UchwałaNr XLvIl227l10
Rady Gminy Że|azkÓw
z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie: zatsvierdzeniaooPlanuOdnowy MiejscowościKokanin ''.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 matca 1990 r. o samorządzie
gminnym(tekstjednolity
wrwiękuz $ 10
Dz.U.z2001r. Nr |42,poz.1591zezmianami)
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego2008 r.
ust.2 pkt}lit.b Rozporządzerua
w Sprawie szczegÓłowychwarunkÓw i trybu prryznawarliapomocy finansowejw ramach
działania,,odnowa
i rozwÓj wsi'' objętegoProgramemRozwoju obszarÓw Wiejskich
(Dz.U. Nr 38, poz.220z pÓźniejszymizmianami)
naLata2007.20|3,

Rada Gminy ZelazkÓw uchwala, co następuje:
v

$1
Zatwięrdzasię ,,Plan odnowy Miejscowości Kokanin ,,, W btzmieniu
stanowiącymzałącznikdo niniejszej uchwaĘ.

$2
v

Wykonanie
uchwaĘpowierzasięWÓjtowiGminy.
$3
Uchwaławchodzi w Ęcie z dnięmpodjęcia.
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Załączniknr.1
do UchwałyNr xLv|l227l10
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z dnia27 mĄa2o10 r
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wsTĘP
Podstawą rozwoju miejscowości
Kokanin jest dokument,,Plan odnowy Miejscowości
Kokanin'',ktÓry okreŚla misję,ce|e i kierunkidziałaniawraz zzadaniamiinwestycyjnymi
na lata
2010- 2017.
jest jednym z najwazniejszych
P|an odnowy Miejscowości
elementÓwodnowy wsi, jej
rozwojuoraz poprawywarunkÓWpracyi Życiamieszka cÓw. Spoządzenie i uchwa|enietakiego
dokumentu
stanowiniezbędnywarunekprzyap|ikowan|u
o środki
finansoweW ramach,,Programu
RozwojuobszarÓw Wiejskich2007-2013,,dz|ałanie
,,odnowai rozwÓjWsi''.
Lata 2007-2013to okres nowejperspektywyfinansowejw Unii Europejskiej.Zgodniez
załoŻeniami
reformypo|itykiwobec obszarowwiejskichod roku 2007, wsparcie rozwojuobszarÓw
wiejskichjest finansowanew ramach EuropejskiegoFunduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
obszarÓw Wiejskich (EFRROW), utwozonego na mocy RozporządzeniaRady WspÓ|noty
Europejskiej129012005
w sprawiefinansowania
wspolnejpolitykirolnej.
1 sierpnia2006rokuRada MinistrÓwpzyjęłaprojektPROW 2007.2013.11 sierpniaPROW
2007-2013zostałpzekazany do KomisjiEuropejskiej,celem rozpoczęciaprocesuuzgodnie , w
szczegolności
zapisÓw dotyczącychdziałanPROW 2007-2013.W dniu 24 |ipca 2007 roku na
posiedzeniuKomitetuRozwojuobszarÓw WiejskichUnii EuropejskiejPROW 2oo7-2o13został
zaakceptowany.Łączna kwotaŚrodkÓw na PRow 2007.2013to około17,2 mld euro, Z czego
ponad 13,2m|deuro będziepochodzićz budŻetuUE (EFRROW), a około4 mtdstanowićbędą
publiczne.Instrumenty
krajoweśrodki
PROW 2007.2013podzielonona osie, ktorychrea|izacjama
przyczynićsię do osiągnięcianastępujących
celow:
poprawakonkurencyjności
przez wspieranierestrukturyzacji,
rolnictwai |eśnictwa
rozwoju i
innowacji;
poprawa środowiskanaturalnegoi terenow wiejskich przez wspieranie gospodarowania
gruntami;
. poprawa jakościŻycia na obszarach wiejskich oraz popieraniarÓżnicowaniadziałalności
gospodarczĄ.
Jednym z działa W ramach ,,ProgramuRozwoju obszarÓw Wiejskich2007.2013''jest
działanie,,odnowai rozwojWsi''.Działanie
będzlewpływać
na poprawęjakościŻyciana obszarach
wiejskich przez zaspokojenie potzeb społecznychi kutturalnychmieszka cÓw wsi oraz
promowanleobszarÓwwiejskich.Pzyczyni się do rozwojutozsamości
spoteczności
wiejskiej,a
,zachowania
takŻedo
dziedzictwakulturowegoi specyfikiobszarÓw wiejskichoraz wpłyniena
wzrostich atrakcyjności
turystycznej
i inwestycyjnej.
Kokanin 201,0
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Wsparciejest udzie|anepodmiotomz tytułupodejmowania
inwestycjiw zakresie:

