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1 WSTĘP
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1.1

WPROWADZENIE

Program Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn na lata 2017-2023

(zwany dalej również

Programem Rewitalizacji lub PR) został opracowany na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.).
Gmina Kawęczyn przystępując do przeprowadzenia rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, zobowiązana jest do
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Proces wskazania tych
terytoriów, jest obwarowany konkretnymi, opisanymi poniżej wymogami.
Obszar może zostać wskazany jako obszar zdegradowany, jeśli znajduje się w stanie
kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności
bezrobocia,
społecznego,

ubóstwa,

przestępczości,

niskiego

poziomu

edukacji

lub

kapitału

także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym

i kulturalnym oraz gdy występuje na nim co najmniej jedno z następujących negatywnych
zjawisk:


gospodarczych (w szczególności niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja
lokalnych przedsiębiorstw),



środowiskowych (w szczególności przekroczenie standardów jakości środowiska,
obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu
środowiska),



przestrzenno-funkcjonalnych (w szczególności niewystarczające wyposażenie
w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu do
podstawowych

usług

lub

ich

niska

jakość,

niedostosowanie

rozwiązań

urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziom obsługi
komunikacyjnej, niedobór lub niska jakość terenów publicznych),


technicznych

(w

szczególności

degradacja

stanu

technicznego

obiektów

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowanie
rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów
budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony
środowiska).
Obszar cechujący się szczególną koncentracją wyżej wymienionych zjawisk, na którym Gmina
zamierza prowadzić rewitalizację z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego,
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wyznacza się jako obszar rewitalizacji. Może on obejmować całość lub część obszaru
zdegradowanego, ale nie może być większy niż 20 % powierzchni Gminy ani zamieszkały przez
więcej niż 30 % liczby jej mieszkańców. Zarówno obszar zdegradowany, jak i obszar
rewitalizacji mogą być podzielone na podobszary, które nie muszą posiadać wspólnych granic,
pod warunkiem stwierdzenia na każdym z nich występowania koncentracji opisanych wyżej
negatywnych zjawisk. Tak obszar zdegradowany, jak i rewitalizacji mogą stanowić to samo
terytorium.
Rewitalizacja

stanowi

proces

wyprowadzania

ze

stanu

kryzysowego

obszarów

zdegradowanych. Z tego też powodu powinna być prowadzona w sposób kompleksowy
poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.
Rewitalizacja powinna być prowadzona na rzecz interesariuszy rewitalizacji na podstawie
programu rewitalizacji. Są to w szczególności mieszkańcy rewitalizowanych terenów czy też
podmioty gospodarcze prowadzące działalność na danych obszarach.
Program Rewitalizacji Gminy Kawęczyn jest wieloletnim programem działań we wszystkich
opisanych sferach. Jego celem jest wyprowadzenie wyznaczonego obszaru rewitalizacji ze
stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do jego rozwoju. Ponadto Program stanowi
narzędzie planowania i koordynowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.
Program rewitalizacji skupia się na zdiagnozowaniu obszarów gminy znajdujących się
w sytuacji kryzysowej o najbardziej zdegradowanej strukturze, w tym społecznej,
gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej oraz określeniu działań
służących poprawie sytuacji tych obszarów, głównie w sferze społecznej, ale i w pozostałych
sferach wyżej wymienionych. Program został opracowany przy współudziale mieszkańców,
środowisk społecznych i gospodarczych oraz szeroko prowadzonych konsultacji społecznych.
Skuteczność Programu, w dużej mierze zależy od partycypacji społecznej stąd wyżej
wymienione działania.
Przygotowanie dokumentu poprzedzono badaniami dotyczącymi rewitalizacji. W trakcie prac
prowadzono spotkania konsultacyjne, dokonano diagnozy w oparciu o dostępne dane.
Ponadto dokument był poddany procesowi konsultacji społecznych.
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Dla zwiększenia obiektywności poszczególne działania badawcze wykonywano we współpracy
z różnymi specjalistami zewnętrznymi, natomiast nad powstaniem całości dokumentu czuwał
zespół pracowników Urzędu Gminy Kawęczyn.
Wszystkie dane, które uzyskano w poniższych analizach, zgodnie z zaleceniami Urzędu
Marszałkowskiego, zostały zebrane przy pomocy Urzędu Gminy w Kawęczynie, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie, szkół z terenu Gminy oraz strony internetowej
Głównego Urzędu Statystycznego. Można zatem uznać, że analizowane dane są mierzalne,
wiarygodne i możliwe do pozyskania w przyszłości, podczas monitoringu i oceny Programu
Rewitalizacji Gminy Kawęczyn.

1.2

PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z REWITALIZACJĄ

W niniejszym dokumencie pojawia się wiele specjalistycznych terminów, które wymagają
zdefiniowania:


Bezrobocie faktyczne – zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych
do pracy i pragnących ją podjąć nie znajduje zatrudnienia1,



Bezrobocie rejestrowane – pod tym pojęciem, zgodnie z definicją prezentowaną przez
Główny Urząd Statystyczny, kryją się osoby, które nie są zatrudnione i nie wykonują
innej pracy zarobkowej, jednocześnie zdolne do podjęcia zatrudnienia w pełnym
wymiarze godzin (gotowość do ½ etatu dotyczy osób niepełnosprawnych). Bezrobotny
zarejestrowany nie uczęszcza do szkoły, jest w wieku od 18 do 60 r. życia (kobiety) lub
65 r. życia (w przypadku mężczyzn), nie ma emerytury ani renty, nie jest posiadaczem
nieruchomości rolnej (powyżej 2 ha), a także nie prowadzi firmy. Jest to formalny stan
wpisania kogoś do rejestru prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy. Bezrobocie
rejestrowane nie oddaje w pełni rzeczywistego poziomu bezrobocia w danym regionie,
ponieważ uzyskane wyniki nieco go zaniżają (wynika to m.in. z tego, że nie wszystkie
osoby bezrobotne rejestrują to w odpowiednim urzędzie lub w ogóle się nie
rejestrują).2



Delimitacja – wyznaczenie granic obszarów, dla których będzie prowadzona analiza,3

1

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezrobocie
Źródło: http://eszkola.pl/wos/bezrobocie-rejestrowane-8169.html
3
Źródło: https://sjp.pwn.pl/sjp/delimitacja;2554578.html
2

9



Kapitał społeczny – mianem kapitału społecznego określa się wartość, na którą składają
się wzajemne relacje społeczne oraz zaufanie jednostek, przy pomocy których możliwe
jest pomnażanie osiąganych korzyści. Jest to termin wynikający z nauk socjologicznych
oraz ekonomicznych. Składają się na niego między innymi jakość stosunków
panujących między członkami społeczności, ich wzajemne relacje, stosunki oraz efekty
synergii.4



Obszar zdegradowany – obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu
koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa,
przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także
niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym,
w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących
negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych,
technicznych,5



Obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego,
cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa
w rozdziale 3 Wytycznych, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju
lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Nie może być większy niż 20%
powierzchni gminy oraz zamieszkały przez nie więcej niż 30% liczby mieszkańców
gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary
nieposiadające ze sobą wspólnych granic,6



Rewitalizacja – to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane
działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane
terytorialnie, prowadzone na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji7,



Ubóstwo – zjawisko społeczne polegające na braku dostatecznych środków
materialnych do zaspokajania potrzeb życiowych jednostki lub rodziny, jest to stan
doznawania przez kogoś przynajmniej jednego z dwóch problemów:8


głęboki niedostatek – jego dochody ekwiwalentne na członka rodziny są niższe
niż 60% mediany takich dochodów w danym kraju (kryterium dochodowe),

4

Źródło: http://wypracowania24.pl/wos/1941/kapital-spoleczny-definicja-charakterystyka
Źródło: Ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015 r.
6
Źródło: Ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015 r.
7
Źródło: Ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015 r.
8
Źródło: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ubostwo;3990730.html
5

10



głęboka deprywacja materialna – brak środków na wydatki związane
z realizacją podstawowych, uzasadnionych potrzeb: opłacenia bieżących
rachunków za czynsz i energię, ogrzania domu, pokrycia niespodziewanych
wydatków, zjedzenia przynajmniej raz na dwa dni posiłku z odpowiednią ilością
białka, spędzenia tygodnia urlopu rocznie poza miejscem zamieszkania,
posiadania podstawowych udogodnień technicznych standardowych dla
danego społeczeństwa (kryterium wydatkowe).



Wykluczenie społeczne – wykluczenie z udziału w życiu społecznym jednostek, grup
społecznych w stosunku do ich otoczenia społecznego. Jest rozumiane jako
niemożliwość bycia uczestnikiem ważnych społecznie aspektów życia społecznego, jak
gospodarcze, polityczne czy kulturowe. Wykluczona społecznie jest jednostka lub
grupa, która w sensie formalnym należy do danego społeczeństwa i chce uczestniczyć
w jego życiu czynnie, lecz nie może z powodów będących poza jej kontrolą.9



Interesariusze rewitalizacji – to w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji,
właściciele,

użytkownicy

wieczyści

nieruchomości

i

podmioty

zarządzające

nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze; podmioty prowadzące lub
zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, społeczną,
jednostki samorządu terytorialnego, organy władzy publicznej.10


Stan kryzysowy – stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych
(w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub
kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym
i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej
z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej,
technicznej.11

9

Źródło: http://www.sprawnyfachowiec.pl/artykul/1161/marginalizacja-i-wykluczenie-jako-problem-spoleczny_
Źródło: Ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015 r.
11
Źródło: Ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015 r.
10
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2 ANALIZA STANU AKTUALNEGO
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2.1

INFORMACJE OGÓLNE

Kawęczyn to gmina wiejska położona w południowo wschodniej części województwa
wielkopolskiego, w powiecie tureckim. Sąsiaduje z gminami: od północy z gminą Turek, od
północnego zachodu z gminą Malanów, od wschodu z gminą Dobra, od zachodu z gminą
Lisków (powiat kaliski) i od południa z gminą Goszczanów (powiat sieradzki, woj. Łódzkie).
Gminę tworzą 23 wsie sołeckie położonych na obszarze 101 km2.

Rysunek 1 Gmina Kawęczyn na tle powiatu tureckiego
(źródło: https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=16&id_p=337&id_g)

Gmina Kawęczyn zajmuje powierzchnię 101 km2 (10.105 ha) co stanowi 10,87% powierzchni
powiatu i 0,34% powierzchni województwa. W 2016 roku zamieszkana była przez 5.368 osób.

2.2

DEMOGRAFIA

Według danych Urzędu Gminy w Kawęczynie obszar sołectw w 2016 roku zamieszkiwało 5.368
osób. W ostatnich latach, w przypadku liczby mieszkańców, zauważalny jest delikatny trend
spadkowy. Jest to tendencja podobna do charakterystyki dla całego kraju. Analizując lata
2010-2016 w przypadku Polski spadek ten wyniósł 0,24%, natomiast w Gminie Kawęczyn
nastąpił spadek o 0,82%. Gęstość zaludnienia w Gminie Kawęczyn wynosi 51 os./km2.
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Struktura ludności według wieku jest bardzo nierównomierna z uwagi na kolejne niże i wyże
demograficzne. W ostatnich latach można zauważyć, że liczba zgonów i urodzeń utrzymuje się
na podobnym poziomie (z niewielkim wahaniami). Odnotowana liczba urodzeń żywych
na terenie Gminy w roku 2016 to 50, natomiast zgonów zanotowano 67.
Urodzenia żywe
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Wykres 1 Urodzenia i zgony na terenie Gminy Kawęczyn w latach 2010-2016
(źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r.)

Zmniejszanie się liczby mieszkańców może być również spowodowane ujemnym przyrostem
naturalnym. W 2016 roku wynosił -17. Dane te prezentują się podobnie dla kraju (-25.613)
i powiatu tureckiego (-22). Z kolei na tle województwa wielkopolskiego (+5.910) wyglądają
bardzo niekorzystnie.
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Wykres 2 Przyrost naturalny w gminie Kawęczyn
(źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r.)
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Na wykresie 3 doskonale widać, że w ostatnich latach w Gminie, utrzymuje się nadwyżka
wymeldowań w stosunku do liczby zameldowań. W 2016 roku saldo migracji wynosiło -2.
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Wykres 3 Migracje mieszkańców gminy Kawęczyn
(źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r.)

Prezentowane dane niestety nie oddają całego rozmiaru zjawiska, ponieważ dotyczą wyłącznie
osób, które zgłosiły się do urzędu i dopełniły formalności związanych z procedurą
meldunkową. Stąd to zjawisko jest trudne do oszacowania.
Według Banku Danych Lokalnych w 2016 roku 30 osób wymeldowało się z Gminy Kawęczyn
do miast. Taki stan rzeczy spowodowany może być dobrym połączeniem komunikacyjnym
i bliskością dużych ośrodków miejskich (Łódź, Konin, Kalisz, Turek), będących miejscem
zatrudnienia i nauki mieszkańców gminy. Odpływ ludności nastąpił również do innych
miejscowości wiejskich (26 osób). Z miast w tym czasie odnotowano 15 zameldowań na teren
gminy, oraz 29 z innych obszarów wiejskich.
W ostatnich latach w Gminie Kawęczyn charakterystyczna jest regresywna struktura wieku
ludności tego obszaru, cechująca się dużym udziałem osób starszych i małym udziałem dzieci
i młodzieży, przy jednoczesnym utrzymaniu się udziału ludności w wieku produkcyjnym na
podobnym poziomie.
Niż demograficzny związany jest z podwyższeniem średniego wieku kobiet rodzących pierwsze
dziecko. Obserwowane zmiany są często efektem wyboru, jakiego dokonują ludzie młodzi
decydując się najpierw na osiągnięcie określonego poziomu wykształcenia oraz stabilizacji
ekonomicznej, w drugiej zaś kolejności (około 30 roku życia) na założenie rodziny oraz jej
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powiększanie. W strukturze wiekowej ludności gminy wyraźnie widoczny jest wyż
demograficzny osób w wieku od 65 lat i więcej.
Udział procentowy oraz trend wzrostu/spadku liczby osób dla poszczególnych grup jest
odzwierciedleniem sytuacji, jaka zachodzi na terenie całego województwa i kraju. Wydłużające
się przeciętne trwanie życia oraz spadek liczby narodzin wpływa na funkcjonalne i trwałe
zmiany struktury społecznej. Zjawisko to jest potencjalnym zagrożeniem, gdyż w dłużej
perspektywie doprowadzi ono do postępującego i pogłębiającego się starzenia społeczeństwa.
Wszystkie powyższe ustalenia stanowią przesłankę do działań o charakterze prorodzinnym
oraz do inwestycji w infrastrukturę oraz usługi przeznaczone dla osób w starszym wieku. Jest
to również zapowiedź rozwoju rynku produktów i usług skierowanych do osób starszych, jako
docelowej grupy konsumenckiej. W przyszłości należy spodziewać się również skutków
finansowych wynikających z prognozowanych zmian liczby ludności.
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Wykres 4 Ludność gminy Kawęczyn wg ekonomicznych grup wieku w latach 2010-2016
(źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r.)

Odnosząc się do ukazanych tutaj tendencji demograficznych, należy założyć, iż będą one
wymagały dostosowania usług społecznych do potrzeb zarówno dzieci i młodzieży, jak
i w znacznie większym niż dotąd stopniu, seniorów. W przypadku tych pierwszych konieczne
będzie zapewnienie im odpowiedniego dostępu do wychowania, edukacji, kultury, sportu
i rekreacji, tym drugim trzeba będzie natomiast udzielić stosownej pomocy materialnej
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i rzeczowej, ułatwić im korzystanie z usług medycznych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz
różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego. Te wszystkie działania można
przeprowadzić na zasadzie przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Działania społeczne dotyczące
dzieci, młodzieży czy też seniorów stanowią o istocie rewitalizacji. Dzięki nim osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym mogą ponownie „wrócić” do życia społecznego.

2.3

BEZROBOCIE

Bezrobocie czyli zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy
i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów
stale towarzyszy gospodarce rynkowej. Na koniec 2016 roku w Gminie Kawęczyn pozostawało
zarejestrowanych 116 bezrobotnych. Wśród bezrobotnych większą liczebnie grupą były
kobiety (70). Należy dodać, że poziom bezrobocia odnotowany w statystykach instytucji rynku
pracy może być różny od rzeczywistej liczby informującej o osobach pozostających bez pracy.
Tabela 1 Struktura i bilans bezrobotnych w gminie Kawęczyn
LICZBA OSÓB
BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W GMINIE
KAWĘCZYN
31.12.2015 r.
31.12.2016 r.
LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH
127
116
W TYM KOBIETY
76
70
POPRZEDNIO PRACUJĄCY
103
97
BEZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
39
42
BEZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO
35
24
KOBIETY PO URODZENIU DZIECKA
23
20
Z PRAWEM DO ZASIŁKU
17
12
W WIEKU 18-24
27
28
W WIEKU 25-34
39
37
W WIEKU 35-44
25
18
W WIEKU 45-54
24
16
W WIEKU 55-59
8
7
W WIEKU 60-64
5
10
Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM
19
12
Z WYKSZTAŁCENIEM ŚREDNIM ZAWODOWYM
30
28
Z WYKSZTAŁCENIEM ŚREDNIM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
14
8
Z WYKSZTAŁCENIEM ZASADNICZYM ZAWODOWYM
26
30
Z WYKSZTAŁCENIEM PODSTAWOWYM
39
38
DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI
61
51
NIEPEŁNOSPRAWNI
4
6
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Turku

Rok 2016 przyniósł poprawę sytuacji zarówno na krajowym, wojewódzkim, jak i lokalnym
rynku pracy. Z analizy danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że zapoczątkowany
jesienią 2008 roku trend wzrostowy bezrobocia rejestrowanego zakończył się w roku 2013.
Natomiast w czterech ostatnich latach widoczny był już trend malejący. Stopa bezrobocia
w kraju spadła z 13,4% (2013) do 8,3% (2016), w województwie wielkopolskim z 9,8% (2013)
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do 5,0% (2016), a w powiecie tureckim z 10,9% (2013) do 5,3% (2016). Powyższa tendencja
jest potwierdzeniem ogólnej poprawy koniunktury w Polsce, tj. wzrostu liczby pracujących,
wzrostu PKB, a także efektem wprowadzonych zmian w zakresie aktywnej polityki rynku
pracy. Ożywienie gospodarcze sprzyjało wzrostowi konsumpcji, a dobra pogoda jesienią –
pracom budowlanym oraz drogowym. Przyczyną spadku bezrobocia były również czynniki
demograficzne. Na rynek pracy weszły roczniki niżu demograficznego. Znalazło to
odzwierciedlenie w rejestrowanym bezrobociu osób do 25 roku życia w powiecie tureckim (jak
i samej gminie Kawęczyn). Na rynku pracy duże znaczenie mają kwalifikacje zawodowe
i wykształcenie

przyszłych

pracowników.

Umiejętności

zawodowe

oraz

czynniki

osobowościowe są głównym kryterium stosowanym przy rekrutacji. Na terenie Gminy
Kawęczyn największy odsetek osób bezrobotnych na koniec 2016 roku stanowili mieszkańcy
posiadający wykształcenie zasadnicze zawodowe, podstawowe i średnie zawodowe.
Najmniejszy odsetek osób bezrobotnych stanowili mieszkańcy posiadający wykształcenie
wyższe oraz średnie ogólnokształcące.
Wykres 5 pokazuje, że liczba osób bezrobotnych w ostatnim czasie systematycznie maleje.
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Wykres 5 Bezrobotni w gminie Kawęczyn w latach 2010-2016
(źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r., Powiatowy Urząd Pracy w Turku)

Stan ten potwierdza również analiza udziału osób bezrobotnych, względem liczby
mieszkańców w wieku produkcyjnym, która dla gminy Kawęczyn w 2016 wyniosła 3,6% (6,9%
w 2013 r.).
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Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
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Wykres 6 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminie Kawęczyn
w latach 2010-2016
(źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r.)

