
UCHWAŁA NR XL/235/14
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 2 lipca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kosewo na lata 2014-2021”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) oraz § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 501) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Kosewo na lata 2014-2021” przyjęty uchwałą Nr 
1/2014 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kosewo z dnia 28 czerwca 2014 r. stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady 
Gminy

Jan Janusz Podbielski
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WSTĘP 

Plan Odnowy Miejscowości sołectwa Kosewo jest dokumentem o charakterze 

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

miejscowości. Konieczność opracowania Planu Odnowy Miejscowości w sposób formalny 

wynika z wytycznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013,                     

a w szczególności z wytycznych Osi 3 PROW- Działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Oś 3 

zakłada między innymi wspieranie działań mających wpływać na poprawę jakości życia na 

obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców 

wsi.  

Warunkiem uzyskania wsparcia ze środków unijnych jest stworzenie Planu Odnowy 

Miejscowości, który jest zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy oraz innymi dokumentami 

strategicznymi o charakterze lokalnym, regionalnym i krajowym. Podstawą opracowania 

planu jest Plan Rozwoju Sołectwa i Strategia Rozwoju Gminy na lata 2004 -2015.  

 Odnowa i rozwój wsi jest wypadkową wielu działań, wśród których pierwsze miejsce 

zajmuje aktywność, zaangażowanie i solidarna postawa mieszkańców, dlatego też  

w przygotowaniu dokumentu od samego początku uczestniczyli aktywnie mieszkańcy 

sołectwa Kosewo wraz ze swoimi przedstawicielami: Sołtysem Wsi, Wójtem Gminy  

i Radnymi Rady Gminy w Starym Lubotyniu. Plan Odnowy Miejscowości jest jednym  

z elementów wpływających na rozwój, odnowę wsi oraz poprawę warunków pracy i życia 

mieszkańców, zawiera działania długofalowe, określone w horyzoncie czasowym na lata 

2014- 2021 Określa generalny kierunek rozwoju oraz przedstawia metody i narzędzia jego 

wdrażania. Ponadto umożliwia planowe realizowania działań ukierunkowanych na tworzenia 

jak najkorzystniejszych warunków rozwoju miejscowości i jej mieszkańców. 
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Idea odnowy wsi wyrasta z przekonania, że odnowiona, doinwestowana i ożywiona 

kulturowo wieś odzyska swoją atrakcyjność, jako miejsce zamieszkania, zapewni swoim 

mieszkańcom godziwy standard i jakość życia oraz zdoła zatrzymać młodzież na miejscu. 

Niejako „mini-miasto”, wysoko zurbanizowana i konkurująca z ośrodkami miejskimi 

bogactwem oferty, ale właśnie, jako „nowa wieś”, nowoczesna, lecz ceniąca i zachowująca 

swój wiejski charakter i kulturową specyfikę.  

Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę gminy, inwentaryzację zasobów 

służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowości, 

planowane kierunki rozwoju, przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem                       

i harmonogramem działań. 

Obszarem realizacji Planu Odnowy Sołectwa Kosewo jest obszar tego sołectwa.  
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I. CHARAKTERYSTYKA SOŁECTWA 

Położenie i historia 

 
 Kosewo to wieś w północno-wschodniej Polsce na Międzyrzeczu Łomżyńskim, 

położona w województwie mazowieckim w powiecie ostrowskim w gminie Stary Lubotyń. 

Wieś Kosewo zlokalizowana jest wśród rozległych obszarów rolnych i leśnych nad rzeką Orz 

przy granicy z gminą Czerwin (pow. ostrołęcki) oraz gmina Ostrów Maz. (pow. ostrowski).  

Miejscowość Kosewo należy do najstarszych miejscowości w gminie, o której 

pojawiają się wzmianki pisemne. Już na przełomie XII i XIII wieku Konrad I w dokumencie 

potwierdzającym stan uposażenia diecezji płockiej, wymienia wiele miejscowości jakie 

ówcześnie istniały na północnym Mazowszu, wśród nich wieś o nazwie Lvcovo, którą to 

historycy utożsamiają z Kosewem. Podczas spisu powszechnego z 1921 roku nazwę wsi 

zapisano jako Kossewo, we wsi było wówczas 75 domów, a mieszkało tu 503 osoby w tym 

143 osoby wyznania mojżeszowego. 

