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I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU 
LOKALNEGO 

 

Obszarem realizacji Planu Rozwoju Lokalnego będzie gmina miejsko-wiejska Pińczów, 

miejscowości Młodzawy Duże i Młodzawy Małe. Plan rozwoju lokalnego obejmuje lata 2004 

– 2013, z uwzględnieniem podziału na dwa okresy: lata 2004 – 2006 oraz lata 2007 – 2013. 

 

II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA 
NA OBSZARZE OBJ ĘTYM WDRAŻANIEM PLANU. 

 

1) Analiza 

a) poło żenie, powierzchnia, ludno ść. 
 

 Zarówno Młodzawy Duże jak i Młodzawy Małe położone są w południowo 

zachodniej części Gminy Pińczów w odległości około 5 km od głównego miasta regionu -

Pińczowa. Obie miejscowości razem tj. Młodzawy Małe i Młodzawy Duże pełnią funkcję 

Centrum Rozwoju Lokalnego.  

Gmina Pińczów położona jest w południowej części województwa świętokrzyskiego  

w rejonie zwanym Ponidzie. 

Klimat gminy zalicza się do rejonu Śląsko-Krakowskiego i dzielnicy Częstochowsko-

Kieleckiej. Amplituda temperatur skrajnych wynosi tu 60 0C a średnia roczna temperatura 

zawiera się pomiędzy 7,5- 8 0C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, którego średnia 

wieloletnia temperatura wynosi 17,6 0C. Najzimniej jest w styczniu, gdy średnia temperatura 

spada poniżej -3 0C. 

Opady atmosferyczne w rozkładzie rocznym wynoszą 600 mm. Największe opady miesięczne 

notowane są w lipcu a najmniejsze w styczniu i lutym. Średnio rocznie notuje się 150 -160 

dni z opadami. Średnio w roku notuje się 62 dni bezchmurnych i 122 dni całkowicie 

zachmurzonych.  

Na terenie gminy przeważają wiatry zachodnie i północno zachodnie. Są to wiatry słabe –  

o średniej rocznej prędkości 5 m/s. 

Obie miejscowości występują w zasięgu mezoregionu Dolina Nidy.  
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Sołectwo Młodzawy Duże jest jednym z ważniejszych ośrodków wspomagania rozwoju 

gminy w jej południowo-zachodniej części. Położone częściowo w granicach 

Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego (NPK), częściowo w granicach Kozubowskiego 

Parku Krajobrazowego (KzPK). Miejscowość zajmuje 1265,35 ha powierzchni. Wyposażone 

w pełny zakres usług podstawowych sołectwo pełni rolę ośrodka usługowego także dla wsi 

sąsiednich. 

Sołectwo Młodzawy Małe położone jest w granicach otuliny NPK. Zajmująca 221,74 ha 

powierzchni terenu wieś jest jednostką w znacznym stopniu wykorzystującą zestaw usług 

podstawowych ulokowanych w Młodzawach Dużych. 

Z dużych obiektów funkcji usługowej istnieją jedynie wielobranżowe obiekty handlowe 

oraz kościół parafialny i cmentarz. 

Ludność obu miejscowości wynosi 747 osób, z czego większość mieszkańców zamieszkuje 

sołectwo Młodzawy Duże - 582 mieszkańców.  

Obie miejscowości zamieszkuje 374 mężczyzn i 373 kobiety. 

 

Średnia gęstość zaludnienia w obu sołectwach wynosi: 

Młodzawy Duże – 46 osób/km2 

Młodzawy Małe – 74 osób/km2 

 

 

b) środowisko przyrodnicze 
 

Na obszarze Gminy Pińczów występuje Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia. 

Młodzawy leżą w obrębie dwóch parków: Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego 

(NPK) oraz Kozubowskiego Parku Krajobrazowego (KzPK).  

Nadnidziański Park Krajobrazowy o powierzchni 23 164 ha, obejmuje dolny bieg rzeki 

Nidy z przylegającym do niej od wschodu stromym Garbem Pińczowskim oraz Nieckę 

Solecką. Chroni różnorodne elementy krasu gipsowego, naturalną dolinę Nidy oraz obszary 

porośnięte cenną roślinnością kserotermiczną. Liczne zabytki historyczne, architektoniczne  

i obiekty kultury materialnej. 

Kozubowski Park Krajobrazowy o powierzchni 6 613 ha, obejmuje południowo-

wschodnią cześć Garbu Wodzisławskiego. Chroni krajobraz wzgórz lessowych  

z interesującymi formami erozyjnymi oraz dużymi powierzchniami bardzo ciekawych lasów 
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grądowych z niemałym udziałem ciepłolubnych gatunków roślin. Dość licznie występują też 

zbiorowiska roślin kserotermicznych. 

 Dodatkowo w odległości ok. trzech kilometrów od miejscowości Młodzawy Duże 

znajduje się stepowy rezerwat „Polana Polichno”. Rezerwat utworzony został w 1974 roku  

i zajmuje 9,45 ha. Rezerwat położony jest w dużym kompleksie leśnym rozciągającym się na 

północny zachód od Kozubowa i obejmuje rozległą śródleśną polanę, o nieregularnym, 

wydłużonym kształcie z niewielkimi fragmentami otaczającego ją starodrzewia dębowego. 

 W rezerwacie skupia się duża liczba roślin prawnie chronionych i rzadkich, 

zagrożonych wyginięciem. Do najcenniejszych należy groszek panoński, mający tu jedyne 

stanowisko w Polsce oraz storczyk purpurowy, którego stanowisko w obrębie rezerwatu jest 

jedynym na Ponidziu i jednym z kilku w Polsce. Z innych gatunków zagrożonych, rosną tu: 

wisienka stepowa, len włochaty, chaber panoński, sesleria błotna, buławik czerwony i obuwik 

pospolity. Rezerwat jest także miejscem występowania szeregu innych roślin ciepłolubnych 

jak np.: tępawa różyczkolistna, dąbrówka kosmata, pięciornik biały, koniczyna długokłosowa, 

przetacznik ząbkowany, krzyżownica czubata itd.  