|
I

1)

funkcjepub|iczne'społecznoremontu,pzebudowy iwyposażeniaobiektÓwpełniących

2)

ku|tura|ne,
rekreacyjnei sportowe,w tym obiektÓwzabytkowych;
promocjiobszarÓwwiejskich,w
remontu,pzebudowyiWyposażeniaobiektÓwsłużących

3)

tradycji,sztukilub kultury;
tym propagowaniu
i zachowaniudziedzictwakulturowego,
plzestfeni pub|icznej;
ksżałtowania

4)

n,iązanej z rozwojemfunkcji
budowy|ubremontu,pzebudowy pub|icznejinfrastruktury
turystycznych,
sportowychi społeczno-kulturaInych;

5)

w
zakupu obiektÓw zabytkowych|ub charakterystycznychd|a tradycji budownic.twa
danymregionieoraz ich adaptacjęna ce|epub|iczne;

6)

odnawiania,eksponowania |ub konserwacji |oka|nychpomnikÓw historii, obieKÓw
architeKurysakra|neji miejscpamięci
od
Niniejszyp|anjest p|anemotwartymstwazającymmoż|iwoŚćaktua|izacjiw za|eżności

Y

potzeb społecznychi uwarunkowa finansowych.oznaea to, że mogą być dopisywanenowe
zadania,a takŹeto, że możezmienićsię ko|ejność
ich rea|izacjiw zależności
od uruchomieniai
dostępudo funduszyUE.

D|AGNoZAsTANu lsTNlEJĄcEGo
PoŁożENlEGEoGMF|GZNE.
Weś Kokaninznajdujesię 3 km. na pÓłnocod Ka|isza.Jest to południowaczęśćwojewÓdztwa
wie|kopo|skiego
w powiecieka|iskim.Pzez wieśbiegniedroga krajowanr' 25 Bydgoszcz- ostrÓW
Y

Wielkopo|ski. Jest to droga k|uczowapod kątem roaroju gminy jak i miejscowości.
Kokanin
graniczyz WsiamiNiedzwiady, Ko|oniaKokanin,BorkÓw Nowy, oraz PiotrÓw i CzajkÓw, KÓre
znajdująsię w gminieB|izanÓw'

GminęŻe|azkowzamieszkuje
obecnie9202mieszka cÓw - stan na ||l2o1o.
Sam Kokanin zam.eszkujeobecnie466 mieszka cÓw z czego 223 Kobiety i 243 MęŻczyzn.w
wiekuod 0-19 tat zam.eszkujeobecnie88 osob z czego 38 osob stanowiąkobiety,natomiast50
męŻczyŹni.
W wiekuod 20-60miejscowość
zamieszkuje301 osobz czego 141stanowiąkobiety,a
Kokanin 2010

Mieiscowości Kokanin
160 mężc.zyżni.MieszkarĄcÓw powyiej 60 roku Życiajest 77, 44 osoby to kobiety,natomiast33
Plan O

stanwią męŻczyŻni.