Wieś Kosewo charakteryzuje się zwartą zabudową o układzie przestrzennym 

rozgałęzionej dwustronnie obudowanej ulicówki. Znaczną część zabudowy mieszkaniowej 
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stanowią budynki w dobrym stanie technicznym, charakteryzujące się schludnym wyglądem, 

wykończeniem elewacji, estetycznymi ogrodzeniami działek oraz dbałością o ład w ich 

zagospodarowaniu. We wsi występują liczne usługi w układzie rozproszonym. Powierzchnia 

sołectwa wynosi 7,299 km2  

Fizjologiczno-geograficznie sołectwo Kosewo położone jest w makro regionie Niziny 

Północno-mazowieckiej. Kosewo oddalone jest ok. 15 km od powiatowego miasta Ostrów 

Mazowiecka. Sąsiaduje z sołectwami Lubotyń Włóki, Chmielewo, Świerże, Klimonty, 

Sulęcin Włościański, Rogowo Folwark w gminie Stary Lubotyń i sołectwem Wólka 

Seroczyńska w gminie Czerwin.  

Przez teren sołectwa przebiega droga wojewódzka nr 677 relacji Łomża - Ostrów 

Mazowiecka, co zapewnia dobrą łączność z innymi ważnymi ośrodkami administracyjnymi. - 

ok. 35 km od Łomży, ok. 31 km od Ostrołęki i ok. 100 km do Warszawy. 
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Wieś znajduje się w regionie klimatycznym mazowiecko-podlaskim, w pobliżu jego 

granicy z regionem mazurskim, co powoduje przewagę wpływów kontynentalnych: mroźną 

zimę (średnia temp. stycznia -4°C) i gorące lato ze średnią temperaturą lipca +18 °C. Opady 

atmosferyczne w ciągu roku osiągają 550-575 mm i należą do najniższych w Polsce. Liczba 

dni pogodnych (zachmurzenie <20%) wynosi 35-40, a liczba dni pochmurnych 

(zachmurzenie <80%) 135-140. Długość okresu wegetacyjnego około 200-210 dni, a okresu 

bez przymrozkowego 170-165 dni. 

Sytuacja społeczno-gospodarcza 

Ludność 

Ludność sołectwa Kosewo stanowią w przeważającej części rolnicy. Pozostali 

mieszkańcy to prywatni przedsiębiorcy oraz pracownicy okolicznych zakładów pracy.  
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Liczbę ludności wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 265 osób w tym kobiety - 130 

osób, oraz mężczyźni - 135 osób. Średnia gęstość zaludnienia wyniosła w tym okresie to 

36,31 os/km2. Dane te  przedstawiono w poniższej tabeli.  

 

Tabela 1. Liczba ludności w miejscowości Kosewo 

Miejscowość 
Liczba 

mieszkańców 
Liczba 
kobiet 

Liczba 
mężczyzn 

Liczba 
mieszkańców 

na 1 km2 

Kosewo 265 130 135 36,31 

 

Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się migrację ludzi młodych, jak i bardziej 

wykształconych do większych miast i zagranice w celach zarobkowych. Główną przyczyną 

jest ograniczona perspektywa rozwoju oraz brak zatrudnienia w najbliższej okolicy Kosewa. 

Zjawisko to dotyczy również rolników w okresie późnojesiennym  

i zimowym w tzw. zastoju prac polowych, kiedy to wyjeżdżają w celu dorobienia do nisko 

opłacalnej produkcji rolnej.  

Struktura wiekowa ludności Kosewa jest korzystna, gdyż  59,24% mieszkańców (156 

osób) to ludność w wieku produkcyjnym. Równie korzystnie kształtuje się liczba osób  

w wieku przedprodukcyjnym, licząca  62 osoby tj. 23,39%. Mieszkańcy w wieku 

poprodukcyjnym czyli kobiety powyżej 60-ego roku życia i mężczyźni w wieku powyżej 65 

lat  stanowią 17,35%, ogólnej liczby mieszkańców sołectw tj. 46 osób. 