 Faunę rezerwatu reprezentuje bytujący w otaczających go dąbrowach chroniony  

i rzadki chrząszcz – jelonek rogacz. Spośród zagrożonych wyginięciem chrząszczy na uwagę 

zasługuje także ryjkowiec. Dużą wartość przyrodniczą posiada kuzka – ma ona w Polsce 

nieliczne, wyspowe stanowiska. Interesujący jest również piewik górski jeden z dwu 

gatunków cykad bytujących w Dolinie Nidy. 

W miejscowości Młodzawy Duże znajduje się też Gospodarstwo Rybackie  

o powierzchni 115 ha, jest to malowniczo położony kompleks na terasie doliny Nidy. Od 

zachodu przylega do niego pięknie zachowany oles1. Chociaż stawy te charakteryzują się 

mniejszym udziałem szuwarów, również tutaj występuje szereg bardzo cennych gatunków, 

takich jak: bocian czarny, bąk, kolonia rybitwy zwyczajnej czy regularnie pojawiający się 

tutaj na przelotach rybołów. 

Blisko miejscowości znajdują się lasy sosnowe, dębowe, grabowe. 

Dolina Nidy jest malowniczo położona wśród łąk i pastwisk. W okolicy Młodzaw 

podziwiać można starorzecza porośnięte lasami łęgowymi. Obiekty te charakteryzują się 

występowaniem niezwykle ciekawej fauny słodkowodnej. Przede wszystkim stwierdzono 

tutaj występowanie dwóch ginących gatunków małży: skójki gruboskorupowej oraz szczeżui 

spłaszczonej włączonej do światowej listy zwierząt ginących. Spośród zwierząt należy 

                                                 
1 Oles - las olszowy 
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wspomnieć, że występuje tutaj jedna z liczniejszych rodzin bobra oraz wiele gatunków 

ptaków wodno-błotnych. 

Dla wędkarzy Nida jest prawdziwym „rajem”. Występuje w niej około 38 gatunków ryb. 

W rejonie Młodzawy można złowić takie ryby jak: karaś, lin, brzana, karp, leszcz, jaź, boleń, 

szczupak, płoć, okoń, sum, sandacz, kleń. 

Stawy Rybne zajmują się głównie hodowlą karpia, ale w mniejszych ilościach hoduje się 

tutaj: tołpygę, amura, suma, szczupaka, sandacza, karasia, płoć. 

 

Nadnidziański Park Krajobrazowy 

 
Źródło: www.kordylowka.agrowczasy.com 

 

 
Kozubawski Park Krajobrazowy 

 
Źródło: www.kordylowka.agrowczasy.com 

 
 

Idealne miejsce do łowienia ryb 

 
Źródło: www.kordylowka.agrowczasy.com  
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c) turystyka 
 

Ponidzie można zwiedzać na wiele sposobów. Lokalna sieć dróg umożliwia dojazd 

samochodem do większości atrakcji tych dwóch miejscowości. Większość dróg prowadzi 

przez malownicze okolice i charakteryzuje się stosunkowo niewielkim natężeniem ruchu, 

stwarzając dogodne warunki dla rozwoju turystyki rowerowej. W sezonie letnim wiele osób 

plażuje nad rzeką. 

W miejscowościach Młodzawy Duże i Młodzawy Małe jest wiele miejsc godnych 

zwiedzenia. 

W Młodzawach Małych jest to Zespół Późnobarokowego Kościoła (zabytek) oraz figury 

przydrożne znajdujące się przy polnej drodze. 

Innym miejscem jest znany nie tylko w kraju, lecz także za granicą „Ogród na rozstajach”, 

będący prywatną własnością państwa Kurczynów. Zgromadzono tutaj wiele gatunków roślin 

oraz hoduje się różnego rodzaju ptactwo egzotyczne. 

Wśród pól usytuowanych jest wiele wąwozów lessowych. 

Młodzawy Duże oferują dla turystów piękne krajobrazy. Jest coś dla amatorów 

grzybobrania, łowiectwa oraz wędkarstwa. Można też zwiedzić wspomnianą wcześniej 

Polanę Polichno. 

Istniejący we wsi Zakład Kamieniarski oferuje pokaz rzeźby w kamieniu, jak również 

sprzedaż gotowych wyrobów. 

Działające gospodarstwa agroturystyczne urządzają przejażdżki bryczką (latem) i saniami 

(zimą), można też popływać łodzią. Miejsc noclegowych jest około 50. 
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Młodzawy Małe, Kościół p.w.. Ducha 
Świętego i MB Bolesnej 

 
Źródło:www.kielce.opoka.org.pl/dekanaty/pinczow/mlodzawy.html 

 

 
Szlak kajakowy na Nidzie 

 
Źródło: www.kordylowka.agrowczasy.com 

 

 
Ogród na Rozstajach – Młodzawy Małe 

 
 

 
Ogród na Rozstajach – Młodzawy Małe 

 
 

 

d) zagospodarowanie przestrzenne 
 

 

Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego 

 

Działania na rzecz ochrony środowiska obejmują między innymi: 

• troskę o jakość wody pitnej, 

• odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 

• gospodarkę odpadami, 

• opiekę nad obiektami przyrody oraz jakością wód powierzchniowych. 
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Infrastruktura techniczna 

 

- stan systemu komunikacji 

 

Przez sołectwa Młodzawy Duże i Młodzawy Małe przebiega droga powiatowa łącząca 

Pińczów z Wiślicą, jest to główny szlak komunikacyjny z południowego rejonu gminy 

Pińczów prowadzący do stolicy gminy i powiatu, miasta Pińczowa i dalej do siedziby 

województwa - Kielc. W okolicy sołectw występuje również blisko 8 km dróg gminnych. 

Przez teren sołectwa Młodzawy Duże przebiega tor kolejki wąskotorowej, obecnie nie jest 

on eksploatowany. 

Teren obydwu miejscowości obsługiwany jest komunikacją kołową pasażerską, 

zapewniającą stałe połączenia bezpośrednie z innymi sołectwami oraz Pińczowem. 

 

- gospodarka wodno – ściekowa 

 

Obie miejscowości posiadają zorganizowana sieć dostarczającą wodę. Jest to sieć nowa 

nie mająca więcej niż 10 lat. Długość sieci wodociągowej wynosi: 

 

Tabela 1: Sieć wodociągowa w sołectwach Młodzawy Małe i Młodzawy Duże 

Przyłącza do budynków 
Wyszczególnienia 

Długość czynnej sieci 

rozdzielczej (km) długość liczba 

Młodzawy Duże 7,5 3,5 168 

Młodzawy Małe 1,7 1,4 49 

Źródło: Dane ze Spółki „Wodociągi Pińczowskie” 

 

Woda pobierana jest z ujęcia znajdującego się w sołectwie Młodzawy Duże o wydajności 

236,5 m3/d.  