PoniewaŹGmina Że|azkÓwjest gmina wiejską, ograniczato dostęp do miejsc pracy. Brak
zatrudnienia,jest głownąprzy;zyną trudnościfinansowychrodzin zamieszkującychGminę
geograficznei dobrąsieÓ drog nie
W Kokaninieze wzg|ęduna bardzodobrepołożenie
Że|azkow.
jest tak bardzoodczuwalnybrak bezrobocia.Na tereniewsl działasporo większychi mniejszych
rozlewniapiwa, ,, STALTEX'hurtowniastali, ,, TRANS firm.Do największychna|eŻą,,Jako''
SHUT" flrma transportowa,,, ELENA" producent|iofitizatÓw,ponadto mamy jeszcze zakład
trudnisię kiszeniemkapustyi
rolnikow
Większość
2 sklepyspożywcze.
stolarski
,zakładfryzjerski,
ogÓrkÓw przy ktorym zatrudniająosoby do pracy. Gminny ośrodekpomocy SpołecznejW
Że|azkowierazem z powlatowymUzędem Pracy W Katiszu,organizujeprace społecznie

|okalnejpzez osoby zarejestrowaneW
użyteczne,ktoresą wykonywanena rzecz społeczności
PUP, bez prawa do zasiłku,kozystająCeza świadcze pomocyspołecznej.Prace społecznie
są na tereniegminym.in.w Uzędzie Gminy,Gminnymośrodkupomocy
wykonywane
uŻyteczne
Komunalnymoraz szkołachdziałĄącychna terenieGminy.
w Bibliotece,W Zakładzie
Społecznej,
otzymujątakŻeniezbędneinformacjei pomoc przy zakładaniuwtasnych
osoby zainteresowane
małychfirm.

Gmina Że|azkowjest gmina typowo rolniczą z wyraźnieksztaftującasię funkqą przetwÓrstwa
Te
i wysokąkulturą.upraw.
dobrąjakością
Użytkirolnecharakteryzująsię
rolno. spozywczego.
są
Same cechy posiada Ko|oniaSkarszewek.Dominującymiuprawamiw tej miejscowości
kapustai ogorki.Ro|nlcytrudniąsię kiszeniemkapustyi ogorkÓw,
warzywaw szczegolności
trzody
znikomepogłowie
odnotowujemy
W miejscowości
przekwalifikowując
swojegospodarstwa.
chlewnejoraz bydła.
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OSWIATA
jest organemprowadzącym
urza.dGminyw Że|azkowie
d|a7 szkÓł,w tymtrzechZespołÓwSzkołi
5 Szkol Podstawowych
orazjednegoPrzedszkola.
Na terenieGminy,dwa ZespołySzkoł- to połączenie
szkÓłpodstawowych
i gimnazjÓw,natomiast
- jest Zespołszko|noprzedszko|ny.
w Że]azkowie
ZespołySzkoł działĄą W Dębe, Russowie i Że|azkowie,natomiast Szkoły Podstawowe W
Biernatach,
Go|iszewie,Kokaninieoraz Skarszewie.Właśnie
do tej ostatniejptacÓwkiuczęszcza!ą
dzieciz Kokaninaw klasach1.6.po uko czeniupodstawÓwki
dzieciz uczęSzcza1ądo
gimnazjum
w Russowie.
Na terenieGminy W Że|azkowiedziałaGminna BibliotekaPubticzna,ktora posiada filie W
Kokaninie,Russowiei Skarszewie.PlacÓwkite odwiedzarocznieokoło9ooo tyśosÓb. Biblioteka
W Kokaninie posiada kawiarenkęinternetową.od nowego roku szko|nego przy Szko|e
Podstawowej
przedszko|e.
w KokaniniebędziedziałaĆ

opieka zdrowotnarealizowanajest przez Zakładopieki Zdrowotnejw Że|azkowie, obsługuje
rowniezwieśKokanin.
Na tereniegminynie ma prob|em
Ów z dostępemdo podstawowych
usługzdrowotnych.
ograniczoneśrodkina pomocspołecznąpowodulą,Że gmina nie jest w stanie w pełnipomÓc
wszystkim potrzebującym. Bolączką są takze bariery architektoniczne dla
niepełnosprawnych,
ktoreuniemożtiwiają
im dostępdo obiektÓwpubticznych.

osÓb

KołoGospody Wiejskich,Rada Sołecka,oSP. Mieszkancytej wsi na|eŻąrownieŻ
do zespołu
|udowokabaretowego
MłodzieŻ
nalezydo Uczniowskiego
' Niechcice''.
KIubuSportowegooraz
LudowegoZespołuSportowegoze Skarszewai Russowa.

