozwoju miejscowości zostało zaprezentowane w dalszej części POM. 
 

A) Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kamieniec 

 
Cel projektu:  poprawa jakości życia mieszkańców przez zaspokojenie potrzeb 
społecznych mieszkańców 
Przewidywany okres realizacji: 2010-2012 r. 
Koszt projektu (ze wskazaniem źródeł finansowania): 153.000 zł (budżet Gminy 
Kamieniec + środki z PROW dla działania „Odnowa i rozwój wsi”). 
 
Szczegółowy opis zadania znajduje się w punkcie 9.4 niniejszego Planu Odnowy 
Miejscowości. 
 

B) Budowa chaty biesiadnej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne, 
wraz z infrastruktur ą techniczną oraz ścieżki spacerowej w miejscowości 

Kamieniec  
 
Cel projektu:  poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie ich potrzeb 
społecznych i kulturalnych, budowa potencjału rekreacyjnego  
Przewidywany okres realizacji: 2010-2012 r. 
Koszt projektu (ze wskazaniem źródeł finansowania): 800.000 zł (budżet Gminy 
Kamieniec (w tym środki z Funduszu Sołeckiego) + środki z PROW dla działania 
„Odnowa i rozwój wsi” + wolontariat mieszkańców sołectwa). 
 
Szczegółowy opis zadania znajduje się w punkcie 9.4 niniejszego Planu Odnowy 
Miejscowości. 
 

C) Remont dachu i elewacji zabytkowego kościoła parafialnego w Kamieńcu 
wraz z podświetleniem jego elewacji 

 
Cel projektu:  ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 
Przewidywany okres realizacji: 2011-2013 r. 
Koszt projektu (ze wskazaniem źródeł finansowania): 250.000 zł (parafia pod 
wezwaniem św. Wawrzyńca w Kamieńcu + środki zewnętrzne np. będące w dyspozycji 
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sejmiku województwa wielkopolskiego, środki pochodzące z PROW dla działania 
„Odnowa i rozwój wsi”, inne zewnętrzne źródła). 
 
Dziedzictwem kultury materialnej w postaci zabytków architektury sakralnej na terenie 
Kamieńca jest kościół parafialny pod wezwaniem św. Wawrzyńca. Jest to obiekt wpisany do 
rejestru zabytków. W 2010 r. kościół będzie miał 100 lat od momentu oddania go do 
użytkowania. W tak długim okresie stan techniczny tego zabytkowego obiektu ulegał stałej 
degradacji. Najpilniejszą potrzebą związaną z ochroną tego cennego obiektu i podniesieniem 
jego stanu technicznego jest wymiana pokrycia połaci dachowych wieży. Stanowiąc 
najwyższy element kościoła, o bardzo ostrym kącie nachylenia dachu ciągle zdarza się, że 
podczas silnego wiatru dachówki i gąsiory ześlizgują i trzeba je na bieżąco uzupełniać – 
uzupełniane dachówki mają inne odcienie od dachówek położonych pierwotnie.  
Wymiana pokrycia połaci dachowych wieży spowoduje poprawę jej estetyki i przede 
wszystkim zabezpieczy więźbę dachową przed jej zaciekaniem i korodowaniem. 
Jednocześnie przydałby się remont co najmniej elewacji frontowej kościoła. Uzupełnienia 
wymagają ściany i tynki. 
Elementem elewacji kościoła jest zegar, którego mechanizm po dziesiątkach lat działania 
wymaga renowacji. Wskazówki i cyfry zegara, które narażone są na działanie warunków 
atmosferycznych wymagają natychmiastowego odnowienia. Elementem który należy poddać 
remontowi jest także dzwon znajdujący się w kościelnej wieży. 
Kościół usytuowany jest przy drodze wojewódzkiej. Po wykonaniu remontu wieży i elewacji  
zasadne byłoby wykonanie podświetlenia jego elewacji. Stałby się wizytówką Kamieńca, 
którą mogliby podziwiać wszyscy przejeżdżający drogą wojewódzką. 
 

D) Przystosowanie parku krajobrazowego w Kamieńcu do celów rekreacyjnych 

 
Cel projektu:  Rozszerzenie oferty spędzania wolnego czasu w Kamieńcu  
Przewidywany okres realizacji: 2013-2014 r. 
Koszt projektu (ze wskazaniem źródeł finansowania): 80.000 zł (koszty pokryje Gmina 
Kamieniec będąca właścicielem parku) 
 
W najstarszej części Kamieńca znajduje się XIX wieczny park krajobrazowy. W jego 
centralnej części znajdują się pozostałości grodziska pierścieniowatego o średnicy 
wewnętrznej kotlinki 60 m i zachowanymi trzema odcinkami wałów o wysokości do 10 m. na 
wałach rosną dęby o obwodach 500, 490 i 420 cm. W obrębie grodziska rośnie także lipa o 
330 cm obwodzie oraz białodrzew o 490 cm obwodzie. Park jest wpisany do rejestru 
zabytków. Jest to kilkuhektarowy zadrzewiony, dziś zaniedbany i nieuporządkowany teren. 
Nie ingerując w istniejące zadrzewienie można w parku wyznaczyć ścieżki spacerowe, 
zamontować ozdobne lampy parkowe oraz ławki, aby stał się miejscem, w którym całe 
rodziny będą spędzały choć trochę swojego wolnego czasu na łonie natury. Nie ma na terenie 
sołectwa drugiego tak atrakcyjnego miejsca, które poprzez drobne zabiegi można 
zaadoptować do celów rekreacyjno-wypoczynkowych. 
Należy pamiętać, aby wszystkie prace wykonywane w parku były opiniowane przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
 

E) Budowa i remont chodników wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych 

 
Cel projektu:  poprawa bezpieczeństwa, podniesienie jakości życia mieszkańców 
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Przewidywany okres realizacji: 2013 – 2016 r. 
Koszt projektu (ze wskazaniem źródeł finansowania): 200.000 zł (koszty związane  
z realizacją zadania pokrywane będą z budżetów właścicieli poszczególnych odcinków 
chodników, właściciele gruntów na których powstaną nowe chodniki) 
 
Na terenie Kamieńca wzdłuż przeważającej większości ciągów komunikacyjnych są 
wybudowane chodniki. Niestety ich stan jest różny. Najbardziej zaniedbany jest chodnik 
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 308. Na pewnych odcinkach chodnik jest bardzo zniszczony  
i praktycznie nie spełnia swojej funkcji. Ponieważ przy  drodze wojewódzkiej zlokalizowany 
jest przystanek autobusowy, posterunek policji, stadion sportowy, agencja PKO, kościół 
parafialny, chodnik ten jest bardzo ważnym ciągiem pieszym i wymaga bezzwłocznego 
remontu. Remontując chodnik należy jednocześnie zamontować na całej jego długości 
barierki bezpieczeństwa separujące go od drogi wojewódzkiej. 
W części miejscowości gdzie, powstaje nowa zabudowa, wydzielane są działki pod 
budownictwo mieszkaniowe należy w miarę możliwości i potrzeb kontynuować dalszą 
budowę chodników. Stare i zniszczone odcinki należy w miarę posiadanych środków 
wyremontować przywracając im wartości użytkowe. 
 

