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Plan Rozwoju Miejscowości Rogalinek został opracowany przy współudziale 

mieszkańców Sołectwa Rogalinek:  

 

- Dorota Domagała – członek Rady Miejskiej, Przewodnicząca KGW 

- Maria Krause – członek Rady Miejskiej, członek Rady Sołeckiej 

- Zygmunt Anioła – Sołtys Sołectwa Rogalinek 

- Marian Gładszy – członek Rady Sołeckiej  

- Kazimierz Gzik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogalinku 

 

 

oraz konsultantów Stowarzyszenia „Partnerzy dla Samorządu” z Puszczykowa 

w składzie: 

− Małgorzata Ornoch-Tabędzka 

− Waldemar Pruss 

 

Koordynatorem prac ze strony Gminy był Kierownik Referatu Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie - Bogusław Baraniak 
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WSTĘP 
 
 
Plan Rozwoju Miejscowości jest dokumentem, mogącym stanowić załącznik do wniosku 
w przypadku ubiegania się o środki strukturalne w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 
2004-2006”, Priorytetu 2 „Zrównoważony rozwój obszarów  wiejskich”, Działania 2.3. „Odnowa 
wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego”. 
 
Beneficjentem tego działania są gminy lub instytucje kultury, dla których organizatorami są 
jednostki samorządu terytorialnego. Ostatecznymi beneficjentami są mieszkańcy miejscowości 
liczących nie więcej niż 5.000 mieszkańców, należących do gmin wiejskich lub miejsko-
wiejskich,  
 
Realizacja powyższego działania ma na celu: 
1. podniesienie standardu życia i pracy na wsi 
2. podniesienie atrakcyjności turystycznej 
3. wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 
4. zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych 
5. rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego. 
 
W ramach działania wspierane będą projekty, obejmujące: 
1. realizację inwestycji w zakresie modernizacji i wyposażenia obiektów, pełniących funkcje 

kulturalne, rekreacyjne i sportowe 
2. odnowę obiektów zabytkowych, charakterystycznych dla tradycji budownictwa wiejskiego 

regionu i ich adaptacji na cele publiczne 
3. modernizację przestrzeni publicznej na wsi 
4. publiczną infrastrukturę przyczyniającą się do rozwoju funkcji turystycznych wsi oraz 

działania związane z promocją regionu. 
 
Jak wskazano w Uzupełnieniu SPO, istotny element tego działania stanowi pobudzanie 
aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji 
wartości, związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą. 
 
Chociaż ustawodawca nie wskazuje struktury, ani też nazwy tego dokumentu w „Uzupełnieniu 
Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego 
oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” (jak w przypadku Planów Rozwoju Lokalnego), to 
jednak w liście wymaganych załączników do wniosku w ramach tego programu mowa jest o 
konieczności dostarczenia przez gminę „Opisu planowanych zadań wraz z uzasadnieniem i 
załącznikami”. Niniejszy Plan Rozwoju Miejscowości spełnia te wymagania. W ramach Planu 
opisane są zasoby sołectwa, wypracowana na forum zebrań wiejskich wizja rozwoju wsi oraz 
zestaw celów strategicznych wraz z priorytetami rozwoju. W ramach zestawu projektów 
strategicznych są także te, dla realizacji, których Gmina będzie starać się o dofinansowanie 
z SPO. Niniejszy Plan wskazuje także zgodność proponowanych działań ze Strategią Rozwoju 
Gminy. 
 
W przypadku, gdy inwestycja ma być realizowana w latach późniejszych niż rok bieżący, 
osobnym załącznikiem powinien być również, wymagany przez ustawodawcę, Wieloletni Plan 
Inwestycyjny. W przypadku realizacji przedsięwzięcia w roku bieżącym, wystarczy kopia 
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uchwały budżetowej, określająca środki finansowe, przeznaczone przez Gminę na sfinansowanie 
kosztów inwestycji. 
 
Za najważniejsze dla Sołectwa uznano realizację następujących celów strategicznych: 
 

1. Rozwój infrastruktury społecznej 
 

2. Rozwój infrastruktury technicznej i gospodarki 
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1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU 
MIEJSCOWOŚCI 

 
 
Plan Rozwoju Miejscowości opracowany został dla Sołectwa Rogalinek, administracyjnie 
przynależącego do Gminy Mosina w powiecie poznańskim, w województwie wielkopolskim.  
 
Plan przygotowano w związku z ubieganiem się Gminy o środki strukturalne na lata 2005-2006. 
Opracowany dokument jest wymagany przy składaniu wniosków w ramach Priorytetu 2 
„Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”. Działania 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie 
dziedzictwa kulturowego” w Sektorowym Programie Operacyjnym „Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”. 
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2. ANALIZA ZASOBÓW SOŁECTWA 
 
 
2.1. Położenie 
 
Rogalinek jest jedną z 21 wsi sołeckich Gminy Mosina. Wieś położona jest  na prawym brzegu 
Warty, na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego i w otulinie Wielkopolskiego Parku 
Narodowego ok. 3 km na wschód od Mosiny, przy drodze wojewódzkiej 431 i drodze 
powiatowej 602 Poznań-Czapury-Rogalinek. Tak jak pozostałe obszary gminy wchodzi w zasięg 
aglomeracji poznańskiej, stanowiąc jej południowy fragment. 

 
 

Rysunek 2.1. Położenie Sołectwa Rogalinek na tle Gminy 
 

 
Źródło: Strona internetowa: http://www.mosina.pl 
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2.2. Środowisko przyrodnicze 
 
2.2.1. Zagospodarowanie przestrzenne 
 
Powierzchnia całej gminy Mosina wynosi 171 km2. Obszarowo Sołectwo Rogalinek zajmuje 
10,15 km2 i należy do jednego z większych Sołectw w gminie. Ich wielkość na terenie gminy 
waha się od 2,98 km2 (Czapury) do 20,10 km2 (Krajkowo, Baranowo). Powierzchnia samego 
miasta Mosina wynosi 18,6 km2.  
  

Tabela 2.1. Struktura przestrzenna wsi (w ha powierzchni oraz rozkład procentowy) 
 

Sposób zagospodarowania przestrzeni Gmina Mosina Rogalinek 
Powierzchnia gminy ogółem 17100 ha (100%) 1016,42 ha (100%) 
Użytki rolne  7.986,4ha (46,7%) 467,20 ha (45,96%) 
Lasy 6541,5ha (38,25%) 406,82 ha (40,02%) 
Tereny osiedlowe 925,9ha (5,41 %) 58,02 ha (5,70 %) 
Wody powierzchniowe 418,7 ha (2,44%) 47,47 ha (4,67%) 
Pozostałe (nieużytki, drogi) 1.178,5 ha (6,89%) 36,88 ha (3,62%) 

Źródło: Dane z Urzędu Miejskiego w Mosinie 
 
 
Funkcjami wiodącymi wsi Rogalinek jest rolnictwo, turystyka i rekreacja. W ostatnich latach 
funkcje rolnicze zapisane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego, na wniosek właścicieli gruntów rolnych zmieniają jednak swoje przeznaczenie. 
Obecnie oprócz gospodarstw rolnych z typową zabudową gospodarczą występuje tu zabudowa 
usługowa oraz  intensywna zabudowa o charakterze osiedlowym i rezydencjonalnym.  
 
W Rogalinku, który położony jest w niewielkiej odległości od  miasta Mosiny, zgodnie z 
zarysowanymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
tendencjami, należy kontynuować realizację zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno usługowej 
oraz działalności gospodarczej, przychylnej dla podstawowej funkcji historycznej.  

Położenie tego rejonu w strefie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, zobowiązują do 
podporządkowania się w tychże działaniach zaleceniom wynikającym z ustaleń programu 
ochrony parku. 
 