Kokanin 2010

Plan Odnowy MiejscowościKokąnin

SPORT, TURYSWKA I REKREACJA
dyscyp|ina
sportumieszkancÓwgminyŻe|azkowjest piłkanożna.tstnleją4 Uczniowskie
U.Ucxona
Kuby Sportowe,ktÓre powstałyprzy SzkołachPodstawowychw Dębe,Go|iszewie,Kokaniniei
Ze|azkowie.Druzynypiłkarskiez LudowychzespołÓwsportowychuczestnicząw rozgryWkach
pilkarskichk|asy,,B''.Gmina możepochwalićsię tzema KlubamiSportowymi,ktÓre działĄąw
miejscowościach
RussÓw,SkarszewiZe|azkow.W Russowiedziałaklubo nazwieSpartaRussow
jest to klasa B, grupa2. Natomiastw Skarszewiedziałak|ubVictoriaSkarszewjest to klasa B,
grupa 1, w Że|azkowie
ŁucznikZelazkÓwjest to k|asa B grupa1.Uczniowiektorzy Graja W
KlubÓwSportowych.
UKS.ie,potemprzenoszą
miejscowym
się do jednegoz wymienionych

ksiązęca.W 1268r. Bo|esław
W dokumentach
Kokaninwspominany
z 1213r. i 1260r. jako włość
PoboŹnydwie swe wsie lokowanena prawieniemieckim,Rembie|icei Kokanin,daje Piotrowi
synowiCesantyw zamianza wieśChotymin.W 1282 r. Przemysłll poddajeKokanini inne swe
pob|iskiewsie jurysdykcji
arcybiskupa
wojtaka|iskiego.
Następniewieśprzechodzina własność
- na skuteksporÓw i procesowwyrokiemsądu z 1346r. przypadaJarosławowi
gnieŹnienskiego
jest istnieniekościoła
p.w.św.MariiMagdaleny.W
Bogori|ze Skotnik.W 1390r. wzmiankowane
1579 r. Kokanin byłjuŻ włączonydo klucza opatowieckiego,na|ezącegodo dobr stołowych
dworzanin
arcybiskupagnieŹnieskiego.otzymuje go wowczasw dzieżawęMikołajMi|aczewski,
arcybiskupaUcha skiego.W koncu XVl W. (1591 r.) arcybiskupStanisławKarnkowskinadał
jezuitow.Staraniemich powstajena miejscustarego,drugi,
Kokaninkaliskiemuzgromadzeniu
p.w.śś.
w 1667 r. Trzeci z
drewnianykościoł
MariiMagdalenyi lgnacegoLoyoli,konsekrowany
jestw 1753r. W 1774
jużjako murowany,
wzniesionytakżeprzezjezuitÓw
notowany
ko|eikościÓł
r. po kasacie zakonu jezuitÓw,wieśprzeszłaW ręce StanisławaKwiatkowskiego,
chorązego
ka|iskiego'
Pozostajeon jej właścicie|em
takŻew 1789 r., gdy wieśzfo|warkiem|iczy34 domy i
W koncuX|X w. (około
260 mieszkacow.W 1827r. zanotowano
31 domÓw i 272 mieszkancow.
780 mÓrg obszaru,wieś
1880r.)folwarkkokani ski miał7 domow,104 mieszka cÓw iobejmował
zaśmiała28 domÓwi 213 mieszkacow.osobno wymienianawtedybyłaosadaproboszczowska
koŚcioł,
a na jego miejsce,w
z l domemi 6 mieszka cami.W 1881r. spłonął
osiemnastowieczny
latach 1882-1890,
wzniesiononowy,ze składekparafiani dziękistaraniuowczesnegoproboszcza
ks. KazimierzaTyszkowskiego.
W 1889r. majątekw Kokaninienabyłna licytacjiFeliks Fraenke|,
właścicie!
fabrykihaftuw Kaliszu.Jako ostatnipzedwojenniposiadaczeKokaninawymlenianisą
Bronisławai Bronisławmałżonkowie
Marsze| . oboje pochowanina tamtejszymcmentarzu

Kokanin

2010

Mieiscoulości Kokanin
W czasie l| wojny światowejmajątkiem zarządzałokupant niemiecki, a po 1945 r.