Woda czerpana jest z GZWP 409 "Niecka Miechowska" (część południowo-wschodnia)  

o zasobach dyspozycyjnych 437 962m3/dobę (moduł zasobów dyspozycyjnych 1,70 l/s/km2). 

Poziomy wodonośne znajdują się w utworach kredy i czwartorzędu. 

Na terenie sołectw nie występuje sieć kanalizacji sanitarnej. Ścieki gromadzone są  

w bezodpływowych zbiornikach przydomowych i dowożone są do oczyszczalni ścieków 

zlokalizowanej w Pińczowie lub wywożone są na pola. Na terenie Wytwórni Wód Gazowych 
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i Rozlewnia Piwa w Młodzawach znajduje się mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia 

ścieków o przepustowości Q = 35 m3/d. Do oczyszczalni dopływają ścieki technologiczne  

i socjalno bytowe z obiektu. 

 

- energetyka 

 

Tereny Gminy Pińczów są całkowicie zelektryfikowane. Przez Młodzawy Duże  

i Młodzawy Małe przebiega linia energetyczna o napięciu 15 kV. 

 

- telekomunikacja 

 

Stan wyposażenia mieszkań i zakładów pracy w urządzenia łączności, lokuje gminę na 

drugiej pozycji w grupie gmin miejsko – wiejskich. 

W obydwu miejscowościach telefony stacjonarne posiadają wszyscy zainteresowani 

mieszkańcy, większość korzysta także z telefonii komórkowej. 

 

- system odprowadzania wód opadowych 

 

Na terenie sołectw brak jest systemu odprowadzania i oczyszczania wód deszczowych. 

Wody opadowe odprowadzane są systemem rowów przydrożnych. 

 

- system gazowniczy 

 

Obecnie na terenie sołectw Młodzawy Małe i Młodzawy Duże tak jak i na terenie całej 

gminy brak jest systemu gazowniczego. Obecnie prowadzone są starania o zgazyfikowanie 

terenów gminy. 

 

- gospodarka odpadami 

 

Odpady z terenu gminy składowane są na komunalnym wysypisku w Skrzypiowie. 

Wykorzystane jest ono w 80%. Zbiórką tychże odpadów zajmuje się RPGKiM w Pińczowie. 

Niestety występuje także w dość dużej skali wywożenie śmieci na dzikie składowiska 

znajdujące się w lesie, na łąkach. 



MŁODZAWY –CIUCHCIĄ DO AGROTURYZMU, PIĘKNA I ROMANTYZMU 
PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO SOŁECTW MŁODZAWY MAŁE I MŁODZAWY DUŻE 

 

- własność nieruchomości 

 

Na terenie sołectw tak jak i na terenie całej gminy dominuje własność prywatna. Gmina 

jest właścicielem jedynie kilku działek na terenie sołectw. Wśród działek rolniczych lub 

budowanych położonych w obrębie sołectw Młodzawy Małe i Młodzawy Duże, których 

właścicielem jest Gmina Pińczów należy wymienić: 

 

Tabela 2: Nieruchomości położone w sołectwach Młodzawy Małe i Młodzawy 

Duże a będące własnością gminy. 

Miejscowość Nr działki Pow. działki [ha] Opis użytku 

182 0,16 R 

245/2 0,1679 B;  B-R 

245/4 0,0277 B;  B-R 

245/5 1,1294 R;  B;  B-R;  Tr 

245/6 0,0308 R 

189 0,64 B;  R;  B-R 

504 0,02 B;  B-R 

638/1 0,09 B;  B-R 

649/6 0,1129 B;   B-R 

M
ło

dz
aw

y 
D

uż
e 

478/1 0,79 N 

141 0,33 N 

191 0,47 N 

192 0,45 Ps 

M
ło

dz
aw

y 
M

ał
e 

245 0,11 Ł 

Źródło: Dane pochodzące z Gminy Pińczów 

 

- stan obiektów dziedzictwa kulturowego 

 

Pińczów oraz tereny gminy charakteryzują się znaczną ilością zabytków wpisanych do 

rejestru Zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Cały zasób kulturowy objęty 
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różnymi formami ochrony, winien być postrzegany jako szansa rozwojowa dla 

społeczeństwa. Dobra kultury pomagają w budowie tożsamości miejsca, ważnej dla 

wielokierunkowego podniesienia jakości życia mieszkańców, podniesienia wartości 

estetycznej przestrzeni, rozwoju turystyki. 

Jednym z takich obiektów jest kościół parafialny w Młodzawach Małych. Jest to 

późnobarokowa budowla z pierwszej połowy XVIII wieku. Znajduje się w nim obraz M.B. 

Bolesnej, tzw. Młodzawskiej, uznawany za cudowny. Kościół otacza stary mur z XVIII wieku 

z kapliczkami Męki Pańskiej. Wejście na teren przykościelny prowadzi przez arkadową 

bramę barokowej dzwonnicy z 1779 roku. W podziemiach kościoła znajduje się krypta 

Aleksandra Wielopolskiego. 

Na południowy zachód od kościoła, przy polnej drodze, stoją trzy późnobarokowe figury. 

Wszystkie te obiekty wymagają gruntownych remontów. W szczególności kościół, gdzie 

naprawy wymaga dach oraz elewacja całej budowli. 

W Młodzawach Dużych renowacji wymagają figury przydrożne oraz pomnik 

upamiętniający patriotów poległych za wolność ojczyzny. 

 

- identyfikacja problemów 

 

• zagrożenie powodziowe; 

• brak kanalizacji sanitarnej; 

• brak systemu odprowadzania wód opadowych; 

• brak sieci gazowniczej; 

• brak selektywnej zbiórki odpadów; 

• rozdrobnienie gospodarstw rolnych; 

• brak terenów  będących własnością gminy na cele inwestycyjne; 

• brak środków pieniężnych na remont zabytków. 