 
2.2.2. Gleby, wody, surowce mineralne 
 
Na terenie Sołectwa Rogalinek występują następujące rodzaje gleb: 
 
RIVa -      26,40  ha 
R IVb –    99, 56 ha 
RV -       103,50 ha 
R VI -     143,56 ha 
ŁV –           7,31 ha 
Ł VI -       47,88 ha 
 
Na terenie Sołectwa Rogalinek nie występują żadne surowce mineralne.  
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2.2.3. Świat roślinny i zwierzęcy 
 
Na terenie Sołectwa znajduje się Rogaliński Park Krajobrazowy (RPK)  
 
ZPK został powołany Uchwałą nr XIV/237/94 Rady Gminy z dnia 16.03.94 w celu ochrony 
wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego na terenie łąk nadwarciańskich z 
największym w Europie skupiskiem starych dębów. Zespół PK obejmuje obszar o pow. 178,39 
ha na obszarze wsi Rogalinek, Sowiniec, Krajkowo. W skład ZPK wchodzą tereny o dużych 
wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i naukowo-dydaktycznych. 
 
Rogaliński Park Krajobrazowy w całości zajmuje obszar 12.220 ha. 
Został powołany przez Wojewodę Poznańskiego rozporządzeniem nr4/97 z dnia 26.06.1997 r. w 
celu ochrony i zachowania nadwarciańskich rozlewisk i właściwego gospodarowania zasobami 
przyrody na terenach objętych ochroną tym ochrony jednego z największych w Europie skupisk 
wielowiekowych dębów szypułkowych rosnących w dolinie Warty, obejmującego ponad 1.000 
drzew.  
Wiele z nich liczy po kilkaset lat. Najbardziej znane z nich to dęby noszące imiona trzech 
legendarnych braci – Czecha, Lecha i Rusa. Dąb Czech jest niestety martwy. Drzewa od lat 
niszczone są przez koziroga dębosza, chrząszcza który sam jest pod ścisłą ochroną gatunkową. 
W Parku znajdują się starorzecza Warty, a także miejsca o znaczeniu historyczno-kulturowym. 
  
Funkcją wiodącą RPK jest ochrona i odnowa przyrody, a funkcją podporządkowaną jest 
rekreacja o charakterze krajoznawczym. W skład Parku na terenie gminy Mosina wchodzą lasy o 
pow. 3.633,7 ha, grunty orne 3.028,1 ha, użytki zielone 1.059,4 ha, nieużytki 118,7 ha. 
 
Na terenie RPK obowiązują: 
Zakazy: 
− wznoszenia obiektów, instalowania urządzeń powodujących ujemne oddziaływanie na 

środowisko i krajobraz, 
− wprowadzenie zmian stosunków wodnych niekorzystnych dla środowiska naturalnego, 
− dokonywania prac ziemnych naruszających w sposób trwały rzeźbę terenu, 
− eksploatowanie surowców mineralnych z wyjątkiem niezbędnych do zaspokojenia potrzeb 

lokalnych, 
− uiszczenia obszarów zabagnionych i zatorfionych, łącznie z eksploatacją torfu, 
− prowadzenia czynności powodujących wzmożenie procesów erozyjnych, 
− lokalizacji wysypisk odpadów komunalnych i przemysłowych z wyjątkiem niezbędnych dla 

potrzeb miejscowej ludności, 
− lokalizowanie dużych ferm hodowli zwierząt (powyżej 150 DJP), 
− używanie łodzi motorowych i uprawianie sportów motorowodnych (zakaz nie dotyczy łodzi 

należących do gospodarstw rybackich oraz organów porządku publicznego), 
− wycinanie roślinności brzegowej w okresie wiosennym i letnio-jesiennym, zagrodzenia strefy 

przybrzeżnej na odległość minimum 100 m - nie dotyczy prac związanych z nawigacją na 
Warcie (w gestii Zarządy Dróg Wodnych), 

− umieszczania tablic reklamowych i ogłoszeniowych z wyjątkiem znaków związanych z 
ochroną i zagospodarowaniem Parku, 

− likwidowanie zadrzewień i zakrzewień. 
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Nakazy: 
− zakładania, uzupełniania i rekonstrukcję istniejących zadrzewień wyłącznie gatunkami 

rodzimymi, 
− stosowania w budownictwie form architektonicznych, harmonizujących z walorami 

krajobrazowymi okolic Parku, 
− ograniczenia lokalizacji zabudowy letniskowej i jej rozbudowy do zakresu ujętego w planie 

ochrony i planie zagospodarowania przestrzennego Parku, 
− prowadzenia niezbędnych linii energetycznych wysokiego napięcia poza obszarami leśnymi, 
− objęcia ścisłą ochroną wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem, 
− rekonstrukcji i zagospodarowania istniejących gruntów zdegradowanych i nieużytków, 
− prowadzenia gospodarki leśnej zapewniającej ciągłość i trwałość lasu oraz zachowania 

właściwego składu gatunkowego dla tego regionu wg „Ogólnych zasad zagospodarowania 
lasów wchodzących w skład parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu”, 

− prowadzenia gospodarki rolnej nie powodującej degradacji gleb i innych elementów 
środowiska ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasadność stosowania środków 
chemicznych, 

− wyznaczania i wykonywania prostych urządzeń ułatwiających krajoznawstwo. 
 
Obowiązujące na terenie Sołectwa Rogalinek zakazy i nakazy stanowią podstawę przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  
 

 
2.3. Środowisko kulturowe, zabytki 
 
Pierwsza wzmianka o istnieniu wsi Rogalinek pochodzi z 1246 roku. Była wówczas własnością 
szlachecką. Od 1247 roku pozostawała w rękach Kapituły Poznańskiej.  
 
 
Jedyne zachowane zabytki na terenie Sołectwa to:  
 

 Kościół św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku. 
Późnobarokowy drewniany kościół wybudowany w latach 1700-1712. Świątynia 
położona na skraju wsi kryta jest gontem, dach zwieńczony wieżyczką. Kościółek 
posiada bogate wyposażenie. Do najciekawszych zabytków należy ołtarz z późnogotycką 
rzeźbą Madonny oraz ołtarz boczny stanowiący przykład sztuki ludowej z XVII/XVIII 
w., w tym samym stylu utrzymany jest również obraz „Chrystus Ubiczowany”. Znajdują 
się tu trzy ołtarze barokowe z końca XVIII stulecia. 

 
 Cmentarz parafialny przy kościele p.w. św. Michała Archanioła i Matki Bożej 

Wspomożenia Wiernych w Rogalinku. Istniał wraz z kościołem. 6 nagrobków z XIX w. 
Najstarszy pomnik - krzyż nagrobny Julii z Kopałczyńskich Matejki z 1867. Krzyż 
Księdza Proboszcza Grelicha z 1881 r. przy kościele dzwonnica z 1893 r. Powierzchnia 
2,5 ha. Położony na skraju wsi nad doliną rzeki Warty. Wschodnia krawędź cmentarza 
opiera się o nieregularną krawędź doliny rzeki. 
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2.4. Gospodarka 
 
2.4.1. Bezrobocie 
Województwo wielkopolskie znajduje się na czwartym miejscu wśród regionów o najniższej 
stopie bezrobocia po: małopolskim (15,0%), mazowieckim (15,0%) oraz podlaskim (15,9%). 

Według stanu z końca grudnia  2004 liczba bezrobotnych wynosiła 232251 osób, w tym 127938 
kobiet. Bezrobocie w stosunku do listopada  2004 wzrosło o 3724 osoby tj.1,6%. W stosunku do 
grudnia 2003r. liczba bezrobotnych w województwie zmniejszyła się o 15618 osób, tj. o 6,3%.  