Plan Odn

g1p1lym.
#

m przejętypzez pa stwo

na|ezą
w tej miejscowości
obiektÓwzabytkowych
Do rn;cenniejszych
murowanyz cegły,
wzniesionyW latach 1882-1890,
p.W.św.MariiMagdateny,
parafia|ny
Kościoł
owalu i z
jednonawowy,
zbudowanymna p|aniewydłużonego
z prezbiterium
nieotynkowany,
em z iglicą.Jego jednoIite,neogotyckie
zwie czonąhełm
wieżądwukondygnacyjną
kwadratową

wyposazeniepochodzlz puełomuXlX i XX stu|ecia.Stanowiąjetrzy,rzeŹbionei po|ichromowane
w otoczeniuczterech EwangeIistÓw,umieszczonąW
ołtaue,z figurąMadonnyz Dzieciątkiem
kropie|nica.
W kruchcieneogotycka
oftazugłÓwnym.
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Y

P|ebaniaz koncaX|X w.. wybudowana
zapewnewrazz kościołem,
murowana,nieotynkowana,
parterowa,
szerokofrontowa
z gankiem.

Park podworsklzałoŻony
pod koniecXIX w. o łącznejpowierzchni3 hektarÓw.W centralnej
jego
częścistał niegdyśdwÓr, z ktÓrego obecnie pozostaływyłączniezrujnowanepiwnice.W
drzewostanie
staredęby,wiązy,buki,lipyijesiony.Niewie|ki
stawekbardzozaniedbany.
W pob|iskiejKo|oniiKokaninzachowały
się do dzisiajpozostałości
dawnej,drewnianejzabudowy
wiejskiej:dom nr 24 z około1880 r. (zrębowo.sumikowołątkowy,
szerokofrontowy
z dachem
dwuspadowym),
dom nr 25 zko ca X|X w. (z osza|owanymi
ścianami,
szerokofrontowy,
z dachem
dwuspadowym
krytymdachÓwką),
dom nr 35 zbudowanyokoło19oor. (ze ścianami
w konstrukcjl
mieszanej,szerokofrontoWY,
z dachemdwuspadowymkrytymdachowkd i dom nr 3 6, powstały
około 19oo r. (z osza|owanymiścianami,szerokofrontowy,
z dachem dwuspadowymkrytym
eternitem).
W 2001 roku na podstawieUchwałyNr 27t2Oo3t2oo1
z 28 lutego powstałGminny ośrodek
Kultury,Sportui Rekreacjiw Że|azkowie
z siedzibąw Biernatach.P|acÓwkajest organizatorem
wszystkichimprez kulturalno- sportowych, organlzowanychprzez Urząd Gminy w Że|azkowie
m.in. Dozynek,jubileuszy,imprez okoIicznościowych,
Wigi|i,Dnia Seniora. Podczas kaidej
Kokanin 2010
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.r:cr6oścl zorganizowanejprzez GoKSiR występujebardzo dobrze znany i ceniony przez
Na|eżądo niego takŻeosoby z
rslSf,łCf| mieszkancowGminy zespÓł i kabaret,,Niechcice''.
{,',a.trl]na
czynnie uczestni;zącw życiu kulturalnymgminy. KołoGospody Wiejskich z tej
-rescowościuczestn|czyi pomaga W Dożynkachi innych imprezachokolicznościowych
jak
.a*'nlezRada Sołecka. osP.