 

 

e) gospodarka 
 

Działalność gospodarcza na terenie Miasta i Gminy Pińczów ma związek z jej 

charakterem rolniczo-przemysłowym. 
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Mimo zachodzących przemian rynkowych i trudnych uwarunkowań politycznych  

i ekonomicznych, rolnictwo stanowi nadal ważny sektor gospodarki gminy, dający podstawę 

utrzymania dla ponad połowy mieszkańców.  

Stan ten występuje również na terenie miejscowości Młodzawy Duże i Młodzawy Małe. 

Ludność utrzymuje się głównie z rolnictwa.  

Przeważającą produkcją są uprawy warzyw głównie cebuli. Dość popularnymi uprawami 

są również: tytoń, zboża, ziemniaki. 

Wśród zwierząt hodowlanych dominuje hodowla trzody chlewnej i bydła.   

Część osób pracuje w zakładach produkcyjnych i usługowych zlokalizowanych  

w miejscowości Pińczów, Gacki. Produkcja ta jest związana głównie z zasobami, jakie 

występują na terenie gminy jest to branża budowlana (zakłady gipsowe w Gackach, 

Leszczach, Stawianach), Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego oraz liczne małe 

zakłady produkcyjne (betoniarnie). Drugą ważna gałęzią przemysłu skupiającego zatrudnienie  

z terenu sołectw Młodzawy Duże i Młodzawy Małe jest przetwórstwo owoców i warzyw – 

główny pracodawca jest POiW „GOMAR” znajdujący się w Pińczowie. 

Najwięcej osób na terenie gminy jest zatrudnionych w: 

• Zakłady Przemysłu Gipsowego „Dolina Nidy” S.A. w Leszczach; 

• „Nida Gips” spółka z o.o. w Gackach; 

• Zakład Gipsowy „Rigips” Polska Stawiany spółka z o.o. w Szarbkowie; 

• Przetwórstwo Owoców i Warzyw „Gomar” w Pińczowie; 

• Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego S. A.; 

• PPKS Pińczów; 

• „Eko – Inż.” s.j.; 

• Szkoły (podstawowe, gimnazja, średnie); 

• Szpital i inne placówki służby zdrowia; 

• Urząd Miejski; 

• Starostwo Powiatowe; 

• Zakład Karny. 
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Tabela 3: Ludność według głównego źródła utrzymania 

Utrzymuj ąca się 
Z pracy Z pozost. źródeł 
Na rachunek własny W tym 

W
ys

zc
ze

gó
ln

ie
ni

e 

O
gó

łe
m

 

R
az

em
 

najemnej 
razem 

W swoim 
gosp. 

rolnym 

R
az

em
 

Z 
emerytur 

Z rent 

Nie 
ustalono 

Młodzawy 
Duże 

582 378 197 181 165 200 126 57 2 

Młodzawy 
Małe 

165 107 56 51 47 57 
35 
 

16 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań. 

 
W sołectwach Młodzawy Duże i Młodzawy Małe działalność gospodarczą prowadzi 24 

podmioty. 

 Usługi Handel Produkcja Inne 

Młodzawy Małe 6 1 - 1 

Młodzawy Duże 9 7 - - 

 

Są to głównie firmy małe rodzinne gdzie nie występuje zjawisko zatrudniania 

dodatkowych pracowników. Do największych firm na terenie sołectw Młodzawy Duże  

i Młodzawy Małe należy zaliczyć: 

• stację paliw „Regesta”; 

• gospodarstwo rybackie. 

 

 

- identyfikacja problemów 

 

• brak na terenie miejscowości dużych zakładów  

• duże zatrudnienie w przestarzałych i małoefektywnych działach gospodarki: 

rolnictwo, budownictwo. 
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f) sfera społeczna 
 

Rozpatrując strukturę wiekową według płci mieszkańców sołectw Młodzawy Duże  

i Młodzawy Małe należy zauważyć, iż dominującą grupą wiekową są mieszkańcy  

w przedziale wiekowym 20 – 64 lata. Niepokojący jest fakt małej grupy ludności w wieku  

0-19 lat i fakt dość licznej grupy wiekowej w wieku powyżej 65 lat. 

Rozpatrując ludność pod względem płci należy zauważyć na dużą przewagę mężczyzn  

w populacji ludności. 

Struktura wiekowa ludności na terenie sołectw Młodzawy Małe i Młodzawy Duże 

przedstawia się następująco: 

 

Tabela 4: Wielkość populacji według płci i wieku. 

Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Ogółem 747 374 373 

0 – 19 214 111 103 

20 – 64 403 214 189 

65 – 84 122 47 75 

85 i więcej 8 2 6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań. 

 

 

Rozpatrując ludność sołectw Młodzawy Duże i Młodzawy Małe ze względu na poziom 

wykształcenia należy zauważyć, iż znaczącą grupę ludność stanowi ludność słabo 

wykształcona z wykształceniem zasadniczym zawodowym i podstawowym. Małą populacje 

stanowi za to ludność dobrze wykształcona według wykształceniem wyższym  

i policealnym.  

 

 

 

 

 

 

 



MŁODZAWY –CIUCHCIĄ DO AGROTURYZMU, PIĘKNA I ROMANTYZMU 
PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO SOŁECTW MŁODZAWY MAŁE I MŁODZAWY DUŻE 

 

Tabela 5: Ludność sołectw według poziomu wykształcenia 13 lat i więcej 

Poziom wykształcenia 
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Młodzawy 

Duże 
482 19 9 99 24 75 121 198 37 

Młodzawy 

Małe 
136 5 3 28 7 21 34 56 10 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego 

Ludności i Mieszkań. 
 

Rozpatrując ludność sołectw pod względem ekonomicznych grup wieku należy zauważyć, iż 

dość duża jest liczba osób w wieku nieprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym 

przypada 81 osób w wieku nieprodukcyjnym. W grupie osób w wieku produkcyjnym dość 

znacząca grupę stanowi ludność nie mobilna.  