F) Remont i budowa nowych odcinków kanalizacji deszczowej 

 
Cel projektu:  poprawa bezpieczeństwa, ochrona wód powierzchniowych 
Przewidywany okres realizacji: 2013 – 2016 r. 
Koszt projektu (ze wskazaniem źródeł finansowania): 230.000 zł (z budżetu Gminy 
Kamieniec) 
 
Brak kanalizacji deszczowej powoduje, że w okresie nagłych i intensywnych opadów 
deszczu, wody opadowe spływają bezpośrednio na wąskie pobocza, zalegają na jezdni lub 
chodnikach. Jest to bardzo niekorzystna sytuacja, gdyż woda opadowa spływając ulicami, 
spłukuje je z zanieczyszczeń (plam paliwa, olejów) i później przesiąkając do gleby wyrządza 
niepowetowane straty w środowisku. Istniejące odcinki kanalizacji deszczowej wymagają 
remontu i bieżącej wymiany separatorów. Wody opadowe zalegające na poboczach i samej 
jezdni stwarzając dodatkowe niebezpieczeństwo dla poruszających się jezdnią (równolegle do 
jezdni) pieszych. 
Zadanie polegało będzie na budowie nowych odcinków kanalizacji deszczowej, rynsztoków 
ściekowych i połączeniu ich z istniejącymi odcinkami kanalizacji deszczowej oraz remoncie 
istniejącej kanalizacji deszczowej celem stworzenia szczelnego systemu zbierania, 
gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych. 
 

G) Przebudowa parkingu przy kościele parafialnym, budowa parkingów przy 
ulicach: Grodziskiej, zbiegu Szkolnej i Polnej oraz zbiegu 1000-lecia Państwa 

Polskiego i Polnej 
 
Cel projektu:  poprawa bezpieczeństwa 
Przewidywany okres realizacji: 2010 – 2014 r. 
Koszt projektu (ze wskazaniem źródeł finansowania): 160.000 zł (koszty spadną na 
właścicieli gruntów, na których zlokalizowane są parkingi oraz te, na których mają 
powstać parkingi – Gmina Kamieniec, parafia pod wezwaniem św. Wawrzyńca  
w Kamieńcu). 
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Parking przy kościele parafialnym jest położony w centrum miejscowości. Jego nawierzchnia 
jest już spękana, nierówna, występują załamania. Istniejąca nawierzchnia asfaltowa nie 
nawiązuje w żaden sposób do znajdującego się obok neogotyckiego kościoła. Ze względu, iż 
parking znajduje się w centrum miejscowości oraz dodatkowo przy najbardziej ruchliwej 
drodze przebiegającej przez Kamieniec, dzięki remontowi mógłby on stać się wizytówką 
Kamieńca. Oprócz wydzielonych miejsc postojowych na palcu, planowane jest usytuowanie 
ozdobnych lamp parkowych, ławek parkowych oraz wyznaczenie miejsca i nasadzenie 
wieloletniej zieleni ozdobnej. 
Remont tego parkingu i nowe rozmieszczenie miejsc postojowych, ławek i lamp parkowych 
spowoduje fizycznie zmniejszenie ilości powierzchni dla parkujących pojazdów. Aby 
zrekompensować mniejszą ilość miejsc parkingowych potrzebne jest wybudowanie nowego 
parkingu, który zaspokoiłby istniejące potrzeby. 
Dotychczasowe przyzwyczajenia kierowców, którzy w razie baku miejsca na parkingu 
parkują auta wzdłuż drogi wojewódzkiej, muszą być wyeliminowane, aby podnieść 
bezpieczeństwo. Budowa nowych miejsc postojowych pomoże wyeliminować ten problem. 
Planowana jest także budowa miejsc parkingowych u zbiegu ulic Szkolnej i Polnej oraz 
zbiegu ulic 1000-lecia Państwa Polskiego i Polnej. Przy tych ulicach znajduje się cmentarz 
parafialny. Przy cmentarzu nie ma w tej chwili żadnych miejsc postojowych. Tutejsza parafia 
jest natomiast właścicielem działki sąsiadującej z cmentarzem, którą w części można byłoby 
przeznaczyć na budowę parkingu, a pozostałą część pozostawić na ewentualną rozbudowę 
cmentarza w przyszłości. 
Budowa miejsc postojowych polegałaby na utwardzeniu terenu kostką brukową 
i wyznaczenie wjazdu praz wyjazdu na drogę gminną. 
 

H) Przebudowa skrzyżowania ul. Głównej i ul. Grodziskiej w Kamieńcu 

 
Cel projektu:  poprawa bezpieczeństwa 
Przewidywany okres realizacji: 2010 r. 
Koszt projektu (ze wskazaniem źródeł finansowania): 160.000 zł (środki b ędące  
w dyspozycji Zarząd Dróg Wojewódzkich przy wsparciu środków z budżetu Gminy 
Kamieniec) 
 
Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w centrum Kamieńca od wielu lat prosi 
się o przebudowę. Droga wojewódzka jest najbardziej ruchliwą – przelotową – drogą 
biegnącą przez miejscowość jak i całą gminę. Pomimo ograniczenia prędkości, które 
obowiązuje w terenie zabudowanym, kierowcy jeżdżą bardzo nierozważnie, co zwiększa 
zagrożenie dla oczekujący na skręt w lewo. W celu podniesienia bezpieczeństwa na 
problemowym skrzyżowaniu planowane jest zbudowanie tzw. „lewoskrętu” dla pojazdów 
skręcających w lewo, lepszego oznakowania wymagają znajdujące się w pobliżu 
skrzyżowania przejścia dla pieszych, planowane jest zainstalowanie pionowych znaków 
pulsacyjnych, potrzebne jest także odpowiednie zabezpieczenie pieszych poruszających się 
wzdłuż drogi wojewódzkiej w okolicach skrzyżowania poprzez zamontowanie barierek 
ochronnych. 
 