INFRASTRUKTU RA TECHNICZNA
KOMUNIKACJA
Przez mlejscowość
biegniedrogakrajowanr 25 re|aĄiBydgoszcz- ostrÓw Wielkopolski.Drugim
ważnymtraktembiegnącymprzez Kokaninjest droga powiatowa4327, ktora biegnie przez 4
gminysąto Gminaopatowek,GminaŻe|azkÓw,
GminaB|izanÓw
oraz Gmina Gotuchow,ktora
Mozna rzec Że ta drogajest niejakoobwodnicąKalisza,
znajdujesię w powieciep|eszewskim'
poniewaŻkoftczysię i zaczyna przydrodzekrajowejnr 12 . Puez miejscowość
biegnądwie drogi
gminnesą to drogagminnanr 471BP Kokanindo drogikrajowejnr .25 długości
381 m na całej
jest pokrytamieszankabitumiczną
swejdługości
, oraz drogagminna 47o9P Kokanin - BorkÓw
400 m od drogi krajowej 25 w Kokaniniejest pokryta
Stary o długości
887 m na długości
jej częśÓjest to drogagruntowa.
pozostała
mleszankąbitumiczną,

dotyczyto takzemiejscowości
Kokanln.
GminaŻe|azkÓwjestw 1007ozwodociągowania
Długość
w Gminie wynosi 57,49 km, wybudowanychprzytączy627 sztuk o
sieci kana|izacyjnej
obejmujewsie Że|azkow,Ko|oniaKokanin, NiedŹwiady,
długości
ok. 12 km. Sieć kana|izacyjna
Skarszew, Dębe, Wojciechowka,BorkÓw Stary, BorkÓw Nowy (Koronka),Garzew, Goliszew
,Kolonia Skarszewekoraz Kokanin W miejscowoŚciSkarszew istnieje mechaniczno
biologicznaoczyszcza|niaściekÓwkomuna|nychdla kilkunastuwsi Gminy Że|azkowmin. dla
Kokanina,o p]zepustowości
750 m3 /dobę.
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A-EtffROENERGETYKA
qE

gospodarstwoW Kokanin ma dostęp do elektryczności.Potrzeby energetyczne

reszkancowgminysąW pełnizaspokojone.

TELEKOMUNIKACJA
posiada dostęp i mozliwośćpodłączenia
Podobniejak cała gmina tak i opisywana miejscowość
te|efonuoraz Internetułączemstałymz gniazdkatelefonicznego,bądźdroga radiową.

Na terenie sołectwaistniejąindywidualnekotłowniecentralnegoogzewania, brak jest systemu
Do ogzewania wykorzystujesię głowniemiałwęglowy i drewno,węgiel, koks i
ciepłowniczego.
czasami o|ejopałowy.

Mimo b|iskościmiasta W miejscowościtej nie odnotowuje Się większych irodeł emisji
zanieczyszcze

do atmosfery. Głowny wpływ na stan powietrza mają kotłownie węg|owe

ogrzewające uprawy szklarnlowe,WyposażoneW przestazałe kotłyi opalane paliwem o niskiej
jakości,nie wyposazone w urządzenia olzyszcza!ące. Teren wsi ubogi jest W surowce minera|ne.
Stan gleb na|eŻyuznać za dobry,nie odnotowujesię zanieczyszcze meta|amicięikimi, natomiast
drobne zanieczyszczenia powstałe wskutek działa|nośc!|udzkiej, nie mają charakteru
wielkoobszarowego.Nie występujązagroŻeniazanieczyszczenwod podziemnych.

ANAL|ZAUWARUNKoWAŃRozWoJU M|EJscoWoŚc| KoKAN|N
się na oceniewewnętznychzasobÓw wsi
opracowującanalizęd|awsi Kokaninskoncentrowano
oraz Gminy,jej atutÓwi problemÓw,przyjmującz definicjizewnętrzneograniczeniazwiązanez
poziomemrozwoju
połozeniem
geograficznym,
w Polsce systememlegislacyjnym,
obowiązującym
gospodarczego,
czy teŻstanemfinansowpublicznych.
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RozwÓj sektoraMsP
pod vtzg|ędeminwestycyjnym
Atrakcyjność
ziem
Dobrajakość
RozwÓj branŻyrolnoogrodniczej
geograficznemiejscowości
Położenie
ie miejscowoŚci
Zwodociągowan
Ste|efon
izowanie miejscowości
Dziedzictwonarodowe
DobrasiećdrÓg