Ludność według ekonomicznych grup wieku według płci przedstawia się następująco: 

 

Tabela 6: Ludność według ekonomicznych grup wieku sołectw Młodzawy Małe  

i Młodzawy Duże 

Młodzawy Małe Młodzawy Duże 
Wyszczególnienie 

Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Ogółem 165 72 93 582 299 283 

przedprodukcyjny 42 18 24 145 79 66 

produkcyjny 91 43 48 323 180 143 

mobilnym 59 27 32 208 112 98 

niemobilnym 32 16 16 115 68 45 

poprodukcyjnym 32 11 21 114 40 74 
na 100 osób w wieku 

produkcyjnym przypada 
osób w wieku 

nieprodukcyjnym 

81 67 94 79 60 98 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań. 
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- edukacja 

 

Na terenie sołectwa Młodzawy Duże znajduje się szkoła podstawowa wraz z oddziałem 

przedszkolym. W roku szkolnym 2003/2004 z opieki przedszkola korzystało 16 dzieci w tym 

wieku 6 lat – 8. 

Do szkoły podstawowej uczęszczało w 6 oddziałach 65 dzieci. 

Na kontynuację nauki dzieci uczęszczają do Gimnazjum nr 2 znajdującego się  

w Pińczowie. 

Młodzież kontynuującą edukację w szkole średniej najczęściej wybiera: 

• Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie; 

• Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie; 

• Zasadniczą Szkołę Zawodową w Pińczowie; 

• Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzy. 

Na terenie sołectwa Młodzawy Duże znajduje się filia działu bibliotecznego 

Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury. 

 

 

- ochrona przeciwpożarowa 
 
 

Na terenie sołectw Młodzawy Duże i Młodzawy Małe ochronę przeciwpożarową 

zapewnia Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Pińczowie, a jej działanie wspiera 

jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Młodzawach Dużych. 

 

- poziom bezpieczeństwa 

 

Bezpieczeństwo mieszkańcom Młodzawy Dużych i Młodzawy Małych zapewnia 

działająca na terenie Gminy Powiatowa Komenda Policji. Porządku publicznego strzeże także 

czteroosobowy zespół Straży Miejskiej. 

 

- opieka zdrowotna 

 

Podstawową opiekę medyczną na terenie sołectw pełnią przychodnie i ośrodki zdrowia 

znajdujące się na terenie miasta Pińczowa i w większych sołectwach stanowiących elementy 
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struktury SZOZ Pińczów. Usługi medyczne z zakresu ponadpodstawowego świadczy 

przychodnia specjalistyczna i miejscowy Szpital Powiatowy z 125 łóżkami ( w zależności od 

potrzeb zdrowotnych społeczeństwa) krótkoterminowymi na oddziałach: 

• wewnętrzny      59 

• chirurgia ogólna      35 

• intensywna terapia    3 

• położniczo – ginekologiczny   30 

• neonatologiczny. 

Pomoc doraźną mieszkańcom sołectw zapewnia Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa 

Medycznego i Transportu Sanitarnego „W” Oddział w Pińczowie, które dysponuje 5 

karetkami sanitarnymi, z czego 1 stanowi zespół wypadkowy ( Citroen Furgon z pełnym 

wyposażeniem). 

Sieć aptek obejmuje 5 placówek, które obsługują średnio po 4478 mieszkańców. 

 

- pomoc społeczna 

 

  Na terenie sołectw Młodzawy Duże i Młodzawy Małe tak jak i na terenie gminy 

Pińczów pomoc społeczną świadczy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który to zajmuje się 

min.: 

1. Przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, rent socjalnych; 

2. Przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych  

i specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych; 

3. Przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych; 

4. Świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie 

przepisów o ochronie zdrowia psychicznego; 

 

Ponadto na terenie miasta Pińczowa funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej z 102 miejscami 

dla chorych psychicznie i somatycznie. 
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- identyfikacja problemów 

 

• starzenie się społeczeństwa; 

• wysoki poziom bezrobocia; 

• brak perspektyw dla młodzieży; 

• niski poziom wykształcenia. 
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 III. Wizja Rozwoju sołectw Młodzawy Du że i Młodzawy Małe 
 

 

 

 

 

 

 

Młodzawy –  

ciuchcią do agroturyzmu,  

piękna i romantyzmu 
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IV. Wyniki analizy SWOT 
 

Silne Strony 

• Położenie; 

• Warunki przyrodnicze; 

• Warunki do inwestowania; 

• Agroturystyka; 

• Dziedzictwo kulturowe (zabytki); 

• Kultywowanie ginących zawodów; 

• Zintegrowana społeczność (OSP, LZS, Kółko Rolnicze); 

• Ogród „Na Rozstajach”; 

• Stawy hodowlane – ostoja ptaków wodno błotnych; 

• Wysoka jakość gleb; 

• Świetlica wiejska; 

• Bliskość lasów, rzeka; 

• Duży plac w centrum wsi, boiska – przy świetlicy i szkole; 

• Parki krajobrazowe; 

• Gospodarstwa ekologiczne. 

 

Słabe strony 

• Brak ciągów pieszych i rowerowych; 

• Brak kanalizacji; 

• Ukryte bezrobocie; 

• Rozdrobnienie gospodarstw; 

• Niekorzystna struktura wiekowa; 

• Mało inicjatywy ze strony społeczności; 

• Nieład przestrzenny; 

• Dzikie wysypiska śmieci; 

• Niezagospodarowane place będące własnością gminy; 

• Słaba infrastruktura techniczna; 

• Brak lokali gastronomicznych; 

• Zagrożenie alkoholizmem i starokawalerstwem;  
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Szanse 

• Kolej wąskotorowa „Ekspres Ponidzia”; 

• Gminne centrum agroturystyczne; 

• Baza noclegowo – turystyczna; 

• Ścieżki turystyczne, rowerowe, piesze, dydaktyczne; 

• Dbałość o zabytki – kościół; 

• Program odnowy wsi; 

• Lepsza integracja społeczeństwa; 

• Remont świetlicy; 

• Zmiana mentalności zw. z ruchem turystycznym;  

• Poprawa bezpieczeństwa; 

• Fundusze Unii Europejskiej. 