 

I) Rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej z zapleczem oraz infrastrukturą 
techniczną w Kamieńcu – ul. Słoneczna 

 
Cel projektu:  poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy 
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Przewidywany okres realizacji: 2012–2014 r. 
Koszt projektu (ze wskazaniem źródeł finansowania): 1.200.000,00 zł (budżet Gminy 
Kamieniec + np. środki z WRPO na lata 2007 – 2013, lub będące w dyspozycji 
Departamentu Sportu UMWW) 
 
Na jakość kształcenia w placówkach oświatowych wpływ ma również infrastruktura 
sportowa, która jest ściśle powiązana z infrastrukturą edukacyjną. Ciasna sala gimnastyczna 
powoduje, że zajęcia z wf’u odbywają się na świeżym powietrzu (gdy jest pogoda), lub w 
niepełnym wymiarze aby dać możliwość poćwiczenia innym grupom dzieci, zajęcia sportowe 
są uboższe w formie, nie rozwijają młodzieży i nie zaspakajają ich aspiracji sportowych 
(młodzież ma nierówne szanse uczestniczenia w sportowych imprezach na szczeblu lokalnym 
nie wspominając o szczeblu wojew. i krajowym). 
Realizacja proj. przyczyni się do przeciwdziałania marginalizacji sportowej młodzieży  
z obszarów wiejskich. Stworzy podstawy do wzrostu aktywności sportowej szkoły. 
 

J) Budowa zbiornika retencyjnego na Strudze Kamienieckiej 

 
Cel projektu:  wyhamowanie niekorzystnego obniżania poziomu wód gruntowych, 
zapobieganie stratom będących bezpośrednim skutkiem braku retencji na terenie gminy 
Przewidywany okres realizacji: 2012 – 2017 r. 
Koszt projektu (ze wskazaniem źródeł finansowania): 2.000.000 zł (budżet Gminy 
Kamieniec + środki zewnętrzne przeznaczane na dofinansowanie budowy zbiorników 
małej retencji wody) 
 
Na terenie Gminy Kamieniec nie ma żadnego większego zbiornika wodnego. Budowa 
zbiornika retencyjnego, mogłaby stanowić ochronę przed ewentualną powodzią lub suszą. 
Powstanie zbiornika poprawiłoby jednocześnie walory środowiska naturalnego. W ostatnich 
dziesięcioleciach województwo wielkopolskie zawsze dotykały susze, powodując 
niekorzystne obniżenie poziomu wód gruntowych. Według opracowanej przez Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 1997 r. tzw. „Hierarchii potrzeb 
obszarowych małej retencji” województwo wielkopolskie zostało sklasyfikowane do 1 grupy 
województw o niedoborach wód powierzchniowych i związanych z tym potrzeb zwiększenia 
zasobów wód. 
Wykonanie obiektu małej retencji przyczyniłoby się do zwiększenie ilości retencjonowanej  
w województwie wielkopolskim wody. 
Idealnym miejscem na powstanie zbiornika jest naturalne ukształtowane zagłębienie  
w korycie Strugi Kamienieckiej, na terenie trzech sołectw: Kamieńca, Wolkowa  
i Goździchowy. 
Proponowany zakres inwestycji nie spowoduje powstania wokół zbiornika (na zbiorniku) 
terenu rekreacyjno – wypoczynkowego. Taki teren powstanie w przyszłości po wykonaniu 
kolejnych inwestycji w infrastrukturę rekreacyjno – wypoczynkową. 
 
9.2. Hierarchizacja przedsięwzięć Planu Odnowy Miejscowości 
 
Dla wszystkich opisanych wyżej przedsięwzięć dokonano hierarchizacji. 
 
Wybór kolejności przedsięwzięć odbywał się według zaproponowanych kryteriów, którymi 
są: 



Plan Odnowy Miejscowości Kamieniec i Plastowo na lata 2010 – 2017__________________ 

 34

1. Zgodność z dokumentami strategicznymi Gminy Kamieniec. Oceniane będzie  
czy i w jaki sposób zrealizowane przedsięwzięcie będzie zgodne z celami strategicznymi 
gminy ujętymi w jej strategii rozwoju. Wpływ bezpośredni będzie wyżej oceniany od wpływu 
pośredniego na osiągnięcie założonych celów / priorytetów strategii. 
 

2. Stan przygotowania przedsięwzięcia. W ocenie, przez pryzmat tego kryterium 
będzie brane pod uwagę zaawansowanie przedsięwzięcia, tzn. czy jest sporządzona dok. 
(projekt, aktualny kosztorys – jeśli są wymagane), czy jest uzyskane wymagane prawem 
pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót, czy są opinie, czy jest rozstrzygnięty przetarg  
i wybrany wykonawca, czy przedsięwzięcie jest wprowadzone do WPI / wykazu zadań 
remontowych / wykazu wydatków majątkowych na konkretny rok budżetowy. 

 
3. Wpływ na środowisko naturalne. Ocenie będzie podlegał stopień eliminacji 

problemów ekologicznych, „ognisk zapalnych” i spełnienia wymagań prawnych w zakresie 
ochrony środowiska. 

 
4. Zasięg oddziaływania. Będzie oceniane, czy zrealizowane przedsięwzięcie swym 

zasięgiem będzie oddziaływało tylko na mieszkańców miejscowości, w której zostanie 
zrealizowane, czy też będzie wpływało na większą społeczność. 

 
5. Rozwój miejscowości. Jest to bardzo szerokie pojęcie. Oceniając przedsięwzięcia za 

pomocą tego kryterium przyjęto, iż będzie brany pod uwagę wpływ projektu na zmniejszenie 
dystansu do bardziej rozwiniętych miejscowości z terenu gminy oraz ewentualne zyskanie 
nowych funkcji dzięki zrealizowanemu przedsięwzięciu. 

 
6. Warunek finansowy. Przedsięwzięcie będzie oceniane ze względu na szanse 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Im większe (procentowo) będzie mogło 
uzyskać dofinansowanie tym wyżej zostanie sklasyfikowane. Oceny możliwości uzyskania 
dofinansowania dokona pracownik Urzędu Gminy zajmujący się pozyskiwaniem środków 
zewnętrznych. Szczegółowo zaprezentuje on możliwości potencjalnego dofinansowania  
w momencie oceny przedsięwzięć. 

 
7. Aktywizacja społeczności lokalnej. Oceniane będzie czy realizacja przedsięwzięcia 

wpłynie na rozwój aktywności przyczyniający się do budowy bardziej zwartej społeczności 
lokalnej, która będzie wykazywała większe zainteresowanie swoimi sprawami, będzie  
ożywiona i pobudzona do wspólnych działań w różnych sferach życia. 
 