RozwÓjturystykii rekreacji
PozyskiwanieinwestorÓw
Stan drÓg
Stan oświet|enla
gminna
Słaborozwiniętakomunikacja
Wykozystywanie alternatywnych
źrodeł
energii odnawialnej

Wzrostpowiezchniterenowinwestycyjnych
ModerniąaĄa drÓg gminnych
ModernizaĄa oświet|enia
u|icznego
Budowaszlakowturystycznych
i rowerowych
Wzrośt
ilościdomÓwmieszkatnych
RozwÓj infrastruktury
rekreacyj
no sportowej
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ZAGROZENIA
.

Rosnąca konkurencjasąsiednichmiejscowości
i gmin

.

Zanieczyszczenie środowiska

.

MigracjaludnoŚcido miasta

.

Wysokie koszty rozwojudziała|ności
turystycznej

.

Migracjawykwalifikowanychpracownikow

.

Spadającyodsetek młodzieŻy
kształcącejsię na kierunkachro|niczych.

Zapisyzawartew PlanieodnowyMiejscowości
warunekzgodności
Kokaninspełniają
z zaplsami
zawartymiw dokumentachdotyczącychrozwoju gminy tj StrategiąRozwoju Gminy oraz
p|aneminwestycyjnym
gminy.Zadaniaokreślone
wie|oletnim
w Planieodnowy Miejscowości
są
zgodnea ich osiąganiei rea|izaĄanie powodujenegatywnych
wewnętrznie
skutkÓwdla osiągania
celow i rea|izaĄizadanstrategiiwyiszego rzędu.

oPls ZADAŃ Do REALlzAcJ|
przyosP z pzeznaczeniem
lnwestycjajaka p|anujemyzrea|izować
to remontpomieszcze wieżLy
v

na |zbęPamięcioraz świet|icę
wiejską'Szacowanykoszt to 80 689'81p|n.terminrealizacjito |V
kwartał2010r|ubI kwartał20,|.|. .P|anujemy
wykonaćnastępująceprace:
o odbicie tynkÓwwewnętrznych
i zenranie starychposadzek parteri piętro
Demontaz istniejącejstolarkiokiennej i drzwiowej
Wykonanie izolacji pzeciwwi lgociowych
.

Wymiana stolarkiokienneji drzwiowej

.

Malowanieścian

.

Wykonanie posadzek z płytek

Montaz nowychschodow drewnianych.
Kokanin 2010
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W Kokaninie wymagają remontu przy jego oka4i podjęto
decyzJę aby pomieszczenie przeznaczyćna lzbę Pamięci oraz Świetlicę wiejską. Bogata historia
się
miejscowoŚci,jednostkioSP i gmlny skłaniado realizacjitakiego pomysłu'Mieszka cy chcą
Pomleszczenia W wiezy przy osP

pochwa|icswoją historią stworzyc miejsce gdzie przy wspÓ|nych spotkaniach można się czegoś
na ich
dowiedzieÓ. SpołecznośÓchce aby przysztepokoIeniapamiętałyrzeczy , ktore dziahysię
do
terenie W pzeszłości.KGW, młodzieŻ,mieszkancy będą mieli stworzone idea|ne miejsce
zabawy.
spotkan,organizacjiciekawychimprezkulturalnych,

ODBIORCY PROJEKTOW
odbiorcami projektow są mieszkaricy miejscowościKokanin, przyjezdni oraz rodziny
|okalnychprzedsiębiorcÓwi inwestorow.

Realizacja zadan W ramach P|anu odnowy Miejscowości Kokanln przyczyni się do
i podniesieniapoziomu Życia|okalnejspołecznoŚci.
poIepszeniawizerunkumiejscowości
o

Poprawa integracjimieszka cow,

.

Poprawa warunkowzYcia i PracY,

.

Poprawa estetykimiejscowości,

.

Poprawa moiliwościrozwojowychwsi,

.

miejskiej.
RozwÓj toisamościspołeczności

.

Poprawa stanu bezPieczenstwa,
PoprawawarunkÓw Życia,

.