Powyższe dane świadczą o pozytywnych trendach demograficznych występujących na 

terenie Kosewa. Duża liczba osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym sprzyja 

tendencjom rozwojowym i świadczy o wzroście znaczenia Kosewa jako centrum 

gospodarczego, kulturalnego i społecznego gminy. 
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Wykres 1: Struktura wieku mieszkańców z uwzględnieniem płci 

 
Zasoby przyrodnicze 

Miejscowość Kosewo położona jest w północno-wschodniej Polsce na terenie Gminy 

Stary Lubotyń. Ziemia Lubotyńska usytuowana jest w Międzyrzeczu Łomżyńskim 

stanowiącym mezoregion fizycznogeograficzny we wschodniej części Niziny 

Północnomazowieckiej pomiędzy rzekami Narew i Bug. Południowa i wschodnia część 

międzyrzecza zajęta jest przez Puszczę Białą, a obszar gminy sąsiaduje z pozostałością 

moreny czołowej, jaką stanowi Czerwony Bór. Rzeki gminy należą głównie do zlewiska rzeki 

Narwi, a przepływająca przez sołectwo rzeka Orz stanowi jeden ze znaczących jej dopływów. 

Większość terenu gminy leży na wysokości 15-125 m n.p.m. Duża powierzchnia lasów 

sosnowych otaczających  miejscowość sprawia, że teren miejscowości Kosewo  ma bardzo 

czyste powietrze i nieskażone środowisko.  

Miejscowość Kosewo charakteryzuje się łagodną rzeźbą terenu, aczkolwiek gleby na 

terenie gminy Stary Lubotyń nie należą do najlepszych, a uwarunkowania klimatyczne oraz 

niedostateczna liczba opadów stanowi pewnego rodzaju ograniczenie w produkcji rolnej.  
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Na rozwój rolnictwa ma duży udział użytków rolnych oraz brak innych alternatywnych źródeł 

utrzymania.  

 

Środowisko kulturowe  

Na wysoką ocenę zasługuje działalność ochotniczej straży pożarnej. Strażacy poza 

gotowością do zwalczania skutków klęsk żywiołowych prowadzą różnoraką działalność para 

kulturalną. Swoją obecnością uświetniają uroczystości religijne, różnego rodzaju święta 

gminne, biorą udział w pokazach i zawodach. Na szczególną uwagę zasługuje jedyna w 

gminie Kobieca Drużyna  przy OSP Kosewo, która bierze aktywny udział w działalności 

straży 

Życie kulturalne miejscowości mogłoby skupiać się wokół istniejącej strażnicy 

wiejskiej, jednak jej zły stan techniczny ogranicza wykorzystanie jej w w/w celu. Strażnica 

mogłaby stać się centrum kulturalnym miejscowości, miejscem wspólnych spotkań lokalnej 

ludności, oraz strażaków.  

Remont i rozbudowa istniejącej strażnicy to obecnie priorytet w działaniach mających 

na celu odnowę wsi Kosewo. 

 

Oświata 

Obsługę edukacyjną dla dzieci i młodzieży  ze wsi Kosewo zapewnia Szkoła 

Podstawowa oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu. 

Placówka ta oddalona jest od sołectwa o 3 km, co zapewnia łatwy dostęp do edukacji 

uczniom z terenu sołectwa.  

Władze gminy przeznaczają duże środki na modernizację istniejącej infrastruktury 

oświatowej. Stan budynków i pomoce dydaktyczne jest zadawalający, przy szkole 

funkcjonują boiska sportowe, sala gimnastyczna i plac zabaw dające możliwość odbywania 

zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych dla dzieci i młodzieży z całej gminy.  
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Na terenie gminy nie działają szkoły średnie, stąd też większość absolwentów 

gimnazjum podejmuje naukę w tego typu szkołach w pobliskiej Ostrowi Mazowieckiej.  

 

Służba zdrowia 

W miejscowości Kosewo brak jest zakładu Opieki Zdrowotnej. Mieszkańcy korzystają 

z podstawowej opieki medycznej w samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

w Starym Lubotyniu.  