Każde z przedsięwzięć jest rozpatrywane przez pryzmat wszystkich zaproponowanych wyżej 
kryteriów. Każdemu kryterium przypisana została określona niezmienna waga (dla 
wszystkich kryteriów wagi sumują się do 100). 
W ramach każdego kryterium przyznawane są punkty (0 lub 1 lub 2 lub 3). Zakres punktów 
oraz przypisane wagi zawarte są w tabeli 9.1. Karta oceny przedsięwzięcia. 
Aby zmaksymalizować obiektywizm i zachować przejrzystość punkty przyznawane są na 
podstawie opracowanych Zasad Przyznawania Punktów (ZPP) – ich opis znajduje się poniżej. 
Iloczyn wagi oraz przyznanej punktacji daje punktację ważoną dla każdego z kryteriów. Suma 
punktacji ważonych wszystkich kryteriów w sposób bezpośredni przełoży się na kolejność 
przewidzianych do realizacji przedsięwzięć. Zobrazowaniu zebranych danych posłuży 
opracowana tabela 9.2. Zbiorcze zestawienie ocenionych przedsięwzięć. 
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Do oceny kryteriów zostały przyjęte następujące Zasady Przyznawania Punktów: 
 

1. ZPP Zgodność z dokumentami strategicznymi Gminy Kamieniec 
a). 0  nie spełnia kryterium  
b). 1  Przedsięwzięcie w sposób pośredni przyczynia się do osiągnięcia celów /  

priorytetów ujętych w strategii 
c). 2  Przedsięwzięcie jest w pełni zgodne z celami / priorytetami ujętymi w strategii  

gminy 
 

2. ZPP Stan przygotowania 
a). 0  wynika ze zobowiązań ustnych, jest to dopiero pomysł 
b). 1  jest w WPI (lub budżecie na bieżący rok) 
c). 2  jest w WPI (lub budżecie na bieżący rok) i są przygotowane dokumenty 

(kosztorys, projekt budowlany, jest pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie) 
d). 3  przedsięwzięcie kontynuowane 
 

3. ZPP Wpływ na środowisko naturalne 
a). 0  ma obojętny wpływ na środowisko naturalne (z zastrzeżeniem, że nie  

oddziałuje negatywnie na środowisko) 
b). 1  ogranicza negatywny wpływ na środowisko 
c). 2  eliminuje „ogniska zapalne”, pomaga wypełniać wymagania w obszarze  

ochrony środowiska 
 

4. ZPP Zasięg oddziaływania    
a). 0  tylko dla mieszkańców miejscowości, w której będzie realizowane 
b). 1  nie tylko dla mieszkańców miejscowości, w której będzie realizowane (np. ta  
            i sąsiednie miejscowości / sołectwa) 
c). 2  przedsięwzięcie na skalę całej gminy, będzie oddziaływało na całą społeczność 

gminy 
 

5. ZPP Rozwój miejscowości  
a). 0  zostaną wykonane drobne inwestycje / remonty, podtrzymujące stan obecny 
b). 1  poprzez realizację przedsięwzięcia zredukowany zostanie dystans do bardziej  

rozwiniętych miejscowości gminy (inwestycje w infrastrukturę) 
c). 2  poprzez realizację przedsięwzięcia miejscowość zyska nowe funkcje, których  

przed jej realizacją nie posiadała 
 

6. ZPP Warunek finansowy 
a).  0  gdy nie ma możliwości dofinansowania ze środków UE 
b). 1 możliwe jest dofinansowanie na poziomie do 50% 
c). 2  możliwe jest dofinansowanie na poziomie od 51% do 75% 

 d). 3  możliwe jest dofinansowanie powyżej 75% 
 

7. ZPP Aktywizacja społeczności lokalnej 
a). 0  bez wpływu na aktywizację mieszkańców 
b). 1  powstanie miejsce, wokół którego koncentrowało się będzie życie rozrywkowe 

mieszkańców (np. boisko sportowe, teren rekreacji) 
c). 2  powstanie ośrodek, gdzie można będzie się spotkać i wspólnie pracować dla 

rozwiązywanie lokalnych problemów i potrzeb 
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Tabela 9.1. Karta oceny przedsięwzięcia 
Oceniane 

przedsięwzięcie 
Kryterium Waga Punktacja Punktacja 

ważona 
 1. Zgodność z dokumentami   

    strategicznymi 
10   

2. Stan przygotowania  10   
3. Wpływ na środowisko  
    naturalne 

15   

4. Zasięg oddziaływania 15   
5. Rozwój miejscowości 15   
6. Kryterium finansowe 15   
7. Aktywizacja społeczności  
    lokalnej 

20   

 
Ocenie poddano dziesięć przedsięwzięć, których kształt (uszczegółowienie) został 
wypracowany na spotkaniach z lokalną społecznością (oraz jej przedstawicielami). 
Osobami oceniającymi byli przedstawiciele sołectwa (sołtys + rada sołecka), następnie 
zebrane wyniki zostały przedstawione na zwołanym zebraniu wiejskim, na którym omówiona 
została metodologia procesu oceny przedsięwzięć, oraz jej kolejne etapy. 
 
Przedsięwzięcia poddane ocenie: 
 
A. Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kamieniec 

B. Budowa chaty biesiadnej z przeznaczeniem na cele społeczno – kulturalne, wraz  

z infrastruktur ą techniczną oraz ścieżki spacerowej w miejscowości Kamieniec  

C. Remont dachu i elewacji zabytkowego kościoła parafialnego w Kamieńcu wraz  

z podświetleniem jego elewacji 

D. Przystosowanie parku krajobrazowego w Kamieńcu do celów rekreacyjnych 

E. Budowa i remont chodników wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych 

F. Remont i budowa nowych odcinków kanalizacji deszczowej 

G. Przebudowa parkingu przy kościele parafialnym, budowa parkingów przy ulicach:  

Grodziskiej, zbiegu Szkolnej i Polnej oraz zbiegu 1000-lecia Państwa Polskiego  

i Polnej 

H. Przebudowa skrzyżowania ul. Głównej i ul. Grodziskiej w Kamieńcu 

I.  Rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej z zapleczem oraz infrastrukturą 

techniczną w Kamieńcu – ul. Słoneczna 

J. Budowa zbiornika retencyjnego na Strudze Kamienieckiej 
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Tabela 9.2. Zbiorcze zestawienie ocenionych przedsięwzięć 

