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Uchwała Nr V-50/11
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 17 lutego 2011 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy miejscowości Raków 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 6 w ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 153 poz. 
1271, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 
i Nr 157, poz.1241oraz z 2010 Nr 28, poz.142 i poz.146) 

Rada Miejska w Baborowie, uchwala co następuje: 

§ 1. W Planie Odnowy miejscowości Raków na lata 2010 - 2017", stanowiącym załącznik do 
Uchwały Nr XXXIX-284/10 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 4 listopada 2010 roku zmianie 
ulegają Części IV i V otrzymująć nowe brzmienie: 

„IV. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ 
AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ W OKRESIE 7 LAT 

1. Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Rakowie. 
Cel: Realizacja zadania przysłuży się integracji mieszkańców wsi, umożliwi organizację 

kulturalnych spotkań. 

Przeznaczenie: Świetlica wiejska w Rakowie została wybudowana przez mieszkańców 
w czynie społecznym w latach 70-tych. 

Rakowianie we własnym zakresie organizowali transport po materiały budowlane, po 
które nieraz w owych czasach trzeba było jeździć bardzo daleko. Wybudowany budynek 
przysłużył sie do powstania Koła Gospodyń Wiejskich, które działa do dzisiaj. 

Na terenie obiektu przez 30 lat prowadzone były jedynie mniejsze prace remontowe. 
Mieszkańcy zwrócili się do Burmistrza Gminy Baborów z prośbą o remont ich miejsca 
spotkań. Został przygotowany projekt odnowy budynku świetlicy, który urzędnicy gminni 
konsultowali wspólnie z mieszkańcami. Wniosek o dofinansowanie zadania zostanie złożony 
do Progamu Rozwoju Oszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi“. 

W ramach projektu przewidziano wymianę okien i drzwi, istalacji elektrycznej, renowacja 
parkietu. Zostaną odmalowane ściany na sali, wygładzony sufit. Toalety zostaną 
przebudowane- zaplanowano toaletę dla osób niepełnosprawnych. Od strony wschodniej 
budynku poprowadzony będzie podjazd dla inwalidów. Dla funkcjonalnego użytkowania 
świetlicą wiejską zaplecze kuchenne ulegnie przebudowie zgodnie z wymogami. Powstanie 
zmywalnia z oknem podawczym, oraz pomieszczenie do przygotowywania posiłków. 
Ponadto zaplanowano przygotowanie pomieszczenia socjalnego. 

Z zewnątrz zaprojektowano remont dachu, ocieplenie oraz odmalowanie elewacji. Schody 
od strony zachodniej po przebudowaniu będą pełniły funkcję werandy z zadaszeniem. 
Chodnik prowadzący do wejścia głównego będzie wyłożony kostką brukową., wzdłuż której 
naciągnięty zostanie płot z siatki. 

Termin realizacji : lata 2011-2012 

Kwota: wartość zadania ok. 500 tys. zł 
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2. Nazwa: Remont bazy sportowej w Rakowie 

Cel: Unowocześnienie oraz dostosowanie bazy sportowej do obecnych norm. 

Przeznaczenie: Do bazy sportowej w Rakowie wlicza się duża płyta boiskowa, boczna 
płyta treningowa, boisko do siatkówki, miejsce na ognisko, ławki, ogrodzenie, szatnia 
sportowa. Zadanie, które zostało zaplanowane do zrealizowania obejmuje zakończenie 
budowy ogrodzenia wokół terenu, wykonanie nowej nawierzchni boiska do piłki nożnej. 
Ponadto wymiana siedzisk, przeniesienie boiska do siatkówki i wstawienie nowych słupków. 
Zadanie zostanie wykonane przez mieszkańców, przy współudziale Burmistrza Gminy 
Baborów- zostanie złożony wniosek przez LZS „Piast Raków“ do Małych Projektów 
w ramach działania Leader. 

Kwota: wartość zadania około 25.000 zł 
Termin realizacji: lata 2012-2015 

3. Nazwa: Remont, utwardzenie dróg transportu rolnego 

Cel: Podwyższenie standardu jakości dróg transportu rolnego na terenie sołectwa. 

Przeznaczenie: Mieszkańcy- głównie rolnicy, przy współpracy z Burmistrzem planują 
wyremontować drogi polne, które w większości na dzień dzisiejszy są w złym stanie. 
Burmistrz zorganizuje dla sołectwa materiały niezbędne do wykonania tego zadania (tj. 
kamień), natomiast rolnicy swoim sprzętem rozwiozą kamień po drogach. Podobne działania 
na terenie sołectwa były już realizowane w latach ubiegłych. Takie rozwiązanie sposobu 
remontowania dróg transportu rolnego zostało zaakceptowane przez obie strony, dlatego 
nadal będzie praktykowany. Harmonogram zadania: Zadanie wykonywane będą w okresach, 
gdy rolnicy nie będą wykonywać prac na roli. Zaplanowano, że co roku w ten sposób zostanie 
wykonany jakiś fragment dróg transportu rolnego z terenu sołectwa Raków. 