 

 Zagrożenia 

• Brak środków finansowych płynących z zewnątrz – trudności w pozyskaniu 

środków; 

• Emigracja; 

• Niepewność o przyszłość związana z polityką Państwa i Samorządu;  
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V. Cele strategiczne programu odnowy wsi Młodzawy D uże i Młodzawy Małe 
 

 

 

Wizja 

Młodzawy – Ciuchcią do agroturyzmu, piękna i romantyzmu 

 

 

 

Cel strategiczny 1 

Tożsamość wsi i wartości życia 

wiejskiego  

Cel strategiczny 2 

Standard życia 

Cel strategiczny 3 

Jakość życia 

Cel strategiczny 4 

Byt 
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Cel strategiczny 1 

Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego 

 

Cele szczegółowe 

• Renowacja zabytków; 

1. Remont elewacji kościoła i podziemi; 

2. Udostępnienie podziemi kościoła dla turystów; 

3. Konserwacja figur przydrożnych i pomnika; 

• Rewitalizacja kolejki wąskotorowej; 

1. Uporządkowanie torowiska na terenie wsi i terenu wokół stacji; 

• Organizacja imprez o regionalnym charakterze. Stworzenie nowej tradycji; 

1. Dekanalne dożynki: konkurs wieńców, wystawa sprzętu rolniczego, integracyjny 

festyn, występy dzieci i młodzieży, pokaz tłoczenia oleju z lnicy; 

2. Turniej sołtysów; 

3. Turniej oldboyów Ludowych Zespołów Sportowych. 

 

 

Cel strategiczny 2 

Standard życia 

 

Cele szczegółowe 

• Poprawa infrastruktury technicznej; 

1. Chodnik wzdłuż wsi; 

2. Kanalizacja; 

3. Oświetlenie uliczne; 

4. Mała architektura (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne); 

• Zagospodarowanie centrum wsi; 

1. Plac zabaw; 

2. Boiska sportowe; 

• Infrastruktura społeczna; 

1. Remont świetlicy; 

2. Zagospodarowanie starej piaskowni. 
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Cel strategiczny 3 

Jakość życia 

 

Cele szczegółowe 

• Stworzenie wizerunku wsi romantycznej, dbające o dobro wspólne i narodowe; 

1. Tablice informacyjne; 

2. Edukacja ekologiczna – ulotki; 

3. Wykonanie szlaków turystycznych; 

4. Przygotowanie koncepcji poprawy jakości dróg, chodników; 

• Dziedzictwo kulturowe; 

1. Oznakowanie zabytków i opisanie ich. 

 

 

Cel strategiczny 4 

Byt 

 

• Poszukiwanie pozarolniczych źródeł dochodów mieszkańców;  

1. Materiały promocyjne; 

2. Materiały o stanie prawnym nieruchomości; 

• Giełda produktów rolnych; 

1. Inwentaryzacja posiadanych nieruchomości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MŁODZAWY –CIUCHCIĄ DO AGROTURYZMU, PIĘKNA I ROMANTYZMU 
PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO SOŁECTW MŁODZAWY MAŁE I MŁODZAWY DUŻE 

 

VI. Fundusze strukturalne dost ępne dla wsi Młodzawy Małe  
i Młodzawy Du że w celu realizacji projektów. 

 

1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR (European Regional 

Development Fund – ERDF)  

Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określa art. 160 Traktatu 

ustanawiający Wspólnotę Europejską: „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na 

celu przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we 

Wspólnocie poprzez udział w rozwoju i dostosowaniu strukturalnym regionów opóźnionych 

w rozwoju oraz w przekształcaniu upadających regionów przemysłowych”. 

Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego koncentruje się na 

następujących dziedzinach:  

• inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności średnich  

i małych przedsiębiorstw;  

• rentownych inwestycji produkcyjnych umożliwiających tworzenie lub utrzymywanie 

trwałego zatrudnienia;  

• infrastruktury;  

• rozwoju turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury;  

• ochrony i poprawy stanu środowiska;  

• rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

W ramach tych dziedzin współfinansowane są następujące działania: 

1. inwestycje produkcyjne mające na celu tworzenie i ochronę stałych miejsc pracy; 

2. inwestycje w infrastruktur ę; 

3. rozwój endogeniczny potencjału poprzez środki, które zachęcają i wspierają lokalny 

rozwój i inicjatywy zatrudnienia oraz działalność małych i średnich przedsiębiorstw, 

obejmującej w szczególności:. 
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W regionach wyznaczonych w ramach celu 1, EFRR może przyczyniać się do finansowania 

inwestycji w dziedzinie edukacji i zdrowia, które są korzystne dla strukturalnego 

dostosowania regionów. 

 

2) Europejski Fundusz Społeczny 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym instrumentem wspierającym działania 

podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych wytycznych  

w sprawie zatrudnienia. Realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia i wytycznych służy 

także współfinansowana z EFS Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Inicjatywa ta jest 

poświęcona przeciwdziałaniu dyskryminacji i nierówności na rynku pracy.  

 

Obszary wsparcia EFS 

 

Priorytety SPO RZL realizowane są w ramach pięciu obszarów wsparcia, które określają 

zakres działań mogących otrzymać wsparcie ze strony EFS. Obejmują one: 

1. Aktywną politykę rynku pracy mającą na celu przeciwdziałanie i zapobieganie 

bezrobociu, przeciwdziałanie zjawisku długotrwałego bezrobocia zarówno wśród 

mężczyzn, jak i kobiet, ułatwianie ponownej integracji długotrwale bezrobotnych  

z rynkiem pracy, a także wspieranie integracji zawodowej ludzi młodych oraz osób 

powracających na rynek pracy po okresie nieobecności na nim.  

2. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego mające na celu ograniczenie 

zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych na wykluczenie 

społeczne do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do 

czynnego życia zawodowego. Skierowane jest ono do osób, które ze względu na 

trudną sytuację życiową nie potrafią samodzielnie odnaleźć się na rynku pracy, nie 

potrafią rozwiązać osobistych, społecznych i zawodowych problemów korzystając 

długotrwale w sposób bierny ze świadczeń pomocy społecznej.  

3. Kształcenie ustawiczne mające na celu ułatwienie i polepszenie dostępu do rynku 

pracy oraz integrację z rynkiem pracy, podwyższenie i utrzymanie potencjału 
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zatrudnieniowego osób oraz promowanie mobilności zawodowej, poprzez 

zwiększanie dostępu do szkoleń zawodowych, edukacji oraz doradztwa.  