Ze względu na to, że problem bezrobocia w gminie w największym stopniu dosięgał osoby
z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz podstawowym, z pewnością warto nadal
przekonywać młodzież do zdobywania wykształcenia, natomiast w przypadku osób
pozostających na rynku pracy bez zatrudnienia, szczególny nacisk należy położyć na
dokształcanie oraz podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Takie działania można
przeprowadzać w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

2.4

POMOC SPOŁECZNA

W ostatnich latach w Gminie Kawęczyn obserwuje się powolny spadek liczby gospodarstw
domowych korzystających z pomocy społecznej. Pomimo tego liczba korzystających z pomocy
społecznej jest wysoka. Najwięcej rodzin korzystało z pomocy społecznej w 2013 r.
Liczba gospodarstw korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej
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Wykres 7 Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w gminie
Kawęczyn w latach 2010-2016
(źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r., Urząd Gminy Kawęczyn)

Zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na udzielaniu świadczeń

pieniężnych,

pomocy rzeczowej, pomocy usługowej, pracy socjalnej i wsparcia środowiskowego realizuje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie, który jest jednostką organizacyjną Gminy.
W 2016 roku 371 osób korzystało z pomocy GOPSU w Kawęczynie. Spośród rodzin
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korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie najwięcej było
tych, u których występowało:


bezrobocie,



niepełnosprawność,



długotrwała choroba,



bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego.

Pomoc osobom korzystającym z pomocy społecznej mogą zapewnić działania organizowane
w ramach

programu

rewitalizacji.

Odpowiednie

ukierunkowanie

przedsięwzięć

rewitalizacyjnych może pomóc osobom potrzebującym w poprawie swojej sytuacji. W gminie
w Młodzianowie funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy. Można w nim organizować
np. integracyjne zajęcia dla osób niepełnosprawnych.

2.5

BEZPIECZEŃSTWO

Analizując stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kawęczyn należy
stwierdzić, iż należy on do grupy stosunkowo bezpiecznych. Według danych z Komendy
Powiatowej Policji w Turku na terenie gminy w 2016 r. stwierdzono w sumie 14 przestępstw
(były to głownie włamania i kradzieże). Wskaźnik wykrywalności przestępstw stwierdzonych
przez Policję ogółem dla powiatu tureckiego w 2016 r. wynosił 85,5%.12
Jedną z form przestępczości jest przemoc w rodzinie. W gminie Kawęczyn w roku 2016 zostało
założonych łącznie 11 Niebieskich Kart, czyli procedury wszczynane w sytuacji, gdy zachodzi
prawdopodobieństwo stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia
dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

2.6

EDUKACJA

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego odpowiada za utrzymanie i rozwój bazy
materialnej szkół i placówek oświatowych. Odpowiedzialność ta dotyczy wymiaru
ekonomicznego oraz rozciąga się również na sferę zobowiązań wobec społeczności Gminy
w zakresie tworzenia systemu edukacyjnego, który młodzieży stworzy szanse osobistego
rozwoju, a środowisku zapewni cywilizacyjny awans. Gmina Kawęczyn dąży do tworzenia
12

Źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r.
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takich warunków funkcjonowania szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, które
zapewniają powszechność, celowość oraz wysoką jakość systemu edukacyjnego. Aktualnie
funkcjonująca sieć szkół i przedszkoli zapewnia optymalne warunki do realizacji zadań
oświatowych w Gminie. Obiekty oświatowe, ich wyposażenie (pracownie komputerowe, sale
gimnastyczne), a także odpowiednie kwalifikacje nauczycieli są przedmiotem dokładnej analizy
władz Gminy. Wyraźnie widać także podejmowane działania wychowawcze, ukierunkowane
na kształtowanie pożądanych społecznie postaw i właściwy rozwój osobowości młodego
pokolenia. Strategia rozwoju systemu edukacji oparta została na próbie budowania ładu
w środowisku lokalnym poprzez dialog rodziców, nauczycieli i władz Gminy, podejmowanie
prawidłowych decyzji dotyczących bazy materialnej, służącej kształceniu, opiece i wychowaniu
oraz racjonalnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
Samorządowe placówki oświatowe znajdujące się na terenie Gminy:


Przedszkole Gminne "Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich;



Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie;



Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych;



Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie;



Zespół Szkół w Kowalach Pańskich-Kolonii.

Z opieki przedszkolnej w gminie Kawęczyn w 2015 r. korzystały łącznie 124 dzieci w wieku 3-5
lat, odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wyniósł 70,9%. Dynamika zmian
w gminie wykazuje pozytywny, rosnący trend. Jest to jednak gorszy wynik niż dla powiatu
tureckiego dla którego odsetek dzieci w wieku 3-5 lat wyniósł 84,0%.
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Wykres 8 Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w gminie Kawęczyn w latach
2010-2015
(źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r.)

Liczba uczniów szkół podstawowych w gminie Kawęczyn w ciągu 3 ostatnich lat sukcesywnie
rośnie. Liczba gimnazjalistów natomiast waha się. Sytuacja ta jest ściśle związana z trendami
demograficznymi. Jest to o tyle istotne, że dzisiejsi uczniowie za kilkanaście lat stanowić będą
o obliczu i możliwościach rozwojowych gminy Kawęczyn.
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Wykres 9 Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Kawęczyn w latach 2010-2015
(źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r.)

2.7

GOSPODARKA

Gmina Kawęczyn jest gminą typowo rolniczą, na obszarze której dominują gospodarstwa
indywidualne. Stanowią one główne źródło utrzymania większej części ludności Gminy.
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Na terenie gminy przeważają słabe gleby, spory jest jednak odsetek gleb klas bonitacyjnych III
i IVa. Gleby związane z obszarem wysoczyzny utworzone zostały na podłożu zbudowanym
z piasków o różnej gliniastości podścielone glinami. Wśród gruntów rolnych najlepsze gleby
należą do II klasy bonitacyjnej, jest ich jednak bardzo mało (0,43%). Gleby klasy IIIa, IIIb i IVa
stanowią razem prawie 38% gruntów rolnych (IIIa – 6,36%; IIIb – 13,07%; IVa – 18,10%). Gleby
klasy IVb stanowią 5,30% gruntów rolnych. Gleby V i VI klasy zajmują ponad 50% powierzchni
gruntów rolnych (V – 25,26%; VI – 26,57%, VIRz – 4,91%). Na terenie Gminy, według
Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku, funkcjonuje 863 gospodarstw rolnych. Przeważają
gospodarstwa o powierzchni do 5ha, które stanowią prawie 40% ogółu gospodarstw rolnych.
30,4% ogólnej liczby gospodarstw stanowią gospodarstwa o powierzchni od 5 do 10 ha. 16,7%
stanowią gospodarstwa od 10 do 15 ha. Natomiast gospodarstwa powyżej 15 ha to zaledwie
13,2% ogółu gospodarstw rolnych. Gospodarstwa rolne w Gminie Kawęczyn specjalizują się w
produkcji mleka (są głównymi producentami mleka, przetwarzanego przez Okręgową
Spółdzielnię Mleczarską w Turku), mięsa wieprzowego i wołowego oraz zbóż. W mniejszym
stopniu rolnicy zajmują się produkcją owoców miękkich.
Dochody gminy Kawęczyn w przeliczeniu na 1 mieszkańca średnio w ostatnich sześciu latach
wyniosły 3.075 zł. Analizując dochody i wydatki na 1 mieszkańca zauważamy tendencję
wzrostową.
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Wykres 10 Dochody i wydatki gminy Kawęczyn w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2010-2015
(źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r.)

Aby poprawnie ocenić aktualny stan gospodarki danego obszaru kluczowa jest analiza
poziomu przedsiębiorczości. Dobrze rozwinięta sfera działalności gospodarczej zależy
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najczęściej od kapitału ludzkiego w zakresie działalności indywidualnej, ale także od warunków
danego regionu oraz od wsparcia władz gminy w sferze rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
W Gminie Kawęczyn liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych, na przestrzeni
ostatnich lat, systematycznie wzrasta i w 2016 roku wynosiła 322 (przy 229 w 2010 roku).
Działają one głównie w takich sekcjach, jak: handel i usługi w zakresie napraw (86),
budownictwo (69), przetwórstwo przemysłowe (27) oraz rolnictwo (19).
Tabela 2 Podmioty gospodarcze w gminie Kawęczyn w poszczególnych sekcjach polskiej klasyfikacji działalności
(PKD) w 2015 i 2016 roku
2015
2016
SEKTOR
SEKTOR
SEKTOR
SEKTOR
PUBLICZNY
PRYWATNY
PUBLICZNY
PRYWATNY
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A)
0
19
0
19
Górnictwo i wydobywanie(B)
0
0
0
0
Przetwórstwo przemysłowe (C)
0
27
0
27
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i
0
0
0
0
powietrze do układów klimatyzacyjnych (D)
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność związana z
0
12
0
12
rekultywacją (E)
Budownictwo (F)
0
58
0
69
Handel hurtowy i detaliczny: naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle (G)
Transport i gospodarka magazynowa (H)
Działalność związana z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi (I)
Informacja i komunikacja (J)
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (K)
Działalność związana z obsługą rynku
nieruchomości (L)
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
(M)
Działalność w zakresie usług administrowania
i działalność wspierająca (N)
Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (O)
Edukacja (P)
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Q)
Działalność związana z kulturą, rozrywką
i rekreacją (R)
Pozostała działalność usługowa i gospodarstwa
domowe zatrudniające pracowników;
gospodarstwa domowe produkujące wyroby i
świadczące usługi na własne potrzeby (S,T)

0

90

0

86

0

8

0

10

0

2

0

2

0
0

2
9

0
0

2
9

0

2

0

2

1

11

2

11

0

6

0

6

2

9

2

9

9
2

2
14

9
2

1
15

1

5

1

4

0

18

0
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Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)

W Gminie Kawęczyn wskaźnik podmiotów wpisanych do rejestru w roku 2016 wyniósł 62
podmioty/1.000 ludności i wzrósł o 40,9% względem roku 2010. Wskaźnik przedsiębiorczości
odbiega od wartości dla powiatu tureckiego (74 podmioty wpisane do rejestru na 1.000
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ludności) i dla województwa wielkopolskiego, który wynosi 119 podmiotów wpisanych do
rejestru na 1.000 ludności.

2.8

TRANSPORT

Kawęczyn ma dobre powiązanie komunikacyjne z pozostałymi regionami Polski. Głównym
układem komunikacji drogowej, służącej realizacji celów ponadgminnych, jest przebiegająca
przez teren gminy – w jej części północnej – droga krajowa nr 83 relacji Turek-DobraJeziorsko-Warta-Sieradz. Wprowadza ona gminę (od strony północnej) w układ dróg
o znaczeniu krajowym. Jest to szlak, który ciągnąc się przez teren gminy oraz na jej skraju (na
terytorium gminy Dobra) z południa na północ, stanowi połączenie gminy, poprzez Turek ze
stolicą Wielkopolski – Poznaniem i stolicą kraju – Warszawą, jak również – poprzez Wartę
i Sieradz – z południowymi dzielnicami kraju. Jest to droga klasy G (Główna), o przekroju
jednojezdniowym. Przez południowe tereny gminy Kawęczyn przebiega – w układzie
równoleżnikowym – droga wojewódzka nr 471 relacji Rzymsko-Lisków-Koźminek-Opatówek.
Przebiega ona po zabudowanych terenach wsi Tokary i Głuchów. Droga ta jest drogą klasy G
(Główna), o przekroju jednojezdniowym. Droga ta zapewnia szybki dojazd z terenu gminy do
Kalisza. W niedalekiej odległości od granic gminy, po jej północno-zachodniej stronie,
przebiega droga wojewódzka o nr 470 relacji Kościelec-Marulew-Turek-Malanów-CekówKalisz. Również i ona pełni ważną rolę w zewnętrznej obsłudze komunikacyjnej mieszkańców
gminy. Ponadto przez teren Gminy przebiega sieć dróg powiatowych (38,5 km) i gminnych
(75,5 km).
Do miejscowości gminy docierają autobusy (np. PKS S.A. Turek, PKS Konin i inni). Realizowane
są połączenia do Dobrej przez Potworów, do Goszczanowa przez Głuchów, oraz do Łodzi,
Miłkowic i Turku.
Część dróg gminnych wymaga napraw i remontów. Podobnie jak chodniki i ścieżki rowerowe,
których zwyczajnie brakuje. W celu poprawy bezpieczeństwa w gminie takie prace
modernizacyjne należy przeprowadzić.

2.9

OPIEKA ZDROWOTNA

Placówkami służby zdrowia na terenie Gminy Kawęczyn są:


Ośrodek Zdrowia w Tokarach;
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Prywatny Gabinet Dentystyczny;



Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap”.

Na terenie Gminy działalność prowadzą apteki. Są to następujące podmioty:


Apteka „Tok – Vita” Tokary I 37A



Apteka „Zielona” Kowale Pańskie Kolonia 5.

Tabela 3 Porady lekarskie na terenie gminy Kawęczyn w latach 2010-2016
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Liczba porad lekarskich ogółem [szt.] 22.053 24.410 24.628 22.767 22.516 24.477

2016
24.079

Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)

2.10 KULTURA I ZABYTKI
Gmina Kawęczyn słynie z licznych inicjatyw o charakterze społeczno-kulturalnym,
podejmowanych na rzecz integracji mieszkańców. Jest organizatorem corocznych imprez
kulturalnych, które skupiają setki mieszkańców gminy oraz gości spoza niej. Są one okazją do
integracji społeczności lokalnych i miłego spędzenia wolnego czasu.
Dodatkowym atutem i zarazem niewątpliwą atrakcją zarówno dla miejscowej społeczności, jak
i turystów są, znajdujące się na terenie Gminy, stadniny koni oraz organizowane dla
miłośników jazdy konnej – zawody.
Na terenie Gminy Kawęczyn działa Biblioteka Publiczna z siedzibą w Kowalach Pańskich, mieści
się w dawnym ośrodku zdrowia oraz Filia w Tokarach Pierwszych. Placówki zajmują się
wypożyczaniem książek dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Biblioteka Publiczna (wraz z filią)
oprócz udostępniania książek i czasopism prowadzi również działalność kulturalno-edukacyjną
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Wymienić należy w tym kontekście konkursy czytelnicze
czy prowadzenie lekcji bibliotecznych. Na terenie Gminy Kawęczyn aktywność kulturalną
umożliwiają również świetlice wiejskie zlokalizowane w Wojciechowie i Marcjanowie. Są one
w dobrym stanie technicznym, zapewniają miejsce dla spotkań i integracji ludności terenów
wiejskich. Od 1995 roku ukazuje się miesięcznik „Kawęczyniak”, obecnie w nakładzie 500
egzemplarzy, prezentujący wszystkie bieżące wydarzenia z terenu Gminy. Ponadto Gmina
wydaje cyklicznie różne publikacje, monografie, kroniki (dwa do trzech wydawnictw rocznie).
Gmina Kawęczyn przyciąga walorami przyrodniczymi i zabytkami. Szczególną uwagę warto
zwrócić na: park o powierzchni 6 ha, leżący przy póżnoklasycystycznym dworze z połowy XIX
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wieku, w którym znajduje się dąb szypułkowy (obwód pnia wynosi 250 cm) i głaz narzutowy dwa pomniki przyrody; neogotycki kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Tokarach Pierwszych z
połowy XIX wieku; kościół pw. św. Macieja w Głuchowie, powstały na bazie spichlerza
dworskiego z drugiej połowy XIX w.; kościół pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny w
Kowalach Pańskich – jednonawowa świątynia późnoklasycystyczna z lat 1847-53, z detalami
neoromańskimi w elewacjach; dwa wiatraki koźlaki z XIX i początku XX wieku (wiatrak koźlak
to najstarszy i najbardziej prymitywny typ wiatraka europejskiego); zabytkowe gospodarstwo
w Milejowie z 1933 roku, składające się z domu mieszkalnego i obory zbudowanych z gliny
i pokrytych strzechą oraz drewnianej stodoły pokrytej strzechą. Gospodarstwo wpisane jest
jako zabytek nieruchomy do Gminnej Ewidencji Zabytków. W miejscowościach: Tokary,
Głuchów i Milejów znajdują się relikty archeologiczne. Są to kopce, na których w XVI-XVII w.
pobudowano dwory
Do najważniejszych zabytków dziedzictwa kulturalnego gminy Kawęczyn należy zaliczyć
zlokalizowane w poniższych miejscowościach:
Chocim:


zespół dworski, pocz. XX, nr rej.: 313/55 z 14.05.1984:


dwór,



park.

Dzierżbotki:


wiatrak koźlak, 1868, nr rej.: 378/120 z 10.12.1984

Kawęczyn:


zespół dworski, poł. XIX, XX:


dwór, nr rej.: 314/56 z 14.05.1984



park, nr rej.: 315/57 z 14.05.1984

Kowale Pańskie:


kościół par. p.w. MB Szkaplerznej, 1841-51, nr rej.: kl.IV-75/99/53 z 23.12.1953



plebania, 1 poł. XIX, nr rej.: 779 z 29.11.1969

Marcjanów:


wiatrak koźlak, XIX, nr rej.: 367/109 z 10.12.1984

Tokary:


kościół par. p.w. św. Andrzeja Ap., 1858-62, 1864-69, nr rej.: 312/54 z 14.05.1984

Żdżary:
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zespół dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 409/151 z 27.09.1988:


dwór



park.

Do rejestru zabytków wpisano również zabytki ruchome przechowywane na terenie gminy
Kawęczyn. Jest to głównie wyposażenie dwóch kościołów zlokalizowanych na terenie gminy,
tj. kościoła w Kowalach Pańskich i kościoła w Tokarach.
Na terenie gminy funkcjonują stowarzyszenia, które w aktywny sposób integrują lokalną
społeczność i dbają o kultywowanie tradycji regionu.

2.11 SPORT
Za działalność sportową w gminie, w głównej mierze, odpowiada Urząd Gminy. Ponadto
w Kawęczynie działa stowarzyszenie sportowe Gminny Klub Sportowy Orzeł Kawęczyn,
którego sekcja piłkarska występuje w konińskiej A-klasie. Mecze piłki nożnej rozgrywane są na
boisku gminnym w Tokarach Pierwszych. Obiekt ten w latach 2009/2010 poddany został
gruntownej modernizacji. Wzniesiony został budynek zaplecza sanitarno-socjalnego
i magazynowego, została wykonana nowa płyta boiska, a także trybuny i ogrodzenie.
Inwestycja została sfinansowana w 75% ze środków unijnych, a 25% kosztów pokryła Gmina
Kawęczyn. Orzeł Kawęczyn każdego roku organizuje na terenie gminy amatorskie turnieje:
piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego. Baza sportowa umożliwia uprawianie różnych
dyscyplin sportowych i aktywne spędzanie wolnego czasu, a składa się ona z:




Boisk:


Boisko sportowe w Tokarach Pierwszych – stan wraz z zapleczem bardzo dobry;



Boisko sportowe w Kawęczynie – stan bardzo dobry;



Kompleks boisk „Moje boisko – ORLIK 2012” w Kawęczynie;



Boisko wielofunkcyjne przy szkole w Tokarach;



Boisko wielofunkcyjne przy szkole w Kowalach Pańskich;

Hal sportowych:


Hala sportowa w Kawęczynie;



Sala sportowa w Kowalach Pańskich (przy szkole).

Najbliższy basen znajduje się w Turku, OSIR kryta pływalnia, przy ul. Sportowej 9a. Istniejąca
infrastruktura sportowo-rekreacyjna sprzyja organizacji imprez sportowych na terenie gminy.
Corocznie, od 1999 r., w Kawęczynie organizowane są Regionalne Zawody w Skokach przez
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Przeszkody. Zostały wpisane w kalendarz imprez gminnych i cieszą się popularnością. Otwarte
Mistrzostwa Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi - odbywają się od 2004 r.
Każdego roku gromadzą się właściciele zaprzęgów jednokonnych i parokonnych, które
wzbudzają duże zainteresowanie.