Kryterium 
Przedsięwzięcie 

A B C D E F G H I J 
1. Zgodność z dokumentami strategicznymi 20 10 10 10 20 20 10 20 20 20 
2. Stan przygotowania 20 20 0 0 10 10 0 0 20 0 
3. Wpływ na środowisko naturalne 0 0 0 0 0 15 15 0 0 15 
4. Zasięg oddziaływania 15 15 15 15 0 0 0 0 15 30 
5. Rozwój miejscowości 30 30 0 15 15 15 0 10 15 30 
6. Kryterium finansowe 30 30 30 30 0 0 0 0 30 30 
7. Aktywizacja społeczności lokalnej 20 40 0 20 0 0 0 0 10 0 
Punktacja ważona ogółem 135 135 55 90 45 60 25 30 110 125 
Hierarchizacja przedsięwzięć I I VII V VIII VI X IX IV III 
 
Zgodnie z przyjętą metodologią, uzyskano następującą hierarchizację przedsięwzięć: 
 
A. Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kamieniec 

B. Budowa chaty biesiadnej z przeznaczeniem na cele społeczno – kulturalne, wraz z infrastrukturą techniczną oraz ścieżki spacerowej 

w miejscowości Kamieniec  

J. Budowa zbiornika retencyjnego na Strudze Kamienieckiej 

I. Rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej z zapleczem oraz infrastrukturą techniczną w Kamieńcu – ul. Słoneczna 

D. Przystosowanie parku krajobrazowego w Kamieńcu do celów rekreacyjnych 

F. Remont i budowa nowych odcinków kanalizacji deszczowej 

C. Remont dachu i elewacji zabytkowego kościoła parafialnego w Kamieńcu wraz z podświetleniem jego elewacji 

E. Budowa i remont chodników wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych 

H. Przebudowa skrzyżowania ul. Głównej i ul. Grodziskiej w Kamieńcu 
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G. Przebudowa parkingu przy kościele parafialnym, budowa parkingów przy ulicach: Grodziskiej, zbiegu Szkolnej i Polnej oraz zbiegu 

1000-lecia Państwa Polskiego i Polnej 

 

9.3. Harmonogram realizacji przedsięwzięć  
 
Tabela 9.3. Harmonogram realizacji przedsięwzięć 
 

Nr 
Przewidywany czas realizacji 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
I II III  IV  I II III  IV  I II III  IV  I II III  IV  I II III  IV  I II III  IV  I II III  IV  I II III  IV  

A                                 
B                                 
J                                 
I                                 
D                                 
F                                 
C                                 
E                                 
H                                 
G                                 
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W tabeli powyżej w kolumnie „Nr” zestawione zostały przedsięwzięcia, w kolejności 
wynikającej z przeprowadzonego procesu hierarchizacji. W kolumnach obok zaznaczone 
zostały w kolorze, przewidywane okresy realizacji przedsięwzięć (w rozbiciu na lata  
i kwartały). 
 
POM zawiera działania długofalowe, horyzont czasowy POM to lata 2010-2017. Bardzo 
trudno jest precyzyjnie określić, na tak długi okres przedsięwzięcia, które miałyby być  
w 100% zrealizowane. Podejmowanie decyzji opiera się na aktualnej sytuacji gospodarczo-
finansowej, która będzie się zmieniała, co pociągnie za sobą konieczność zmiany POM, tak 
aby nie był to dokument martwy, oderwany od bieżącej sytuacji sołectwa, gminy, 
województwa i kraju. Naturalne jest, że kształt (zakres, budżet, okres realizacji) 
zaplanowanych dzisiaj przedsięwzięć będzie ewaluował dostosowując się do sytuacji, która 
będzie się z roku na rok zmieniała. 
POM został opracowany, aby wypracować przedsięwzięcia zapewniające rozwój 
miejscowości, podnoszące jakości życia jej mieszkańców. Jeśli zatem pojawi się  
w przyszłości jakiś obszar, w którym mieszkańcy będą widzieli szansę rozwoju, będzie trzeba 
uwzględnić propozycje i uwagi mieszkańców dokonując stosownych zmian w niniejszym 
dokumencie. 
 
 
9.4. Opis projektu, który uzyskał najwyższą punktację 
 
Przedsięwzięciami gwarantującymi spełnienie wizji rozwoju sołectwa jest realizacja operacji 
„Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kamieniec” oraz „Budowa chaty biesiadnej 
z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne, wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz 
ścieżki spacerowej w miejscowości Kamieniec”.  
Realizacja operacji jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, którzy domagają się 
stworzenia infrastruktury na terenie sołectwa, na bazie której, będą mogli zaspokajać swoje 
potrzeby społeczne i kulturalne. 
 
9.4.1. Stan obecny 
 
Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kamieniec 
 
Działka na której planowana jest budowa placu zabaw znajduje się we wschodniej części 
miejscowości, zlokalizowana jest pomiędzy ul. Rolną, a ul. 1000-lecia Państwa Polskiego. 
Działka należy do Gminy Kamieniec. W jej bezpośrednim jej sąsiedztwie znajduje się remiza 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Bank Spółdzielczy, Poczta, Urząd Gminy oraz tereny 
zabudowane zabudowy mieszkaniowej (wolnostojące domy mieszkalne wraz z budynkami 
gospodarczymi). 
Teren jest nierówny, porośnięty trawą, na powierzchni widoczne są kratki ściekowe 
kanalizacji burzowej. Na obszarze gdzie planowana jest budowa placu zabaw znajduje się 
budynek gospodarczy wykorzystywane przez strażaków, który będzie musiał zostać 
zburzony. Działka nie jest ogrodzona, utwardzone dojście posiada od ul. Rolnej. 
 
Stan obecny obrazują zdjęcia poniżej 
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Zdjęcie Nr 1 Teren na którym wybudowany zostanie plac zabaw 

 
 
Zdjęcie Nr 2 Teren na którym wybudowany zostanie plac zabaw 
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Budowa chaty biesiadnej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne, wraz  
z infrastruktur ą techniczną oraz ścieżki spacerowej w miejscowości Kamieniec 
 
Działka, na której planowana jest realizacja operacji znajduje się w północno-zachodniej 
części miejscowości w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu szkolnego (szkoły podstawowej, 
gimnazjum oraz przedszkola). Działka ma powierzchnię kilku tysięcy m2 (około 0,60 ha). Od 
północnej strony równolegle do jednej z granic przebiega rów melioracyjny.  
W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się staw. 
Działka nie jest obecnie wykorzystywana, częściowo jest zarośnięta wysoką trawą  
i chwastami. Teren jest nierówny, od kilku lat systematycznie nawożona jest na działkę 
ziemia pozyskiwana przy okazji wykonywania różnego rodzaju prac ziemnych (inwestycji 
gminnych). Utwardzone dojście do działki zapewnione jest od ul. Stawowej oraz ul. Łąkowej. 
Jest to idealne miejsce, aby powstała na niej infrastruktura wypoczynkowo rekreacyjna. Duża 
powierzchnia działki oraz jej regularny kształt są jej dużymi atutami. 
Działka nie jest ogrodzona. 
 