Poprawa estetykimiejscowości,

.

Zaspokojeniepotrzebspołecznych,

KoszT REALlzAcJl ZADAŃ
Szacowany koszt to 80 689,81 PLN. termin rea|izaĄito lV kwartał2o1or lub l kwartał2011.

Kokanin 2010
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HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTOW NA LAT A 2O1O- 2017
2010 Budowaciągu pieszo - rowerowegowzdłuŻdrogi krajowejnr. 25 na odcinkuod
2,5 m., ktoryzostanieoddzielonyod drogipasemzleleni
szkołydo cmentarzao szerokości
o szerokości1,5 m. Przed szkołai cmentarzemplanowanesą miejsca parkingowe.
Brak
lll/IVkwartał2010r.
Szacowanykosztto 450 000,00PLN. Planowanyterminrea|izacji
poruszaniasię pieszychpo poboczudrogi krajowejo znacznym
chodnikai konieczność
wypadkÓw
natęzeniuruchukołowegostwarzaniebezpieczer1stwo
występowaniagroźnych
z udziałempieszych.
ulicznegona drodzegminnejnr 4709P na odcinku
2o11 - 2012 modernizaĄaoświetlenie
pokrytymmieszankąbitumiczną.Koszt około45 000,00 PLN. lnwestycjama na celu
poprawębezpieczenstwana drogachw miejscowości.
Wraz z rozwojemmałychfirm i
Y

branżzywazywnej, daje się zauwaŻycwzmożony ruch na drogach. ModernizaĄa
oświetlenie
znaczniezwiększybezpieczestwo, ułatwidojazd do hurtowni,pzechowalni
jeszczeten teren.
oraz uatrakcyjni
2013 - 2014 pzebudowa drogi gminnej4709P łączącejKokanin z BorkowemStarymw
zakresieodtwozeniarowÓwi pzepustow.Planowanenakłady200 000,00PLN lstniejące
nie są w staniespełnićswoichfunkcji.lch odtworzenie
rowysą corazbardziejpozarastane,
pzedłuŻyzywotność
drogii poprawibezpieczenstwo.
2015- 2016 pzebudowa drogigminnej4709 P KokaninBorkÓw Stary. lnwestycjabędzie
połoŻenie
nawiezchniz mieszanekbitumicznych
kawałku
obejmować
na nie utwardzonym
poprawikomunikację
w międzyw/w
drogi.Szacowanykosztto 280 000,00PLN. Inwestycja
miejscowościami
usprawnidojazddo posesji, pol poprawibezpieczenstwo.
2013 - 2017 promocjaSołectwa- organizaĄana tereniemiejscowości
Kokaninimprez
promujących
potencjalnych
ten regionGminyw celu przyciągnięcia
nowychmieszka cÓw,
Planowanykoszttegozadaniato około50 000 PLN
inwe.storÓw.

go W Życieuchwałą
rozpoczniesię poprzezWprowadzenie
WdrożeniePlanuodnowyMiejscowości
Rady GminyŻe|azkow.
zakładaw przeciąguparunajblizszychlat rea|izaĄęki|ku
opracowanyPlan odnowy Miejscowości
zadan.Plan ten sprecyzował
oczekiwanykierunekw rozwojumiejscowości,
a takŻesformułował
prioryteti ce|e do osiągnięcia,do ktÓrych na|eŻydązyc, aby poprawić komfort iycia jej
mieszkancow.
Kokanin 2010

15

Plan o dnoaly Miej scow ościKolcanin

roilsULTAcJE sPoŁEczNE
Mieszka cy
W miejscowoŚciKokaninodbyłysię konsultacjespołecznez mieszkaricami.
rrestniczący w zebranlu pozytywnie przyjęlii zatwierdzilipoprzez Uchwałęzebrane podczas
Kokanin.W swychwypowiedziach
lorrsu]tacjii opracowaneplany inwestycyjnedla miejscowości
dek|arowali sWą pomoc W rea|izacjiprzyjętychzada w ramach PROW 2007-2013odnowa i
rczwojwsi.

Kokanin f010

T6