2.12 TURYSTYKA, REKREACJA I WALORY PRZYRODNICZE
Wielkim atutem gminy Kawęczyn jest bardzo dobry stan środowiska naturalnego. Gmina
Kawęczyn jest dość zróżnicowana pod względem przyrodniczym, jednak o stosunkowo małej
lesistości. Tereny leśne zajmują północno-wschodnią, środkową i południową część gminy.
Lasy i grunty leśne pokrywają 1068 ha, tj. ca 10,6% powierzchni ogólnej gminy. Pod tym
względem Gmina wykazuje jeden z najniższych wskaźników w regionie. Praktycznie nie
występują tu typowe zadrzewienia śródpolne.
Południowo-wschodnia część gminy Kawęczyn znajduje się na terenie Uniejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Warty i Neru, który został utworzony na mocy Uchwały nr 53
WRN w Koninie z dn. 29.01.1986 r. dla ochrony walorów krajobrazowo - przyrodniczych tych
terenów. Powierzchnia 180 km2 obejmująca fragmenty doliny Warty (wraz ze skarpą
uniejowską) i doliny Teleszyny oraz leżące między nimi wzgórze ostańcowe, sięgające 147 m
n.p.m. Można tutaj spotkać rzadkie gatunki ptaków i roślin.
Ochrona unikalnych zasobów przyrodniczych pozwala na zachowanie dobrego stanu
środowiska naturalnego i korzystnej struktury użytków zielonych, lasów i pól uprawnych. Ze
względu na unikalne walory przyrodnicze obszar ten jest objęty bezpośrednim nadzorem
Nadleśnictwa Turek. W dolinie rzeki Warty oraz na obszarze gminy możemy natknąć się na
wyjątkowe siedliska ptactwa – bociana czarnego. Jest to bardzo ważne wydarzenie
ornitologiczne, ponieważ ten gatunek bociana jest bardzo rzadki i płochliwy. Można podziwiać
je podążając Szlakiem Bocianim. Łysa Góra jest malowniczym wzniesieniem. Znajduje się
niedaleko miejscowości Borek Głuchowski w gminie Kawęczyn. Jej wysokość wynosi 154 m.
n.p.m. Góra Andrzejewska znajduje się nieopodal miejscowości Zacisze w gminie Kawęczyn.
Wysokość wzniesienia wynosi 174 m.n.p.m.
Pomniki przyrody na terenie Gminy:


dąb szypułkowy i głaz narzutowy na ternie zespołu parkowo – pałacowego w Chocimiu,



wiąz polny na terenie zespołu dworsko – parkowego w Żdżarach.
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Na terenie gminy Kawęczyn rozciąga się malowniczy pejzaż doliny rzeki Teleszyny, który zalicza
się do Uniejowskiego Krajobrazu Chronionego. Region ten to mieszanka głównie lasów i pól
uprawnych. W dolinach rozciągają się łąki i pastwiska, a w dolinie Teleszyny - duży kompleks
leśny. Rosną tu przede wszystkim bory mieszane, łęgi jesionowo-olszowe, a także świetliste
dąbrowy i grąd ubogi. Takie tereny są wymarzonymi miejscami do uprawiania turystyki
pieszej, rowerowej bądź konnej. Na terenie Gminy znajdują się wytyczone szlaki turystyczne,
które można przemierzać pieszo czy też rowerem. Szczególną atrakcją tych terenów jest
turystyka konna. Odnaleźć można na tych terenach trzy stadniny koni.
Na terenie gminy znajduje się wiele szlaków turystycznych m.in.:


trasa I – KLUCZ KOWALSKI,



trasa II – PĘTLA KAWĘCZYŃSKA,



trasa III – SZLAK BOCIANICH GNIAZD,



trasa IV – Z WAŁU MALANOWSKIEGO NAD LIPICKIE MOKRADŁA,



szlak jeździecki nr 1 (główny) - "Z BOĆKIEM NA OGONIE",



szlak jeździecki nr 2 - "TRASA NIE W CIEMIEŃ BITA",



szlak jeździecki nr 3 - "CO MA KOŃ DO WIATRAKA ?",



szlak jeździecki nr 4 - "PRZEZ LASY PAMIĘTAJĄCE GETTO CZACHULEC",



szlak jeździecki "SZLAK WADERY",



szlak jeździecki nr 5 - "DO PTASIEJ REPUBLIKI NAD TELESZYNĘ",



szlak jeździecki "SZLAK GRETY i TELIMENY",



szlak jeździecki nr 6 - "SZLAKIEM OZÓW, WIATRAKA I KAPLICZEK",



szlak jeździecki "SZLAK RATAFI",



szlak jeździecki (łącznikowy) - "Z RUSZTEM POD CHOCIMIEM",



szlak jeździecki (łącznikowy) - "KŁUSEM NA SZAGE",



Bociani Szlak,



Bociani Szlak I,



Bociani Szlak II,



Bociani Szlak III.
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2.13 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Analizując stan infrastruktury technicznej Gminy Kawęczyn należy stwierdzić, że sieć
kanalizacji sanitarnej jest niedostatecznie rozwinięta. Łączna długość czynnej sieci
wodociągowej wynosi 148,5 km, a sieci kanalizacyjnej 17,9 km a gazowej 0,0 km.
sieć wodociągowa [km]
147,5

147,5

17,8

2010

148,1

147,5

17,8

2011

sieć kanalizacyjna [km]

17,8

2012

148,1

17,8

2013

148,5

148,1

17,8

2014

17,9

17,8

2015

2016

Wykres 11 Długość czynnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Kawęczyn w latach 2010-2016
Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)

Szczegóły przedstawia poniższa tabela.
Tabela 4 Charakterystyka sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej w gminie Kawęczyn
2010
2011
2012
2013
2014
2015
k
Długość czynnej wodociągowej [km]
147,5
147,5
147,5
148,1
148,1
148,1
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej
4.534
4.558
4.566
4.563
4.841
4.826
3
Zużycie wody na 1 mieszkańca [dam ]
35,2
37,3
38,8
38,8
41,3
45,7
Długość sieci kanalizacyjnej [km]
17,8
17,8
17,8
17,8k
17,8
17,8
3
Ścieki odprowadzone [dam ]
54
51
29
29,0
30,0
31,0
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej
1.123
1.135
1.144
1.146
1.156
1.161
Długość czynnej sieci gazowej [km]
0
0
0
0
0
0

2016
148,5
b.d.
44,3
17,9
b.d.
b.d.
0

Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)

Sieć wodociągowa w gminie Kawęczyn jest dobrze rozbudowana - wszystkie obszary
osadnictwa są już w gminie zwodociągowanie - stopień zwodociągowania wynosi 99%, a poza
siecią wodociągową znajdują się jedynie enklawy rozproszonej zabudowy. Siecią zarządza
Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Nadbrzeżna 6a, 62-500 Konin.
Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Kawęczyn jest niedostatecznie rozwinięta. Siecią zarządza
Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Nadbrzeżna 6a, 62-500 Konin.
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Dla rozwiązania problemu odpadów komunalnych został powołany do życia „Związek
Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Został on wpisany do rejestru związków
międzygminnych. Jednym spośród 20 członków tego Związku jest Gmina Kawęczyn.
Na terenie Gminy realizowany jest „Program Usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Kawęczyn na lata 2013-2032”. Programie określono:


posesje i ilości, na których występuje azbest wraz z określeniem numerów
ewidencyjnych działek i obrębów ewidencyjnych,



obecną ilość wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy,



kolejne kroki w postępowaniu z wyrobami azbestowymi znajdującymi się na terenie
Gminy Kawęczyn,



oszacowano wysokości środków potrzebnych na utylizację w przyszłości.

Na terenie gminy aktualnie nie ma technicznych możliwości użytkowania gazu sieciowego.
Jednym z ważniejszych, blisko położonych (w stosunku do granic gminy) gazociągów jest
gazociąg tranzytowy wysokiego ciśnienia Dn 500 relacji Odolanów-Włocławek.
Na terenie Gminy, w 2015 roku, znajdowało się 1.379 mieszkań, składających się na 1.365
budynków mieszkalnych. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w 2015 roku wynosiła
90,8 m2.
Tabela 5 Struktura mieszkań w gminie Kawęczyn w latach 2010-2016
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Liczba budynków
mieszkalnych
Liczba mieszkań
Liczba izb
Powierzchnia użytkowa
2
mieszkań [m ]
Przeciętna powierzchnia
użytkowa 1 mieszkania
2
[m ]
Przeciętna powierzchnia
użytkowa mieszkania na
2
1 osobę [m ]

2016

1.424

1.351

1.353

1.358

1.361

1.365

1 372

1.363
5.842

1.364
5.847

1.367
5.866

1.372
5.898

1.375
5.916

1.379
5.941

b.d.
b.d.

122.948

123.064

123.465

124.162

124.591

125.165

b.d.

90,2

90,2

90,3

90,5

90,6

90,8

b.d.

23,5

23,4

23,5

23,7

23,8

24,0

b.d.

Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)

Pozytywnym trendem jest wzrost wskaźnika liczby mieszkań na 1.000 mieszkańców, który
w 2015 r. wynosił 264 mieszkania/1.000 mieszkańców (2010 r. 260 mieszkania/1.000
mieszkańców).
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W gminie brakuje mieszkań dla osób potrzebujących (np. samotnych matek). Ponadto
biblioteka w Tokarach Pierwszych wymaga rozbudowy, która może poszerzyć przestrzeń do
różnych aktywności kulturalnych na terenie gminy.

2.14 PODSUMOWANIE
W Gminie Kawęczyn liczba mieszkańców w ostatnich latach maleje. Od 2010 roku spadła
o 0,82%. Problemem są z pewnością migracje młodych ludzi (ujemne saldo migracji) oraz
ujemny przyrost naturalny. Zgodnie z krajowymi tendencjami, w gminie, wzrasta liczba
mieszkańców w wieku

poprodukcyjnymi a

spada

liczba

mieszkańców w wieku

przedprodukcyjnym. Z pewnością gmina powinna przygotować działania integrujące seniorów,
pozwalające im na włączenie społeczne. Bezrobocie w gminie w ostatnim czasie maleje
(podobnie jak w Polsce). Ponad 60% osób bezrobotnych to kobiety. Około 15% bezrobotnych
stanowią osoby powyżej 55 roku życia a ponad 40% to osoby długotrwale bezrobotne.
Problemem z pewnością jest brak miejsc pracy dla osób starszych a co za tym idzie
wykluczenie społeczne tych osób. Z pewnością potrzebne są programy integrujące
i doszkalające przeznaczone między innymi dla osób w tej grupie wiekowej. Również dużym
problemem jest bezrobocie wśród młodych osób (do 35 roku życia). Stanowią oni prawie 50%
bezrobotnych. Konieczne są działania aktywizujące tą grupę wiekową. W ostatnich latach
zmalała liczba osób korzystających z pomocy społecznej (lecz nadal jest to duża liczba).
W 2014 było to 415 osób, a w 2016 – 371. Najwięcej mieszkańców korzysta z pomocy
społecznej

z powodu

niepełnosprawności,

bezradności

w

sprawach

opiekuńczo-

wychowawczych i długotrwałej i ciężkiej choroby. Wśród innych zagrożeń wymienia się także
niskie zaangażowanie społeczne mieszkańców. Wśród problemów związanych z pomocą
społeczną można wskazać także brak mieszkań socjalnych i problemy związane z dostępnością
miejsc gdzie takie mieszkania mogłyby powstać. Są to zapewne zagadnienia techniczne
i przestrzenno-funkcjonalne w kierunku dostosowania istniejących obiektów na cele
mieszkaniowe. Liczba podmiotów gospodarczych w gminie rośnie jednak wskaźnik
przedsiębiorczości jest na poziomie niższym niż dla powiatu i województwa. Z pewnością
brakuje w gminie zajęć doszkalających i zachęcających bezrobotnych lub innych mieszkańców
w kierunku otwierania własnej działalności. Baza turystyczna gminy z jest dobrze rozwinięta,
w szczególności szlaki turystyczne. Brakuje z kolei ścieżek rowerowych. Zauważalne są braki
w zakresie integracji społecznej. Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań może przyczynić się
33

do jej poprawy wśród mieszkańców. Stan dróg w gminie (szczególnie gminnych) wymaga
poprawy, brakuje ścieżek rowerowych i chodników oraz właściwego oświetlenia skrzyżowań.
Gmina jest w pełni zwodociągowana, istnieją z kolei duże braki w sieci kanalizacyjnej.
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3 DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH
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3.1

METODYKA

3.1.1 CEL DIAGNOZY
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014202013 (zwanych dalej Wytycznymi) diagnoza rozpoczyna proces przygotowania i uchwalenia
Programu Rewitalizacji Gminy Kawęczyn. Etapy, które się na niego składają to:


Etap I – wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji:


Diagnoza

przestrzennego

rozkładu

negatywnych

zjawisk

społecznych

obejmująca teren całej gminy


Diagnoza przestrzennego rozkładu negatywnych zjawisk gospodarczych,
środowiskowych, funkcjonalno-przestrzennych i technicznych obejmująca
tereny wskazane jako obszary kryzysowe,



Wyznaczenie, na podstawie diagnozy, obszaru zdegradowanego, a następnie
na jego części lub całości obszaru rewitalizacji (obszaru szczególnego natężenia
kryzysu – o kluczowym znaczeniu dla przezwyciężenia kryzysu).



Etap II – sporządzenie Programu Rewitalizacji Gminy Kawęczyn dla wyznaczonego
obszaru rewitalizacji.



Etap III – ewentualne przyjęcie uchwał będących aktami prawa miejscowego, które są
następstwem przyjęcia programu rewitalizacji.

Celem diagnozy jest zatem przeanalizowanie występujących negatywnych zjawisk wskazanych
na terenie Gminy Kawęczyn oraz określenie ich rozkładu przestrzennego. Dzięki tym
informacjom będzie można zidentyfikować obszar zdegradowany, a w jego ramach wyznaczyć
obszar rewitalizacji.

3.1.2 PRZYJĘTA METODYKA DIAGNOZY
Diagnoza zjawisk kryzysowych ma na celu wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru
rewitalizacji. Metodyka została opracowana zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. (MR/H 20142020/20(2)08/2016) oraz zasadami weryfikacji programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu
programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego, który określa między innymi
warunki wpisu do Wykazu programów rewitalizacji.

13

Źródło: Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (MIiR/H 2014-2020/20(2)/08/2016)
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Wytyczne nie wskazują konkretnej metody diagnostycznej, wobec tego metody takie należało
przyjąć na podstawie przesłanek ogólnych, kierując się kryterium zobiektywizowania wyników.
W szczególności należało rozstrzygnąć kwestię delimitacji obszaru (wyznaczenie granic
obszarów na mapie) do analizy oraz warunków granicznych dla wytyczenia obszaru.
Kluczowym elementem diagnozy było wyodrębnienie jednostek pomocniczych, do
analizowania problemów w obrębie Gminy Kawęczyn. Obszar Gminy Kawęczyn podzielono na
23 obszary pomocnicze, dla których wykonano analizy. Ustalono, że każde sołectwo jest
jednym obszarem. W podziale obszaru gminy wzorowano się na podziale geograficznym, który
najlepiej odzwierciedla zabudowę gminy, uwarunkowania przestrzenne oraz jej podział.
Tabela 6 Podział Gminy Kawęczyn na jednostki pomocnicze i przyjęte do Diagnozy obszary (stan na 31.12.2016 r.)
LP.
SOŁECTWO (OBSZAR)
LUDNOŚĆ
POWIERZCHNIA [ha]
GMINA KAWĘCZYN
1 Będziechów
295
515 ha
2 Chocim
197
691 ha
3 Ciemień
269
391 ha
4 Dzierzbotki
143
352 ha
5 Dziewiątka
182
197 ha
6 Głuchów
435
909 ha
7 Kawęczyn
546
414 ha
8 Kowale Pańskie
194
279 ha
9 Kowale Pańskie-Kolonia
502
342 ha
10 Leśnictwo
211
342 ha
11 Marcinów
136
225 ha
12 Marcjanów
187
447 ha
13 Marianów
177
442 ha
14 Marianów-Kolonia
173
207 ha
15 Milejów
281
722 ha
16 Młodzianów
98
553 ha
17 Nowy Świat
88
251 ha
18 Siedliska
75
115 ha
19 Skarżyn
163
234 ha
20 Stanisława
53
162 ha
21 Tokary Pierwsze
331
639 ha
22 Wojciechów
243
443 ha
23 Żdżary
389
890 ha
SUMA
5.368
10.105 ha
Źródło: Urząd Gminy w Kawęczynie

Podział Gminy Kawęczyn na obręby analityczne przedstawia poniższa mapa.
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Rysunek 2 Mapa gminy Kawęczyn z podziałem na przyjęte do diagnozy obszary
(źródło: Urząd Gminy Kawęczyn)

Oceny stanu gminy w każdej ze sfer (społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzennofunkcjonalnej i technicznej) dokonano na podstawie analizy wskaźnikowej. Ponieważ
napotkano na trudności z wyznaczeniem wskaźników dla niektórych czynników, przyjmuje się
za wiążące dane przedstawione w sposób opisowy w diagnozie.