Stan obecny obrazują zdjęcia poniżej 
 
Zdjęcie Nr 3 Działka na której wybudowana zostanie chata biesiadna i ścieżka spacerowa 

 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Odnowy Miejscowości Kamieniec i Plastowo na lata 2010 – 2017__________________ 

 42

Zdjęcie Nr 4 Działka na której wybudowana zostanie chata biesiadna i ścieżka spacerowa 

 
 
 
9.4.2. Stan docelowy, wpływ na lokalną społeczność 
 
Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kamieniec  
 
Operacja zakłada usunięcie istniejących urządzeń i wybudowanie nowoczesnego, 
funkcjonalnego bezpiecznego placu zabaw dla dzieci z miejscowości Kamieniec – jak  
i miejscowości sąsiednich. 
W ramach przewidzianych prac wykonane zostanie (główne roboty): na wyznaczonym terenie 
około (400 m2) zebrana zostanie warstwy humusu (kilkadziesiąt cm), zamontowana zostanie 
siatka przeciw kretom, następnie zamontowane zostaną wybrane urządzenia, zamontowane 
zostaną także ławki, na powierzchni całego placu zabaw wysypana zostanie warstwa piasku 
(kilkadziesiąt cm), cały teren zostanie ogrodzony, na sam koniec zamontowany zostanie kosz 
na śmieci oraz regulamin korzystania z placu zabaw. Obiekt będzie ogólnodostępny,  
a korzystanie z niego będzie bezpłatne. Dojście do placu zabaw zostanie utwardzone kostką 
(dzięki temu zapewnione zostanie dojście od ul. Rolnej oraz ul. 1000-lecia Państwa 
Polskiego). 
Aktywność fizyczna w miejscu bezpiecznym na świeżym powietrzu w grupie rówieśników, 
należy do ulubionych zajęć dzieci. Stworzony specjalnie dla dzieci w różnym wieku, 
dostosowany do ich oczekiwań i potrzeb plac zabaw służy rozwojowi zarówno fizycznemu 
jak i psychicznemu naszych pociech. 
Wspólna zabawa z rówieśnikami na placu wyposażonym w atrakcyjne urządzenia sprawia 
dzieciom wiele radości, ale co jest niezwykle istotne, przyczynia się również do ich rozwoju 
fizycznego oraz uczy współżycia w grupie. Zachęcanie dziecka do aktywności fizycznej od 
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najmłodszych lat, przeradza się w pozytywne nastawienie do aktywnego stylu życia  
w późniejszym wieku. 
Palce zabaw przynoszą dzieciom wiele radości i są jednym z ulubionych sposobów spędzania 
czasu. Naturalną potrzebą dziecka jest przebywanie w atrakcyjnym środowisku, wśród 
kolegów i koleżanek. Bezpośredni kontakt umożliwia rywalizację i rozwój kreatywności, 
uczy współpracy i współzawodnictwa. Dziecko poznaje zasady współżycia w grupie oraz 
własne możliwości. W ten sposób buduje swoje relacje i odnajduje się w gronie rówieśników. 
W trakcie aktywnej zabawy dziecko zdobywa wiedzę i doświadcza uczuć, które budują bazę 
doświadczeń na przyszłość.  
Dzięki realizacji projektu zaspokojone zostaną potrzeby społeczne mieszkańców, zostanie 
zwiększona oferta spędzania czasu skierowana dla najmłodszych mieszkańców Kamieńca  
i sąsiednich miejscowości. 
 
 
Budowa chaty biesiadnej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne, wraz  
z infrastruktur ą techniczną oraz ścieżki spacerowej w miejscowości Kamieniec 
 
Na opisanej wyżej działce planowana jest budowa budynku – chaty biesiadnej –  
o powierzchni zabudowy około 588 m2 (z 20% tolerancją). Będzie to jednokondygnacyjny 
budynek (o wys. około 8,50 m), o dachu dwu lub wielospadowym, pokrytym dachówką (lub 
blachodachówką lub materiałem bitumicznym). W jedną ze ścian budynku (po zewnętrznej 
stronie) wkomponowany zostanie kominek/grill – będzie można z niego korzystać bez 
konieczności wchodzenia do środka (bez konieczności korzystania z całego obiektu). 
W samym budynku znajdą się: blok kuchenny, barek, hall z wyjściem na kominek/grill, 
szatnia, sala główna oraz WC. 
Wokół budynku (kilka metrów od granic działki), wybudowana zostanie ścieżka spacerowa  
o szerokości od około 2,50 do około 7,00 m. 
Wolna (niezabudowana) przestrzeń obsiana zostanie trawą. Od północnej strony (równolegle 
z rowem melioracyjnym) usytuowane zostaną ławki oraz nasadzona zostanie zieleń ozdobna. 
Teren od ul. Stawowej (zachodnia część działki) zostanie utwardzony – będą tam miejsca 
postojowe dla kilkunastu (kilkudziesięciu) samochodów osobowych. 
Dzięki realizacji operacji powstanie teren rekreacyjno-wypoczynkowy, jakiego w Kamieńcu 
nie było. Mieszkańcy będą mogli spacerować nową ścieżką, odpoczywać na ławeczkach czy 
usiąść przy kominku/grillu i organizować biesiady w gronie znajomych i przyjaciół. 
Na bazie chaty biesiadnej i otaczającego ją zagospodarowanego terenu będzie można  
z powodzeniem robić imprezy o charakterze gminnym czy powiatowym (np. dożynki, duże 
imprezy plenerowe, okolicznościowe uroczystości). 
Będzie to miejsce wspólnych spotkań, a co za tym idzie integracji lokalnej (gminnej) 
społeczności. 
Poprzez zagospodarowanie (w sposób opisany powyżej) przestrzeni publicznej podniesiona 
zostanie atrakcyjność całej miejscowości (sołectwa). Realizacja operacji spowoduje, że 
podwyższony zostanie potencjał rekreacyjny miejscowości. Budowa kompleksu 
rekreacyjnego przyczyni się do podniesienia jakości życia jej mieszkańców. 
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9.4.3. Ogólny zakres robót i przewidywane koszty kwalifikowalne 
 
