Uchwała Nr XLIV/469/10
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 22 lutego 2010 r.

W sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Mutowo 2010 – 2017”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.).
Po otrzymaniu Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mutowo, z dnia 04 lutego 2010 r., Rada
Miasta i Gminy Szamotuły uchwala, co następuje:

§1
Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Mutowo 2010 – 2017”, stanowiący załącznik do
niniejszej Uchwały.
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotuły.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
Marek Pawlicki

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie zatwierdzenia
„Planu Odnowy Miejscowości Mutowo 2010 – 2017”.

W związku z przyjęciem w drodze Uchwały przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Mutowo,
dokumentu pod nazwą „Plan Odnowy Miejscowości Mutowo 2010 – 2017” zachodzi konieczność
zatwierdzenia Planu przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły.
Zatwierdzenie ww. dokumentu pozwoli ubiegać się Gminie Szamotuły o środki zgromadzone w
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Burmistrz
Miasta i Gminy Szamotuły
mgr Włodzimierz Kaczmarek

PLAN ODNOWY
MIEJSCOWOŚCI

MUTOWO
2010 – 2017

Gmina Szamotuły

Załącznik do Uchwały Nr ………………………...
Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia ………….
Szamotuły, styczeń 2010 r.
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1. Wprowadzenie

Plan Odnowy Miejscowości Mutowo jest dokumentem, który określa strategię działań
w sferze społeczno gospodarczej na lata 2010 – 2017. Plan Odnowy Miejscowości jest
dokumentem niezbędnym celem aplikowania, o środki zgromadzone w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Elementy, które musi zawierać określone zostały
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r., w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”.
Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, oraz promowanie
obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej,
zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost
ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.
W ramach działania pomocą finansową zostaną objęte projekty dotyczące:
1. Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:
a) pełniących funkcję publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu
dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,
2. Kształtowania obszaru przestrzeni publicznej w szczególności poprzez odnawianie lub
budowę placów, parkingów, chodników lub oświetlenia ulicznego,
3. Urządzania i uporządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc
wypoczynku,
4. Budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji
turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych,
5. Zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie,
w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne,
6. Odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych,
budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci, w tym m.in. odnawianie elewacji
zewnętrznych i dachów w zabytkowych obiektach architektury sakralnej wpisanych
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do rejestru zabytków,
7. Wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych budynków i budowli publicznych w celu
uporządkowania terenu w miejscowości,
8. Kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.
9. Zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych na rzecz rekreacji lub poprawy
estetyki miejscowości,

Uwarunkowania Planu Odnowy Miejscowości polegają na tym, że ma on zdecentralizowany,
lokalny charakter, obejmuje ograniczony teren jednej miejscowości i przygotowywany jest
(przy udziale przedstawicieli gminy) z inicjatywy i przez mieszkańców miejscowości.
Specyfika planu polega na tym, że jest on ukierunkowany na zagadnienia cywilizacyjno –
kulturowe, koncentruje się na prostych, lokalnych przedsięwzięciach, które prowadzić mają
do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców. Ma mniej gospodarczy, a bardziej
społeczny i kulturowy charakter. I dzięki temu może stanowić doskonałe uzupełnienie
strategii rozwoju całej gminy, która zazwyczaj koncentruje się na zagadnieniach
infrastrukturalnych i gospodarczych. Celem planu jest podtrzymanie lub odtworzenie
atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego
w sposób dostępny, oczekiwany, akceptowany i wykonalny dla lokalnej społeczności.
Plan Odnowy Miejscowości Mutowo jest zgodny z dokumentami strategicznymi rozwoju
kraju, regionu oraz Miasta i Gminy Szamotuły. Plan opracowany został z uwzględnieniem
założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2005-2013, Planu Rozwoju Lokalnego
Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2005 – 2013, Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szamotuły
na lata 2004-2014. Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem otwartym, który będzie
mógł być aktualizowany. Realizacja założeń w nim przyjętych wpłynie na podniesienie
standardów życia mieszkańców sołectwa i zwiększenie atrakcyjności samej miejscowości.
Niniejszy dokument zawiera: charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów
służących odnowie miejscowości, ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której
będzie realizowana operacja, opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć
aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu
odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju
miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji.
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Plan będzie realizowany w zależności od potrzeb i uwarunkowań finansowych. Pozwoli to na
swobodne dopisywanie nowych działań i zmienianie kolejności ich realizacji w latach 2010 –
2017 w zależności od dostępu do różnych funduszy pomocowych.
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2. Charakterystyka miejscowości