LP.
W1
W2

Tabela 7 Zestawienie wykorzystanych wskaźników
WSKAŹNIK
LICZBA OSÓB W WIEKU POPRODUKCYJNYM W PRZELICZENIU NA 100 OSÓB W WIEKU
PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZARÓW
LICZBA OSÓB W WIEKU PRZEDPOPRODUKCYJNYM W PRZELICZENIU NA 100 OSÓB
WYZNACZONYCH OBSZARÓW

SFERA
społeczna
społeczna
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W3
W4
W5

W6

W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13

W14

W15
W16

W17

W18

W19

W20

W21

LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 100 MIESZKAŃCÓW W WIEKU PRODUKCYJNYM
WYZNACZONYCH OBSZARÓW
LICZBA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH NA 100 MIESZKAŃCÓW W WIEKU
PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZARÓW
LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ Z
POWODU DŁUGOTRWAŁEJ LUB CIĘŻKIEJ CHOROBY NA 100 MIESZKAŃCÓW
WYZNACZONYCH OBSZARÓW
LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ Z
POWODU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NA 100 MIESZKAŃCÓW WYZNACZONYCH
OBSZARÓW
LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ Z
POWODU BEZRADNOŚCI W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA 100
MIESZKAŃCÓW WYZNACZONYCH OBSZARÓW
LICZBA WYDANYCH NIEBIESKICH KART NA 100 MIESZKAŃCÓW WYZNACZONYCH
OBSZARÓW
LICZBA POPEŁNIONYCH PRZESTĘPSTW NA 100 MIESZKAŃCÓW WYZNACZONYCH
OBSZARÓW
ŚREDNIE WYNIKI SPRAWDZIANÓW SZÓSTOKLASISTY NA TLE WYNIKÓW W POWIECIE
LICZBA IMPREZ/INICJATYW/WYDARZEŃ LOKALNYCH W SOŁECTWACH NA 100
MIESZKAŃCÓW WYZNACZONYCH OBSZARÓW
LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 100 MIESZKAŃCÓW W WIEKU
PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZARÓW
LICZBA WYREJSTROWANYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 100 MIESZKAŃCÓW
W WIEKU PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZARÓW W LATACH 2007-2016
WSKAŹNIK JAKOŚCIOWY OPISUJĄCY SFERĘ GOSPODARCZĄ NA PODSTAWIE SPOTKAŃ
KONSULTACYJNYCH, A TAKŻE SPOTKAŃ ZESPOŁU DS. REWITALIZACJI,
PRZEPROWADZONYCH WIZJI LOKALNYCH ORAZ DOSTĘPNYCH DANYCH
STATYSTYCZNYCH
ILOŚĆ ZINWENTARYZOWANEGO AZBESTU NA 100 MIESZKAŃCÓW WYZNACZONYCH
OBSZARÓW W KG
LICZBA NIERUCHOMOŚCI BEZ KANALIZACJI ZBIORCZEJ NA 100 MIESZKAŃCÓW
WYZNACZONYCH OBSZARÓW
WSKAŹNIK JAKOŚCIOWY OPISUJĄCY SFERĘ ŚRODOWISKOWĄ NA PODSTAWIE
SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH, A TAKŻE SPOTKAŃ ZESPOŁU DS. REWITALIZACJI,
PRZEPROWADZONYCH WIZJI LOKALNYCH ORAZ DOSTĘPNYCH DANYCH
STATYSTYCZNYCH
LICZBA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, GMINNYCH OBIEKTÓW KULTURALNYCH I
SPORTOWYCH W JEDNOSTKACH URBANISTYCZNYCH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W STANIE
KRYZYSOWYM W PRZELICZENIU NA 100 MIESZKAŃCÓW
WSKAŹNIK JAKOŚCIOWY OPISUJĄCY SFERĘ PRZESTRZENNO-FUNKCONALNĄ NA
PODSTAWIE SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH, A TAKŻE SPOTKAŃ ZESPOŁU DS.
REWITALIZACJI, PRZEPROWADZONYCH WIZJI LOKALNYCH ORAZ DOSTĘPNYCH
DANYCH STATYSTYCZNYCH
LICZBA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SPRZED 1989 ROKU W PRZELICZENIU NA 100
MIESZKAŃCÓW WYZNACZONYCH OBSZARÓW
WSKAŹNIK JAKOŚCIOWY OPISUJĄCY SFERĘ TECHNICZĄ NA PODSTAWIE SPOTKAŃ
KONSULTACYJNYCH, A TAKŻE SPOTKAŃ ZESPOŁU DS. REWITALIZACJI,
PRZEPROWADZONYCH WIZJI LOKALNYCH ORAZ DOSTĘPNYCH DANYCH
STATYSTYCZNYCH

społeczna
społeczna
społeczna

społeczna

społeczna
społeczna
społeczna
społeczna
społeczna
gospodarcza
gospodarcza

gospodarcza

środowiskowa
środowiskowa

środowiskowa

przestrzennofunkcjonalna
przestrzennofunkcjonalna
techniczna

techniczna

Źródło: opracowanie własne

Do każdego obszaru zostały przypisane wartości poszczególnych wskaźników, które były
porównywane z wartością referencyjną dla gminy, za którą uznano wartość średnią dla gminy
(ew. powiatu). W tabelach prezentujących wartości dla poszczególnych wskaźników kolorem
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wyróżniono pozycje dla jednostek delimitacyjnych dla których wskaźnik był odpowiedni
poniżej lub powyżej wartości referencyjnej.
W zależności od charakteru badanego zjawiska, wskaźniki mogą być stymulantami lub
destymulantami stanu kryzysowego, w związku z czym inaczej należy interpretować
otrzymane ich wartości. Stymulanta to zmienna, której rosnąca wartość jest oceniana jako
potwierdzenie występowania stanu kryzysowego, np. wysoki odsetek osób korzystających
z pomocy społecznej oznaczać będzie duże natężenie negatywnego zjawiska. Destymulanta to
z kolei zmienna, której wysokie wartości zaprzeczają występowaniu stanu kryzysowego,
przykładem jest np. liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych przeliczona na 100
mieszkańców.
Przeprowadzona

analiza

wskaźnikowa

natężenia

negatywnych

zjawisk

przebiegała

w następujących etapach:
1. Zebranie danych w odniesieniu do poszczególnych jednostek analitycznych – sołectw.
2. Obliczenie wartości wskaźników sfery społecznej dla wyznaczonych obszarów oraz
średniej dla gminy.
3. W przypadku braku możliwości wyznaczenia wskaźnika – opis sytuacji na podstawie
spotkań konsultacyjnych, a także spotkań Zespołu ds. rewitalizacji, przeprowadzonych
wizji lokalnych oraz dostępnych danych statystycznych.
4. Interpretacja wyników.
5. Wyznaczenie obszarów w stanie kryzysowym.
6. Określenie zasięgów przestrzennych – obliczenie wartości wskaźników dla pozostałych
sfer dla wyznaczonych obszarów oraz średniej dla gminy, w przypadku braku
możliwości wyznaczenia

wskaźnika

–

opis sytuacji na podstawie

spotkań

konsultacyjnych, a także spotkań Zespołu ds. rewitalizacji, przeprowadzonych wizji
lokalnych oraz dostępnych danych statystycznych (wyznaczano wskaźnik jakościowy).
7. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego.
8. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji.
Spośród wytypowanych obszarów zdegradowanych dokonano wyboru obszaru rewitalizacji.
Proces ten został wsparty procesem partycypacji społecznej, tj. ankietyzacji wśród wszystkich
zainteresowanych

interesariuszy,

a

także

wnioskami

ze

spotkań

konsultacyjnych

z mieszkańcami i wywiadami z przedstawicielami lokalnych organizacji, a także spacerów
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badawczych. Celem prowadzonego badania było zgromadzenie informacji i pozyskanie opinii
zainteresowanych stron odnośnie do obszarów gminy szczególnie wymagających podjęcia
działań rewitalizacyjnych.

3.2

SFERA SPOŁECZNA

W1 – LICZBA OSÓB W WIEKU POPRODUKCYJNYM W PRZELICZENIU NA 100 OSÓB W WIEKU
PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZARÓW
Na tzw. zjawisko starzenia się ludności wpływa pośrednio szereg czynników, jak np. poziom
zamożności społeczeństwa, promowany model rodziny, aktywność zawodowa kobiet, poziom
opieki społecznej i ochrony zdrowia, wykształcenie ludności oraz polityka społeczna państwa.
Wzrastająca liczba ludności w wieku poprodukcyjnym z jednoczesnym spadkiem liczby
młodych osób na przestrzeni kilku lat ewidentnie świadczy o postępującym zjawisku starzenia
się lokalnej społeczności. Jeśli taki stan będzie się utrzymywał w dłuższej perspektywie
czasowej to w przyszłości doprowadzi do zbyt dużego obciążenia demograficznego
i zatrzymania rozwoju gospodarczego obszaru.
W Gminie Kawęczyn na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada średnio 18,69 osób w
wieku poprodukcyjnym. Jednostkami, w których opisywany wskaźnik przyjmuje najwyższe
wartości są: Będziechów, Chocim, Dzierzbotki, Leśnictwo, Marcinów, Marcjanów, MarianówKolonia, Milejów, Nowy Świat, Tokary Pierwsze, Wojciechów i Żdżary.
Tabela 8 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym wyznaczonych
obszarów w 2016 r.
LICZBA OSÓB W WIEKU POPRODUKCYJNYM W
LP.
SOŁECTWO (OBSZAR)
PRZELICZENIU NA 100 OSÓB W WIEKU
PRODUKCYJNYM
1 Będziechów
22,16
2 Chocim
20,93
3 Ciemień
14,80
4 Dzierzbotki
21,65
5 Dziewiątka
18,18
6 Głuchów
15,46
7 Kawęczyn
13,73
8 Kowale Pańskie
17,04
9 Kowale Pańskie-Kolonia
16,48
10 Leśnictwo
25,00
11 Marcinów
27,91
12 Marcjanów
18,85
13 Marianów
14,40
14 Marianów-Kolonia
29,93
15 Milejów
19,39

41

16
17
18
19
20
21
22
23

Młodzianów
Nowy Świat
Siedliska
Skarżyn
Stanisława
Tokary Pierwsze
Wojciechów
Żdżary
ŚREDNIA DLA GMINY

10,94
32,14
10,71
15,65
20,59
22,58
23,90
19,56
18,69
Źródło: opracowanie własne

W2 – LICZBA OSÓB W WIEKU PRZEDPRODUKCYJNYM W PRZELICZENIU NA 100 OSÓB
WYZNACZONYCH OBSZARÓW
Badania demograficzne pokazują, że największy wpływ na dynamikę i poziom starzenia się
społeczeństwa ma natężenie urodzeń. Duży udział liczby urodzeń przyczynia się do wzrostu
udziału dzieci w strukturze populacji, a co za tym idzie – do „odmładzania się” społeczeństwa.
Najmniejszym udziałem mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym cechują się sołectwa:
Ciemień, Dzierzbotki, Kawęczyn, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie-Kolonia, Leśnictwo, Milejów,
Młodzianów, Nowy Świat, Siedliska, Skarżyn, Tokary Pierwsze, Żdżary .
Tabela 9 Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów w
2016 r.
LICZBA OSÓB W WIEKU PRZEDPOPRODUKCYJNYM
LP.
SOŁECTWO (OBSZAR)
W PRZELICZENIU NA 100 OSÓB
1 Będziechów
23,39
2 Chocim
20,81
3 Ciemień
16,36
4 Dzierzbotki
17,48
5 Dziewiątka
21,43
6 Głuchów
19,31
7 Kawęczyn
18,68
8 Kowale Pańskie
18,56
9 Kowale Pańskie-Kolonia
16,93
10 Leśnictwo
17,06
11 Marcinów
19,12
12 Marcjanów
22,46
13 Marianów
19,21
14 Marianów-Kolonia
21,39
15 Milejów
16,73
16 Młodzianów
27,55
17 Nowy Świat
10,23
18 Siedliska
17,33
19 Skarżyn
18,40
20 Stanisława
22,64
21 Tokary Pierwsze
18,73
22 Wojciechów
18,93
23 Żdżary
16,71
ŚREDNIA DLA GMINY
18,83
Źródło: opracowanie własne
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W3 – LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 100 MIESZKAŃCÓW W WIEKU PRODUKCYJNYM
WYZNACZONYCH OBSZARÓW
Brak zatrudnienia albo wykonywania pracy zarobkowej, zwłaszcza w perspektywie
długoterminowej może być przyczyną problemów na płaszczyźnie ekonomicznej, ale także
prowadzić do szeregu negatywnych zjawisk prowadzących do degradacji społecznej. Do tego
rodzaju zjawisk można zaliczyć utrwalanie niekorzystnych wzorców postaw społecznych,
tj. bierność, bezczynność czy bezradność i dziedziczenie ich przez kolejne pokolenia. Brak
pracy może także prowadzić do wzrostu przestępczości na danym terenie, albo rodzić innego
rodzaju negatywne czy patologiczne zachowania, tj. niewywiązywanie się z obowiązków
rodzicielskich, zaniedbanie kwestii edukacji dzieci i młodzieży. W statystyce urzędów pracy
osobą bezrobotną jest osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna
i gotowa do podjęcia zatrudnienia, zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania
stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej. Najwyższe wartości wskaźnik ten przyjął w jednostkach Będziechów,
Dzierzbątki, Kawęczyn, Kowale Pańskie, Leśnictwo, Marcinów, Milejów, Młodzianów, Nowy
Świat i Żdżary.
Tabela 10 Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów
w 2016 r.
LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 100
LP.
SOŁECTWO (OBSZAR)
MIESZKAŃCÓW W WIEKU PRODUKCYJNYM
WYZNACZONYCH OBSZARÓW
1 Będziechów
2,16
2 Chocim
3,88
3 Ciemień
1,53
4 Dzierzbotki
4,12
5 Dziewiątka
1,65
6 Głuchów
3,62
7 Kawęczyn
4,66
8 Kowale Pańskie
5,93
9 Kowale Pańskie-Kolonia
1,40
10 Leśnictwo
2,86
11 Marcinów
3,49
12 Marcjanów
2,46
13 Marianów
1,60
14 Marianów-Kolonia
0,93
15 Milejów
3,57
16 Młodzianów
4,69
17 Nowy Świat
1,79
18 Siedliska
0,00
19 Skarżyn
1,74
20 Stanisława
0,00
21 Tokary Pierwsze
3,23
22 Wojciechów
1,89
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23

Żdżary
ŚREDNIA DLA GMINY

7,01
3,14
Źródło: opracowanie własne

W4 – LICZBA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH NA 100 MIESZKAŃCÓW W WIEKU
PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZARÓW
Bezrobocie to jeden z najpoważniejszych problemów, który dotyczy zarówno sytuacji
gospodarczej, jak i społecznej i ma ogromny wpływ na codzienne życie wielu osób. Ponieważ
bezrobocie jest spowodowane przez bardzo wiele czynników, bardzo trudno z nim walczyć
w skuteczny sposób, który przynosi odczuwalne efekty. Szczególnie dużym problemem jest
długotrwałe bezrobocie.

Istnieje bardzo długa lista czynników, które wpływają na

utrzymywanie się dużego poziomu bezrobocia. Należą do nich np. wysokie koszty pracy,
niejasne i niekorzystne przepisy prawa pracy, stosunkowo niski stopień wykształcenia części
społeczeństwa, zbyt wolne tempo wzrostu gospodarczego, słaby rozwój gospodarczy
niektórych regionów, czy zmiany w stosowanej technologii. Zjawisko bezrobocia związane jest
także z postawą osób poszukujących pracy, która niestety jest bardzo często bierna.
Za długotrwale bezrobotnych uznaje się osoby, które pozostają bez zatrudnienia przez ponad
12 miesięcy.
Najwyższe wartości wskaźnik ten przyjął w jednostkach Będziechów, Chocim, Kawęczyn,
Leśnictwo, Marcinów, Marianów, Milejów, Młodzianów, Nowy Świat i Żdżary.
Tabela 11 Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym
wyznaczonych obszarów w 2016 r.
LICZBA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH W
LP.
SOŁECTWO (OBSZAR)
PRZELICZENIU NA 100 MIESZKAŃCÓW W WIEKU
PRODUKCYJNYM
1 Będziechów
1,08
2 Chocim
2,33
3 Ciemień
0,51
4 Dzierzbotki
1,03
5 Dziewiątka
0,83
6 Głuchów
1,64
7 Kawęczyn
2,85
8 Kowale Pańskie
1,48
9 Kowale Pańskie-Kolonia
0,28
10 Leśnictwo
0,71
11 Marcinów
3,49
12 Marcjanów
0,00
13 Marianów
1,60
14 Marianów-Kolonia
0,00
15 Milejów
2,04
16 Młodzianów
3,13
17 Nowy Świat
1,79
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18
19
20
21
22
23

Siedliska
Skarżyn
Stanisława
Tokary Pierwsze
Wojciechów
Żdżary
ŚREDNIA DLA GMINY

0,00
0,00
0,00
2,76
1,26
1,11
1,39
Źródło: opracowanie własne

W5 – LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ
Z POWODU

DŁUGOTRWAŁEJ

LUB

CIĘŻKIEJ

CHOROBY

NA

100

MIESZKAŃCÓW

WYZNACZONYCH OBSZARÓW
W gminie Kawęczyn z pomocy społecznej z powodu ubóstwa korzystały w 2016 roku 2 osoby.
Skupiono się zatem na innych rodzajach pomocy społecznej udzielanej w gminie.
Pomoc społeczna z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby jest blisko powiązana
z ubóstwem. Z tej formy pomocy często korzystają osoby starsze – często schorowane
i niesamodzielne. Również osoby niepełnosprawne są narażone na ubóstwo oraz wykluczenie
społeczne i często korzystają z tej formy pomocy.
Tabela 12 Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej
choroby na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów w 2016 r.
LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE
ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ Z
LP.
SOŁECTWO (OBSZAR)
POWODU DŁUGOTRWAŁEJ LUB CIĘŻKIEJ CHOROBY
NA 100 MIESZKAŃCÓW
1 Będziechów
3,05
2 Chocim
2,54
3 Ciemień
0,00
4 Dzierzbotki
0,00
5 Dziewiątka
0,00
6 Głuchów
2,53
7 Kawęczyn
0,37
8 Kowale Pańskie
0,52
9 Kowale Pańskie-Kolonia
0,60
10 Leśnictwo
0,47
11 Marcinów
2,94
12 Marcjanów
2,14
13 Marianów
0,56
14 Marianów-Kolonia
2,89
15 Milejów
1,07
16 Młodzianów
2,04
17 Nowy Świat
0,00
18 Siedliska
0,00
19 Skarżyn
1,84
20 Stanisława
3,77
21 Tokary Pierwsze
0,60
22 Wojciechów
2,06
23 Żdżary
4,37
ŚREDNIA DLA GMINY
1,49
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Źródło: opracowanie własne

3,37% mieszkańców Gminy Kawęczyn korzysta z pomocy społecznej z powodu długotrwałej
lub ciężkiej choroby. Wskaźnik przyjął najwyższe wartości w sołectwach: Będziechów, Chocim,
Głuchów, Marcinów, Marcjanów, Marianów Kolonia, Młodzianów, Skarżyn, Stanisława,
Wojciechów i Żdżary.
W6 – LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ
Z POWODU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NA 100 MIESZKAŃCÓW WYZNACZONYCH OBSZARÓW
Niepełnosprawność jest jednym z powodów, dla których udzielana jest pomoc, zarówno
w zakresie ustawy o pomocy społecznej jak i w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
W gminie Kawęczyn Środowiskowy Dom Samopomocy w Młodzianowie udziela wsparcia
osobom przewlekle psychicznie chorym, upośledzonym umysłowo i wykazującym zaburzenia
czynności psychicznych. Uczestnicy ŚDS mogą korzystać z pomieszczeń wyposażonych w sprzęt
pozwalający na prowadzenie zajęć kulinarnych, plastyczno-rękodzielniczych, sportoworekreacyjnych, komputerowych.
Osoby niepełnosprawne zamieszkałe w gminie Kawęczyn mogą również korzystać ze wsparcia
finansowego udzielanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, które
dysponuje środkami na dofinansowanie uczestnictwa, wraz z opiekunami, w turnusach
rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, technicznych lub w komunikowaniu się.
Tabela 13 Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności na 100
mieszkańców wyznaczonych obszarów w 2016 r.
LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE
ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ Z
LP.
SOŁECTWO (OBSZAR)
POWODU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NA 100
MIESZKAŃCÓW
1 Będziechów
5,42
2 Chocim
5,08
3 Ciemień
0,00
4 Dzierzbotki
0,00
5 Dziewiątka
0,00
6 Głuchów
2,07
7 Kawęczyn
2,75
8 Kowale Pańskie
0,52
9 Kowale Pańskie-Kolonia
0,20
10 Leśnictwo
2,37
11 Marcinów
0,74
12 Marcjanów
4,81
13 Marianów
1,13

46

14
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17
18
19
20
21
22
23

Marianów-Kolonia
Milejów
Młodzianów
Nowy Świat
Siedliska
Skarżyn
Stanisława
Tokary Pierwsze
Wojciechów
Żdżary
ŚREDNIA DLA GMINY

0,00
0,00
10,20
2,27
0,00
0,00
11,32
0,00
3,29
3,34
2,01
Źródło: opracowanie własne

2,01% mieszkańców Gminy Kawęczyn korzysta z pomocy społecznej z powodu
niepełnosprawności. Wskaźnik przyjął najwyższe wartości w sołectwach: Będziechów, Chocim,
Głuchów, Kawęczyn, Leśnictwo, Marcjanów, Młodzianów, Nowy Świat, Stanisława,
Wojciechów i Żdżary.
W7 – LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ
Z POWODU BEZRADNOŚCI W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA 100
MIESZKAŃCÓW WYZNACZONYCH OBSZARÓW
Kolejną zagrożoną wykluczeniem społecznym grupą są osoby korzystające z pomocy
społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
Tabela 14 Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów w 2016 r.
LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE
ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ Z
LP.
SOŁECTWO (OBSZAR)
POWODU BEZRADNOŚCI W SPRAWACHOPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA 100
MIESZKAŃCÓW
1 Będziechów
6,44
2 Chocim
8,12
3 Ciemień
0,37
4 Dzierzbotki
7,69
5 Dziewiątka
1,65
6 Głuchów
4,60
7 Kawęczyn
1,47
8 Kowale Pańskie
0,00
9 Kowale Pańskie-Kolonia
0,00
10 Leśnictwo
5,21
11 Marcinów
0,00
12 Marcjanów
2,67
13 Marianów
0,00
14 Marianów-Kolonia
0,00
15 Milejów
3,20
16 Młodzianów
10,20
17 Nowy Świat
17,05
18 Siedliska
0,00
19 Skarżyn
0,00
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Stanisława
Tokary Pierwsze
Wojciechów
Żdżary
ŚREDNIA DLA GMINY