W przypadku konieczności hospitalizacji mieszkańcy korzystają z usług Szpitala 

Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrowi Mazowieckiej.  

 

Bezpieczeństwo publiczne  

Na terenie sołectwa Kosewo bark jest Posterunku Policji. Za utrzymanie ładu  

i porządku publicznego odpowiada Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej  

z punktem przyjęć interesantów w Starym Lubotyniu.  

 

Zaopatrzenie w wodę 

Na terenie sołectwa Kosewo funkcjonuje wodociąg (55 przyłączy) z ujęciem wody we 

wsi Gniazdowo  i Lubotyń – Kolonia.  

 

Kanalizacja i oczyszczanie ścieków 

Gmina Stary Lubotyń wybudowała w roku 1999-2000 oczyszczalnię ścieków  

o przepustowości ok. 150 m3 ścieków komunalnych i odpowiednią do jej minimalnych 

potrzeb sieć kanalizacyjną. Sieć ta sprowadza ścieki z gminy Stary Lubotyń. W 2008 roku 

sieć kanalizacyjna została rozbudowana i objęła swym zasięgiem również sołectwo Kosewo.  

Długość sieci kanalizacyjnej w Kosewie wynosi 2,6 km, w skład której wchodzi 49 przyłączy.  
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Utylizacja odpadów stałych 

Odpady komunalne gromadzone przez właścicieli nieruchomości w plastikowych 

pojemnikach, odbierane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowi 

Mazowieckiej. Odpady umieszczane są na składowisku odpadów w Starym Lubiejewie. 

Zebrane surowce wtórne przekazywane są firmom recyklingowym. 

 

Energetyka 

Wyposażenie gospodarstw domowych w instalację elektryczną wynosi 100%. 

Sołectwo jest obsługiwane przez Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A. Rejon 

Energetyczny Wyszków. 

 

Telekomunikacja 

Sołectwo Kosewo obsługiwane jest przez firmę telekomunikacyjną Multimedia S.A. 

Komunikacja 

Drogi 

W miejscowość Kosewo widoczne jest dobre powiązanie komunikacyjne z większymi 

ośrodkami miejskimi oraz centrum gminy. Przez wieś przebiega droga powiatowa  

o nawierzchni bitumicznej z niebezpiecznymi zakrętami w centrum wsi. Na terenie sołectwa 

zlokalizowana jest również droga wojewódzka nr 677 relacji Łomża - Ostrów Mazowiecka. 

Sieć dróg gminnych jest ukształtowana prawidłowo i obejmuje równomiernie teren całej 

gminy.  
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Gospodarka i rolnictwo 

Gospodarka 

Na terenie sołectwa Kosewo nie funkcjonują większe zakłady przemysłowe. 

Działalność gospodarcza prowadzona jest przez 5 podmiotów, które zajmują się usługami 

remontowo-budowlanymi, ślusarskimi, hydraulicznymi jest także dwóch agentów 

ubezpieczeniowych, którzy na terenie sołectwa prowadzą swoją działalność.  

 

Rolnictwo 

Na terenie sołectwa występuje 38 gospodarstw rolnych, które mają przeważnie 

charakter tradycyjny, z niskim użyciem środków technicznych, nawozów sztucznych  

i chemicznych substancji ochronnych. Dochodowość gospodarstw jest niska. W strukturze 

zasiewów dominuje: żyto, owies, ziemniaki, kukurydza, mieszanki zbożowe, pszenżyto. 

Prowadzony jest chów bydła oraz trzody chlewnej . 

 

Leśnictwo 

Południowa część sołectwa Kosewa jest częściowo zalesiona. 

 

 

.  
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II. ANALIZA SWOT 

Analiza zasobów sołectwa 

Analiza zasobów zawiera wykaz elementów materialnych oraz niematerialnych 

sołectwa, które mogą być wykorzystane dla rozwoju miejscowości, w działaniach na rzecz 

jego odnowy. 