Nazwa operacji: Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kamieniec 
 

Tabela 9.4. Ogólny zakres i przewidywane koszty kwalifikowalne 

Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego 
Przewidywane 

koszty 
kwalifikowalne 

1. Roboty ziemne, obejmują m.in.: 
- usunięcie warstwy humusu 
- ułożenie siatki przeciw kretom 
- wysypanie warstwy piasku 

10,5 tys. zł 

2. Ogrodzenie, obejmuje m.in.: 
- montaż ogrodzenia panelowego 
- montaż furtki 

9,0 tys. zł 

3. Utwardzenie terenu, obejmuje m.in.: 
- korytowanie 
- montaż obrzeży betonowych 
- utwardzenie nawierzchni kostką 

9,9 tys. zł 

4. Wyposażenie, obejmuje m.in. 
- huśtawki wagowe 
- urządzenie wspinaczkowe 
- huśtawkę wahadłową 
- bujak (sprężyna) 
- karuzelę 
- kosz na odpady 
- montaż wyposażenia 

93,0 tys. zł 

RAZEM 122,4 tys. zł 
 
Tabela powyżej obejmuje koszty kwalifikowalne (netto) realizacji operacji. Koszty całkowite 
budowy placu zabaw będą wyższe o podatek VAT, do podanych w tabeli powyżej kosztów 
należy doliczyć także koszty pełnionego nadzoru inwestorskiego.  
Uwzględniając powyższe uwagi koszty kwalifikowalne operacji wyniosą około 124,9 tys. zł 
(koszty całkowite 152,3 tys. zł). 
Podane powyżej koszty są orientacyjne i po wyborze wykonawcy (zgodnie z ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych) na jej realizację ulegną zmianie. 
 
Nazwa operacji: Budowa chaty biesiadnej z przeznaczeniem na cele społeczno-
kulturalne, wraz z infrastruktur ą techniczną oraz ścieżki spacerowej w miejscowości 
Kamieniec 
 
Ogólny zakres i przewidywane koszty kwalifikowalne operacji. 
 
Szczegółowy kosztorys dotyczący realizacji operacji nie jest jeszcze przygotowany. Koszty 
zostały oszacowane na podstawie wstępnej koncepcji projektowej.  
Zakres prac obejmował będzie m.in. prace ziemne (niwelację terenu, wykonanie korytowania 
pod ścieżkę spacerową, oraz miejsca postojowe, roboty ziemne związane z budową chaty 
biesiadnej), wykonanie utwardzenia miejsc postojowych oraz ścieżki spacerowej, budowę 
chaty biesiadnej wraz z infrastrukturą techniczną i jej wyposażenie (ta część pochłonie 
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najwięcej kosztów), montaż ogrodzenia, montaż ławek, wysianie trawy oraz wykonanie 
nasadzenia zieleni ozdobnej. 
Planowane koszty kwalifikowalne robót budowlanych (netto) wynoszą 820 000,00 zł 
Do podanych kosztów należy doliczyć także koszt sporządzenia dokumentacji projektowej 
oraz koszty pełnionego nadzoru inwestorskiego. 
Uwzględniając powyższe uwagi planowane koszty kwalifikowalne operacji wyniosą około  
862,30 tys. zł. 
Koszty całkowite operacji (brutto) wyniosą około 1 052,01 tys. zł 
Podane powyżej koszty są orientacyjne i po wyborze wykonawcy (zgodnie z ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych) ulegną zmianie. 
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10. ZGODNOŚĆ PLANU ODNOWY MIEJSCOWO ŚCI KAMIENIEC I PLASTOWO  
Z DOKUMENTAMI STARTEGICZNYMI GMINY KAMIENIEC 

 
Jednym z ważniejszych dok. strategicznych warunkujących rozwój gminy jest „Strategia 
Rozwoju Gminy Kamieniec na lata 2002-2011” (dok. ten został opracowany w 2002 r.). 
 
Opracowując strategię rozwoju gminy wielokrotnie spotykano się na warsztatach, 
prowadzono liczne dyskusje, powoływano zespoły problemowe, itp. W rezultacie 
wygenerowane i uszczegółowione zostały konkretne propozycje mające zapewnić rozwój 
gminy. Analizując uwarunkowania zewnętrzne, wewnętrzne, atuty oraz słabości 
sformułowane zostały następując cele strategiczne rozwoju Gminy Kamieniec: 
 

1. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
2. WSPARCIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO I ROLNICTWA 
3. INFRASTRUKTURA I USŁUGI DLA MIESZKA ŃCÓW 
4. DZIAŁANIA EDUKACYJNE I DOST ĘP DO KULTURY 

 
Zaproponowane w Planie Odnowy Miejscowości przedsięwzięcia wpisują się  
w Strategię Rozwoju Gminy Kamieniec.  
Niektóre z przedsięwzięć tylko w sposób pośredni przyczyniają się do osiągnięcia celów / 
priorytetów ujętych w strategii, inne w pełni są zgodne z celami / priorytetami ujętymi w tym 
strategicznym dokumencie. 
Pośrednie i bezpośrednie przełożenie na cele strategii było elementem oceny każdego  
z przedsięwzięć (jednym z kryteriów była zgodność z dokumentami strategicznymi). Jak 
zostały ocenione przedsięwzięcia przez pryzmat zgodności ze strategią obrazuje tabela 9.2. 
Zbiorcze zestawienie ocenionych przedsięwzięć. 
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11. WDRAŻANIE I ZARZ ĄDZANIE PLANEM ODNOWY MIEJSCOWO ŚCI 
 
Aby POM funkcjonował musi zostać wdrożony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Pierwszym krokiem będzie przedstawienie opracowanego Planu zebraniu wiejskiemu 
sołectwa Kamieniec, na którym podęta zostanie uchwała zebrania wiejskiego w sprawie 
przyjęcia Planu. Odpowiedzialnymi za to będą członkowie rady sołeckiej, przy pomocy Wójta 
i pracownika Urzędu Gminy, który był bezpośrednio zaangażowany w prace koordynujące, 
przyczyniające się do powstania Planu Odnowy Miejscowości. 
Kolejnym krokiem będzie zatwierdzenie POM przez Radę Gminy Kamieniec. 
Odpowiedzialni za ten etap będą Wójt, który będzie mógł skorzystać z pomocy rady sołeckiej 
i pracownika Urzędu Gminy, który był bezpośrednio zaangażowany w opracowanie Planu 
Odnowy Miejscowości.  
Zatwierdzony Plan zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy Kamieniec. 
Odpowiedzialny za to będzie pracownik Urzędu Gminy, który opracował Planu Odnowy 
Miejscowości przy współpracy z administratorem strony internetowej. 
Kolejny krok to realizacja operacji określonych w Planie zgodnie z przyjętym 
harmonogramem. 
Wdrażany Plan podlegał będzie ciągłemu monitorowaniu, ocenie oraz w zależności od 
potrzeb i zmieniających się uwarunkowań także aktualizacji. Czynności te opisane zostały  
w punkcie 12 Planu. 
Podczas wdrażania planu nie można zapomnieć o odpowiedniej komunikacji społecznej (tzw. 
PR Planu) – ten etap został opisany w punkcie 13 poniżej.  
Rada sołecka oraz mieszkańcy, których interesu bezpośrednio dotyczy realizacja POM będą 
współpracowali z sobą oraz Urzędem Gminy w celu skutecznego poszukiwania środków 
zewnętrznych na realizację przyjętych w harmonogramie operacji. 
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12. MONITORING, OCENA I AKTUALIZACJA PLANU 
 