0,00
3,02
3,29
9,51
3,41
Źródło: opracowanie własne

Aż 3,41% mieszkańców Gminy Kawęczyn korzysta z pomocy społecznej z powodu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Wskaźnik przyjął najwyższe wartości w sołectwach:
Będziechów, Chocim, Głuchów, Dzierzbotki, Głuchów, Leśnictwo, Młodzianów, Nowy Świat
i Żdżary.
W8 – LICZBA WYDANYCH NIEBIESKICH KART NA 100 MIESZKAŃCÓW WYZNACZONYCH
OBSZARÓW
Społecznie istotnym problemem jest przemoc w rodzinie. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493 z późn. zm.)
podniesiono, iż przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do
życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek
zapewnienia wszystkim obywatelom równego traktowania i poszanowania ich praw
i wolności. Na potrzeby niniejszej diagnozy przyjęto średnią liczbę ̨ wydanych niebieskich kart
w przeliczeniu na 100 osób w poszczególnych jednostkach urbanistycznych gminy w latach
2014-2016 jako kolejny wskaźnik.
Tabela 15 Średnia liczba wydanych niebieskich kart na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów w latach 20142016
ŚREDNIA LICZBA WYDANYCH NIEBIESKICH KART NA
LP.
SOŁECTWO (OBSZAR)
100 MIESZKAŃCÓW WYZNACZONYCH OBSZARÓW
1 Będziechów
0,25
2 Chocim
0
3 Ciemień
0
4 Dzierzbotki
0,17
5 Dziewiątka
0
6 Głuchów
0,29
7 Kawęczyn
0,05
8 Kowale Pańskie
0,39
9 Kowale Pańskie-Kolonia
0,2
10 Leśnictwo
0,12
11 Marcinów
0,37
12 Marcjanów
0,13
13 Marianów
0,14
14 Marianów-Kolonia
0,14
15 Milejów
0,44
16 Młodzianów
0
17 Nowy Świat
0
18 Siedliska
0,33
19 Skarżyn
0
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Stanisława
Tokary Pierwsze
Wojciechów
Żdżary
ŚREDNIA DLA GMINY

0
0,15
0
0,06
0,15
Źródło: opracowanie własne

Średnio najwięcej niebieskich kart w przeliczeniu na 100 mieszkańców w latach 2014-2016
wydano w sołectwach: Będziechów, Dzierzbotki, Głuchów, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie
Kolonia, Marcinów, Milejów, Siedliska i Tokary Pierwsze.
W9 – LICZBA POPEŁNIONYCH PRZESTĘPSTW NA 100 MIESZKAŃCÓW WYZNACZONYCH
OBSZARÓW
Przestępczość jest to kolejne zjawisko umożliwiające zdefiniowanie obszaru w stanie
kryzysowym. Często jest powiązana z innymi problemami społecznymi, tj. bezrobocie czy
ubóstwo. Poniżej przedstawiono liczbę popełnionych przestępstw na terenie wyznaczonych
obszarów w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Interwencje policyjne charakteryzują się
bezpośrednim oddziaływaniem na bardzo wrażliwą sferę publiczną, bowiem z jednej strony
mają zapewnić przestrzeganie ładu i porządku publicznego, a z drugiej strony wiążą się
z ingerencją w zagwarantowane konstytucyjnie prawa i wolności osobiste obywateli.
Interwencja policyjna to szybkie przybycie policjantów na miejsce zdarzenia i doprowadzenie
zastanej sytuacji do zgodnej z prawem, czy też przywrócenie stanu pożądanego. Przestępczość
jest wskaźnikiem społecznym, który nie tylko obrazuje poziom bezpieczeństwa na danym
obszarze ale również wskazuje na możliwości rozwoju i atrakcyjność danego obszaru
Tabela 16 Liczba popełnionych przestępstw na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów w 2016 r.
LICZBA POPEŁNIONYCH PRZESTĘPSTW NA 100
LP.
SOŁECTWO (OBSZAR)
MIESZKAŃCÓW
1 Będziechów
0,34
2 Chocim
0,00
3 Ciemień
0,00
4 Dzierzbotki
0,70
5 Dziewiątka
0,00
6 Głuchów
0,46
7 Kawęczyn
0,37
8 Kowale Pańskie
1,03
9 Kowale Pańskie-Kolonia
0,20
10 Leśnictwo
0,00
11 Marcinów
0,74
12 Marcjanów
0,53
13 Marianów
0,00
14 Marianów-Kolonia
0,00
15 Milejów
0,36
16 Młodzianów
1,02
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20
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Nowy Świat
Siedliska
Skarżyn
Stanisława
Tokary Pierwsze
Wojciechów
Żdżary
ŚREDNIA DLA GMINY

1,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,26
0,28
Źródło: opracowanie własne

W przeliczeniu na 100 mieszkańców poszczególnych obszarów najwięcej popełnionych
przestępstw notuje się w sołectwach: Będziechów, Dzierzbotki, Głuchów, Kawęczyn, Kowale
Pańskie, Marcinów, Marcjanów, Milejów, Młodzianów i Nowy Świat.
W10 – ŚREDNIE WYNIKI SPRAWDZIANÓW SZÓSTOKLASISTY NA TLE WYNIKÓW W POWIECIE
Obwody szkolne w gminie Kawęczyn określa Uchwała Nr XXVII/184/2017 Rady Gminy
Kawęczyn z dnia 28 lutego 2017 r. Obwody szkolne zaprezentowano w postaci tabelarycznej.
Kolorem żółtym zaznaczono siedziby szkół podstawowych i gimnazjów, kolorem niebieskim
tylko szkół podstawowych. Odpowiednie numery przy sołectwach oznaczają przynależność do
poszczególnych obwodów. Pozycje łamane oznaczają przynależność sołectwa do dwóch
różnych obwodów.

LP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Tabela 17 Obwody szkolne w gminie Kawęczyn
SZKOŁY
SOŁECTWO
GIMNAZJA
PODSTAWOWE
Będziechów
3
1
Chocim
4
1
Ciemień
2
2
Dzierzbotki
1
1
Dziewiątka
2
2
Głuchów
4
1
Kawęczyn
1
1
Kowale Pańskie
2
2
Kowale Pańskie-Kolonia
2
2
Leśnictwo
2
2
Marcinów
1&2
1&2
Marcjanów
3
1
Marianów
1
1
Marianów-Kolonia
2
2
Milejów
4
1
Młodzianów
2
2
Nowy Świat
1&3
1
Siedliska
2
2
Skarżyn
3
1
Stanisława
3
1
Tokary Pierwsze
4
1
Wojciechów
1
1
Żdżary
4
1
Źródło: Urząd Gminy Kawęczyn

50

Analizie poddano edukację w szkołach podstawowych ponieważ dla nich da się wyciągnąć
wnioski przestrzenne. Istnienie tylko dwóch obwodów dla gimnazjów powoduje, że jakość
wniosków przestrzennych miałaby bardzo niską wartość.
Tabela 18 Średnie wyniki sprawdzianów szóstoklasisty na tle wyników w powiecie w roku szkolnym 2015/2016
ŚREDNIE WYNIKI SPRAWDZIANÓW
LP.
SOŁECTWO (OBSZAR)
SZÓSTOKLASISTY NA TLE WYNIKÓW W POWIECIE
1 Będziechów
61,57
2 Chocim
56,38
3 Ciemień
58,42
4 Dzierzbotki
56,38
5 Dziewiątka
58,42
6 Głuchów
56,38
7 Kawęczyn
56,38
8 Kowale Pańskie
58,42
9 Kowale Pańskie-Kolonia
58,42
10 Leśnictwo
58,42
11 Marcinów
57,40 *)
12 Marcjanów
61,57
13 Marianów
56,38
14 Marianów-Kolonia
58,42
15 Milejów
56,38
16 Młodzianów
58,42
17 Nowy Świat
58,98 *)
18 Siedliska
58,42
19 Skarżyn
61,57
20 Stanisława
61,57
21 Tokary Pierwsze
56,38
22 Wojciechów
56,38
23 Żdżary
56,38
ŚREDNIA DLA POWIATU
60,38
*) dla sołectw podzielonych na dwa obwody policzono średnią arytmetyczną
Źródło: Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu, opracowanie Remedis SA opracowanie własne

Wyniki poniżej średniej dla powiatu kształtują się w sołectwach należących do obwodów
szkolnych szkół w Kawęczynie, Kowale Pańskie-Kolonia i Tokary Pierwsze.
W11 - LICZBA IMPREZ/INICJATYW/WYDARZEŃ LOKALNYCH W SOŁECTWACH NA 100
MIESZKAŃCÓW WYZNACZONYCH OBSZARÓW
Poziom aktywności i integracji mieszkańców, ich uczestnictwo w życiu gminy wyznacza między
innymi ich udział w imprezach organizowanych na obszarze gminy Kawęczyn. Gmina Kawęczyn
słynie z inicjatyw o charakterze społeczno-kulturalnym, podejmowanych na rzecz integracji
mieszkańców. Jest organizatorem corocznych imprez kulturalnych, które skupiają setki
mieszkańców gminy oraz gości spoza niej. Są one okazją do integracji społeczności lokalnych
i miłego spędzenia wolnego czasu. Dodatkowym atutem i zarazem niewątpliwą atrakcją
zarówno dla miejscowej społeczności, jak i turystów są, znajdujące się na terenie Gminy,
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stadniny koni oraz organizowane dla miłośników jazdy konnej – zawody. W trakcie spotkań
konsultacyjnych z mieszkańcami stwierdzono, że wydarzeń i imprez integracyjnych,
szczególnie dla osób starszych powinno organizować się więcej niż obecnie.
Tabela 19 Liczba imprez/inicjatyw/wydarzeń lokalnych w 2016 roku na 100 osób wyznaczonych obszarów
LICZBA IMPREZ/INICJATYW/WYDARZEŃ W
LP.
SOŁECTWO (OBSZAR)
POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH W 2016 ROKU
1 Będziechów
0,34
2 Chocim
0,51
3 Ciemień
0,37
4 Dzierzbotki
0,7
5 Dziewiątka
1,1
6 Głuchów
0,23
7 Kawęczyn
0,37
8 Kowale Pańskie
0,52
9 Kowale Pańskie-Kolonia
0,2
10 Leśnictwo
0
11 Marcinów
0
12 Marcjanów
0,53
13 Marianów
0,56
14 Marianów-Kolonia
0,58
15 Milejów
0,71
16 Młodzianów
2,04
17 Nowy Świat
1,14
18 Siedliska
1,33
19 Skarżyn
0,61
20 Stanisława
1,89
21 Tokary Pierwsze
0,3
22 Wojciechów
0,41
23 Żdżary
0,51
ŚREDNIA DLA GMINY
0,48
Źródło: opracowanie własne

3.3

IDENTYFIKACJA OBSZARÓW W STANIE KRYZYSOWYM

Jako obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym można uznać taki, w którym nastąpiła
koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa,
przestępczości. Do oceny sytuacji społecznej przyjęto wartości następujących 11 wskaźników:


(W1) Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 osób w wieku
produkcyjnym wyznaczonych obszarów w 2016 r.;



(W2) Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkańców
wyznaczonych obszarów w 2016 r.;



(W3) Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym
wyznaczonych obszarów w 2016 r.;
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(W4) Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku
produkcyjnym wyznaczonych obszarów w 2016 r.;



(W5) Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej z powodu
długotrwałej lub ciężkiej choroby na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów
w 2016 r.;



(W6) Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej z powodu
bezradności

w

sprawach

opiekuńczo-wychowawczych

na

100

mieszkańców

wyznaczonych obszarów w 2016 r.;


(W7) Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej z powodu
niepełnosprawności na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów w 2016 r.;



W(8) Liczba wydanych niebieskich kart na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów;



(W9) Liczba popełnionych przestępstw na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów
w 2016 r.;



W(10) Średnie wyniki sprawdzianów szóstoklasisty na tle wyników w powiecie w roku
szkolnym 2015/2016;



W(11) Liczba imprez/inicjatyw/wydarzeń lokalnych w sołectwach na 100 mieszkańców
wyznaczonych obszarów.

Poniżej zestawiono w tabeli wartości poszczególnych wskaźników. Kolorem pomarańczowym
(podobnie jak w obliczeniach poprzednich podrozdziałów) zaznaczono wartości wskazujące na
sytuacje kryzysową.
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SOŁECTWO/WSKAŹNIK
Będziechów
Chocim
Ciemień
Dzierzbotki
Dziewiątka
Głuchów
Kawęczyn
Kowale Pańskie
Kowale Pańskie-Kolonia
Leśnictwo
Marcinów
Marcjanów
Marianów
Marianów-Kolonia
Milejów
Młodzianów
Nowy Świat
Siedliska
Skarżyn
Stanisława
Tokary Pierwsze
Wojciechów
Żdżary

W1
22,16
20,93
14,8
21,65
18,18
15,46
13,73
17,04
16,48
25
27,91
18,85
14,4
29,93
19,39
10,94
32,14
10,71
15,65
20,59
22,58
23,9
19,56

Tabela 20 Zestawienie wskaźników sfery społecznej
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
23,39 2,16 1,08 3,05 5,42 6,44 0,25
20,81 3,88 2,33 2,54 5,08 8,12
0
16,36 1,53 0,51
0
0
0,37
0
17,48 4,12 1,03
0
0
7,69 0,17
21,43 1,65 0,83
0
0
1,65
0
19,31 3,62 1,64 2,53 2,07
4,6
0,29
18,68 4,66 2,85 0,37 2,75 1,47 0,05
18,56 5,93 1,48 0,52 0,52
0
0,39
16,93 1,40 0,28
0,6
0,2
0
0,2
17,06 2,86 0,71 0,47 2,37 5,21 0,12
19,12 3,49 3,49 2,94 0,74
0
0,37
22,46 2,46 0,00 2,14 4,81 2,67 0,13
19,21 1,60 1,60 0,56 1,13
0
0,14
21,39 0,93 0,00 2,89
0
0
0,14
16,73 3,57 2,04 1,07
0
3,2
0,44
27,55 4,69 3,13 2,04 10,2 10,2
0
10,23 1,79 1,79
0
2,27 17,1
0
17,33 0,00 0,00
0
0
0
0,33
18,4
1,74 0,00 1,84
0
0
0
22,64 0,00 0,00 3,77 11,3
0
0
18,73 3,23 2,76
0,6
0
3,02 0,15
18,93 1,89 1,26 2,06 3,29 3,29
0
16,71 7,01 1,11 4,37 3,34 9,51 0,06

W9
0,34
0
0
0,7
0
0,46
0,37
1,03
0,2
0
0,74
0,53
0
0
0,36
1,02
1,14
0
0
0
0
0
0,26

W10
61,57
56,38
58,42
56,38
58,42
56,38
56,38
58,42
58,42
58,42
57,40
61,57
56,38
58,42
56,38
58,42
58,98
58,42
61,57
61,57
56,38
56,38
56,38

W11
0,34
0,51
0,37
0,7
1,1
0,23
0,37
0,52
0,2
0
0
0,53
0,56
0,58
0,71
2,04
1,14
1,33
0,61
1,89
0,3
0,41
0,51

SUMA
7
7
3
6
1
9
7
5
3
6
8
4
2
3
7
7
7
3
2
3
7
5
7

Źródło: opracowanie własne
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Przeprowadzona analiza pozwoliła wyznaczyć obszary o największej koncentracji negatywnych
zjawisk społecznych wg liczby wskaźników. Założono, że za obszar spełniający kryterium
koncentracji problemów społecznych uznane zostaną te z wcześniej wyznaczonych obszarów
w których na 11 analizowanych wskaźników co najmniej 7 przekracza założone kryteria.
Na tej podstawie wyznaczono obszary znajdujące się w stanie kryzysowym. Są to sołectwa:
Będziechów, Chocim, Głuchów, Kawęczyn, Marcinów, Milejów, Młodzianów, Nowy Świat,
Tokary Pierwsze i Żdżary. Na poniższej mapie zaznaczono je kolorem czerwonym.

Rysunek 3 Obszary w stanie kryzysowym na mapie Gminy Kawęczyn
(źródło: opracowanie własne)
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Synteza sytuacji w sferze społecznej w Gminie Kawęczyn.
Problemy demograficzne występujące w Gminie Kawęczyn mają duży wpływ na rozwój
gospodarczy Gminy. Zmiany w strukturze ludności powodują rozszerzanie problemów
ekonomiczno-społecznych. Młodzi i wykształceni ludzie są niezbędni społeczności lokalnej, są
oni gwarancją utrzymania i wzrostu popytu na usługi oraz gwarancją rozwoju gminy.
Z pewnością Gmina stanie w nadchodzących latach przed problemem wzrostu liczby osób
starszych, co z pewnością spowoduje ograniczenie dochodów gminy. Z analizy danych wynika,
że największa liczba problemów koncentruje się w sołectwach Będziechów, Chocim, Głuchów,
Kawęczyn, Marcinów, Milejów, Młodzianów, Nowy Świat, Tokary Pierwsze i Żdżary. W ramach
diagnozy sfery społecznej i jej podsumowania wyróżniono grupy społeczne, które najbardziej
potrzebują wsparcia. Są to na pewno osoby starsze, dzieci i młodzież, a także osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych oraz długotrwałej i ciężkiej choroby występujących w rodzinach.
Kolejną grupą społeczną, która potrzebuje wsparcia są osoby bezrobotne a w szczególności
osoby długotrwale bezrobotne. Należy stworzyć odpowiednie programy aktywizujące. Na
podstawie spotkań konsultacyjnych stwierdzono także, że problemem który występuje
w gminie jest niska integracja społeczna mieszkańców. Ich niskie zaangażowanie w sprawy
gminy. Niezbędna jest zatem aktywizacja i integracja lokalnej społeczności poprzez stworzenie
odpowiednich programów i działań. Kolejnym problemem, który można zauważyć w na
zdiagnozowanych obszarach to niski poziom edukacji szczególnie w obwodach szkolnych szkół
w Tokarach Pierwszych i Kawęczynie W szkołach tych powinno zorganizować się dodatkowe
zajęcia wyrównawcze, powinna zostać zapewniona specjalistyczna pomoc uczniom ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, można m. in. doposażyć sale komputerowe w celu
lepszego przygotowania uczniów do przyszłego wejścia na rynek pracy.
Prognoza demograficzna dla Polski przewiduje zmniejszanie się liczby ludności oraz starzenie
się społeczeństwa. Zjawisko to jest związane ze zmniejszaniem się liczby urodzeń oraz
niekorzystną strukturą migracji młodych ludzi. Powodem takiego stanu rzeczy jest wysokie
bezrobocie i brak perspektyw dla młodych, którzy w poszukiwaniu lepszego życia, możliwości
dalszej edukacji, a także w celach zarobkowych wyjeżdżają poza granice gminy, a także poza
granice kraju. Podobnie rzecz ma się w Gminie Kawęczyn. Wprawdzie przyrost naturalny jest
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korzystny, ale wzrost udziału ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym wskazują na
stopniowe starzenie się społeczeństwa. W związku z prognozowanym wzrostem liczebności
ludzi starszych, pojawi się potrzeba tworzenia ośrodków usługowych dla tej grupy ludności
(placówek zdrowia i opieki społecznej, w tym np. domów starców, hospicjów itp.). Niektóre
z tych obiektów mogą przyjmować osoby mieszkające nie tylko w gminie Kawęczyn. Rynek
pracy w Gminie Kawęczyn jest rozdrobniony, to przede wszystkim handel, rolnictwo
i budownictwo. Nie ma dużych zakładów przemysłowych dających zatrudnienie wielu
pracownikom. Istniejące firmy są niewielkie, kilkuosobowe, najczęściej rodzinne. Brak
zakładów pracy o znacznym potencjale wytwórczym, brak inicjatyw w zakresie tworzenia
dużych zakładów pracy oraz niedostateczne wykorzystanie terenów pod przemysł powodują
utrzymujące

się

bezrobocie.