Rodzaj zasobu Opis zasobu W jaki sposób może zostać 
wykorzystany 

Położenie i 
warunki 
geograficzne 

Sołectwo położone jest w dolinie 
rzeki Orz wśród rozległych 
obszarów rolnych i leśnych 
 

Zamierzeniem jest wykorzystanie 
atrakcyjnego położenia w celu 
stworzenia warunków do rozwoju 
turystyki wiejskiej. Utworzenie 
zalewu na rzece Orz, które w 
okresie letnim może służyć jako 
kąpielisko. 
 

Budynki Budynek Strażnicy OSP- budynek 
murowany przeznaczony do 
rozbudowy i remontu 

Stworzenie warunków do 
zagospodarowania czasu wolnego 
dzieci i młodzieży, zacieśnienia 
więzi międzyludzkich poprzez 
budowę świetlicy, która będzie 
pełniła funkcją centrum życia 
społeczno-kulturalnego wsi. 
 

Możliwości 
uprawiania 
turystyki (czyste 
powietrze oraz 
sąsiedztwo 
terenów 
zalesionych) 

Sołectwo posiada zasoby 
krajobrazowe i przyrodnicze do 
uprawiania agroturystyki, brakuje 
jednak zaplecza 
infrastrukturalnego do uprawiania 
takiej działalności. 

Zamierzeniem jest rozwój 
infrastruktury i warunków 
turystyczno- wypoczynkowych, 
rozwój funkcji turystyki wiejskiej, 
rozbudowa zaplecza usługowego, 
drobnej przedsiębiorczości. 

Mieszkańcy Mieszkańców sołectwa stanowi 
głównie ludność miejscowa- silnie 
związana ze wsią, zajmująca się 
głównie rolnictwem. 

Zacieśnienie więzi 
międzyludzkich, większa 
motywacja do pracy i działań 
społecznych, dążenie do 
podnoszenia poziomu 
wykształcenia poprzez 
organizowanie szkoleń, kursów, 
dyskusji i imprez kulturalnych.   
 

Źródła dochodów 
mieszkańców 

Praca w rolnictwie, praca 
zarobkowa poza rolnictwem, 
świadczenia emerytalne i rentowe, 

Zmniejszenie liczby gospodarstw 
utrzymujących się tylko z 
produkcji rolniczej, utworzenie 
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własna działalność gospodarcza, 
zasiłki dla bezrobotnych oraz 
zasiłki wypłacane przez GOPS. 
Większość gospodarstw rolnych 
jest zbyt mała, żeby zapewnić 
utrzymanie ich właścicielom na 
przyszłość, duża grupa osób w 
poszukiwaniu pracy wyjeżdża 
poza miejsce zamieszkania. Słabo 
wykorzystywane są, potencjalnie 
duże, warunki do rozwoju 
turystyki. 
 

nowych miejsc pracy, 
rozbudzenie inicjatyw w 
społeczeństwie w celu szukania 
nowych źródeł dochodów, rozwój 
bazy turystycznej, rzemiosła, 
uruchomienie małej gastronomii. 

Organizacja 
Sołectwa 

Prężnie działająca Rada Sołecka, 
Koło Gospodyń Wiejskich oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna z 
Kobiecą Drużyną przy OSP 
Kosewo 

Zwiększenie zaangażowania 
ludności w sprawy wsi poprzez 
powołanie Grupy Odnowy Wsi. 
Wspólne planowanie, 
organizowanie, motywowanie 
oraz kontrola działań, 
pozyskiwanie wsparcia 
finansowego i środków na rozwój 
wsi, dobra współpraca z gmina 
oraz innymi sołectwami. 
 

Oferta dla dzieci i 
młodzieży 

Brak miejsca do integracji i 
spędzania wolnego czasu dla 
dzieci młodzieży. . Brak placówki 
do prowadzenia lokalnych działań 
kulturalnych 
 
 

Rozbudowa i adaptacja strażnicy, 
modernizacja świetlicy, która 
będzie pełniła funkcje centrum 
kulturalnego wsi, 
zagospodarowanie terenu wokół 
strażnicy poprzez utworzenie 
placu zabaw dla najmłodszych 
mieszkańców sołectwa. 
 

Wygląd sołectwa i 
jego otoczenia 

Malownicze położenie w dolinie 
rzeki Orz, brak większych 
skoncentrowanych zanieczyszczeń 
powodujących degradację 
środowiska. 
Zorganizowany system segregacji 
i odbioru odpadów komunalnych. 
Istnieje system odprowadzania i 
oczyszczalni ścieków.  

