




















Odpowiedzi do uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Kąkolewnica na lata 2015-2023 

1) 

Imię i nazwisko zgłaszającego: Pan Marcin Kołtun Radny Gminy Kąkolewnica 

ad 1. W projekcie Strategii Rozwoju Gminy Kąkolewnica na lata 2015-2023, w podrozdziale 1.3.4. 

Współpraca międzynarodowa dodano zapis: 

Władze samorządowe gminy Kąkolewnica otwarte są na nawiązywanie indywidualnych kontaktów 

międzynarodowych z innymi samorządami oraz podmiotami im podległymi, w ramach tzw. związków 

partnerskich, m.in. w zakresie ochrony środowiska, wdrażania nowych technologii, promocji 

aktywności gospodarczej, rolniczej, rozwiązywania problemów społecznych, edukacji, kultury i sportu. 

Ponadto informuję, ze w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Kąkolewnica na lata 2015-2023 wskazano 

na stan faktyczny, mówiący o tym, że gmina Kąkolewnica współpracuje z gminą Újszentmargita na 

Węgrzech. W projekcie Strategii nie ograniczono się do współpracy z jednym z paostw, jednakże nie 

wskazywano konkretnych przykładów współpracy międzynarodowej (np. wymieniając nazwy 

konkretnych gmin), która byd może w przyszłości zostanie nawiązana.  

W dokumencie na poziomie strategicznym opis ten jest w zupełności wystarczający. 

ad 2. W projekcie Strategii Rozwoju Gminy Kąkolewnica na lata 2015-2023, w podrozdziale 1.6.2 

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna dodano zapis: 

Niewątpliwie atrakcje turystyczne gminy Kąkolewnica stanowią przepływające przez jej teren rzeka 

Krzna i kanał Wieprz-Krzna, dają możliwości czynnego uprawiania sportów wodnych w postaci 

kajakarstwa, organizacji spływów kajakowych.  

2) 

Imię i nazwisko zgłaszającego: Pan Wiesław Korólczyk 

ad 1.  Z punktu widzenia mieszkaoców i jakości życia brak infrastruktury w postaci basenu jest 

zdecydowanie słabą stroną. Zapis pozostał bez zmian. 

ad 2. Podtrzymujemy swoje zdanie. Na terenie gminy występują obiekty infrastruktury kultury 

wymagające remontów, modernizacji czy doposażenia. Zapis pozostał bez zmian. 

ad 3. Podtrzymujemy swoje zdanie. Zapis dotyczący dobrze rozwiniętej sieci placówek oświatowo-

wychowawczych odnosi się do gminy, ale na tle innych jednostek samorządu terytorialnego 

położonych np. na terenie województwa lubelskiego sytuacja jest zdecydowanie lepsza.  

ad 4. Podtrzymujemy swoje zdanie. Wskazane zapisy dotyczą oceny w sferze potencjału 

gospodarczego. Poprzedni okres programowania pokazał, że szybciej rozwijają się ośrodki 

posiadające naturalne gospodarcze potencjały związane z położeniem i żadne środki przekazywane 

na rozwój ściany wschodniej nie są w stanie nadrobid naturalnej dynamiki. Zapis pozostał bez zmian. 

ad 5. W projekcie Strategii Rozwoju Gminy Kąkolewnica na lata 2015-2023, w podrozdziale 1.6.2 

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna dodano zapis: 

Ponadto szans rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych obszaru dopatrywad się można 

w realizacji przedsięwzięd polegających np. na utworzeniu historyczno-przyrodniczej ścieżki 

rowerowej na trasie: Turów-Zosinowo-Kąkolewnica-Lipniaki-Olszewnica-Polskowola-Brzozowica 



Duża, bowiem walory kulturowe i przyrodnicze obszaru sprzyjają rozwojowi czynnego wypoczynku, 

zwłaszcza w dziedzinie wędrówek rowerowych oraz pieszych.  

Obszar gminy posiada doskonałe warunki do rozwoju turystyki wiejskiej, tj. agroturystyki 

i ekoturystyki, które stwarzają możliwośd obcowania z przyrodą i poznania najcenniejszych jej 

obszarów.  

W odniesieniu do uwagi dotyczącej Farmy Kąkolewnickiej wyjaśniam, że działania tego typu zostały 

ujęte w sposób ogólny w celu operacyjnym 1.1. Konkurencyjne i dochodowe rolnictwo. 

W projekcie Strategii Rozwoju Gminy Kąkolewnica na lata 2015-2023, w podrozdziale 1.4.5 

Rolnictwo dodano ogólny zapis: 

Uwarunkowania agroklimatyczne, czyste ekologicznie tereny oraz tradycyjne, indywidualne rolnictwo 

z długimi tradycjami, predysponują obszar gminy do rozwoju rolnictwa ekologicznego. 

 