Mutowo to wieś położona w województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim,
w gminie Szamotuły. Miejscowość leży w północno zachodniej części województwa
wielkopolskiego, na Wysoczyźnie Poznańskiej, w jej części zwanej równiną Szamotulską.
Ważne znaczenie dla ruchu komunikacyjnego regionu mają drogi z Szamotuł do
Poznania, z Pniew przez Szamotuły do Obornik oraz z Szamotuł przez Obrzycko do
Czarnkowa. Przez region przebiega również linia kolejowa Poznań – Szczecin. Sołectwo
Mutowo jest jednym z 25 sołectw wyodrębnionych w podziale administracyjnym gminy
Szamotuły. Miejscowość położona jest 3 km na północny wschód od Szamotuł i łączy się
z nim drogą powiatową o numerze 1848P. W skład sołectwa wchodzi miejscowość
Ludwikowo zwana także Łowizą lub Ławizą. Ludwikowo położone jest przy drodze
Szamotuły – Oborniki.

Mapa Gminy Szamotuły

Sołectwo zajmuje powierzchnię 704 ha i mieszka w nim 490 mieszkańców (stan na
grudzień 2009 r). Prognozy wskazują na przyrost liczby mieszkańców sołectwa.
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Wieś pierwotnie posiadała liniowy układ zabudowy. Układ ten został zaburzony poprzez
budowę w okresie powojennym domów wielorodzinnych.

Stare zabudowania wsi Mutowo
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Zabudowania wielorodzinne powstałe w ostatnich 50 latach.

Strukturę wiekową sołectwa przedstawia następująca tabela:
Wiek

Kobiety

Mężczyźni

Razem

Do 19 roku

61

67

128

Od 19 do 65

149

178

327

23

12

35

233

257

490

roku
Powyżej 65
roku
Ogółem

Z powyższych danych wynika, że większość osób zamieszkujących Mutowo jest
w wieku produkcyjnym, wchodzącym na rynek pracy. Dlatego też, podstawowym
kierunkiem działania powinno być dążenie do podnoszenia jakości zasobów ludzkich na
terenach wiejskich, poprzez zwiększenie szans młodych ludzi na zdobycie dobrego
wykształcenia, adekwatnego do potrzeb rynku pracy.
Mieszkańcy wsi utrzymują się głównie z pracy w sferze usługowo – produkcyjnej.
Część mieszkańców uzyskuje środki z pracy najemnej w innych miejscowościach oraz
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prac sezonowych. Ponadto ludzie czerpią dochody z różnego typu świadczeń socjalnych
jak emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych.
Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach wskazują, że 19 mieszkańców
miejscowości zarejestrowanych jest jako osoby bezrobotne (dane ze stycznia 2010 roku).
Jedna z osób zamieszkałych w Mutowie jest beneficjentem Centrum Integracji
Społecznej w Szamotułach. Uczestniczy w Indywidualnym Programie Zatrudnienia
Socjalnego (Dane ze stycznia 2010 roku).