Należy położyć dalszy nacisk na 
rozwój ochrony środowiska oraz 
działania w sferze rozbudowy jej 
infrastruktury (budowa 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków). Przeprowadzanie 
częstych akcji typu „sprzątanie 
świata”. Wdrażanie programów 
rolno-środowiskowych, 
przyczyniających się do 
ograniczenia negatywnego 
wpływu rolnictwa na środowisko 
oraz podnoszących walory 
przyrodnicze środowiska. 
Koordynacja działań powinna w 
efekcie doprowadzić do 
podniesienia walorów 
turystyczno-rekreacyjnych 
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środowiska.  
 

Rolnictwo 100% stanowią indywidualne 
gospodarstwa rolne. Dominują 
małe gospodarstwa produkujące na 
własne potrzeby. Słabe gleby nie 
pozwalają na specjalistyczną 
wydajną uprawę. 

Konieczna jest restrukturyzacja 
tej branży, znalezienie takich 
obszarów upraw i hodowli, które 
będą w stanie zapewnić dochody. 
Położenie większego nacisku na 
stworzenie preferencji dla 
rolników. Szkolenie rolników w 
zakresie przyszłości rolnictwa w 
Unii Europejskiej. 
Organizowanie kursów, szkoleń 
dla rolników. 
Pomoc w zakresie uzyskiwania 
alternatywnych źródeł dochodów 
dla rolników. 
 

Powiązania 
komunikacyjne 

Dobre połączenia komunikacyjne 
z okolicznymi miejscowościami, 
miastem Ostrów Mazowiecka, a 
stamtąd między innymi Warszawą, 
Białymstokiem, Łomżą, Ostrołęką 
liniami PKS oraz indywidualnymi 
środkami lokomocji. 
 

Modernizacja dróg, niwelacja 
ostrych zakrętów w celu 
zwiększenie bezpieczeństwa 
poruszających się po niej 
użytkowników i mieszkańców. 

 

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 

Czynniki wewnętrzne 

1. Mocne strony: 

�  walory krajobrazowo- turystyczne (bliskość lasów, rzeki Orz, czyste powietrze) 

�  infrastruktura techniczna 

�  zwodociągowanie 

� skanalizowanie  

� oczyszczalnia ścieków 

� potencjał ludzki (duża liczba ludności w wieku produkcyjnym) 

� aktywna i otwarta społeczność lokalna (aktywne zaangażowanie w działalność OSP) 
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2. Słabe strony: 

� wysokie bezrobocie - ubożenie społeczeństwa 

�  słabe gleby 

�  brak ofert na zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 

�  brak usług dla obsługi turystycznej, 

�  niski stan zasobności gospodarstw domowych 

Czynniki zewnętrzne: 

1. Szanse: 

�  pozyskanie inwestorów i kapitału 

�  dokształcanie społeczeństwa – szkolenia i kursy 

�  sprzyjająca polityka regionalna w tym adresowana do rozwoju obszarów wiejskich 

�  zwiększanie się dostępności do kapitałów i środków pomocowych, w tym 

pochodzących z Unii Europejskiej 

�  promocja walorów sołectwa 

�  tworzenie nowych miejsc pracy 

2. Zagrożenia: 

�  rosnące bezrobocie – degradacja społeczeństwa 

�  migracja młodzieży do dużych miast 

�  rosnąca przestępczość i patologie społeczne 

�  brak środków finansowych. 
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III.  PLANOWANE KIERUNKI ROZWOJU 

Wizja rozwoju wsi 

Kosewo to sołectwo, w którym mieszkańcy aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. 

Interesują się rozwojem swojej miejscowości. Widzą szansę zwiększenia swoich dochodów 

poprzez świadczenie usług poza rolnictwem. Na terenie miejscowości znajdują się osoby 

zainteresowane utworzeniem gospodarstw agroturystycznych oraz rośnie zainteresowanie 

produktami żywności ekologicznej. 