Kwota na rok 2011 wynosi 30.000 zł. Planowana kwota w kolejnych latach wyniesie 
około 100.000 zł 

Termin realizacji: lata 2011-2017 

4. Nazwa: Remont mostu koło oczyszczalni 
Most znajduje się nad rzeką Psiną koło oczyszczalni ścieków przeznaczony do użytku dla 

ciężkiego sprzętu rolnego. W chwili obecnej występują ubytki w podstawie podtrzymującej 
most. Dalsze użytkowanie mostu stwarza niebezpieczeństwo jego zawalenia. 

Koszt około 300.000 zł 
Termin realizacji: lata 2015-2017 

5. Nazwa: Remont części drogi na osiedlu PGR w Rakowie 

W minionych latach urząd gminy wyremontował część drogi osiedlowej, a na najbliższe 
lata planuje się dokończenie inwestycji pozostałych około 500 metrów długości nadmienionej 
drogi. 

Koszt inwestycji wyniesie około 100.000 zł 
Termin realizacji w latach 2015-2017 
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6. Nazwa: Czyszczenie rowów melioracyjnych 

Planowane jest co roczna renowacja rowów melioracyjnych, aby uniknąć podtopień 
budynków oraz obszarów uprawnych. 

Koszt około 50.000 zł 
Termin realizacji: 2012-2017 

7. Nazwa: Wymiana sieci wodociągowej (azbest) 
Sieć wodociągowa w sołectwie jest z 1974 roku. Rury są wykonane jeszcze z azbestu, 

który jest niebezpieczny dla środowiska. Ponadto coraz częściej zdarzają się awarie – pękają 
rury i jest wyciek wody, który należy niezwłocznie naprawić. 

Koszt wyniesie około 800 tys.złotych 

Termin realizacji zadania lata 2015-2032 

8. Nazwa: Remont chodników wzdłuż drogi powiatowej 
Zadanie należy do kompetencji Starostwa Powiatowego w Głubczycach. Radna w imieniu 

sołectwa będzie po raz kolejny (co roku składany jest wniosek o remont chodnika) wspólnie 
z władzami Gminy starał się o realizację tej inwestycji. Mieszkańcy zaproponowali, aby 
zadanie zrealizować w sposób następujący: - Materiały (kostka, piasek) pozyskane zostaną ze 
Starostwa Powiatowego w Głubczycach, - Brukarz zapewniony zostanie przez Urząd Miejski 
w Baborowie, - Mieszkańcy pomogą przy swoich posesjach z rozbiórką i wyłożeniem nowej 
kostki. 

Koszt wyniesie około 1 milon złotych 

Realizacja zadania w latach 2012-2017 

9. Nazwa: Remont wjazdu do remizy strażackiej 
Plac przed remizą w latach 70-siątych został wylany z betonu. Po 40-stu latach 

eksploatacji nawierzchnia uległa zużyciu (wykruszenie, pęknięcia itp.), co wpływa na mało 
estetyczny wygląd centrum wsi. Mieszkańcy od pewnego czasu planują całkowite usunięcie 
betonu. Zadanie będzie realizowane we współpracy urzędu gminy oraz członków OSP. 
Zakres zadania obejmuje usunięcie nawierzchni, a następnie po przygotowaniu podbudowy 
zostanie ułożona trylinka. Część placu jest wyłożona w-w materiałem (wjazd do boksu). 

Koszt przedsięwzięcia wyniesie około 40.000 zł 
Realizacja: lata 2014-2016 

V. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU 
DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH 
NAWIĄZANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, ZE WZGLĘDU NA ICH 
POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO- PRZESTRZENNE 

1. W centrum wsi Raków, znajdują się najważniejsze obiekty służące zaspokojeniu 
potrzeb mieszkańców: 

a) „Bajkoraczek“ 
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W 2006 roku w Rakowie został utworzony teren rekreacyjno – zabawowy 
„Bajkoraczek“. Właśnie w tym miejscu społeczność Rakowa najchętniej spędza swój 
wolny czas. Bajkoraczek utworzony został głównie z myślą o naszych najmłodszych 
mieszkańcach, ale także dorośli bardzo chętnie spędzają tam swój wolny czas. Aleja 
w zdłuż której umieszczone są ławki zachęca do odpoczynku. Stół do gry w szachy 
i chińczyka, huśtawki oraz zestaw zabawowo sprawnościowy wraz ze ścianką do 
wspinaczki to elementy z których korzystaja najmłodsi i trochę starsze dzieci. 