Struktura bezrobotnych w miejscowości Mutowo
Kobiety

Mężczyźni

Do 25 roku życia

5

1

Długotrwale bezrobotni

3

4

Powyżej 50 roku życia

1

2

Pozostali

2

1

Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje swoją pomocą 24 rodziny zamieszkałe na terenie
Mutowa (dane ze stycznia 2010 roku). Pomoc celowa przeznaczona jest na zakup
żywności, opału, pomoc okresową z tytułu bezrobocia i długotrwałej choroby.
Struktura mieszkańców sołectwa korzystających z pomocy OPS w Szamotułach
Kobiety

Mężczyźni

30

42

Osoby dorosłe

Dzieci

46

26

Na terenie sołectwa nie ma żadnych placówek oświatowo – wychowawczych. Najbliżej
położone placówki oświatowe znajdują się w Szamotułach.
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3. Historia miejscowości

W tradycji lokalnej i niektórych zapisach Mutowo występuje jako Mątowo lub Muntowo.
Wchodząca w skład sołectwa miejscowość Ludwikowo zwana także Łowizą lub Ławizą
(dawna nazwa niemiecka Louisenhof).

W toku opracowywania dokumentu nie

natrafiona na wzmianki historyczne dotyczące Mutowa. W latach 1975 – 1988
miejscowość administracyjnie należała do województwa poznańskiego. Od roku 1952 do
połowy lat 90-tych w Mutowie funkcjonowała Stacja Hodowli Roślin Ogrodniczych.
Zakład podzielony był na trzy działy: ogólnorolny, hodowli i produkcji branżowej.
Produkcja obejmowała przede wszystkim nasiona, cebulki i kłącza kwiatów w
szklarniach i tunelach o powierzchni 4251 m2 (głównie begonie, petunie, frezje,
amarylisy, popielniki i lewkonie) oraz na polach (głównie gladiole, dalie, lwie paszcze,
astry i bratki). Ponadto stacja zajmowała się produkcją nasion szpinaku (15ha),
rzodkiewki (7ha), rzeżuchy (4ha), ogórków (8ha), groszku (40 ha). Dział ogólnorolny
zajmował się również hodowlą bydła (350 szt. w tym 80 krów), uprawą zbóż, rzepaku,
buraków cukrowych i kukurydzy. Stacja zatrudniała około 120 pracowników, w
większości mieszkańców wioski. Obecnie tereny byłej Stacji Hodowli Roślin
Ogrodniczych są w większości nieużytkowane, a stan techniczny części budynków
wchodzących w jej skład jest katastrofalny.

Dawna Stacja Hodowli Roślin Ogrodniczych
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Część budynków Stacji Hodowli Roślin Ogrodniczych użytkowana jest na potrzeby
Gospodarstwa Rolno – Nasiennego i Stadniny Koni. Do lat 90 tych istniało w Mutowie
przedszkole do którego uczęszczały dzieci w wieku od 3 do 6 lat (cztery grupy). Obecnie
budynek byłego przedszkola przekształcony został na mieszkania socjalne (13 mieszkań)
z wyodrębnioną świetlicą „klubem sołeckim”.

Krzyż przydrożny w Mutowie
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4. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

4.1

Zasoby przyrodnicze

Krajobraz miejscowości i regionu ukształtował lądolód skandynawski. Dlatego stanowi on
falistą

równinę,

w

której

krajobrazie

dominują

niewysokie

pagórki

tworzące

charakterystyczny krajobraz polodowcowy. Gleby są średnio urodzajne, przeważnie III
i IV klasy bonitacyjnej. Teren pozbawiony jest bogactw naturalnych. W małym stopniu
w regionie wykorzystywane są kopaliny takie jak – żwir, piasek, glina i torf. Lasy
rozmieszczone są wyjątkowo nierównomiernie. Rosną głównie na jałowych piaskach,
wydmach i sandrach. Dużą różnorodnością charakteryzuje się świat zwierzęcy. W regionie
występują: jelenie, sarny, dziki, zające, wiewiórki, a także bobry, borsuki, bażanty
i kuropatwy. Klimat regionu podobny jest do klimatu niziny wielkopolsko – kujawskiej.
Posiada cechy charakterystyczne dla klimatu kontynentalnego i oceanicznego. Wielkość
opadów nie odbiega od średniej dla całej Wielkopolski. W samej miejscowości rosną stare
dęby i akacje. W odległości niecałych 5 km od Mutowa nad Wartą we wsi Dołęga,
znajduje się rezerwat florystycznych, chroniący m.in. stanowisko skrzypa olbrzymiego.
Brak zakładów przemysłowych przekłada się na czyste powietrze i bogactwo miejscowej
fauny i flory.