Na terenie województwa najniższa stopa bezrobocia występuje w powiecie poznańskim 7,8%, a 
następnie w kępińskim 9,2% i grodziskim 11,0%.1

Tabela 2.2. Dane dotyczące bezrobocia i ofert pracy dla gminy Mosina2  
 

Miesiąc L. mieszk. 
w wieku 
aktywn. 
zawodowej 

Bezrobotni 
ogółem 

Stopa 
bezrobocia 

Bezrobotne 
 Kobiety 

Bezrobotni  
wieku  
18-24l. 

Pobierający 
zasiłki 

Liczba 
ofert pracy 

Marzec 2005 16.590 1184 7,13 641 249 196 31 
Luty 2005 16.590 1200 7,23 654 267 188 9 
Styczeń 2005 16.590 1204 7,25 654 259 185 19 
Grudzień 2004 16.580 1148 6,92 607 285 154 17 
Listopad 2004 16.580 1144 6,89 612 293 146 27 

Październik 
 2004 16.580 1178 7,10 638 315 151 49 

Przyjmuje się, że stopa bezrobocia dla Sołectwa Rogalinek jest porównywalna do stopy 
bezrobocia dla gminy i waha się w granicach 8-10 %. Głównym rynkiem pracy dla mieszkańców 
jest Poznań. 
2.4.2. Rolnictwo 
 
Generalnie na terenie gminy Mosina stwierdza się małą przydatność rolniczą przestrzeni 
produkcyjnej. Na terenie gminy nie występują w ogóle grunty I, II i III klasy bonitacyjnej, 
przeważają grunty słabe klasy V, VI, które stanowią ponad 65% gruntów ornych 

 
Tabela 2.3. Struktura użytków rolnych 

 
Wykorzystanie użytków rolnych Gmina Mosina Rogalinek 

Użytki rolne ogółem 7.986,4 ha (100%) 467,21 ha (100%) 

Grunty orne    5908,88 ha (73,9%) 370,03 ha (79,19%) 

Sady           80,85 ha (1,01%)     3,02 ha (0,64%) 

Łąki trwałe       1415,9 ha (17,7%)    55,20 ha (11,81%) 

Pastwiska          580,69 ha (7,3%)     38,96  ha (8,33%) 

                                                 
1 Na podstawie danych statystycznych  ze strony internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 
2 Na podstawie danych statystycznych ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy 
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Gospodarstwa rolne przeważnie są małe, 1-5 ha, zajmują się produkcją mieszaną (produkcja 
roślinna, trzoda chlewna, bydło mleczne i opasowe). Można je określić mianem gospodarstw 
drobnotowarowych i średniotowarowych, których właściciele często dodatkowo zajmują się 
działalnością pozarolniczą. 
 

Tabela 2.4. Struktura gospodarstw rolnych na terenie Sołectwa Rogalinek 
 

Powierzchnia Liczba gospodarstw 
1-2 ha 15 
2-5 ha 19 
5-7 ha 0 
7-10 ha 2 
10-15 ha 5 
Powyżej 15ha 16 

Źródło: Dane z Urzędu Miejskiego w Mosinie 
 
W gospodarstwach prowadzących produkcję roślinną struktura zasiewów jest następująca: 

– Zboża 85% 
– Mieszanki pastewne – 3% 
– Okopowe – 2% 

 
 
2.4.3. Przedsiębiorstwa 
 
Według danych z Działu Ewidencji Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Mosinie z dnia 
15.03.2005, na terenie Sołectwa Rogalinek działalność gospodarczą zarejestrowało ogółem 40 
podmiotów. W tej liczbie nie są uwzględnione podmioty dokonujące Rejestracji w Krajowym 
Rejestrze Sądowym oraz te, które zarejestrowane są w innej miejscowości, a na terenie gminy 
prowadzą działalność gospodarczą. 
 
Profil ważniejszych podmiotów gospodarczych na terenie Sołectwa przedstawia się następująco:  

 
 ANITA, ul. Sikorskiego 19 

Branża: ODZIEŻ, BIELIZNA, PASMANTERIA – Produkcja / Usługi 
 
 AUTOSERWIS, ul. Mostowa 16 

Branża: MOTORYZACJA- Mechanika pojazdowa 
 
 DROP, ul. Kościelna 3 

Branża: PAPIER, ART. BIUROWE, OZDOBY ŚWIĄTECZNE 
 
 JULMAT, ul. Poznańska 24A 

Branża: KULTURA, SZTUKA 
 
 KOWALSTWO, ul. Krótka 7 

Branża: METALE- Produkcja/ Usługi 
 
 MANDERSLOOT POLSKA, ul. Kostrzewskiego 14 

Branża: TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA 
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 MUSTANG, ul. Sikorskiego 

Branża: TURYSTYKA, SPORT- Usługi 
 
 NOWATEX, ul. Fiedlera 2 

Branża: WŁÓKIENNICTWO, TKANINY- Produkcja/ Usługi 
 
 PIOTRANS, ul. Poznańska 31 

Branża: TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA 
 
 SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH, ul. Kościelna 3 

Branża: ROLNICTWO, HODOWLA, LEŚNICTWO 
 
 STOLARKA BUDOWLANA, ul. Słoneczna 13 

Branża: BUDOWNICTWO- Okna, Drzwi, Parapety 
 
 ŚLUSARSTWO, ul. Wodna 5 

Branża: METALE- Produkcja/ Usługi 
 
 USŁUGI TRANSPORTOWE, ul. Słoneczna 9 

Branża: TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA 
 
 USŁUGI TRANSPORTOWE, ul. Ludwikowska 4 

Branża: TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA 
 
 WAGA, ul. Wodna 17 

Branża: ODZIEŻ, BIELIZNA, PASMANTERIA- Produkcja/ Usługi 
 
 WIKRY, ul. Sikorskiego 60 

Branża: BUDOWNICTWO- Betoniarstwo 
 
 WOL- MAR, ul. Kostrzewskiego 14 

Branża: KONSULTING, POŚREDNICTWO GOSPODARCZE 
 
 WYROBY Z WIKLINY, ul. Mostowa 55 

Branża: MEBLE- Produkcja/ Usługi 
 
 ZAKŁAD BLACHARSKO- DEKARSKI, ul. Słoneczna 34A 

Branża: BUDOWNICTWO- Dekarstwo, Pokrycia dachowe 
 
 ZAKŁAD STOLARSKI, ul. Sikorskiego 92 

Branża: DREWNO- Produkcja/ Usługi 
 
 ZBYSZKO, ul. Polna 2 

Branża: SPOŻYWCZE ARTYKUŁY- Produkcja 
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2.5. Infrastruktura techniczna 
 
2.5.1. Wodociągi i zaopatrzenie w wodę 
 
Sołectwo jest całkowicie zwodociągowane. Wodociąg znajduje się w Zarządzie Majątku Rogalin 
i liczy 11.512 mb długości. 
 
Z wody korzysta 331 odbiorców stałych (podłączone są wszystkie gospodarstwa domowe i 
obiekty użyteczności publicznej) oraz 11 sezonowych. Długość przyłączy wynosi 6.116 mb. 
  

 
2.5.2. Kanalizacja i gospodarka ściekowa 
 
Na terenie Sołectwa Rogalinek długość sieci kanalizacyjnej ogółem wynosi: 16.178 mb, w tym: 
11.974 mb kanałów sanitarnych grawitacyjnych i 4.204 mb rurociągów tłocznych. Do tej pory 
podłączonych jest około 50% gospodarstw domowych. Nieczystości płynne z pozostałych 
gospodarstw odbierane są wozami asenizacyjnymi i wywożone do oczyszczalni ścieków 
 
 
2.5.3. Gospodarka odpadami stałymi 
 
Odpady stałe są odbierane z gospodarstw domowych i dowożone na wysypisko przez 
koncesjonowane firmy. 
 