b) Kompleks boisk w Rakowie 

W latach 70’ XX w. w Rakowie oddano do użytku dużą płytę boiska do piłki nożnej oraz 
szatnię sportową. W kolejnych latach powstawały boisko do siatkówki, miejsce do gry 
w koszykówkę oraz wydzielono teren na płytę treningową do piłki nożnej. Kompleks 
ten położony jest w centrum wsi. Odbywają się tam nie tylko mecze, ale również 
wszelkiego rodzaju imprezy na wolnym powietrzu np. coroczne Słoneczne Dni 
Rakowa, na które licznie przybywają mieszkańcy. Kiedy warunki atmosferyczne 
sprzyjają grom na wolnym powietrzu, na boisku znajduje się dużo dzieci i młodzieży. 
Chłopcy grają w piłkę nożną, dziewczyny częściej wybierają siatkówkę. Obecnie, 
członkowie LZS Piast Raków tworzą łapacze oraz ogrodzenie wokół kompleksu 
włącznie z oświetleniem. Planuje się również w najbliższych latach utwardzić parking 
oraz wymienić ławki. Lokalizacja boisk w pobliżu „Bajkoraczku” sprzyja integracji 
mieszkańców Rakowa. Zarówno młodzież, dorośli, , małe dzieci i ich rodzice mogą 
spotykać się w jednym miejscu spędzać aktywnie czas lub wypoczywać na świeżym 
powietrzu. 

c) „Ognisko” 

Kilkanaście lat temu (koniec lat 90-tych XXw.), ówczesny trener LZS Piast Raków, 
zorganizował akcję powstania „lasku miłości”. Nasadzono wówczas różne odmiany 
drzew. Z biegiem lat mieszkańcy Rakowa zagospodarowali ten teren jako miejsce na 
ognisko. Wiosną 2008 roku rodzące się wówczas stowarzyszenie postanowiło nadać 
charakter temu miejscu. Przy wsparciu Gminy Baborów, dużej pomocy młodzieży 
oraz rolników powstało miejsce na ognisko, z oryginalnymi, półokrągłymi 
ławeczkami, które zostały zrobione z drzew otaczających to miejsce. „Ognisko” (taka 
przyjęła się nazwa tego miejsca) stało się ulubionym miejscem spotkań głównie 
młodzieży, ale także rolników, strażaków i sportowców. 

d) Świetlica wiejska 

Budynek świetlicy wiejskiej wybudowany w latach 70’ ubiegłego wieku. Świetlica 
wyposażona jest w kuchnię oraz toalety. Odbywają się w niej spotkania integracyjne: 
Dzień Babci, Spotkania Wigilijne, Ferie zimowe, itp. Mieszkańcy licznie uczestniczą 
w organizowanych spotkaniach. W 2010 roku w ramach Funduszu Soleckiego zostały 
zakupione krzesła oraz stoły. 

e) Remiza strażacka 

Pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej podobnie jak świetlica wiejska powstały 
z inicjatywy mieszkańców również w latach 70’tych. Remiza składa się z dwóch 
boksów na samochody oraz pomieszczenia socjalnego. Członkowie ochotnicy dbają 
o budynek remizy oraz dwa samochody wraz z wyposażeniem p.poż. jakie posiadają. 
Strażacy ochotnicy często spotykają się w remizie, aby omówić obchody święta 
Floriana, zawodów strażackich, itp. Organizacja ta ma w swoim składzie również 
kobiety, które od niedawna rozpoczęły prężne działania w zarządzie, piszą projekty 
o dofinansowanie, a także biorą udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Rakowie to głównie ludzie i przedsięwzięcia, które 
organizują i które łączą członków. 
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f) Centrum kształcenia 

Projekt „Wioska internetowa- kształcenie na odległość na terenach wiejskich” 
w Rakowie został zrealizowany w 2008 roku. Dziesięć stanowisk komputerowych, 
które wówczas powstały, są licznie oblegane przez mieszkańców. Centrum jest otwarte 
w godzinach popołudniowych, dzięki czemu mieszkańcy po pracy i szkole mogą 
korzystać z dostępu do Internetu. Sala komputerowa połączona jest z biblioteką. 
Osoba, która pracuje w centrum, często organizuje dla najmłodszych wieczory 
tematyczne, konkursy komputerowe, wycieczki rowerowe, itp. Przyjazna atmosfera 
zachęca dzieci i młodzież do spotkań właśnie w tym miejscu, mogą przygotować się 
na lekcje, jak również pograć w gry planszowe czy komputerowe. Natomiast dorośli 
na stronach internetowych. wyszukują ciekawostki i bieżące interesujące ich 
informacje, szukają pracy, rozszerzają wiedze o rolnictwie. 

2. Plac przed kościołem. 
W Rakowa znajduje się kościół pw. Najświętrzej Marii Panny. To tu po niedzielnych 

nabożeństwach oraz w dni świąteczne spotykają się mieszkańcy wsi.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Krystian Dolipski