Bezrobocie

w gminie,

kształtujące

się

na

poziomie

jednocyfrowym, jest niższe niż w ościennych gminach. Trzeba jednak zaznaczyć, iż oficjalne
dane prawdopodobnie nie dają pełnego obrazu bezrobocia w gminie. Istnieje zapewne trudne
do oszacowania bezrobocie ukryte. Jedną z przesłanek mogących potwierdzać tą tezę jest
rozdrobnienie gospodarstw rolnych, które nie dają możliwości utrzymania, a których
właściciele nie posiadają oficjalnie statusu osób bezrobotnych. Duży udział, wśród
bezrobotnych, mają osoby o najniższych kwalifikacjach, z wykształceniem podstawowym.
Największy odsetek osób bezrobotnych to osoby do 35 roku życia, w przeważającej większości
kobiety. Gmina stara się podejmować działania aby zaradzić temu zjawisku i wszelkie
inicjatywy mogące przyczynić się do powstawania nowych miejsc pracy wymagają poparcia.
Bezrobotni, aby zdobyć pracę powinni być motywowani oraz mieć szansę podnosić swoje
kwalifikacje poprzez system szkoleń.

3.4

ZASIĘGI PRZESTRZENNE OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH

Diagnoza stanu została przeprowadzona w trzech etapach. Pierwszym z nich była analiza
wskaźnikowa zjawisk społecznych na terenie gminy Kawęczyn, prowadząca do wskazania
obszarów znajdujących się ̨ w stanie kryzysowym. Celem prac w drugim etapie było
wyznaczenie obszarów zdegradowanych. Przeprowadzono analizę wskaźnikową (w przypadku
braku możliwości wyznaczenia wskaźnika – opis sytuacji na podstawie spotkań
konsultacyjnych, a także spotkań Zespołu ds. rewitalizacji, przeprowadzonych wizji lokalnych
oraz

dostępnych

danych

statystycznych)

zjawisk

gospodarczych,

środowiskowych,

przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych, pozwalających na diagnozę stanu i delimitację
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obszarów zdegradowanych z wykorzystaniem metod statystycznych. Na tym etapie skupiono
się już tylko na obszarach wskazanych jako kryzysowe w sferze społecznej. W ostatnim etapie
skoncentrowano się na wskazaniu obszaru rewitalizacji. Obszar zidentyfikowany w wyniku
przeprowadzonej analizy stanowi najbardziej problemową część gminy, w granicach której
podejmowane będą przedsięwzięcia rewitalizacyjne.
Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym można wyznaczyć jako obszar
zdegradowany w przypadku wystąpienia na nim co najmniej jednego z następujących
negatywnych zjawisk:


gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji
lokalnych przedsiębiorstw lub



środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska,
obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu
środowiska, lub



przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia
w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu
do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań
urbanistycznych do zmieniających się ̨ funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi
komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub



technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych,
w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań
technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych,
w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające
ze sobą ̨ wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na każdym z podobszarów
występowania koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz przynajmniej jednego
negatywnego

zjawiska

z

obszaru

gospodarczego,

środowiskowego,

przestrzenno-

funkcjonalnego lub technicznego.

3.4.1 SFERA GOSPODARCZA – ANALIZA WSKAŹNIKOWA
W12 – LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 100 MIESZKAŃCÓW W WIEKU
PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZARÓW
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Dobrze rozwinięta sfera działalności gospodarczej jest uzależniona od potencjału kapitału
ludzkiego, lokalizacji oraz wsparcia lokalnych władz. Analiza podmiotów gospodarczych została
pokazana poprzez wskaźnik – Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w wieku
produkcyjnym wyznaczonych obszarów. Duża liczba aktywnych podmiotów gospodarczych
zapewnia miejsca pracy oraz zwiększa atrakcyjność obszaru jako miejsca do życia. Aktywność
gospodarcza jest kluczowym wskaźnikiem gdyż ma wpływ na wiele wskaźników społecznych
np. bezrobocie. Wskaźnik odzwierciedla, które jednostki są atrakcyjne pod względem
prowadzenia działalności gospodarczej. Diagnoza stanu w odniesieniu do liczby podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w wieku
produkcyjnym w jednostkach urbanistycznych, będących w stanie kryzysowym została
przedstawiona w poniższej tabeli. Wskaźnik ten najniższe wartości przyjmuje dla sołectw:
Będziechów, Chocim, Marcinów, Milejów, Młodzianów i Nowy Świat.
Tabela 21 Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyznaczonych
obszarów w 2016 r.
LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 100
LP.
SOŁECTWO (OBSZAR)
MIESZKAŃCÓW W WIEKU PRODUKCYJNYM
WYZNACZONYCH OBSZARÓW W 2016 R.
1 Będziechów
3,78
2 Chocim
6,20
3 Głuchów
9,54
4 Kawęczyn
6,99
5 Marcinów
3,49
6 Milejów
4,08
7 Młodzianów
0,00
8 Nowy Świat
0,18
9 Tokary Pierwsze
10,14
10 Żdżary
6,27
ŚREDNIA DLA GMINY
6,26
Źródło: opracowanie własne

W13

–

LICZBA

WYREJSTROWANYCH

PODMIOTÓW

GOSPODARCZYCH

NA

100

MIESZKAŃCÓW W WIEKU PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZARÓW W LATACH 20072016
Kolejnym wskaźnikiem, który wykorzystano aby przeanalizować sytuację w sferze
gospodarczej jest liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w
wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów. Analizie poddano lata 2007-2016. Z nich
wyciągnięto średnią wyrejestrowywanych podmiotów dla każdego z obszarów wcześniej
wyznaczonych jako kryzysowe i dopiero tę wartość użyto we wskaźniku.
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Tabela 22 Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym
wyznaczonych obszarów w latach 2007-2016 r.
LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 100
LP.
SOŁECTWO (OBSZAR)
MIESZKAŃCÓW W WIEKU PRODUKCYJNYM
WYZNACZONYCH OBSZARÓW W 2016 R.
1 Będziechów
0,27
2 Chocim
0,00
3 Głuchów
0,82
4 Kawęczyn
0,54
5 Marcinów
0,35
6 Milejów
0,15
7 Młodzianów
0,16
8 Nowy Świat
0,00
9 Tokary Pierwsze
0,60
10 Żdżary
0,33
ŚREDNIA DLA GMINY
0,45
Źródło: opracowanie własne

Najgorzej sytuacja przedstawia się w Głuchowie, Kawęczynie i Tokarach Pierwszych.
W14 – WSKAŹNIK JAKOŚCIOWY OPISUJĄCY SFERĘ GOSPODARCZĄ NA PODSTAWIE SPOTKAŃ
KONSULTACYJNYCH, A TAKŻE SPOTKAŃ ZESPOŁU DS. REWITALIZACJI, PRZEPROWADZONYCH
WIZJI LOKALNYCH ORAZ DOSTĘPNYCH DANYCH STATYSTYCZNYCH
Należy jednak zwrócić uwagę, że nie wzięto tu do obliczeń gospodarstw rolnych. Pośrednią
przesłanką dla stwierdzenia niskiego poziomu przedsiębiorczości na danym obszarze mogą być
w szczególności liczne oferty najmu lokali na działalność gospodarczą nie znajdujące przez
długi czas najemców lub po prostu lokale-pustostany pozostające przez dłuższy czas bez
użytkownika. Jedno i drugie zjawisko – szczególnie jeśli współwystępują oba na raz
w znacznym nasileniu – to pośrednia przesłanka dla stwierdzenia niskiego poziomu
przedsiębiorczości. Podobnie przedstawia się sytuacja z nieruchomościami i lokalami które na
omawianym obszarze są pustostanami i pozostają nieużytkowane, jednak nie są wystawione
do wynajmu, prawdopodobnie ze względu na bardzo zły stan techniczny. Dużą ilość takich
obiektów na danym terenie można odczytywać jako brak gotowości rynku do poniesienia
nakładów na ich remonty w celu uruchomienia w nich działalności gospodarczej. Obserwacja
w terenie ujawnia, że najwięcej lokali do wynajęcia i pustostanów znajduje się w Kawęczynie,
Tokarach Pierwszych i Głuchowie. Konieczne jest zwiększenie aktywności gospodarczej
mieszkańców w celu wzrostu lokalnego rynku pracy. Najważniejsze problemy gospodarcze na
wyznaczonych obszarach kryzysowych to:


większość podmiotów to małe firmy, mikroprzedsiębiorstwa,



brak zainteresowania gminą przez inwestorów strategicznych,
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brak pracy dla ludzi młodych i wykształconych,



brak aktywności społecznej w kierunku otwierania własnych przedsiębiorstw,



brak miejsc gdzie mieszkańcy mogliby odbywać np. szkolenia aktywizujące (Chocim),



duża liczba wyrejestrowanych przedsiębiorstw szczególnie w Głuchowie, Kawęczynie
i Tokarach Pierwszych.

3.4.2 SFERA ŚRODOWISKOWA – ANALIZA WSKAŹNIKOWA
W15 – ILOŚĆ ZINWENTARYZOWANEGO AZBESTU NA 100 MIESZKAŃCÓW WYZNACZONYCH
OBSZARÓW W KG
Sferę środowiskową w kryzysowych obszarach zdiagnozowano między innymi na podstawie
wskaźnika nagromadzenia wyrobów zawierających azbest [kg].
Tabela 23 Ilość zinwentaryzowanego azbestu na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów w kg
ILOŚĆ ZINWENTARYZOWANEGO AZBESTU NA 100
LP.
SOŁECTWO (OBSZAR)
MIESZKAŃCÓW WYZNACZONYCH OBSZARÓW W KG
1 Będziechów
66.662,03
2 Chocim
69.266,50
3 Głuchów
61.303,22
4 Kawęczyn
50.122,53
5 Marcinów
107.290,44
6 Milejów
97.551,60
7 Młodzianów
41.041,84
8 Nowy Świat
67.600,00
9 Tokary Pierwsze
48.001,21
10 Żdżary
68.092,54
ŚREDNIA DLA GMINY
66.555,01
Źródło: opracowanie własne

Najwyższe wartości wskaźnika odnotowano w sołectwach Będziechów, Chocim, Marcinów,
Milejów, Nowy Świat i Żdżary. Do wyznaczenia wskaźnika posłużono się danymi z istniejącego
lokalnego dokumentu środowiskowego, tzn. Programu usuwania azbestu – warto zauważyć,
że tenże program przewiduje zadania do realizacji, dlatego ich nie powtarzano.
W16 – LICZBA NIERUCHOMOŚCI BEZ KANALIZACJI ZBIORCZEJ NA 100 MIESZKAŃCÓW
WYZNACZONYCH OBSZARÓW
Kolejnym wskaźnikiem, którym posłużono się do zbadania sfery środowiskowej jest liczba
nieruchomości bez kanalizacji zbiorczej na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów
w 2016 r.

62

Tabela 24 Liczba nieruchomości bez kanalizacji na 100 osób wyznaczonych obszarów
LICZBA NIERUCHOMOŚCI BEZ KANALIZACJI
LP.
SOŁECTWO (OBSZAR)
ZBIORCZEJ NA 100 OSÓB WYZNACZONYCH
OBSZAROW
1 Będziechów
27,12
2 Chocim
25,38
3 Głuchów
27,13
4 Kawęczyn
29,30
5 Marcinów
34,56
6 Milejów
37,72
7 Młodzianów
32,65
8 Nowy Świat
42,05
9 Tokary Pierwsze
37,46
10 Żdżary
30,85
ŚREDNIA DLA GMINY
29,53
Źródło: opracowanie własne

Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Kawęczyn jest nowa i jeszcze niedostatecznie rozwinięta,
która wymaga ciągłej rozbudowy. W 2016 roku sieć składała się z odcinków o łącznej długości
17,9 km. Jak widać na wyznaczonych obszarach nagorzej sytuacja przedstawia się
w sołectwach: Marcinów, Milejów, Młodzianów, Nowy Świat, Tokary Pierwsze i Żdżary.
W17 – WSKAŹNIK JAKOŚCIOWY OPISUJĄCY SFERĘ ŚRODOWISKOWĄ NA PODSTAWIE
SPOTKAŃ

KONSULTACYJNYCH,

A

TAKŻE

SPOTKAŃ

ZESPOŁU

DS.

REWITALIZACJI,

PRZEPROWADZONYCH WIZJI LOKALNYCH ORAZ DOSTĘPNYCH DANYCH STATYSTYCZNYCH
W przypadku sfery środowiskowej brak możliwości zdobycia szczegółowych danych
analitycznych utrudnia wyznaczenie wskaźników. Z tego powodu zdecydowano się skorzystać
ze wskaźnika jakościowego stworzonego w oparciu o informacje uzyskane na podstawie
spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, ich opinii oraz na podstawie dokumentów gminy
Kawęczyn.
W ten sposób zdefiniowano obszary problemowe, czyli aspekty o największej uciążliwości dla
poszczególnych obszarów. Poniżej zidentyfikowano najważniejsze problemy oraz ich
przyczyny.
Problem 1: Za największą emisję CO2 na wyznaczonych obszarach odpowiadają indywidualne
paleniska domowe zasilane najczęściej węglem.
Przyczyny problemu:


Mieszkańców nie stać na sfinansowanie wymiany instalacji grzewczej oraz ponoszenia
często wyższych kosztów eksploatacyjnych ekologicznych paliw (dotyczy wszystkich
wyznaczonych obszarów);
63



Konieczność

uzyskania

dotacji

na

zmianę

sposobu

przygotowania

c.w.u.,

wykorzystujące odnawialne źródło energii (kolektory słoneczne, pompa ciepła)
(dotyczy wszystkich wyznaczonych obszarów);


Brak jest alternatywy dla wykorzystania paliwa stałego: nie ma sieci gazowych lub sieci
ciepłowniczej (dotyczy wszystkich wyznaczonych obszarów);

Problem 2: Znaczący udział w emisji zanieczyszczeń do powietrza ma transport prywatny
Przyczyny problemu:


Uwarunkowania geograficzne sprawiają, iż przez gminę przebiegają droga krajowa
i droga wojewódzka (Tokary Pierwsze, Głuchów, Żdżary);



Ruch samochodowy na drogach jest znaczny i według prognozy do roku 2020 będzie
rósł (Kawęczyn, Tokary Pierwsze, Głuchów);



Ograniczone możliwości władz gminy na zmniejszenie natężenia ruchu poza drogami
lokalnymi.

Problem 3: Wysoka energochłonność budynków użyteczności publicznej
Przyczyny problemu:


W wielu obiektach wciąż stosowane są kotły na paliwo stałe (węgiel) o niskiej
sprawności (dotyczy wszystkich wyznaczonych obszarów);



Znacząca część obiektów wymaga termomodernizacji (Kawęczyn, Młodzianów, Tokary
Pierwsze);.



Brak instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach publicznych (dotyczy
wszystkich wyznaczonych obszarów).

3.4.3 SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA – ANALIZA WSKAŹNIKOWA
Sfera przestrzenno-funkcjonalna odgrywa istotną rolę w ocenie komfortu jakości życia
mieszkańców danego obszaru. W celu oceny sytuacji przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej
obszarów kryzysowych diagnozie poddano następujące obszary:


gminna infrastruktura społeczna,



stan techniczny obiektów budowlanych,
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W18 – LICZBA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, GMINNYCH OBIEKTÓW KULTURALNYCH
I SPORTOWYCH W JEDNOSTKACH URBANISTYCZNYCH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W STANIE
KRYZYSOWYM W PRZELICZENIU NA 100 MIESZKAŃCÓW
Rozwój gminy zależy także od umiejętności gospodarowania zasobami i od tego, jak władze
gminy będą wykorzystywały swoje mocne strony w tym zakresie. Infrastruktura społeczna
obejmuje zadania z zakresu oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i sportu,
niezbędne do funkcjonowania lokalnej społeczności.
Ze względu na istotność kwestii zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie oświaty
i kultury, na potrzeby diagnozy w odniesieniu do infrastruktury społecznej, przyjęto wskaźnik
dostępności placówek oświatowych i gminnych obiektów kulturalnych i sportowych
w przeliczeniu na liczbę mieszkańców danej jednostki urbanistycznej.
Tabela 25 Liczba placówek oświatowych, gminnych obiektów kulturalnych i sportowych w jednostkach
urbanistycznych, znajdujących się w stanie kryzysowym w przeliczeniu na 100 mieszkańców
LICZBA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, GMINNYCH
OBIEKTÓW KULTURALNYCH I SPORTOWYCH W
LP.
SOŁECTWO (OBSZAR)
JEDNOSTKACH URBANISTYCZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W
STANIE KRYZYSOWYM NA 100 MIESZKAŃCÓW
1 Będziechów
0,34
2 Chocim
0,00
3 Głuchów
0,23
4 Kawęczyn
0,92
5 Marcinów
0,00
6 Milejów
0,71
7 Młodzianów
2,04
8 Nowy Świat
0,00
9 Tokary Pierwsze
1,21
10 Żdżary
0,51
ŚREDNIA DLA GMINY
0,58
Źródło: opracowanie własne

Pod względem dostępności do obiektów oświatowych, kulturalnych i sportowych na
obszarach kryzysowych sytuacja najgorzej prezentuje się w sołectwie Będziechów, Chocim,
Głuchów, Marcinów, Nowy Świat i Żdżary. Najwięcej obiektów kulturalnych i sportowych
znajduje się w Kawęczynie co jest oczywiste ze względu na to, że jest to centrum gminy.
Odbywają się tu najważniejsze wydarzenia i imprezy dla społeczności całej gminy. Można
wykorzystać centralne położenie miejscowości i dużą dostępność placówek kulturalnych
i sportowych do przeprowadzania różnych działań integracyjnych i aktywizujących
mieszkańców nie tylko obszarów określonych jako kryzysowe ale również z pozostałych
sołectw gminy.
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W19 – WSKAŹNIK JAKOŚCIOWY OPISUJĄCY SFERĘ PRZESTRZENNO-FUNKCONALNĄ NA
PODSTAWIE SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH, A TAKŻE SPOTKAŃ ZESPOŁU DS. REWITALIZACJI,
PRZEPROWADZONYCH WIZJI LOKALNYCH ORAZ DOSTĘPNYCH DANYCH STATYSTYCZNYCH
W przypadku sfery przestrzenno-funkcjonalnej także zdecydowano się na wykorzystanie
wskaźnika jakościowego, ze względu na brak możliwość pozyskania danych, dzięki którym
można wyznaczyć odpowiednie wskaźniki. Sferę przestrzenno-funkcjonalną zdiagnozowano
na podstawie spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, ich opinii oraz na podstawie
dokumentów strategicznych gminy Kawęczyn.
Mieszkańcy w toku konsultacji wskazali, że We wsi Tokary Pierwsze istnieje obiekt starej
szkoły. Ze względu na rosnącą potrzebę działań na rzecz osób starszych nadaje się on na
przystosowanie do takich funkcji. Stworzenie takiego miejsca służącego włączeniu
społecznemu zwłaszcza osób starszych bardzo przysłużyłoby się mieszkańcom tego obszaru
a także pozostałych obszarów gminy. Należy przewidzieć dostęp dla osób niepełnosprawnych
(jedyny Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się w Młodzianowie), a bliskość Szkoły
Podstawowej daje szanse na integrację osób starszych z młodzieżą.
Uczestnicy konsultacji zwrócili także uwagę na to, że w Kawęczynie znajduje się sala wiejska,
która wymaga remontu, a także poprawy efektywności energetycznej. Należałoby
przygotować projekt remontu lub podjąć inne działania zapewniające miejsce spotkań
w Kawęczynie. Podobnie w Tokarach Pierwszych znajduje się niszczejąca sala wiejska.
Działanie może być skoordynowane z remontem budynku starej szkoły tak, aby mieć dostępne
sale na potrzeby mieszkańców.
Zauważono, że we wszystkich (poza Kawęczynem) miejscowościach wskazanych jako
kryzysowe brakuje „miejsc spotkań” służących mieszkańcom, zarówno dorosłym jak
i dzieciom. Gmina dysponuje na terenie wsi terenami, na którym można rozbudować takie
obiekty. W ramach przeprowadzanych działań mieszkańcy wskazują, że najbardziej potrzebują
placów zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznych, wiat rekreacyjnych, stanowisk do grillowania
itp., a w Głuchowie terenu przystosowanego do treningu drużyn pożarniczych.
Podsumowując na obszarach wyznaczonych jako kryzysowe, w sferze przestrzennofunkcjonalnej zdiagnozowano następujące problemy:
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Niewielka liczba placówek oświatowych,

gminnych obiektów kulturalnych

i sportowych na diagnozowanych obszarach,


Zły stan techniczny budynków użyteczności publicznej szczególnie w Tokarach
Pierwszych i Kawęczynie.