W miejscowości Kosewo znajduje się strażnica w pomieszczeniach, której mogliby 

spotykać się mieszkańcy. 

 

Cele strategiczne i działania 

Mając na uwadze mocne i słabe strony Sołectwa Ksewo oraz wizję rozwoju wsi 

przyjęto następujące cele strategiczne, które są gwarancją realizacji zadań zmierzających do 

spełnienia wyznaczonej dla wsi Kosewo wizji: 

 

Cel strategiczny I:  

Wzrost atrakcyjności poprzez właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej.  

Cel ma służyć zaspokojeniu potrzeb społecznych, kulturalnych oraz rekreacyjnych 

mieszkańców wsi. Możliwe to będzie dzięki realizacji następującego działania: rozbudowa 

strażnicy OSP w Kosewie wraz z zagospodarowaniem terenu. wokół budynku. 

 Zakres robót:  

Roboty zewnętrzne polegające na:  

- docieplenie ścian zewnętrznych, 

- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, 

- oświetlenie wejść do budynku, 
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- utwardzenie placu. 

- utworzenie miejsc parkingowych 

Roboty wewnętrzne polegające na: 

- remoncie pomieszczenia świetlicy i sanitariów 

 

Cel strategiczny II:  

Przeciwdziałanie marginalizacji obszarów wiejskich.  

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:  

1. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

2. budowa placu zabaw dla dzieci 

3. poprawa estetyki wsi 

4. udział w konkursach organizowanych przez gminę 

5. włączenie się do akcji „sprzątania świata” 

 

Cel  strategiczny III:  

Poprawa komunikacji między sołectwami i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników 

dróg 

 

Określony cel ma służyć przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa na obszarach 

wiejskich, co w znacznym stopniu wpłynie na wzrost jakości życia na wsi. Cel ten zostanie 

osiągnięty dzięki realizacji następujących zadań:  

- budowa i modernizacja drogi żwirowej na bitumiczną relacji Kosewo – Sulęcin 

Właściański 

- modernizacja istniejących dróg o nawierzchni bitumicznej  

- przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową 

- niwelacja ostrych zakrętów 

- przebudowa oświetlenia ulicznego 
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IV. ZARZ ĄDZANIE 

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go  

w życie uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu. Wdrożenie Planu zaleca się Wójtowi 

Gminy Stary Lubotyń.  

Zarządzaniem Planu Odnowy Miejscowości Kosewo zajmie się Grupa Odnowy 

miejscowość, która w najbliższym czasie będzie utworzona. Grupa ta we współpracy z 

Urzędem Gminy będzie koordynować i nadzorować jego realizacje oraz organizować 

wszelkie działania na rzecz rozwoju wsi.  

V. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY 

Tabela Wieloletniego planu Inwestycyjnego zawiera przedsięwzięcia inwestycyjne, 

które zostały uzgodnione przez Radę Sołecką i mieszkańców miejscowości Kosewo, jako 

propozycje inwestycji do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Stary Lubotyń.  

Umieszczone przedsięwzięcia zostały zaplanowane na lata 2014-2021. Jedno z tych 

zadań będzie finansowane przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

Natomiast pozostałe inwestycje sfinansowane będą przy udziale budżetu gminy i dostępnych 

funduszy pozabudżetowych.  

Planowane przedsięwzięcia inwestycyjne nie posiadają jeszcze dokumentacji 

technicznej. Sporządzona ona będzie systematycznie dla każdej z planowanych inwestycji.  
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Tabela 3: Wieloletni Plan Inwestycyjny 

Nazwa zadania Nakłady całkowite Lata realizacji 

Rozbudowa budynku 

strażnicy OSP Kosewo 

wraz z zagospodarowaniem 

terenu wokół budynku 

zadanie priorytetowe 

800.000,00 2014-2017 

Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków 
50.000,00 2014-2015 

Budowa i modernizacja drogi 

żwirowej na bitumiczną 

relacji Kosewo – Sulęcin 

Włościański 

 

1.200.000,00 2015-2020 

Modernizacja infrastruktury 

drogowej ( modernizacja 

nawierzchni bitumicznej, 

przebudowa oświetlenia 

ulicznego) 

350.000,00 2016-2021 

Budowa placu zabaw dla 

dzieci 
50.000,00 2016 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu. 
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VI. OPIS ZADANIA PRIORYTETOWEGO 

Rozbudowa budynku Strażnicy OSP w miejscowości Kosewo 

Zadaniem priorytetowym, przewidzianym do realizacji w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, działanie odnowa i rozwój wsi jest „Rozbudowa budynku strażnicy 

OSP w miejscowości Kosewo”.  