4. Doskonalenie kadr gospodarki (promocja potencjału adaptacyjnego) oraz rozwój 

przedsiębiorczości poprzez promocję wykwalifikowanej, przeszkolonej i zdolnej do 

adaptacji do zmiennych warunków rynku pracy kadry pracowniczej, popieranie 

innowacyjności i potencjału adaptacyjnego w zakresie organizacji pracy, rozwijanie 

przedsiębiorczości oraz warunków sprzyjających tworzeniu miejsc pracy  

i podwyższaniu kwalifikacji, rozwój potencjału ludzkiego w sferze badań, nauki  

i technologii.  

5. Zwiększanie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy, włącznie z możliwością 

rozwijania kariery zawodowej, zwiększeniem dostępu kobiet do nowych miejsc pracy, 

pomocą w uruchamianiu działalności gospodarczej, a także działania zakładające 

zmniejszenie dysproporcji, których podstawą jest dyskryminacja ze względu na płeć 

zarówno w ramach pionowych, jak i poziomych struktur rynku pracy. 

Ponadto, w ramach EFS wspierane są kwestie horyzontalne (wspólne dla całego obszaru Unii 

i jej poszczególnych członków) dotyczące rozwoju lokalnego, równości szans, rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego oraz zrównoważonego rozwoju.  

 

Podejmowane działania z zakresu rozwoju lokalnego mają przyczynić się, między innymi, do 

wzmocnienia więzi wewnętrznej wspólnot lokalnych, poprawy jakości życia społeczności 

oraz zwiększenia zaangażowania mieszkańców i władz lokalnych w rozwój społeczno-

gospodarczy regionu poprzez realizację działań opartych na zasadzie partnerstwa. 

Kwestia równości szans stanowi istotny element wszystkich realizowanych działań. Odnosi 

się ona w szczególności do promowania równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, do 

wyrównywania szans edukacyjnych i szans na rynku pracy osób narażonych na wykluczenie 

społeczne, osób zamieszkałych na terenach wiejskich i zaniedbanych oraz osób 

niepełnosprawnych. 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego oznacza działania skierowane na podwyższenie 

poziomu technologicznego poprzez podnoszenie umiejętności korzystania z nowoczesnych 

technik informacyjno-komunikacyjnych, aktualizowanie wiedzy o nowoczesnych formach 

zarządzania i organizacji pracy oraz podwyższanie poziomu wykształcenia społeczeństwa.  
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Zrównoważony rozwój oznacza rozwój społeczno-gospodarczy z poszanowaniem środowiska 

naturalnego. 

 

3) Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja 

Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 

 

Sektorowy Program Operacyjny pt. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego 

oraz rozwój obszarów wiejskich określa strategię oraz kierunki działań w zakresie rozwoju 

rolnictwa i obszarów wiejskich. 

Program operacyjny wdrażany będzie na terenie całego kraju w latach 2004 – 2006, przy 

założeniu, że realizacja płatności odbywać się będzie do końca 2008 roku. Źródłem 

finansowania będą środki publiczne: budżetu państwa, budżetów samorządów regionalnych  

i lokalnych oraz Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie - Sekcja 

Orientacji (EAGGF), jak również środki inwestorów prywatnych.  

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało niniejszy program operacyjny zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady (WE) 1260/1999, 1257/1999 oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) 

445/2002.  

W oparciu o analizę sytuacji na obszarach wiejskich i w sektorze rolno-spożywczym przyjęto, 

że Sektorowy Program Operacyjny pt. „Restrukturyzacja i modernizacja sektora 

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” będzie narzędziem w realizacji celu 

Narodowego Planu Rozwoju - Restrukturyzacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów 

wiejskich. Planowane działania, zgodnie z priorytetami Rozporządzenia Rady (WE) 1257/99, 

mają służyć realizacji dwóch celów strategicznych programu, które określono jako:  

 

Cel 1 „Poprawa konkurencyjności gospodarki rolno – żywnościowej”  - traktowany jako 

najważniejszy cel strategiczny rozwoju polskiego rolnictwa oraz przetwórstwa żywności  

w pierwszych latach integracji z UE.  
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Cel 2 „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” - realizowany również poprzez Plan 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz inne programy operacyjne w ramach 

Narodowego Planu Rozwoju. 

 Powyższe cele realizowane będą w ramach dwóch priorytetów:  

 

I. Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym 

 II. Zrównowa żony rozwój obszarów wiejskich. 

  

Pomoc strukturalna na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa musi być uzupełniona, 

ze względu na ograniczenia możliwej interwencji, wynikającej z jednofunduszowego 

charakteru Sektorowego Programu Operacyjnego pt. „Restrukturyzacja i modernizacja 

sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, przez:  

� transfery środków przeznaczonych na rozwój infrastruktury (Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego – ERDF);  

� tworzenie pozarolniczych miejsc pracy i rozwój zasobów ludzkich (Europejski 

Fundusz Socjalny – ESF i ERDF);  

� instrumenty pomocy krajowej, kontynuowane po przystąpieniu Polski do Unii 

Europejskiej.  

Niezależnym dokumentem programowym, w stosunku do Sektorowego Programu 

Operacyjnego pt. „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój 

obszarów wiejskich”, będzie Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (Rural Development Plan), 

współfinansowany przez Sekcję Gwarancji EAGGF (z części budżetu UE przeznaczonej na 

Rozwój obszarów wiejskich). W ramach tego programu wdrażane będą takie działania jak: 

renty strukturalne, programy rolnośrodowiskowe, zalesianie gruntów rolnych, płatności dla 

terenów trudnych dla gospodarki rolnej, płatności dla gospodarstw niskotowarowych, 

wsparcie dostosowań do standardów Wspólnotowych, grupy producenckie oraz pomoc 

techniczna.  

Działania wdrażane w ramach obydwu programów będą kompatybilne i będą się wzajemnie 

uzupełniały w ramach nadrzędnego celu jakim jest rozwój obszarów wiejskich.  
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Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oznacza szansę na zdynamizowanie procesów 

rozwoju społeczno - gospodarczego kraju, obejmujących także przekształcenia struktur 

rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz poprawę warunków życia i prowadzenia 

działalności gospodarczej na terenach wiejskich.  

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowując i nadzorując realizację programu 

operacyjnego dbać będzie, aby szansa ta została w pełni wykorzystana.  

 

Jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi prace nad Uzupełnieniem 

Programu.  