3.4.4 SFERA TECHNICZNA – ANALIZA WSKAŹNIKOWA
W20 – LICZBA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SPRZED 1989 ROKU W PRZELICZENIU NA 100
MIESZKAŃCÓW WYZNACZONYCH OBSZARÓW
Wskaźnikiem użytym do oceny poziomu rozwoju wyznaczonych obszarów w sferze technicznej
jest wiek budynków mieszkaniowych, który pozwala w sposób przybliżony na dokonanie
oceny potencjalnych potrzeb remontowych budynków w zakresie ich ocieplenia, modernizacji
elementów konstrukcji czy też instalacji.
Tabela 26 Liczba budynków mieszkalnych sprzed 1989 roku w przeliczeniu na 100 mieszkańców wyznaczonych
obszarów
LICZBA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SPRZED 1989 ROKU
LP.
SOŁECTWO (OBSZAR)
W PRZELICZENIU NA 100 MIESZKAŃCÓW
WYZNACZONYCH OBSZARÓW
1 Będziechów
24,41
2 Chocim
20,30
3 Głuchów
24,14
4 Kawęczyn
30,04
5 Marcinów
29,41
6 Milejów
32,03
7 Młodzianów
25,51
8 Nowy Świat
23,86
9 Tokary Pierwsze
22,96
10 Żdżary
23,91
ŚREDNIA DLA GMINY
30,40
Źródło: opracowanie własne

Obszarem o najwyższym udziale substancji budowlanej powstałej przed 1989 r.,
przekraczającymi średni poziom dla gminy, jest sołectwo Milejów.
W21 – WSKAŹNIK JAKOŚCIOWY OPISUJĄCY SFERĘ TECHNICZĄ NA PODSTAWIE KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH, A TAKŻE SPOTKAŃ ZESPOŁU DS. REWITALIZACJI, PRZEPROWADZONYCH
WIZJI LOKALNYCH ORAZ DOSTĘPNYCH DANYCH STATYSTYCZNYCH
Ze względu na brak możliwość pozyskania większej ilości danych, dzięki którym można
wyznaczyć odpowiednie wskaźniki sferę techniczną zdiagnozowano głównie na podstawie
spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, ich opinii oraz na podstawie dokumentów
strategicznych gminy Kawęczyn. Wyznaczono wskaźnik jakościowy.
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Z rozmów z mieszkańcami wywnioskowano, że na obszarach kryzysowych brakuje
bezpiecznych ścieżek rowerowych, część chodników i jezdni jest w stanie wywołującym
zagrożenie wypadkami. Niektóre skrzyżowania wymagają podniesienia bezpieczeństwa (np.
ronda). Poprawa oświetlenia byłaby kolejnym czynnikiem podnoszącym bezpieczeństwo
mieszkańców. Wskazano również że w otoczeniu kościoła w Tokarach Pierwszych istniejący
parkan jest w bardzo złym stanie technicznym, grozi przewróceniem się i spowodowaniem
wypadku. Inne problemy w sferze technicznej, na które wskazują interesariusze to:

3.5



braki w termomodernizacji,



słaba efektywność energetyczne budynków,



brak sukcesywnej wymiany pieców,



zły stan nawierzchni dróg,



stare obwody oświetleniowe.

DELIMITACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH

Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym pod względem występowania negatywnych
zjawisk społecznych, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania
na nim ponadto co najmniej jednego z negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej,
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Do uznania obszaru gminy jako
zdegradowanego konieczna jest diagnoza stanu w zakresie sytuacji gospodarczej,
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Przyjęte wskaźniki delimitacyjne
prezentuje poniższa tabela.
Tabela 27 Wskaźniki użyte do oceny sfery środowiskowej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej
LP.
WSKAŹNIK
SFERA
LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 100 MIESZKAŃCÓW W WIEKU
W12
gospodarcza
PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZARÓW
LICZBA WYREJSTROWANYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 100
W13 MIESZKAŃCÓW W WIEKU PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZARÓW W LATACH
gospodarcza
2007-2016
WSKAŹNIK JAKOŚCIOWY OPISUJĄCY SFERĘ GOSPODARCZĄ NA PODSTAWIE SPOTKAŃ
KONSULTACYJNYCH, A TAKŻE SPOTKAŃ ZESPOŁU DS. REWITALIZACJI,
W14
gospodarcza
PRZEPROWADZONYCH WIZJI LOKALNYCH ORAZ DOSTĘPNYCH DANYCH
STATYSTYCZNYCH
ILOŚĆ ZINWENTARYZOWANEGO AZBESTU NA 100 MIESZKAŃCÓW WYZNACZONYCH
W15
środowiskowa
OBSZARÓW W KG
LICZBA NIERUCHOMOŚCI BEZ KANALIZACJI ZBIORCZEJ NA 100 MIESZKAŃCÓW
W16
środowiskowa
WYZNACZONYCH OBSZARÓW
WSKAŹNIK JAKOŚCIOWY OPISUJĄCY SFERĘ ŚRODOWISKOWĄ NA PODSTAWIE
SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH, A TAKŻE SPOTKAŃ ZESPOŁU DS. REWITALIZACJI,
W17
środowiskowa
PRZEPROWADZONYCH WIZJI LOKALNYCH ORAZ DOSTĘPNYCH DANYCH
STATYSTYCZNYCH
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W18

W19
W20

W21

LICZBA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, GMINNYCH OBIEKTÓW KULTURALNYCH I
SPORTOWYCH W JEDNOSTKACH URBANISTYCZNYCH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W STANIE
KRYZYSOWYM W PRZELICZENIU NA 100 MIESZKAŃCÓW
WSKAŹNIK JAKOŚCIOWY OPISUJĄCY SFERĘ PRZESTRZENNO-FUNKCONALNĄ NA
PODSTAWIE, A TAKŻE SPOTKAŃ ZESPOŁU DS. REWITALIZACJI, PRZEPROWADZONYCH
WIZJI LOKALNYCH ORAZ DOSTĘPNYCH DANYCH STATYSTYCZNYCH
LICZBA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SPRZED 1989 ROKU W PRZELICZENIU NA 100
MIESZKAŃCÓW WYZNACZONYCH OBSZARÓW
WSKAŹNIK JAKOŚCIOWY OPISUJĄCY SFERĘ TECHNICZĄ NA PODSTAWIE SPOTKAŃ
KONSULTACYJNYCH, A TAKŻE SPOTKAŃ ZESPOŁU DS. REWITALIZACJI,
PRZEPROWADZONYCH WIZJI LOKALNYCH ORAZ DOSTĘPNYCH DANYCH
STATYSTYCZNYCH

przestrzennofunkcjonalna
przestrzennofunkcjonalna
techniczna

techniczna

Źródło: opracowanie własne

Poniżej zestawiono w tabeli wartości poszczególnych wskaźników. Kolorem pomarańczowym
zaznaczono wartości wskazujące na sytuacje kryzysową. Oprócz tego dla sfery gospodarczej,
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej przy wskaźniku jakościowym (W14,
W17, W19 i W21) zaznaczono czy występują problemy w danych sferach (TAK – występują,
NIE – nie występują).
Tabela 28 Zestawienie wskaźników sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej
SOŁECTWO/WSKAŹNIK
W12 W13 W14
W15
W16 W17
W18
W19
W20 W21
PRZESTRZENNOSFERA
GOSPODARCZA
ŚRODOWISKOWA
TECHNICZNA
FUNKCJONALNA
Będziechów
3,78 0,27 NIE
66.662 27,12 TAK
0,34
TAK
24,41 TAK
Chocim
6,20 0,00 TAK
69.266 25,38 TAK
0,00
TAK
20,30 TAK
Głuchów
9,54 0,82 TAK
61.303 27,13 TAK
0,23
TAK
24,14 TAK
Kawęczyn
6,99 0,54 TAK
50.122 29,30 TAK
0,92
TAK
30,04 TAK
Marcinów
3,49 0,35 NIE 107.290 34,56 TAK
0,00
TAK
29,41 TAK
Milejów
4,08 0,15 NIE
97.551 37,72 TAK
0,71
TAK
32,03 TAK
Młodzianów
0,00 0,16 TAK
41.041 32,65 TAK
2,04
TAK
25,51 TAK
Nowy Świat
0,18 0,00 NIE
67.600 42,05 TAK
0,00
TAK
23,86 TAK
Tokary Pierwsze
10,14 0,60 TAK
48.001 37,46 TAK
1,21
TAK
22,96 TAK
Żdżary
6,27 0,33 NIE
68.092 30,85 TAK
0,51
TAK
23,91 TAK
Źródło: opracowanie własne

Na podstawie przeprowadzonych analiz wyznaczono obszary zdegradowane na terenie Gminy
Kawęczyn, w których oprócz negatywnych zjawisk społecznych, zdiagnozowano występowanie
negatywnych zjawisk w co najmniej jeden ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzennofunkcjonalnej lub technicznej. Przedstawia to poniższa tabela.
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Tabela 29 Zestawienie zdiagnozowanych negatywnych zjawisk wg wskaźników wszystkich badanych sfer
SOŁECTWO/SFERA

Będziechów
Chocim
Głuchów
Kawęczyn
Marcinów
Milejów
Młodzianów
Nowy Świat
Tokary Pierwsze
Żdżary

SPOŁECZNA

GOSPODARCZA

ŚRODOWISKOWA

PRZESTRZENNOFUNKCJONALNA

TECHNICZNA

KWALIFIKACJA DO
OBSZARU
ZDEGRADOWANEGO

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Źródło: opracowanie własne

Rozmieszczenie przestrzenne obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Kawęczyn
przedstawia poniższa mapa.
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Rysunek 4 Obszary zdegradowane na terenie Gminy Kawęczyn
(źródło: opracowanie własne)

Diagnoza stanu posłużyła do wyznaczenia obszarów zdegradowanych w Gminie Kawęczyn,
które mają zostać objęte „Programem rewitalizacji dla Gminy Kawczyn na lata 2017-2023”.
Łączna liczba mieszkańców i powierzchnia obszarów zdegradowanych została zestawiona
w tabeli poniżej.
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Tabela 30 Liczba mieszkańców i powierzchnia obszarów zdegradowanych
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OBSZAR
Będziechów
Chocim
Głuchów
Kawęczyn
Marcinów
Milejów
Młodzianów
Nowy Świat
Tokary Pierwsze
Żdżary
SUMA

LICZBA
MIESZKAŃCÓW

POWIERZCHNIA
[ha]

295
197
435
546
136
281
98
88
331
389
2.796

515
691
909
414
225
722
553
251
639
389
5.308

Źródło: opracowanie własne

Obszar zdegradowany w gminie Kawęczyn zajmuje powierzchnię 5.308 ha co stanowi 52,53%
powierzchni gminy. Obszar ten jest zamieszkały przez 2.796 osób co stanowi 52,09%
mieszkańców gminy.

3.6

OBSZARY REWITALIZACJI

Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się ̨ szczególną
koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju
lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się ̨ jako obszar rewitalizacji (art.
10 ustawy). Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz
zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być
podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą ̨ wspólnych granic.
Na wyznaczonych obszarach zdegradowanych Gminy Kawęczyn mieszka 52,09% mieszkańców,
a ich powierzchnia stanowi 52,53% łącznej powierzchni gminy. Synteza wyników uzyskanych
z przeprowadzonej diagnozy stanu oraz badań ilościowych i jakościowych sytuacji społecznej,
gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej w Gminie Kawęczyn,
a także oczekiwania i potrzeby lokalnej społeczności oraz zamierzenia strategiczne rozwoju
gminy, wyrażone w „Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014-2020”, pozwoliły na
wyodrębnienie obszaru rewitalizacji na terenie gminy, który cechuje się ̨ największą kumulacją
negatywnych zjawisk i problemów. Zgodnie z „Zasadami programowania i wsparcia
rewitalizacji w ramach WRPO 2014+” wykorzystano analizy, ankiety i wywiady pogłębione
z interesariuszami Programu w celu określenia obszaru, mającego istotne znaczenie dla
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rozwoju lokalnego gminy, a który powinien zostać objęty procesem rewitalizacji. Stwierdzono,
że obszar zamieszkały sołectw Chocim, Głuchów, Kawęczyn, Młodzianów i Tokary Pierwsze
będzie obszarem rewitalizacji ponieważ to w nim następuje największa koncentracja sytuacji
kryzysowych zarówno w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzennofunkcjonalnej i technicznej. Również mieszkańcy w czasie konsultacji wskazali te pięć sołectw
jako obszar najbardziej wymagający rewitalizacji. Należy zwrócić uwagę na to, że na tych
obszarach występują największe potencjały służące wyjściu z sytuacji kryzysowych i dzięki
temu procesy rewitalizacyjne, które zostaną tam przeprowadzone będą miały pozytywny
wpływ również na inne obszary i pozostałych mieszkańców gminy Kawęczyn.
Tabela 31 Liczba mieszkańców i powierzchnia wyznaczonych obszarów rewitalizacji
LP.

SOŁECTWO/SFERA

1.
2.
3.
4.
5.

Chocim
Głuchów
Kawęczyn
Młodzianów
Tokary Pierwsze
SUMA
UDZIAŁ

LICZBA
MIESZKAŃCÓW

POWIERZCHNIA
[ha]

197
435
546
98
331
1.607
29,93%

110,56
99,99
82,80
88,48
115,02
496,85
4,92%

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 5 Obszary rewitalizacji w Gminie Kawęczyn
(źródło: opracowanie własne)

We wskazanych jako obszar rewitalizacji sołectwach występuje największa koncentracja
problemów społecznych, które zostały przeanalizowane w niniejszym dokumencie.
W sołectwach Chocim i Tokary Pierwsze występuje wyższa od średniej dla gminy liczba osób
w wieku poprodukcyjnym, w sołectwach Kawęczyn i Tokary Pierwsze występuje niższa od
średniej dla gminy liczba osób w wieku przedprodukcyjnym. We wszystkich wskazanych
sołectwach występuje duża liczba osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych (wyższa od
średniej dla gminy). Również liczba osób korzystających z pomocy społecznej (z różnych
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powodów) jest bardzo wysoka. Podobnie wygląda sytuacja z liczbą imprez na terenie
wyznaczonych sołectw – jest ona niewielka. Świadczy to między innymi o małej integracji
mieszkańców i ich niskiemu zainteresowaniu sprawami gminy. Na wyznaczonych obszarach
działa niewielka liczna organizacji społecznych – niższa niż w innych obszarach gminy. Sytuacja
w edukacji także przedstawia się nieciekawie. Średnia wyników sprawdzianów szóstoklasisty
jest niższa niż średnia dla powiatu. Także interesariusze poprzez konsultacje wskazali te
obszary jako te wymagające interwencji.
W sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej również
występują problemy na wyznaczonych obszarach. Szczegółowo zostało to opisane
w powyższej diagnozie. Delimitacji do obszaru zamieszkałego tych sołectw dokonano
ponieważ na pozostałych obszarach tych sołectw nie będzie się przeprowadzać działań
rewitalizacyjnych. Z przedsięwzięć, które planuje się w niniejszym dokumencie większość
skupia się na poprawie sytuacji w sferze społecznej.

3.7

POGŁĘBIONA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje zamieszkałą część sołectw Chocim, Głuchów,
Kawęczyn, Młodzianów i Tokary Pierwsze. Zgodnie z wymogami ustawy wyznaczony obszar
rewitalizacji (obszar zamieszkały sołectw) stanowi nie więcej niż 20% powierzchni gminy oraz
jest zamieszkały przez nie więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy, tj. odpowiednio jest to
4,92% powierzchni Gminy, zamieszkiwane przez 29,93% ludności. Wybór tego obszaru ma na
celu dotarcie z projektami rewitalizacyjnymi do jak największej liczby mieszkańców i obszaru,
który tego najbardziej wymaga. Pogłębiona analiza została przeprowadzona na podstawie
wcześniejszych analiz oraz spotkań konsultacyjnych z interesariuszami. Wyznaczony obszar
rewitalizacji charakteryzuje się kumulacją problemów społecznych. Udział osób bezrobotnych
w populacji mieszkańców obszaru rewitalizacji (dotyczy to wszystkich sołectw) jest wyższy niż
średnia dla gminy, wynosząca 3,14%. Osoby długotrwale pozostające bez pracy stanowią
ponad 40% osób bezrobotnych w Głuchowie, ponad 60% w Chocimiu, Kawęczynie
i Młodzianowie oraz ponad 80% w Tokarach Pierwszych. Liczba osób długotrwale
bezrobotnych w ogólnej liczbie mieszkańców jest wyższa niż średnia dla gminy wynosząca
1,39% (najbardziej w Młodzianowie 3,13%). Wśród bezrobotnych przeważają osoby młode do
35 roku życia (ponad 56% bezrobotnych), a 58% zarejestrowanych bezrobotnych to osoby
z wykształceniem zasadniczym zawodowym i podstawowym. Bezrobocie, obok migracji
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młodych ludzi do miast, jest uznawane przez mieszkańców jako jedno z największych zagrożeń
społecznych. Na obszarze rewitalizacji powinno się podejmować działania aby zaradzić temu
zjawisku i wszelkie inicjatywy mogące przyczynić się do powstawania nowych miejsc pracy
wymagają poparcia. Bezrobotni, aby zdobyć pracę powinni być motywowani oraz mieć szansę
podnosić swoje kwalifikacje poprzez np. system szkoleń. Na wyznaczonym obszarze
rewitalizacji mieszka ponad 33% mieszkańców korzystających z pomocy społecznej
z wszystkich mieszkańców objętych tą pomocą w Gminie. Najwięcej osób korzysta z pomocy
z powodu niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby oraz bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych. Na obszarze rewitalizacji znajduje się wiele miejsc/budynków
nieprzystosowanych dla osób starszych i niepełnosprawnych. Szczególnie sale wiejskie
w Kawęczynie i Tokarach Pierwszych a także inne budynki użyteczności publicznej
w poszczególnych sołectwach. Są to miejsca, z których te osoby korzystają w pierwszej
kolejności. Wymagają one przystosowania dla osób starszych i niepełnosprawnych. Jeśli
budynki te zostaną odpowiednio wyremontowane mogą służyć jako miejsca spotkań dla osób
bezrobotnych, starszych, dzieci i młodzieży. Mogą się tu odbywać wszelkiego rodzaju
spotkania, warsztaty czy też imprezy integracyjne. W Młodzianowie znajduje się Dom
Samopomocy – tu mogą także mogą odbywać się wszelkiego rodzaju zajęcia integracyjne (np.
dla osób niepełnosprawnych) i aktywizujące dające korzyść nie tylko mieszkańcom obszarów
rewitalizacji. W Chocimiu i Tokarach Pierwszych zauważalna jest duża (ponad średnią dla
gminy) liczba osób w wieku poprodukcyjnym.