We wsi został wdrożony system segregacji odpadów komunalnych „u źródła”. Ponadto w 
miejscach publicznych rozstawione zostały stacjonarne pojemniki na szkło, papier i opakowania 
z plastiku. 
 
 
2.5.4. Gazyfikacja – zaopatrzenie w gaz 
 
Miejscowość Rogalinek nie posiada sieci gazowej. Zaopatrzenie mieszkańców w gaz odbywa się 
poprzez instalację gazowych butli przenośnych.  
 
 
2.5.5. Telefonizacja 
 
W Rogalinku istnieje sprawny system telekomunikacyjny. Istniejąca sieć telefonii przewodowej 
zapewnia sprawną realizację połączeń telefonicznych, faksowych i internetowych. Praktycznie 
wszystkie gospodarstwa domowe, które wyraziły taką wolę, są podłączone do sieci telefonicznej. 
Nie ma dostępu do informacji na temat liczby abonentów telefonicznych. Ze względu na 
powszechną dostępność usług telefonii komórkowej, można szacować, że niemal 100% 
mieszkańców ma dostęp do telefonów komórkowych. 
 
 
2.5.6. Drogownictwo i komunikacja 
 
Przez Rogalinek przebiega droga wojewódzka nr 431 na odcinku od Kórnika do Mosiny oraz 
droga powiatowa nr 602: Poznań - Czapury – Rogalinek. 
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Szacuje się, że tylko 10% dróg na terenie Sołectwa jest utwardzonych, pozostała część to drogi 
nieutwardzone. 
 
Na terenie Sołectwa mieszkańcy korzystają z linii PKS: Poznań – Śrem, Poznań- Kórnik- 
Stęszew. Odczuwany jest brak jest częstszego połączenia z Mosiną, siedzibą Urzędu Miejskiego.  
 
Układ komunikacyjny Rogalinka z Mosiną, stanowiący także wewnętrzny system powiązań 
komunikacyjnych w gminie jest połączony poprzez jedyne przejście drogowe mostowe przez 
Wartę w Rogaliku. 
 
2.5.7. Sytuacja mieszkaniowa 
 
Obecnie na terenie Sołectwa znajduje się 331 gospodarstw domowych. Są to głównie domy 
jednorodzinne. Nie  występuje budownictwo wielorodzinne. 
 
 
2.6. Infrastruktura społeczna  
 
2.6.1.  Placówki oświatowe 

Tabela 2.5. Szkoły 
 

Szkoła Liczba uczniów Pracownicy 
pedagogiczni 

Pracownicy  
administracji 

Szkoła Podstawowa  
im. Adama Wodziczki w 
Rogalinku 
ul. Poznańska 19  
62- 050 Mosina 
Tel. (0-61) 8 938 301 

242 20,03 5,25 

Źródło: Dane z Urzędu Miejskiego w Mosinie 
 
2.6.2. Infrastruktura i tereny sportowe 
 
Przy Szkole Podstawowej w Rogalinku dostępna jest pełnowymiarowa sala sportowa wraz z 
zapleczem sanitarnym. Brak jest boisk przyszkolnych. 
 
2.6.3. Ochrona zdrowia 
 
Mieszkańcy korzystają z Przychodni Lekarza Rodzinnego  w Rogalinie  lub  w  Przychodniach 
Lekarzy Rodzinnych VIS MEDICA i CONSENSUS w Mosinie, a opiekę specjalistyczną, 
całodobową zapewnia Powiatowy Szpital w Puszczykowie. 
Dostępna jest również apteka MACIERZANKA,  ul. Mostowa 10. 
 
2.6.4. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Nad bezpieczeństwem mieszkańców sołectwa i gminy czuwają jednostki: Państwowej Straży 
Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie. Państwowa Straż Pożarna jest 
wyposażona w sprzęt ratowniczy i przygotowana również do udzielania pomocy w wypadkach 
drogowych.  
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2.6.5. Działające organizacje pozarządowe na terenie Sołectwa 
 
 Rada Sołecka 
 Koło Gospodyń Wiejskich 
 Towarzystwo Miłośników Dębów Rogalińskich 

 
 
2.6.6. Noclegi i gastronomia  
 
Funkcjonujący na terenie Rogalinka lokal gastronomiczny to: 
 
Restauracja SKARPA, ul. Sikorskiego 84. 
  
 
2.7. Liczba ludności Sołectwa w kolejnych latach 
 
 

Tabela 2.6. Ludność 
Liczba ludności Miasto  Mosina Sołectwa 

razem 
W tym Rogalinek 

1990 11.601 10.628 1.223 
2000 11.942 11.478 1.339 
2001 11.938 11.476 1.362 
2002 11.935 11.675 1.361 
2003 12.010 11.927 1.382 
2004 12.088 12.185 1.417 
2005 12.088 12.400 1.432 
Źródło: Dane z Urzędu Miejskiego w Mosinie 

 
Brak jest dokładnych danych pokazujących strukturę płci i wieku w poprzednich latach 
Wg danych z połowy lutego 2005 Sołectwo Rogalinek zamieszkują 723 kobiety i 709 mężczyzn. 
 
Szacuje się, że liczba ludności wzrasta w okresie letnim o około 100-150 osób. 
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3. OCENA ZASOBÓW SOŁECTWA 
 
 
Dla oceny zasobów Sołectwa, niezbędne stało się pogrupowanie poszczególnych zasobów 
i ocena ich pod kątem znaczenia dla Sołectwa. Synteza oceny znalazła się w Tabeli 3.1. 
 
 

Tabela 3.1. Ocena zasobów Sołectwa Rogalinek  
 

Rodzaj zasobu Brak 
Jest o 

znaczeniu 
małym 

Jest o 
znaczeniu 

dużym 
Środowisko przyrodnicze 

� walory krajobrazu 

�� walory świata roślinnego 

�� walory świata zwierzęcego (bobry, wydry, bociany, 

czaple) 

�� wody powierzchniowe  (Warta, Kanał Mosiński, 

stawy starorzecza) 

�� gleby 

�� surowce mineralne 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

  

Środowisko kulturowe 

� walory architektury wiejskiej i osobliwości 

kulturowe 

�� walory zagospodarowania przestrzennego 

�� zabytki 

�� zespoły artystyczne 

 

 

  

 

  

 

X  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

Dziedzictwo religijne i historyczne 

� miejsca, osoby i przedmioty kultu  

�� święta, odpusty, pielgrzymki 

�� tradycje, obrzędy, gwara  

�� legendy, podania i fakty historyczne 

�� ważne postacie historyczne (A Fidler) 

�� specyficzne nazwy 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 X 

X 

X 

X 

X 

 X 

Obiekty i tereny    
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� działki pod zabudowę mieszkaniową 

�� działki pod domy letniskowe 

�� działki pod zakłady usługowe i przemysł 

�� pustostany mieszkaniowe, magazynowe i 

poprzemysłowe 

�� tradycyjne obiekty gospodarskie wsi – kuźnia, 

zakłady koszykarskie 

�� place i miejsca publicznych spotkań  

�� miejsca sportu i rekreacji 

  

X 

X  

X 

 

 

 

 

X  

  

 

 

 

  

 

  

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

Gospodarka, rolnictwo 

� specyficzne produkty - wikliniarstwo 

�� znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe 

�� możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne 

 

 

 

 X 

 

X 

X 

 

 

 

 

Sąsiedzi i przyjezdni 

� korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, 

arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna) 

�� ruch tranzytowy (droga wojewódzka 431) 

�� przyjezdni stali i sezonowi 

 

   

 

  

 

 

 

X 

 

X 

X 

Instytucje 

� placówki opieki społecznej – świetlica 

socjoterapeutyczna 

�� szkoły - Gimnazjum 

�� stanica harcerska, świetlica wiejska 

�� inne 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

  

 

 

 

X 

 

 

Ludzie, organizacje społeczne 

� OSP 

�� Koło Gospodyń Wiejskich 

�� Stowarzyszenia – Towarzystwo Przyjaciół Dębów 

Rogalińskich,  

�� Darczyńcy i sponsorzy 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

Źródło: Dane ze spotkań roboczych z lokalnymi liderami oraz przedstawicielami Urzędu Miejskiego 
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4. DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI SOŁECTWA – JACY 
JESTEŚMY? 