4.2 Dziedzictwo kulturowe
Wieś zasłynęła z sensacyjnego odkrycia dokonanego w 2007 r. przez zespół archeologów,
którzy wykorzystując fotografię lotniczą, umiejętność interpretacji kolorystyki roślin
i nowoczesne metody geofizyczne odnaleźli tzw. „Stare Szamotuły”. Stare Szamotuły to
osada targowa wymieniana w XIII w. źródłach, która dała początek dzisiejszym
Szamotułom. Zastosowana metoda magnetyczna wykryła dokładne zarysy chałup i ich
zaplecza gospodarskie – paleniska, skupiska popiołów i polepy. Kolejna metoda
elektrooporowa – wykazała istnienie bruków kamiennych. Miasto to miało powierzchnię
23 hektarów, wybudowano je wokół rynku na planie czworoboku o długości 75 metrów.
Archeolodzy zgodnie podkreślają, że odkryta osada przedstawia sobą unikalną wartość
w skali całego kraju. Jest to pierwsze w Europie średniowieczne miasto odkryte bez
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przekopywania terenu. Teren obecnie objęty jest ochroną jako rezerwat archeologiczny.
Odkrycie jest dużą szansą na rozwój miejscowości i całego regionu. Odpowiednie jego
wykorzystanie pozwoli pobudzić ruch turystyczny i stworzy unikalne miejsce dla badaczy,
którzy będą tutaj mogli testować nieinwazyjne metody badawcze.

Lotnicze zdjęcie osady Stare Szamotuł,y z zaznaczonymi obrysami budynków i dróg.
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4.3 Obiekty i tereny turystyczne
W okolicach miejscowości przebiegają następujące szlaki turystyczne :
Szlak pieszy zielony wchodzący w skład Europejskiego Dalekobieżnego Szlaku Pieszego
E-11: Szamotuły – Szczuczyn – Grabówiec – Kobylniki – Słopanowo – Obrzycko –
Klempicz – Czarnków – Trzcianka do Niekurska.
Szlak rowerowy zielony wchodzący w skład Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej:
Poznań – Kiekrz – Pamiątkowo – Baborówko – Szamotuły – Szczuczyn – Piotrkówko –
Obrzycko – Boruszyn – Lubasz do Okonka.
W samej miejscowości brak lokalizacji obiektów o przeznaczeniu turystycznym.

4.4 Infrastruktura społeczna
Na terenie Mutowa istnieje świetlica „klub sołecki” wyposażona w szafy, stoły, krzesła.
Kuchnia w świetlicy wyposażona jest w lodówkę, zmywarkę i piec. Świetlica pełni funkcję
kulturalne, udostępniana jest na spotkania lokalnej społeczności. W świetlicy nie ma
zatrudnionych pracowników, nadzór nad jej działaniem sprawuje sołtys.

Klub sołecki w Mutowie
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W miejscowości znajduje się duża ilość ogródków działkowo – rekreacyjnych
użytkowanych przez mieszkańców.
Na terenie Mutowa istnieje od 2003 roku boisko sportowe. Boisko wykorzystywane jest
głównie przez mieszkańców sołectwa. Organizowane są na nim: amatorskie rozgrywki
sportowe, potyczki na miedzy, dożynki, dzień dziecka, imprezy taneczne i wiele innych
imprez o charakterze kulturalnym i sportowym.
W 2006 roku w Mutowie powstał ze środków gminnych plac zabaw, wyposażony w liczne
atrakcje dla najmłodszych mieszkańców

Plac zabaw w Mutowie

W 2008 roku Rada Sołecka Mutowa z towaru uzyskanego z budowy dróg wewnętrznych
wybudowała górkę saneczkową, która cieszy się dużym powodzeniem wśród dzieci
mieszkających w Mutowie.
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Górka saneczkowa w Mutowie

Na ternie Mutowa istnieje przystanek autobusowy do którego dojeżdża autobus podmiejski
i szkolny dowożący dzieci do placówek oświatowych w gminie.
Na terenie Mutowa nie działa Koło Gospodyń Wiejskich..