Kluczowe znaczenie w monitoringu realizacji POM będzie miała przede wszystkim rada 
sołecka. Będzie ona współpracowała (będzie łącznikiem) z Radą Gminy Kamieniec. 
Głównymi zadaniami, jakie przed nią stoją będą: 

1. Przedkładanie raportów z przebiegu realizacji operacji zamieszczonych  
w harmonogramie realizacji przedsięwzięć.  

2. Ocena realizacji POM 
3. Organizacja, inicjowanie debat strategicznych z udziałem osób tworzących 

wcześniej Plan dla oceny jego aktualności.  
4. Interweniowanie w przypadku stwierdzenia opóźnień lub realizacji nie 

zaakceptowanych operacji. 
 
Raport z oceny wdrażanego POM będzie prezentowany Wójtowi, Radnym Gminy Kamieniec, 
społeczności sołectwa Kamieniec. 
Proponuje się, aby pierwszy okres sprawozdawczy obejmował miesiące po uchwaleniu przez 
Radę Gminy Kamieniec Planu Odnowy Miejscowości Kamieniec i Plastowo do grudnia  
2010 r. włącznie. Następnymi okresami sprawozdawczymi będą kolejne lata, w których POM 
będzie wdrażany. 
Realizacja Planu będzie poddawana bieżącej ocenie i aktualizacji. Podczas oceny 
przedstawione zostaną efekty z realizacji poszczególnych operacji ujętych do realizacji  
w POM oraz możliwa będzie ich weryfikacja w odniesieniu do zakładanych celów. Analiza 
realizacji Planu pozwoli na weryfikację i wprowadzanie niezbędnych zmian w zakresie 
przyjętych celów czy zakresie rzeczowym operacji. 
Ocena będzie dokonywana pod względem finansowym i rzeczowym poszczególnych 
operacji. 
Proponowane zmiany wynikające ze zmieniających się warunków otoczenia (zmieniającej się 
rzeczywistości) oraz pojawiających się możliwości, będą mogły być zgłaszane przez 
wszystkich zainteresowanych, których interesu ich realizacja dotyczy (przede wszystkim będą 
to mieszkańcy sołectwa, członkowie rady sołeckiej, organy władzy wykonawczej  
i uchwałodawczej gminy). 
Plan, uwzględniający zaproponowane zmiany, aby mógł funkcjonować i być wiążącym 
dokumentem, będzie musiał przejść każdorazowo tę samą procedurę, którą przechodził 
pierwszy raz (tzn. zaproponowane operacje będą podlegały ocenie zgodnie z przyjętymi 
kryteriami, POM będzie musiał być omówiony na zebraniu wiejskim, które podejmie uchwałę 
w sprawie jego przyjęcia, a następnie Rada Gminy Kamieniec będzie mogła podjąć uchwałę 
w sprawie jego zatwierdzenia). 
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13. PUBLIC RELATIONS POM 
 
Zadaniem działań informacyjnych i promocyjnych będzie: 
• Zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się 

o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów, służących 
rozwojowi regionalnemu dla wszystkich grup docelowych z terenu Gminy, 

• Zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz 
obowiązujących w tym zakresie procedurach, 

• Zapewnienie bieżącego informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy 
wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Gminy 
i Sołectw, 

• Inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym, 
• Zapewnienie współpracy w monitorowaniu i realizowaniu Planu w zakresie działań 

informacyjnych i promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne 
przedsięwzięcia, 

• Wykorzystanie nowoczesnych źródeł przekazu i nowoczesnych technologii, m.in. 
takich jak: Internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w 
celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji 
Planu. 

 
Szczególnie istotną jest potrzeba kształtowania pozytywnego wizerunku Planu. Za jego 
pośrednictwem należy kształtować świadomość w zakresie istnienia oraz możliwości 
pozyskania środków dla jednostek samorządu terytorialnego, a od tego uzależnione jest 
wykorzystanie pomocy w ramach funduszy płynących z Unii Europejskiej. 
Aby osiągnąć cele związane z informacją i promocją Planu będą stosowane m.in. następujące 
środki i instrumenty: 
• Seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje – propagujące informacje o możliwościach 

wykorzystania środków unijnych, o rezultatach wsparcia UE oraz upowszechniające 
wiedzę na ten temat, 

• Wizytacje projektów, ekspozycje projektów – mogą stanowić skuteczne metody 
prezentacji osiągnięć w zakresie inicjatyw z wykorzystaniem środków unijnych, 

• Informowanie o projektach i ich promocja przez beneficjentów – dbanie 
o przekazywanie odpowiedniej wiedzy beneficjentom z terenu Gminy – 
odpowiedzialnych za spełnienie wymogów w tym zakresie, 

• Serwisy internetowe – to szybkie i ogólnodostępne źródło informacji na temat 
możliwości pozyskania pomocy unijnej, zaś dla opinii publicznej będzie to 
kompleksowe źródło informacji o osiągnięciach Planu, wsparciu ze środków Unii 
Europejskie dla Gminy, 

• Publikacje, broszury informacyjne, plakaty, reklamy, materiały audiowizualne, ulotki – 
pozwalają w łatwy, przystępny i atrakcyjny sposób przekazywać wiedzę o Unii 
Europejskiej i dostępnej pomocy, a także o roli instytucji samorządowych 
w zarządzaniu tą pomocą, 

• Współpraca z mediami – publikacje prasowe, artykuły, relacje, wiadomości w lokalnej 
i regionalnej telewizji oraz rozgłośniach radiowych, audycje, reklamy czy ogłoszenia to 
kluczowe źródła przekazu wszelkich informacji o realizacji Planu w szczególności 
w odniesieniu do opinii publicznej. 
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