 
 
W Tabeli 4.1. zostały zgromadzone informacje na temat Sołectwa Rogalinek. Opisane zostały 
cechy charakterystyczne wsi, jej funkcje, baza materialna, sposób zorganizowania mieszkańców 
oraz inne fakty, definiujące miejsce Sołectwa w systemie osadniczym Gminy Mosina. 
 

Tabela 4.1. Opis Sołectwa Rogalinek  
 

Wyszczególnienie – wieś Rogalinek Opis 

Co ją wyróżnia? 

Walory dobrze zachowanego krajobrazu i 
architektury oraz obiekty infrastruktury społecznej; 
przede wszystkim: zabytkowy kościół, przystań 
kajakowa, restauracja pod szkłem, miejsca spotkań 
mieszkańców, trzy głazy upamiętniające ważne 
wydarzenia z życia wsi, duży kosz wypleciony z 
wikliny służący jako kwietnik podkreślający tradycje 
wikliniarsko-plecionkarskie wsi, bogata dokumenta-
cja historii wsi (tworzone archiwum), praca 
magisterska o dziejach naszej wsi, duży album (100 
stron arkuszy bristolu) ukazujący dokumentację 
ważniejszych momentów z życia ludzi i dziejów 
Rogalinka, jest też próba chronologii bogatej 
aktywności wsi. Grób pisarza Bogdana Ruthy, grób 
pisarza, naukowca, podróżnika inż. Władysława 
Czajki, poezja związana z Rogalikiem, pracownie 
malarskie i wernisaże indywidualne. 

Jakie pełni funkcje? 

Przede wszystkim funkcje mieszkaniowe, wielu 
mieszkańców zatrudnionych jest w Poznaniu; 
znaczące funkcje rekreacyjno-turystyczne; lokalny 
ośrodek usługowy i edukacyjny.  

Kim są mieszkańcy? Robotnicy, rolnicy, rzemieślnicy i inteligencja 
pracująca (nauczyciele, lekarze, inżynierowie itp.) 

Co daje utrzymanie? 

Praca poza miejscem zamieszkania, głównie w 
Poznaniu; rolnictwo – ok. 17 gospodarstw 
utrzymujących się z rolnictwa; drobna wytwórczość i 
usługi. 

Jak zorganizowani są mieszkańcy? 
Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich (ok. 40 
członkiń), Towarzystwo Przyjaciół Dębów 
Rogalińskich. 

W jaki sposób rozwiązują problemy? 
Wspólnymi siłami poprzez zebrania wiejskie, 
konsultacje i współpracę z samorządem gminnym i 
Urzędem Miejskim oraz istniejącymi organizacjami. 

Jaki wygląd ma nasza wieś? 
Obejścia zadbane i czyste, wieś dobrze 
zagospodarowana zielenią, występują obszary 
zadrzewień wraz z pomnikowymi dębami. 
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Jakie obyczaje i tradycje są u nas 
pielęgnowane i rozwijane? 

Tradycje związane ze świętami kościelnymi – Boże 
Ciało, droga krzyżowa, odpust oraz tradycje świeckie: 
dożynki, Wieczór pod gwiazdami (święto wsi – 
sierpień), Pieczona Pyra (wrzesień), Dzień Dziecka, 
Dzień Babci i Dziadka, festyny szkolne, itp. 

Jak wyglądają mieszkania i obejścia? 
W większości zadbane i estetycznie zagospodarowane 
zielenią. Wielu mieszkańców ozdabia okolice domów 
trawnikami i ogródkami.  

Jaki jest stan otoczenia i środowiska? 

Wieś zwodociągowana; rozwinięta gospodarka 
odpadami stałymi; do sieci kanalizacji sanitarnej 
podłączonych jest około 50% gospodarstw - 
gospodarka ściekowa zagraża środowisku 
naturalnemu. Ponadto uciążliwe są zanieczyszczenia 
komunikacyjne pochodzące z ruchu tranzytowego po 
drodze nr 431, a także pojawiający się odór z 
oczyszczalni ścieków.  

Jakie jest rolnictwo? 

Na terenie sołectwa występuje niewielki areał ziemi 
uprawnej, a jakość bonitacyjna gleb jest słaba. 
Rolnictwo średniotowarowe, wielokierunkowe i bez 
specyficznych upraw. 

Jakie są powiązania komunikacyjne? 

Wieś położona przy drodze wojewódzkiej nr 431 oraz 
powiatowej nr 63602. 
Na terenie Sołectwa mieszkańcy korzystają z linii 
PKS na trasach: Poznań-Śrem, Poznań-Kórnik, 
Poznań- Kórnik- Stęszew. 
Brakuje częstszego, bezpośredniego połączenia z 
siedzibą Urzędu Miejskiego w Mosinie. 

Co proponujemy dzieciom 
i młodzieży? 

Organizowanie przez Radę Sołecką i szkołę spotkań i 
zabaw integracyjnych, np. z okazji Dnia Dziecka, 
mikołajek, święta szkoły. W miejscowości znajduje 
się plac zabaw, świetlica socjoterapeutyczna (tenis 
stołowy, salka do odrabiania lekcji), pełnowymiarowa 
sala sportowa z zapleczem sanitarnym, sala 
internetowa w szkole, często organizowane są 
wyjazdy edukacyjne, kulturalne i rozrywkowe, przede 
wszystkim do Poznania. 

Źródło: Dane ze spotkań roboczych z lokalnymi liderami oraz przedstawicielami Urzędu Miejskiego 
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5. PODSUMOWANIE SYTUACJI ROZWOJOWEJ SOŁECTWA – 

ANALIZA SWOT 
 
 
Poniżej, w Tabeli 5.1. zostały podsumowane silne i słabe strony Sołectwa oraz szanse 
i zagrożenia. 
 

Tabela 5.1. Analiza SWOT Sołectwa Rogalinek 
  

 
Silne strony 

 
� Korzystne położenie 
�� Wysokie walory przyrodniczo-

krajobrazowe 
�� Cenne obiekty zabytkowe - kościół 
�� Szkoła jako ośrodek edukacyjny 
�� Stosunkowo wysokie wykształcenie 

mieszkańców 
�� Pełne zwodociągowane  
�� Sieć kanalizacyjna 
�� Pełna dostępność telefonów 
 

 
Słabe strony 

 
� Niska skłonność��  do integracji 

części społeczności 
�� Brak miejsc pracy na miejscu 
�� Zły stan dróg  
�� Braki chodników przy większości dróg 
�� Braki w oświetleniu wsi 
�� Brak sieci gazowej 
�� Brak terenów sportowych z dobrze 

zagospodarowanymi boiskami 
 

 
Szanse 

 
� Rozwój turystyki – szlaki wodne, piesze i 

rowerowe 
�� Wzrost ruchu turystycznego związanego 

m.in. z uruchomieniem połączeń 
stateczkiem z Poznaniem 

�� Rozwój bazy gastronomicznej 
�� Rozwój budownictwa mieszkaniowego 
 

 
Zagrożenia 

 
� Wzrost zanieczyszczeń komunikacyjnych i 

pogorszenie bezpieczeństwa ruchu 
pieszego i drogowego w związku ze 
wzrostem ruchu tranzytowego na drodze nr 
431 

 

Źródło: Dane ze spotkań roboczych z lokalnymi liderami oraz przedstawicielami Urzędu Miejskiego 
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6. WIZJA ROZWOJU WSI – NASZE SOŁECTWO ZA 10 LAT 
 
 
Poniżej znajdują się sformułowane przez mieszkańców opinie na temat wizji Sołectwa 
w perspektywie 10 letniej. Sformułowane zdania są niejako wizją stanu sołectwa. 
 