Procedura przygotowania dokumentów programowych, zgodnie z legislacją UE, podzielona 

jest na dwa etapy. W pierwszym przygotowuje się program operacyjny (odpowiada 

załączonemu SOP), natomiast w drugim etapie, po uzgodnieniu programu operacyjnego  

z Komisja Europejską, przygotowuje się tzw. uzupełnienie programu (Programme 

complement), w którym umieszcza się wszystkie szczegóły dotyczące wdrażania programu. 

W ramach drugiego etapu określa się dokładnie odbiorców pomocy, maksymalne i minimalne 

wsparcie, warunki, jakie powinni spełniać wnioskodawcy, kryteria selekcji projektów oraz 

wskaźniki monitorowania 
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VII. Przykład projektów finansowanych z Sektorowego  
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja  
i modernizacja sektora żywno ściowego i rozwój 
obszarów wiejskich” 

 
 
Działanie Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. 
 

 

W ramach niniejszego działania realizowane są projekty dotyczące wsparcia odnowy wsi oraz 

zachowania i ochrany dziedzictwa kulturowego w celu: 

• podniesienia standardu życia i pracy na wsi; 

• podniesienia atrakcyjności turystycznej; 

• wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej; 

• zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych; 

• rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego. 

 

W ramach działania pomocą finansową objęte są następujące typy projektów: 

• remontu, budowy lub adaptacji oraz wyposażenia obiektów komunalnych pełniących 

funkcje kulturalne (świetlicy, domy kultury); 

• remontu, budowy, urządzania placów zabaw, boisk sportowych, ścieżek rowerowych, 

szlaków pieszych służących do użytku publicznego; 

• projekty związane z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz 

tradycyjnych zawodów, zakup eksponatów; 

• kształtowanie centrów wsi poprzez remont lub budowę placów, parkingów, 

oświetlenia; 

• urządzania terenów zielonych, parków i innych miejsc wypoczynku; 

• remontu lub budowy elementów małej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej, 

wykonania systemów informacji wizualnej: w tym pomostów i mol, tarasów 

widokowych, wykonania i instalacji tablic dydaktycznych, informacyjnych lub 

regulaminowych związanych z oznakowaniem terenów atrakcyjnych turystycznie, 

szlaków, ścieżek dydaktycznych, przygotowania i druku materiałów informacyjnych 

lub promocyjnych na rzecz interesu zbiorowego; 
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• zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w obrębie miejscowości, w tym: 

wzmocnienie brzegów, budowy i remontu kładek i mostów, obsadzania brzegów 

drzewami krzewami itp.: 

• zakupu i remontu nie użytkowanych obiektów charakterystycznych dla tradycji 

budownictwa wiejskiego regionu i ich adaptacji na cele publiczne. 

 

Przykłady projektów przewidzianych do realizacji we wsiach Młodzawy Małe i Młodzawy 

Duże a współfinansowanie z działania „Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego”. 

• Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej – plac zabaw, grill, boiska; 

• Remont świetlicy wiejskiej; 

• Oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie; 

• Budowa chodnika i oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej Pińczów - Wiślica2- 

wymaga uzgodnień ze Starostwem Powiatowym w Pińczowie; 

• Wydanie folderów i ulotek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 jeżeli budowa chodnika wzdłuż dróg powiatowych zostanie zaliczona do kosztów kwalifikowanych w ramach 
programu. 
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Tabela 7: Charakterystyka zadań współfinansowanych z działania Odnowa 

  wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. 

Źródło środków 

Lp. Nazwa zadania 

Szacunkowy 

koszt realizacji 

(w tys. zł) 

Lata 

realizacji WW* EAGGF**  

1. 

Budowa chodnika i 

oświetlenia wzdłuż drogi 

powiatowej Pińczów - 

Wiślica 

450 2005 90 360 

2. 

Zagospodarowanie terenu 

przy szkole podstawowej – 

plac zabaw, 

grill, 

boiska do piłki nożnej i 

koszykówki 

 

 

30 

15 

80 

 

 

 

2005 

2006 

2006 

 

 

 

6 

3 

27 

 

 

 

24 

12 

53 

 

3. Remont świetlicy wiejskiej 120 2006 24 96 

4. 
Oznakowanie miejsc 

atrakcyjnych turystycznie 
8 2005 1,6 6,4 

5. Wydanie folderów i ulotek 10 2005 2 8 

Razem 713  153,6 559,4 

 * - wkład własny – środki pochodzące z budżetu gminy i innych podmiotów  

 uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia. 

**- EAGGF-  Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja sektora 

 żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich – działanie „Odnowa wsi oraz 

 zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. 
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VIII. SYSTEM WDRAŻANIA 
 

• Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego wsi Młodzawy Małe i Młodzawy Małe. 

• Przyjęcie Planu Rozwoju Wsi Młodzawy Małe i Młodzawy Duże przez Radę Sołecką 

• Rozesłanie Planu Rozwoju radnym.  

• Przygotowanie uchwały dla Rady Miejskiej i postawienie wniosku o przyjęcie Planu 

Rozwoju Lokalnego wsi Młodzawy Małe i Młodzawy Duże. 

• Przeprowadzenie lekcji informacyjnych nt. Planu Rozwoju w Szkole Podstawowej w 

Młodzawach Dużych.  

• Nadzór nad realizacją Planu Rozwoju Regionalnego 

Coroczne spotkania konsultacyjne ze społeczeństwem w celu omówienia realizacji Planu 

Rozwoju wsi Młodzawy Duże i Młodzawy Małe. 

Wnioski o pomoc finansową będą opracowywane w Wydziale Rozwoju i Współpracy  

z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Pińczowie. Wydział ten jest również odpowiedzialny za 

rozliczenie inwestycji i złożenie wniosku o płatność do Instytucji Płatniczej. 

Za dokumentację techniczną odpowiedzialny jest wydział do spraw technicznych  

w przypadku Urzędu Miejskiego w Pińczowie jest to Wydział Infrastruktury Technicznej  

i Gospodarki Komunalnej, wydział ten również będzie odpowiedzialny za nadzór 

wykonawców realizowanych robót. 
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1. PLANOWANY PRZEBIEG CHODNIKA W SOŁECTWACH MŁODZAWY DUŻE  
I MŁODZAWY MAŁE 

2. PROPOZYCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W MŁODZAWACH DUŻYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

 

 