4.5 Infrastruktura techniczna
Drogi dojazdowe do Mutowa, wymagają remontu i prac modernizacyjnych. W samej
wiosce stan dróg dobry. Dużym problemem jest brak ścieżek rowerowych i chodników.
Główna droga dojazdowa do wioski nie jest oświetlona, co stwarza dodatkowe zagrożenie
dla mieszkańców.
Mutowo jest skanalizowane. W miejscowości brak jest sieci gazowej.
Zaopatrzenie w wodę należy uznać za dobre. Wszyscy mieszkańcy mogą korzystać
z wodociągów. Mieszkańcy zaopatrywani są w wodę z ujęcia w Szamotułach.
Odpady gromadzone są w pojemnikach. Na terenie Mutowa istnieją pojemniki do
segregacji odpadów.
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Wszystkie gospodarstwa domowe posiadają instalację energetyczną. Drogi w sołectwie są
częściowo oświetlone.
Sołectwo posiada łączność i usługi telekomunikacyjne świadczone przez TPSA.
Miejscowość znajduje się w zasięgu wszystkich operatorów sieci komórkowych.

4.6 Gospodarka i rolnictwo
Na terenie Mutowa działają dwa sklepy spożywcze.
Część mieszkańców prowadzi własną działalność gospodarczą głównie w sektorach usług,
transportowych, budowlanych etc.
Polityka inwestycyjna Gminy Szamotuły doprowadziła do powstania w Mutowie
atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Korzystna lokalizacja, uzbrojenie terenu i bliskość
Poznania przynosi już pierwsze korzyści dla lokalnej społeczności. W efekcie podjętych
działań w 2007 roku firma Ster (znaczący w Europie producent siedzeń i foteli
pasażerskich wykorzystywanych w autobusach, mikrobusach i tramwajach) rozpoczęła
pracę budowlane przy realizacji fabryki w Mutowie. Inwestycja obejmuje kompleks
produkcyjny o powierzchni 10.000 mkw. Firma Ster uruchomiła w nowo utworzonym
obiekcie produkcję foteli dla różnego rodzaju środków transportu. Docelowo firma
zamierza produkować około 24.000 foteli rocznie.
Kolejną inwestycją zlokalizowaną w Mutowie jest otwarty w 2008 roku jeden
z największych obecnie zakładów w gminie Szamotuły tj. Berendsen Textile Service Sp.
z o.o. Zakład jest najnowocześniejszą pralnią ekologiczną w Polsce. Powierzchnia zakładu
wynosi 2 tysiące metrów kwadratowych, mieszczą się w nim cztery linie pralnicze, część
socjalna, administracyjna, techniczna i magazyn. Firma obsługiwać ma Wielkopolskę,
Szczecin i Polkowice. W pierwszym roku działalności zatrudnienie w niej znalazło 40
pracowników.
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Berendsen Textile Service Sp. z o.o.

Wymienione wyżej inwestycję dobrze wróżą rozwojowi tego obszaru i oznaczają dla
mieszkańców nowe miejsca pracy. W dłuższej perspektywie planowane kolejne inwestycję
pozwalają przypuszczać iż to właśnie ten rejon gminy będzie rozwijał się najszybciej.
Część budynków Stacji Hodowli Roślin Ogrodniczych adoptowana został an potrzeby
Gospodarstwa Rolno Nasiennego i Stadniny Koni.