Marzę, aby moja wieś miała piękne obiekty sportowe, ogródki dla dzieci, skwer rekreacyjny, 
aby była zadbana, a mieszkańcy bardziej się integrowali.  
 
Byłbym szczęśliwy, gdyby wszyscy mieszkańcy posiadali pełen dostęp do infrastruktury 
technicznej – byli podłączeni do sieci kanalizacyjnej i gazowej, prowadzili ekologiczną 
gospodarkę odpadami stałymi, a drogi aby były utwardzone. 
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7. WIZJA STANU DOCELOWEGO – JAKIE MA BYĆ 
SOŁECTWO ZA KILKA LAT? 

 
 
Mieszkańcy Sołectwa Rogalinek zostali poproszeni o określenie stanu docelowego wsi. 
Odpowiedzi zostały podsumowane w poniższej Tabeli. 
 

Tabela 7.1. Wizja stanu docelowego Sołectwa Rogalinek  
 

Wyszczególnienie Opis 

Co ma ją wyróżniać? 
 

Pełne wyposażenie w infrastrukturę techniczną, 
ekologiczna gospodarka odpadami, a także powszechna 
dbałość o estetykę wsi. 

Jakie ma pełnić funkcje? Oprócz aktualnie spełnianych funkcji niezbędne wydaje 
się wprowadzenie strefy aktywizacji gospodarczej. 

Kim mają być mieszkańcy? Dobrze wykształconą, gospodarną i zintegrowaną 
społecznością. 

Co ma dać utrzymanie? 
Praca poza miejscem zamieszkania, rolnictwo oraz w 
większym stopniu niż obecnie miejscowe zakłady 
produkcyjne o niskiej uciążliwości dla środowiska. 

W jaki sposób zorganizowana ma być 
wieś i mieszkańcy? 
W jaki sposób mają być rozwiązywane 
problemy? 

Większa integracja wewnętrzna, przede wszystkim z 
osobami napływowymi, zaangażowanie i współpraca 
mieszkańców w prace i działalność na rzecz wsi.  

Jak ma wyglądać nasza wieś? 

Atrakcyjnie i bezpiecznie, z wysokim poziomem 
czystości i ładu przestrzennego, m.in. należy zadbać o 
stan chodników, ulic, oświetlenia. Niezbędne jest 
powstanie infrastruktury sportowej. 

Jakie obyczaje i tradycje mają być u 
nas pielęgnowane i rozwijane? 

Podtrzymanie obecnego stanu oraz aktywacja kultywacji 
„Dnia Seniora”. Wskazane jest rozwijanie tradycji 
abstynencji podczas imprez i uroczystości lokalnych. 

Jak mają wyglądać mieszkania 
i obejścia? 

Estetycznie; mieszkania mają posiadać kanalizację, 
instalację gazową, dostęp do nowoczesnej infrastruktury 
informatycznej; obejścia mają być utrzymane w czystości.

Jaki ma być stan otoczenia 
i środowiska? 

Korzystniejszy niż obecnie – kolejne przyłączenia 
gospodarstw do sieci kanalizacyjnej, budowa sieci 
gazowej i jeszcze lepsza gospodarka odpadami stałymi. 

Jakie ma być rolnictwo? 

Nie ma dużych perspektyw dla rozwoju rolnictwa, 
gospodarstwa zmniejszają areał. Wskazanym kierunkiem 
jest prowadzenie zalesień obszarów o najniższych klasach 
bonitacyjnych. 

Jakie mają być powiązania 
komunikacyjne? 

Poprawa warunków komunikacji publicznej - więcej 
bezpośrednich połączeń z Mosiną oraz Poznaniem. 

Co zaproponujemy dzieciom 
i młodzieży? 

Budowa boisk sportowych oraz organizacja większej 
ilości zajęć pozalekcyjnych.  

Źródło: Dane ze spotkań roboczych z lokalnymi liderami oraz przedstawicielami Urzędu Miejskiego 



Plan Rozwoju Miejscowości Rogalinek, Gmina Mosina 
 

25

 
 

8. PLAN ROZWOJUMIEJSCOWOŚCI – NASZA MAŁA 
STRATEGIA 

 
 
8.1. Specyfikacja celów rozwojowych 
 
W rezultacie prac przeprowadzonych na zebraniu wiejskim i spotkaniu miejscowych liderów, 
wypracowano dwa cele strategiczne rozwoju Sołectwa Rogalinek. Są to: 
 

1. Rozwój infrastruktury społecznej 
 

2. Rozwój infrastruktury technicznej i gospodarki 
 
 
Przyjęte cele mają za zadanie zaspokoić aspiracje Sołectwa i przynieść poprawę standardu życia 
mieszkańców. Nawiązują one też bezpośrednio do wypracowanej wizji, w której główny nacisk 
położono na rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz technicznej 
 
Uzasadnienie wyboru powyższych celów jest następujące: 
 
 

Cel strategiczny 1 
Rozwój infrastruktury społecznej 

 
Najprawdopodobniej w następnych latach będzie postępował rozwój budownictwa 
mieszkaniowego i funkcji usługowych wsi, z zachowaniem ograniczeń wynikających z położenia 
na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Bardzo ważnym elementem funkcjonowania 
lokalnej społeczności jest możliwość zaspokajania swoich potrzeb związanych nie tylko z 
gospodarstwem domowym, ale i kulturą, sportem oraz życiem społecznym. Szczególnie duży 
nacisk należy w tym przypadku położyć na rozwój najmłodszych mieszkańców wsi. 
 
Szkoła to obecnie podstawowa instytucja, wokół której skupione jest życie społeczno-kulturalne 
mieszkańców wsi. Odczuwalny jest jednak brak otwartych obiektów sportowych – dobrze 
zagospodarowanych boisk oraz miejsca rekreacji. Dobre funkcjonowanie takich obiektów 
pozwala osiągać wysoki stopień integracji mieszkańców, wspólnie obchodzić różnego rodzaju 
święta i obrzędy i realizować się sportowo. 
 
Ze względu na przyrost liczby uczniów w szkole, niezbędna staje się jej rozbudowa o kilka 
pomieszczeń, w celu zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków lokalowych. 
 
Jako jeden z pomysłów do realizacji w najbliższych latach pojawił się projekt urządzenia 
Muzeum Maszyn Rolniczych oraz Sali Tradycji i Rozwoju Rogalinka ze szczególnym 
uwzględnieniem etnografii, kultury technicznej i tradycji plecionkarko – wikliniarskiej. 
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Cel strategiczny 2 
Rozwój infrastruktury technicznej i gospodarki 

 
Aby zapewnić mieszkańcom dobre warunki życia, należy dostarczyć im możliwie najszerszy 
zakres mediów, zaliczanych do infrastruktury technicznej. Pełna infrastruktura techniczna 
oznacza podłączenie gospodarstwa domowego do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, 
energetycznej, telekomunikacyjnej, czy też gęstą i o dobrej jakości sieć dróg. Pod tym pojęciem 
kryje się także całkowite rozwiązanie kwestii odpadów stałych (odbiór, segregacja, utylizacja), 
czy też dostęp do sieci internetowej. Tylko pełne podłączenie mediów jest w stanie zapewnić 
mieszkańcom Sołectwa życie i rozwój na odpowiednim poziomie. 
 