W wyniku realizacji przedsięwzięcia remont budynku obejmuje roboty budowlane 

zewnętrzne, polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropu, częściowej wymianie 

stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,  remont oświetlenia zewnętrznego oraz roboty 

wewnętrzne, czyli remont pomieszczenia świetlicy i sanitariów. 

Zakres i rodzaj planowanych prac:  

Roboty budowlane: 

• dobudowa budynku 

• remont budynku istniejącego  

• docieplenie ścian zewnętrznych, elewacja 

• elementy zewnętrzne, zagospodarowanie terenu  

• instalacje sanitarne 

• instalacje elektryczne 

Łączne nakłady na realizacje zadania wyniosą: 800 000,00 PLN 
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VII. HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA PRIOR YTETOWEGO 

Tabela 4.- Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania priorytetowego 

 2014 rok 2015 rok 

Zakres rzeczowy I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V  VI VII VIII IX X XI XII 

Ocieplenie ścian 

zewnętrznych 

                        

Stolarka okienna i 

drzwiowa 

                        

Zagospodarowanie 

terenu 

                        

Oświetlenie wejść do 

budynku, 

                        

Utwardzenie placu.                         

Utworzenie miejsc 

parkingowych 
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VIII. PUBLIC RELATION PLANU ODNOWY MIEJSCOWOSCI 
KOSEWO 

Public relation, którego zadaniem jest upowszechnienie zamierzeń planu Odnowy 

Miejscowości Kosewo pośród przyszłych beneficjentów, wykonawców i decydentów opierać 

się będzie o trzy formy komunikacji: 

- Internet, 

- Prasa lokalna, 

- Promocja i reklama bezpośrednia, 

 

Internet  będzie głównym dostawcą informacji o Planie Odnowy Miejscowości Kosewo.  

W witrynie internetowej Urzędu Gminy Stary Lubotyń zostaną umieszczone informacje na 

temat Planu Odnowy Miejscowości Kosewo. 

 Internet służyć będzie również komunikacji pomiędzy bezpośrednio odpowiedzialnym 

za wdrażanie planu Odnowy Miejscowości Kosewo Urzędem Gminy Stary Lubotyń,  

a zainteresowanymi podmiotami samorządowymi, biznesowymi i organizacjami 

pozarządowymi. 

 

Prasa lokalna i centralna służyć będzie jedynie upowszechnianiu informacji w różnych 

kręgach potencjalnych beneficjentów i wykonanie Planu Odnowy Miejscowości Kosewo  

o istnieniu takiego dokumentu i sposobie jego monitorowania i wdrażania, kierując do źródła 

informacji, jakim będzie Internet. 

Promocja i reklama bezpośrednia będzie skierowana do wybranych, potencjalnych 

wykonawców, inwestorów zidentyfikowanych na podstawie analizy przedsięwzięć 

inwestycyjnych zawartych w Planie Odnowy Miejscowości Kosewo. 

 Powyższa promocja i reklama polegać będzie na bezpośrednim zapraszaniu do 

negocjacji wybranych podmiotów, mogących być partnerami w realizacji poszczególnych 

zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości. 
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XIII. PODSUMOWANIE 

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu 7 najbliższych lat 

realizację kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych 

oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową 

specyfiką społeczną i kulturową.  

Zakładane cele planu przewidują wzrost atrakcyjności wsi poprzez właściwe 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej, przeciw działanie marginalizacji i poprawę 

komunikacji między sołectwami ze szczególnym zwróceniem uwagi na zwiększenie 

bezpieczeństwa użytkowników dróg 

Realizowany Plan Odnowy Miejscowości ma także służyć integracji społeczności 

lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i 

młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych.  
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