Budynki Gospodarstwa Rolno Nasiennego i Stadniny Koni
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4.7 Kapitał społeczny i ludzki
W Mutowie funkcjonuje Rada Sołecka, której przewodniczy Sołtys wsi.
Do zadań Rady należy:
−

zapewnienie

udziału

mieszkańców

w

rozpatrywaniu

spraw

socjalno-bytowych,

kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem
zamieszkania,
−

kształtowanie odpowiednich warunków współżycia mieszkańców,

−

organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca
zamieszkania, a zwłaszcza w zakresie: opieki nad młodzieżą i jej wychowaniem,
rozwijania

pomocy

społecznej,

upowszechniania

kultury,

utrzymania

porządku

publicznego i czystości a także dysponowanie zgromadzonymi w budżecie gminy
środkami przeznaczonymi dla sołectwa, określając sposób ich wykorzystania.
Mutowo znajduje się w obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Dolina Samy”.
Skupiającej

gminy:

Szamotuły,

Kaźmierz,

Rokietnica

i

Tarnowo

Podgórne.

Stowarzyszenie „Dolina Samy” powstało w celu wykorzystania możliwości finansowania
rozwoju obszarów wiejskich w ramach

programu Unii Europejskiej

Leader.

Stowarzyszenie przyjmuje i opiniuje wnioski w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich

składane

przez

uprawnione

podmioty

tj.

samorządy,

rolników,

przedsiębiorców, osoby fizyczne i organizacje społeczne. Stowarzyszenie ma swoją
siedzibę w Cerekwicy w gminie Rokietnica.
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5. Ocena mocnych i słabych stron Mutowa (Analiza SWOT)
Analiza SWOT jest techniką służącą do porządkowania informacji. W tym przypadku ma
ona na celu określenie strategii, kierunków rozwoju oraz sposobów realizacji planu
odnowy miejscowości Mutowo. Analiza ta polega na określeniu mocnych i słabych stron
oraz szans i zagrożeń wsi. Głównym celem analizy SWOT jest określenie aktualnej
i perspektywicznej pozycji miejscowości na tle innych.
Mocne strony






Słabe strony

Wysokie walory krajobrazowe i



Zły stan dróg

przyrodnicze



Brak ścieżek rowerowych i ciągów

Brak zakładów produkcyjnych

pieszych

zanieczyszczających środowisko



Nieoświetlone drogi

Położenie w bezpośrednim



Bezrobocie

sąsiedztwie miasta Szamotuły tj.



Brak sieci gazu ziemnego

siedziby władz gminnych i



Słabe zainteresowanie rozwojem

powiatowych


agroturystyki na obszarach wiejskich

Funkcjonująca świetlica wiejska,
klub sołecki



Boisko do gry w piłkę nożną



Wydzielony plac zabaw



Duża aktywność społeczności
lokalnej

Szanse


Zagrożenia
Możliwość pozyskiwania środków



Ugruntowanie złej sytuacji rodzin

pomocowych z funduszy

ubogich i dzieci pochodzących z tych

europejskich

środowisk



Uaktywnienie mieszkańców



Wzrastające bezrobocie



Środowisko przyrodnicze



Wzrost chuligaństwa i patologii

umożliwiające rozwój turystyki




społecznych

Zagospodarowanie stanowiska



Dalsze pogarszanie dróg

archeologicznego „Stare Szamotuły”



Niski poziom dochodów ludności

Rozwój gospodarczy



Migracja młodych ludzi do miast
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Zapewnienie rozwoju miejscowości oraz stworzenie jak najlepszych warunków życia
mieszkańcom wsi Mutowo stanowi priorytet w wyznaczaniu kierunków rozwoju
sołectwa. Zgodnie z priorytetem oraz mając na uwadze wnioski z analizy SWOT planuje
się następujące kierunku rozwoju wsi Mutowo:


modernizacja i budowa infrastruktury technicznej i turystycznej podnoszącej
atrakcyjność wsi



stworzenie warunków do zagospodarowania wolnego czasu mieszkańców



realizacja prac modernizacyjno – inwestycyjnych mających na celu poprawę stanu
technicznego i podniesienia bezpieczeństwa w obrębie miejscowości.