Należy podkreślić również, że obecnie inwestycje w dziedzinie infrastruktury technicznej 
oznaczają poprawę stanu środowiska naturalnego, a więc życie w bardziej przyjaznym 
i zdrowym otoczeniu, co w oczywisty sposób wpływa na zwiększenie atrakcyjności danego 
terenu dla potencjalnych nowych mieszkańców i turystów. Dla mieszkańców Sołectwa 
Rogalinek podstawowe znaczenie ma tu przyłączanie kolejnych gospodarstw domowych do sieci 
kanalizacji sanitarnej, budowa sieci gazowej oraz poprawa stanu dróg lokalnych (przede 
wszystkim utwardzenia). Bardzo istotna jest też budowa chodników w ciągach drogi 
wojewódzkiej oraz powiatowej, a także budowa ścieżki rowerowej do Mosiny. 
 
Pełne wyposażenie Sołectwa w infrastrukturę techniczną to obecnie nie tylko jeden z 
podstawowych wymogów cywilizacyjnych, ale także kluczowy warunek prowadzenia 
działalności gospodarczej. Poza tym, w związku z zanikiem funkcji rolniczych wsi, należy 
podejmować działania prowadzące do rozwoju turystyki i usług jej towarzyszących, a tereny o 
bardzo słabych wartościach dla rolnictwa powinny być sukcesywnie zalesiane. 
 
Schemat Planu Rozwoju Miejscowości Rogalinek przedstawiony został na Rysunku 8.1. 
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Mosina, 25 kwietnia 2005 
 

           Rysunek 8.1. Schemat Planu Rozwoju Miejscowości Rogalinek  
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8.2. Opis projektów uwzględniających finansowanie w ramach SPO 
 
Aby zrealizować część projektów strategicznych, Gmina zamierza wystąpić o dofinansowanie w 
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”, Priorytet 2 „Zrównoważony 
obszar terenów wiejskich”, Działanie 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa 
kulturowego”. 
 
 
Planowane działania w ramach projektu, to: 
 
Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej  

• Boisko do piłki nożnej 
• Boisko wielofunkcyjne( koszykówka i siatkówka) 
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• Bieżnia  
• Skocznia w dal 
• Ogrodzenie 

 
 
Lokalizacja planowanych obiektów sportowych – Rogalinek działki o nr ewidencyjnych 252/2, 
252/3 o łącznej powierzchni 1.7121 ha.   
Kosztorys robót inwestycyjnych opiewa na kwotę 711.979,29 zł 
 
 
Uzasadnienie i opis projektu: 
 
Brak obiektów sportowych  na świeżym powietrzu jest mocno odczuwany przez młodzież. 
Istniejący plac przy szkole, nie spełnia żadnych wymogów obiektu sportowego  i nie zachęca do 
uprawiania sportu.  Budowa nowych obiektów powinna w znaczącym stopniu zachęcić młodych 
ludzi i pozostałych mieszkańców do rozwoju fizycznego. Upowszechnienie działań sportowych 
na terenie sołectwa z jednej strony będzie sprzyjało profilaktyce zdrowotnej, a z drugiej, dzięki 
lepszemu zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży, będzie zapobiegało takim 
patologiom społecznym jak alkoholizm czy narkomania. Znaczący jest również fakt, iż 
uczestnictwo w zajęciach rekreacyjnych oraz rywalizacji sportowej pozwoli jeszcze bardziej 
zintegrować mieszkańców sołectwa i całej Gminy. 
 
Beneficjentami projektu będą przede wszystkim dzieci i młodzież zamieszkująca Rogalinek, 
choć z obiektów będą korzystali także dorośli, zarówno mieszkańcy Rogalinka, jak i sąsiednich 
sołectw. 
 
Stworzenie niniejszego małego kompleksu sportowego w znaczącym stopniu ułatwi zapewnienie 
odpowiedniej liczby godzin wychowania fizycznego uczniom Szkoły Podstawowej w Rogalinku. 
 
Budowa obiektów sportowych będzie miała również korzystny wpływ na środowisko naturalne 
dzięki uporządkowaniu przyległych terenów zielonych i planowanemu obsadzeniu otoczenia 
boisk drzewami i krzewami.  
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9. ARKUSZ PLANU KRÓTKOTERMINOWEGO 
 
 
Mieszkańcy udzielili odpowiedzi na kilka pytań, dotyczących zaplanowanych projektów. Wyniki 
prezentuje poniższa Tabela, która zawiera także źródła finansowania projektów. 
 

Tabela 9.1. Pytania dotyczące projektów 
Pytania 

dotyczące 
projektów 

Propozycje projektów/zadań Źródła finansowania 

Miejsce, w którym będą mogli się 
spotykać mieszkańcy w różnym wieku 

Co nas 
najbardziej 
zintegruje? 

 
1.1. Budowa bazy sportowo-

rekreacyjnej 
1.3. Urządzenie terenu rekreacyjnego - 

skwer zieleni  
 

Budżet Gminy 
Fundusze strukturalne 

Budowa chodnika w ciągu ulicy 
Mostowej i Poznańskiej Na czym nam 

najbardziej 
zależy? 2.6. Budowa i modernizacja chodników 

i oświetlenia 

Budżet Gminy 
Fundusze strukturalne 

Duży ruch tranzytowy 

Co nam 
najbardziej 
przeszkadza? 

 
2.5. Poprawa stanu dróg 

2.7. Budowa ścieżki rowerowej do 
Mosiny 

 

Budżet Gminy 
Fundusze strukturalne 

Zagospodarowanie sportowo – 
rekreacyjne terenów  

Co najbardziej 
zmieni nasze 
życie? 

 
1.1. Budowa bazy sportowo-

rekreacyjnej  
1.3. Urządzenie terenu rekreacyjnego - 

skwer zieleni 
 

Budżet Gminy 
Fundusze strukturalne 

Źródło: Dane ze spotkań roboczych z lokalnymi liderami oraz przedstawicielami Urzędu Miejskiego 
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10. ZGODNOŚĆ STRATEGII SOŁECTWA ZE STRATEGIĄ 
ROZWOJU GMINY 

 
 
W 2002 roku Urząd Miejski podjął decyzję o przystąpieniu do opracowywania Strategii Rozwoju 
Gminy. Po wielu spotkaniach warsztatowych oraz dyskusjach w zespołach problemowych,  
powstały konkretne rekomendacje, dotyczące rozwoju Gminy w latach 2002-2012, które 
bazowały na istniejących, rzeczywistych uwarunkowaniach zewnętrznych i wewnętrznych.  
 
Na podstawie analizy atutów oraz braków i problemów, biorąc pod uwagę wszystkie 
zidentyfikowane uwarunkowania rozwoju Gminy, sformułowano następującą deklarację misji 
Gminy:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOSINA,  
TO GMINA KORZYSTAJĄCA Z 700 LETNIEJ TRADYCJI ROZWOJU. 

JEJ MISJĄ JEST DBAŁOŚĆ O JAKOŚĆ ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO I ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, 

 STWARZANIE DOGODNYCH WARUNKÓW GOSPODAROWANIA, 
OSIEDLANIA SIĘ I REKREACJI  

W OBRĘBIE AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ 

W rezultacie przeprowadzonych warsztatów strategicznych z szerokim udziałem pracowników 
Urzędu Miejskiego i jednostek podległych, radnych, szefów wielu innych instytucji i 
przedsiębiorstw, sformułowano dwa strategiczne cele rozwoju Gminy Mosina: 
 

 
Cel strategiczny nr 1 

Rozwój przestrzenny i ochrona zasobów środowiska naturalnego 
 

Cel strategiczny nr 2 
Stały rozwój społeczno-gospodarczy 

 
Ich realizacja w wieloletniej perspektywie powinna doprowadzić do osiągnięcia pożądanego 
stanu rozwoju gminy, określonego w jej misji. 
 
 
W dalszym etapie opracowano Programy i Projekty Strategiczne, które wzięły swój początek z 
określonych kierunków działania w Strategii Rozwoju Gminy Mosina 
 
Przedstawione w niniejszym opracowaniu projekty, na realizację których Gmina będzie się 
ubiegać o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”, Priorytet 2 
„Zrównoważony obszar terenów wiejskich”, Działanie 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie 
dziedzictwa kulturowego”, w pełni wpisują się w Strategię Rozwoju Gminy Mosina. 
Kompatybilność projektową przedstawia Tabela 10.1. 
 



Plan Rozwoju Miejscowości Rogalinek, Gmina Mosina 
 

31

 
Tabela 10.1. Zgodność projektów Planu Rozwoju Miejscowości Rogalinek ze Strategią 

Rozwoju Gminy Mosina 
 

Projekt strategiczny ze  
Strategii Rozwoju Gminy Mosina Projekty w ramach SPO 

3.2.1. Tworzenie zaplecza 
infrastrukturalnego dla oświaty i kultury 

 
3.2.5. Powstanie Ośrodka Sportu i Rekreacji 

 

Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej  w Rogalinku:  
• Boisko do piłki nożnej 
• Boisko wielofunkcyjne (koszykówka i 

siatkówka) 
• Bieżnia  
• Skocznia w dal 
• Ogrodzenie 
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11. WDRAŻANIE PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI 
 
System wdrażania Planu Rozwoju Miejscowości jest realizowany w oparciu o system wdrażania 
pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie – 
beneficjentów korzystających ze środków finansowych funduszy strukturalnych obowiązek 
przestrzegania zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu 
ramowym nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r.  
 
Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków według źródeł 
ich pochodzenia. Korzystanie ze środków własnych, jak i środków unijnych wymusza 
konieczność sprostania wielu wymogom formalnym, głównie za sprawą odmiennych zasad 
wykorzystania danych środków finansowych. 

 
1. Instytucja Zarządzająca Planem 

 
Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Planu będzie pełnił specjalnie 
powołany zespół pracowników Urzędu Miejskiego, w skład którego wejdą: 
• Burmistrz Gminy  
• Sołtys Sołectwa Rogalinek 
• Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie  
• Skarbnik Gminy. 

 
Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi: 
• ustalenie zasad i kryteriów realizacji Planu 
• zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami programowymi 

wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad 
konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania 
kontraktów publicznych 

• zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz 
przebiegu realizacji projektów w ramach Planu 

• zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji 
Planu 

• przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania Planu, zbieranie informacji do 
rocznego raportu o nieprawidłowościach 

• dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Planu. 
 

Do właściwej oceny Planu, Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać 
z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji. 

 
2. Instytucja wdrażająca Plan 

 
Urząd Miejski w Mosinie jako instytucja wdrażająca Plan jest odpowiedzialny za: 
• kreowanie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji podległych – 

beneficjentów pomocy 
• kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami i z zapisami w 

Planie Rozwoju Miejscowości 
• ewentualne monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów 
• zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów. 
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12. MONITORING, OCENA, AKTUALIZACJA I 
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

 
 
System monitorowania Planu 

 
Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu Rozwoju Miejscowości 
posiada Rada Miejska. Współpracuje ona z Instytucją Zarządzającą oraz z Radą Sołecką. Jej 
główną rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie oraz 
ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia spóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji 
z realizacji zadania. 

 
 

12.1. Sposoby oceny i aktualizacji Planu 
 

Skuteczność Planu będzie poddawana bieżącej ocenie. Sprawowana ona będzie przez Radę 
Miejską. Z procesem oceny będzie powiązana aktualizacja Planu – corocznie wraz z przeglądem 
wykonania Planu będzie proponowane, w miarę potrzeby, wprowadzanie nowych zadań, 
wynikających z rodzących się potrzeb i możliwości. Propozycje nowych zadań będą mogły być 
zgłaszane przez Radę Sołecką, Burmistrza, bądź radnych. Będą one, podobnie jak pierwotna 
wersja Planu, zatwierdzane najpierw przez Radę Sołecką, a następnie przez Radę Miejską. 
 
 
12.2. Public Relations Planu 

 
Zadaniem działań informacyjnych i promocyjnych jest: 
• zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się 

o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów, służących 
rozwojowi regionalnemu dla wszystkich grup docelowych z terenu Gminy 

• zapewnienie informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej 
dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Gminy i sołectw 

• inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym 
• zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie 

Planu w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez wymianę informacji 
i wspólne przedsięwzięcia 

• wykorzystanie nowoczesnych źródeł przekazu i nowoczesnych technologii, m.in. takich jak 
np. Internet w celu promocji Planu oraz usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami 
uczestniczącymi w realizacji Planu. 

 
Wszelkie działania podejmowane w ramach Planu będą uwzględniały specyficzne potrzeby grup 
docelowych w kwestii informacji oraz użytych instrumentów w celu osiągnięcia maksymalnej 
skuteczności. Grupą docelową Planu jest: 
• społeczeństwo Sołectwa – to bezpośredni beneficjent – kształtowanie i informowanie 

opinii publicznej poprzez przekazywanie powszechnej wiedzy o działaniach Unii 
Europejskiej, o wdrażaniu i wykorzystaniu środków wspólnotowych, o korzyściach 
płynących z członkostwa, o budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów 
zaangażowanych w proces wdrażania pomocy, co przyczyni się do poparcia dla inwestycji 
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• beneficjenci - osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej 

pomocy: 
– jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego 
– podmioty będące jednostkami podległymi samorządowi gminnemu bądź 

realizujące zadania jednostki samorządu terytorialnego (głównie sołectwa) 
– organizacje pozarządowe 
– inne organizacje społeczne 
– media. 

 
Szczególnie istotną jest potrzeba kształtowania pozytywnego wizerunku Planu. Za jego 
pośrednictwem należy kształtować świadomość w zakresie istnienia oraz możliwości pozyskania 
środków dla jednostek samorządu terytorialnego, a od tego uzależnione jest wykorzystanie 
pomocy w ramach funduszy strukturalnych płynących z Unii Europejskiej. 
Aby osiągnąć cele związane z informacją i promocją Planu będą stosowane m.in. następujące 
środki i instrumenty: 
• zebrania i warsztaty – propagujące informacje o możliwościach wykorzystania środków 

unijnych, o rezultatach wsparcia UE oraz upowszechniające wiedzę na ten temat 
• wizytacje projektów, ekspozycje projektów – mogą stanowić skuteczne metody prezentacji 

osiągnięć w zakresie inicjatyw z wykorzystaniem środków unijnych 
• serwisy internetowe – to szybkie i ogólnodostępne źródło informacji na temat możliwości 

pozyskania pomocy unijnej, zaś dla opinii publicznej będzie to kompleksowe źródło 
informacji o osiągnięciach Planu, wsparciu ze środków Unii Europejskie dla Gminy 

• współpraca z mediami – publikacje prasowe, artykuły, relacje, wiadomości w lokalnej 
i regionalnej telewizji to kluczowe źródła przekazu wszelkich informacji o realizacji Planu 
w szczególności w odniesieniu do opinii publicznej.  
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