Rozwój działalności kulturalnej i rekreacyjno – sportowej



podniesienie estetyki miejscowości



integracja mieszkańców
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6. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć
aktywizujących społeczność lokalną

Poniższe zestawienie obrazuje przedsięwzięcia do realizacji w perspektywie najbliższych
7 lat i będzie podlegało nowelizacji w miarę wprowadzania kolejnych zmian.
Lp. Nazwa zadania

1

Cel zadania

Przeznaczenie

Harmonogram Szacunkowa

Źródła

realizacji

kwota

finansowania

2011

400.000 zł

Budżet MiG

Budowa ścieżki

Budowa

Wzrost

rowerowej do

ścieżki

atrakcyjności

Szamotuły,

Mutowa

rowerowej

turystycznej

PROW

sołectwa,
poprawa
bezpieczeństwa
2

Zakup

Zakup

Poprawa

2011

40.000 zł

Budżet MiG

wielofunkcyjnego urządzenia do

atrakcyjności

Szamotuły,

urządzenia do

poprawy

sołectwa

PROW

pielęgnowania

estetyki

terenów zielonych miejscowości
i odśnieżania
3

Budowa drogi do

Budowa drogi Poprawa

Mutowa

2011

1.000.000 zł

komunikacji

Budżet MiG
Szamotuły,
PROW

4

Kanalizacja

Budowa

Poprawa

2011

200.000 zł

Budżet MiG

sanitarna z

infrastruktury

warunków życia

Szamotuły,

przepompownią

sanitarnej

mieszkańców

PROW

dla wsi
Ludwikowo
5

Modernizacja sieci Poprawa

Poprawa

c.o. w Mutowie

infrastruktury

warunków życia

technicznej

mieszkańców

2013

1.800.000 zł

ZGK w
Szamotułach
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6

7

Zwodociągowanie Budowa

Poprawa

części nowo

infrastruktury

warunków życia

Szamotuły,

powstających

sanitarnej

mieszkańców.

Fundusze

2014

200.000 zł

Budżet MiG

działek

Pomocowe

budowlanych

UE.

Budowa zaplecza

Poprawa

Poprawa

2015

100.000 zł

Budżet MiG

(szatni) boiska

infrastruktury

warunków życia

Szamotuły,

sportowego

sportowej

mieszkańców

Fundusze
Pomocowe
UE

8

Budowa świetlicy Budowa

Integracja

wiejskiej

mieszkańców,

Szamotuły,

poprawa

Fundusze

warunków życia

Pomocowe

świetlicy

2016

200.000 zł

Budżet MiG

UE
9

Zadrzewienie

Wykonanie

Poprawa

centrum wsi

nasadzeń

estetyki

2017

40.000 zł

Budżet MiG
Szamotuły

miejscowości

Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie
uchwała Rady Miasta i Gminy Szamotuły. Prace nad

Planem i jego ewentualnymi

zmianami poddane będą pełnej kontroli mieszkańców Mutowa. Będzie to dla nich źródło
informacji na temat zaplanowanych zadań i inwestycji, a także o postępach prowadzonych
prac.
Monitorowanie każdego przedsięwzięcia – czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez
cały czas jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie
informacji rzeczowych

i finansowych. Monitorowanie odbywać się będzie w formie

bezpośredniej, polegającej na dokonywaniu wizji lokalnych i sprawdzaniu rzeczywistego
stanu realizacji działań oraz pośredniej – sprawozdawczej, polegającej na analizowaniu
materiałów, statystyk.
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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 znaczenia wsi
poprzez rozwój kultury, edukacji, sportu i rekreacji. Realizacja Planu Odnowy
Miejscowości ma także służyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu
wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych.
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