Mieszkańcy w konsultacjach wskazują na

potrzebę stworzenia działań/programów wspierających osoby starsze aby nie zostały
wykluczone społecznie. Można organizować dla nich wszelkiego rodzaju spotkania czy
warsztaty np. komputerowe pozwalające im łatwiej odnaleźć się w świecie pełnym
technologii. Takie zajęcia mogłyby pomóc im w integracji z innymi mieszkańcami obszarów
rewitalizowanych np. z młodzieżą. W Kawęczynie i Tokarach Pierwszych zauważalny jest
problem małej liczby osób w wieku przedprodukcyjnym. Stanowią one tylko nieco ponad 18%
wszystkich mieszkańców tych sołectw. W sołectwie Głuchów i Tokary Pierwsze wydaje się
najwięcej niebieskich kart z całego obszaru rewitalizacji (powyżej średniej dla gminy). Z kolei
najwięcej przestępstw popełnianych na terenie obszaru rewitalizacji ma miejsce w Kawęczynie
i Głuchowie. Przestępstwa to głównie kradzieże, włamania i uszkodzenia mienia. Na obszarze
rewitalizacji popełniono prawie 60% przestępstw z ogółu przestępstw popełnionych w gminie.
Zagospodarowanie przestrzeni czy oświetlenie dróg może w istotny sposób wyeliminować te
niekorzystne zjawiska (można od razu wymienić oświetlenie na energooszczędne). Na
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wyznaczonym obszarze rewitalizacji zauważalna jest niska integracja mieszkańców oraz brak
miejsc gdzie mieszkańcy mogliby tę integrację pogłębiać – szczególnie brakuje miejsc
przystosowanych dla starszych i niepełnosprawnych. Mieszkańcy wskazywali, że generalnie
brakuje miejsc gdzie można by się spotkać, porozmawiać i miło spędzić czas. Gmina dysponuje
na terenie obszaru rewitalizacji miejscami, na którym można rozbudować takie obiekty.
W ramach przeprowadzanych działań mieszkańcy wskazują, że najbardziej potrzebują placów
zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznych, wiat rekreacyjnych, stanowisk do grillowania itp.,
a w Głuchowie terenu przystosowanego do treningu drużyn pożarniczych. Udostępnienie
takich miejsc z pewnością zwiększy integrację społeczną oraz poprawi bezpieczeństwo na
obszarze rewitalizacji. Na podstawie konsultacji społecznych stwierdzono także, że problemem
który występuje w gminie jest niskie zaangażowanie społeczne mieszkańców (w sprawy
gminy). Niezbędna jest zatem aktywizacja i integracja lokalnej społeczności poprzez
stworzenie odpowiednich programów i działań. Kolejnym problemem, który można zauważyć
w na zdiagnozowanych obszarach to niski poziom edukacji szczególnie w obwodach szkolnych
szkół w Tokarach Pierwszych i Kawęczynie W szkołach tych powinno zorganizować się
dodatkowe zajęcia wyrównawcze, powinna zostać zapewniona specjalistyczna pomoc
uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, można m. in. doposażyć sale komputerowe
w celu lepszego przygotowania uczniów do przyszłego wejścia na rynek pracy. Mieszkańcy
sołectwa Głuchów wskazali podczas konsultacji potrzebę organizacji letnich półkolonii dla
drużyn pożarniczych. Miejscowa OSP ma duże sukcesy na polu zawodów związanych
z pożarnictwem. Takie kolonie mogłyby przyczynić się do zwiększenia integracji wśród
najmłodszych mieszkańców sołectwa Głuchów a także innych sołectw z obszaru rewitalizacji.
Ponadto w wybranym obszarze wystąpiły także niekorzystne zjawiska w sferze gospodarczej,
środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej i technicznej. Rynek pracy w na obszarze
rewitalizacji jest rozdrobniony, to przede wszystkim handel, rolnictwo i budownictwo. Nie ma
dużych zakładów przemysłowych dających zatrudnienie wielu pracownikom. Istniejące firmy
są niewielkie, kilkuosobowe, najczęściej rodzinne. Brak zakładów pracy o znacznym potencjale
wytwórczym, brak inicjatyw w zakresie tworzenia dużych zakładów pracy oraz niedostateczne
wykorzystanie terenów pod przemysł powodują utrzymujące się bezrobocie. Stosunkowo
niska jest przedsiębiorczość mieszkańców, przejawiająca się chęcią prowadzenia własnej
działalności gospodarczej. Mieszkańcy wskazują ponadto na brak miejsc gdzie mogłyby
odbywać się np. szkolenia aktywizujące (Chocim). Należy przygotować miejsca i programy
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doszkalające i aktywizujące mieszkańców. Wzrost przedsiębiorczości na terenie rewitalizacji
spowoduje spadek bezrobocia oraz liczby osób korzystających z pomocy społecznej.
Część dróg gminnych w obszarze rewitalizacji jest w złym stanie technicznym, brakuje
chodników, miejsc parkingowych i ścieżek rowerowych, które w znacznym stopniu
poprawiłyby jakość komunikacji oraz bezpieczeństwo na tych obszarach. Konieczność poprawy
stanu dróg gminnych na obszarze rewitalizacji jest jednym z najważniejszych problemów
wymagających rozwiązania, który jest postrzegany przez lokalne społeczeństwo jako ważny
czynnik określający standard życia. Dużą przeszkodą dla mieszkańców obszaru rewitalizacji są
bariery architektoniczne, które utrudniają funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Innym
problemem, który wskazali uczestnicy konsultacji jest wysoka energochłonność budynków
użyteczności publicznej. W wielu obiektach wciąż stosowane są kotły na paliwo stałe (węgiel)
o niskiej sprawności. Znacząca część obiektów wymaga termomodernizacji (m. in.
w Kawęczynie, Młodzianowie i Tokarach Pierwszych). Mieszkańcy sołectwa Głuchów wskazali
na potrzebę modernizacji budynku OSP, w celu umożliwienia organizacji w przyszłości zajęć
i działań dla dzieci i młodzieży. Remontów wymagają w szczególności toalety i pomieszczenia
socjalne.
Wnioski płynące z partycypacji społecznej interesariuszy Programu rewitalizacji pokrywają się
z opracowaną diagnozą stanu tym bardziej, że sami mieszkańcy uczestniczyli w jej
opracowaniu. Jako mocne strony rozwoju na terenach rewitalizowanych mieszkańcy uznawali
najczęściej stosunki sąsiedzkie, poczucie bezpieczeństwa, czy też dostęp do sklepu
z podstawowymi artykułami. Z kolei słabe strony obszarów rewitalizacji we wskazaniach
ankietowanych to brak ścieżek rowerowych, stan chodników oraz stan budynków należących
do gminy. Więcej informacji na temat prowadzonych konsultacji i uzupełnienia pogłębionej
diagnozy znajduje się rozdziale 8.
Mając na uwadze powyższe, stwierdzono, iż zamieszkały obszar sołectw Chocim, Głuchów,
Kawęczyn, Młodzianów i Tokary Pierwsze posiada wszystkie cechy obszaru rewitalizacji
i dlatego powinien stanowić obszar rewitalizacji. Pogłębiona diagnoza wskazanego obszaru
rewitalizacji potwierdza wyniki diagnozy przygotowanej dla gminy. Warto zauważyć, że
rewitalizacja wskazanego obszaru będzie promieniować na całą gminę i służyć mieszkańcom
nie tylko obszaru rewitalizacji.
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4 WIZJA I CELE PROGRAMU REWITALIZACJI
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4.1

WIZJA STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI

Wizja i uporządkowany system celów rewitalizacji stanowią spójną całość. Każdy z celów
rewitalizacji w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości przyczyniać się będzie do realizacji
określonego fragmentu wizji oraz – wizji jako całości.
Ważne przy określaniu wizji było poznanie oczekiwań społeczeństwa wobec zamierzonej
rewitalizacji danego obszaru – dotyczy to zarówno mieszkańców i użytkowników obszaru
rewitalizacji, jak i wszystkich, na których będą mieć wpływ podjęte działania rewitalizacyjne.
Przeprowadzone spotkania z mieszkańcami oraz badanie ankietowe wskazały najbardziej
oczekiwane efekty procesu rewitalizacji, na podstawie których sformułowano wizję obszaru
rewitalizacji.
WIZJA OBSZARU PO REWITALIZACJI:
Obszar rewitalizacji jest atrakcyjnym miejscem o wysokiej jakości życia. Obszar ten dorównuje
rozwojem społecznym i gospodarczym pozostałym terenom gminy Kawęczyn. Infrastruktura
społeczna i bogata oferta aktywizacji społecznej i zawodowej pozwala mieszkańcom
(w szczególności dzieciom, młodzieży i seniorom) wsi objętych rewitalizacją na rozwój osobisty
Obszar ten rozwija się w sposób zrównoważony, przy udziale mieszkańców otwartych na
zmianę, o kwalifikacjach dostosowanych do rynku pracy

4.2

CELE PROGRAMU REWITALIZACJI I WYZNACZONE KIERUNKI DZIAŁAŃ

Cele rewitalizacji powinny być wybrane tak, aby implikowały następnie kierunki działań
służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk ujawnionych w diagnozie
(negatywnych zjawisk społecznych i nakładających się na nie innych negatywnych zjawisk).
W niniejszym Programie definiuje się dwa cele strategiczne, dla każdego z nich określa się
kierunki i przyporządkowuje przedsięwzięcia.
Wizja i pogłębiona analiza obszaru rewitalizacji pozwoliła sformułować następujące cele
i kierunki działań na obszarze rewitalizacji:
CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego:


Działania rozwijające i wspierające aktywność mieszkańców we wszystkich grupach
wiekowych;
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Sprzyjanie rozwojowi przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji.

CEL STRATEGICZNY 2: Wykorzystanie potencjałów infrastrukturalnych w celu podniesienia
jakości życia na obszarze rewitalizacji:


Przystosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców;



Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców na obszarze rewitalizacji.

Cel strategiczny I skupia się na działaniach „miękkich”, prospołecznych mających redukować
niekorzystne trendy. Cel obejmuje działania wspomagające osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym i działania wspierające przedsiębiorczość. Realizacja celu opierała się będzie na
współpracy Urzędu Gminy z innymi jednostkami administracyjnymi, instytucjami społecznymi
oraz organizacjami pożytku publicznego i inicjatywami oddolnymi mieszkańców.
Cel strategiczny II skupia się na działaniach inwestycyjnych ukierunkowanych na rozwój
infrastruktury, służącej włączeniu społecznemu i integracji mieszkańców. Obejmuje działania
w obiektach istniejących, służące zmianie i uzupełnieniu ich funkcjonalności, poprawie
efektywności energetycznej.
W dalszych rozdziałach zostanie wykazana komplementarność poszczególnych przedsięwzięć.
Wszystkie cele będą realizowane z dbałością o środowisko. Zgodnie z nowoczesnym poglądem
środowisko to także antroposfera. Gmina powinna być inicjatorem i wzorcem takich działań
dla wszystkich jego mieszkańców, bowiem trudno oczekiwać dbałości o środowisko od nich,
jeśli samorząd nie stanowi wzoru takich działań.
Układ celów strategicznych Programu należy traktować jako stały w całym okresie jego
obowiązywania. W miarę możliwości powinien on także być utrzymany w kolejnym programie
opracowywanym na okres po 2023 roku.

4.3

OPIS POWIĄZAŃ PROGRAMU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI
I PLANISTYCZNYMI W TYM DOKUMENTAMI GMINY

W ramach Programu Rewitalizacji będą realizowane cele ogólne i szczegółowe wpisujące się
w dokumenty strategiczne kraju, województwa, powiatu i gminy.
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4.3.1 POWIĄZANIA Z DOKUMENTAMI KRAJOWYMI
Tabela 32 Powiązania PR z krajowymi dokumentami strategicznymi
LP.

DOKUMENT

MISJA/CEL/PRIORYTET/DZIAŁANIE

1.

Narodowy Plan
Rewitalizacji 2022

Głównym celem NPR jest poprawa warunków rozwoju
obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym,
społecznym, kulturowym i gospodarczym. Realizacji tego
celu służyć będzie tworzenie korzystnych warunków dla
prowadzenia rewitalizacji w Polsce i położenie nacisku na
holistyczne, zintegrowane podejście do prowadzenia takich
działań.
Cel strategiczny: Efektywne wykorzystywanie specyficznych
regionalnych i innych terytorialnych potencjałów
rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu,
zatrudnienia
i spójności w horyzoncie długookresowym.
Cel regionalny 1: Wspomaganie wzrostu konkurencyjności
regionów („konkurencyjność”).
Kierunki działań:
 Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania
procesów rozwojowych i zwiększania ich absorpcji
poza miastami wojewódzkimi;
 Budowa podstaw konkurencyjności województw –
działania tematyczne.
Cel regionalny 2: Budowanie spójności terytorialnej
i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych
(„spójność”);
Kierunki działań:
 Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym
poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług
warunkujących możliwości rozwojowe;
 Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych
obszarów tracących dotychczasowe funkcje
społeczno-gospodarcze.
Cel regionalny 3: Tworzenie warunków dla skutecznej,
efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych
ukierunkowanych terytorialnie („sprawność”).
Kierunki działań:
 Wspomaganie budowy kapitału społecznego dla
rozwoju regionalnego w oparciu o sieci współpracy
między różnymi aktorami polityki regionalnej.
Cel główny: Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów
mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności
w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i
terytorialnym
Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz
silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną
Obszar: Rozwój innowacyjnych firm
Obszar: Małe i średnie przedsiębiorstwa
Obszar: Kapitał dla rozwoju
Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie wrażliwy i
terytorialnie zrównoważony
Obszar: Spójność społeczna
Obszar: Rozwój zrównoważony terytorialnie
Cel szczegółowy III – Skuteczne państwo i instytucje służące
wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu

2.

3.

Krajowa Strategia
Rozwoju
Regionalnego
2010-2020:
Regiony, Miasta,
Obszary Wiejskie

Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego
Rozwoju do roku
2020 (z
perspektywą do
2030 r.)

ODPOWIADAJĄCE
CELE PR DLA GMINY
KAWĘCZYN

CEL STRATEGICZNY 1
CEL STRATEGICZNY 2

CEL STRATEGICZNY 1
CEL STRATEGICZNY 2

CEL STRATEGICZNY 1
CEL STRATEGICZNY 2
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Obszar: Prawo w służbie obywatelom i gospodarce
Obszar: Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie
rozwojem
Obszar: E-państwo
Obszar: Finanse publiczne
Obszar: Efektywność wykorzystania środków UE
Źródło: opracowanie własne

4.3.2 POWIĄZANIA Z DOKUMENTAMI WOJEWÓDZKIMI I POWIATOWYMI
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DO 2020 ROKU. WIELKOPOLSKA
2020
Wizja rozwoju określona w „Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku.
Wielkopolska 2020” to: Wielkopolska 2020 roku, w wyniku stopniowego osiągania celów
strategii ma być regionem inteligentnym, innowacyjnym i spójnym. Celem generalnym
Strategii jest efektywne wykorzystanie potencjałów rozwojowych na rzecz wzrostu
konkurencyjności województwa, służące poprawie jakości życia mieszkańców w warunkach
zrównoważonego rozwoju. Niniejszy PR jest spójny z kierunkami działań wyznaczonymi
w „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020”,
a z punktu widzenia realizacji zamierzeń rewitalizacyjnych w Gminie Kawęczyn istotne są
zapisy, dotyczące celów strategicznych i operacyjnych, wśród których wskazano:


poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu,



poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami,



lepsze zarządzanie energią,



zwiększenie spójności województwa,



wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu,



wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia,



zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa,

W Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku za jedną ze słabych stron
województwa uznano istnienie obszarów i miast wymagających rewitalizacji oraz dużą
powierzchnię obszarów zdegradowanych. Wśród zagrożeń wymienia się marginalizację
obszarów i ośrodków o niższej konkurencyjności, a także grup o najniższym wykształceniu,
upośledzonych pod względem społecznym, fizycznym i psychicznym, wzrost patologii
społecznych, liczne grupy i środowiska zagrożone wykluczeniem.
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Z punktu widzenia działań rewitalizacyjnych w województwie wielkopolskim kluczowy jest cel
5.4. Wsparcie terenów wymagających restrukturyzacji, odnowy i rewitalizacji. W Strategii
stwierdzono, że należy opracować kompleksowe programy odnowy, które będą obejmowały
inwestycje w infrastrukturę techniczną i społeczną, projekty aktywizacji gospodarczej
i projekty edukacyjne. Wskazano następujące kierunki działań przez które cel ten powinien
być realizowany:


Kompleksowe, zintegrowane programy rewitalizacji obejmujące instrumenty
stosowane w ramach innych celów, ukierunkowane na specyficzną sytuację na tych
obszarach;



Modernizacja oraz lepsze wykorzystanie linii wąskotorowych regionu dla
potrzeb turystyki.

Ponadto istotne z punktu widzenia realizacji zamierzeń rewitalizacyjnych w Gminie Kawęczyn
są przedsięwzięcia wpisujące się w cele wyznaczone w Strategii rozwoju województwa
wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020 tj.:


Zwiększenie spójności sieci drogowej (cel operacyjny 1.1) – przedsięwzięcie U.2.5
wpisuje się w ten cel operacyjny. Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji
poprzez modernizację dróg gminnych, ścieżek rowerowych i chodników wpisują się
w ten cel.



Ochrona krajobrazu (cel operacyjny 2.2) – przedsięwzięcia „twarde” określone w PR
wpisują się w ten cel operacyjny, wszystkie działania będą przeprowadzane z dbałością
o środowisko, uwzględniając kwestie krajobrazowe.



Ograniczenie emisji substancji do atmosfery (cel operacyjny 2.5) – przedsięwzięcia
określone w PR (U.2.5, U.2.4, 2.1) będą realizować kierunki działań tego celu
operacyjnego poprzez eliminację niskiej emisji, promocję niskoemisyjnych form
transportu czy też modernizacje źródeł ciepła i termomodernizację obiektów.



Optymalizacja

gospodarowania

energią

(cel

operacyjny

3.1)

–

poprzez

termomodernizację obiektów (przedsięwzięcia U.2.4, 2.1) będą realizowane kierunki
działań określone dla tego celu strategicznego.


Wsparcie ośrodków lokalnych (cel operacyjny 5.1) – wszystkie przedsięwzięcia PR
wpisują się w kierunki określone dla tego celu m. in. ograniczenie wykluczenia
cyfrowego (przedsięwzięcie 1.3), wsparcie lokalnej gospodarki (przedsięwzięcie 1.5).
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Rozwój obszarów wiejskich (cel operacyjny 5.2) – podobnie jak w przypadku powyżej,
wszystkie przedsięwzięcia PR wpisują się w kierunki wyznaczone dla tego celu np.
przeciwdziałanie procesom migracyjnym – odpowiedzią na ten kierunek są np.
przedsięwzięcia 1.1, 1.2, U.1.7 zwiększające integrację i przywiązanie mieszkańców do
ich miejsca zamieszkania, zachęcające do pozostania w gminie.



Aktywizacja

obszarów

o

najniższym

stopniu

rozwoju

i pogarszających

się

perspektywach rozwojowych (cel operacyjny 5.3) – wszystkie przedsięwzięcia PR
wpisują się w ten cel.


Zwiększenie dostępności do podstawowych usług publicznych (cel operacyjny 5.5) –
przedsięwzięcia w PR dotyczące poprawy sytuacji mieszkańców (czyli wszystkie)
wpisują się w kierunki określone dla tego celu operacyjnego np. wspieranie
zaangażowania podmiotów gospodarki społecznej w realizację usług publicznych.



Wsparcie terenów o wyjątkowych walorach środowiska kulturowego (cel operacyjny
5.6) – przedsięwzięcia PR wpisują się w ten cel poprzez np. rozbudowę biblioteki (2.2).



Doskonalenie kadr gospodarki (cel operacyjny 6.7) – przedsięwzięcia określone w PR
realizują kierunki zakładane dla tego celu np. wsparcie edukacji wzmacniającej
zdolności samozatrudnienia lub rozwój doradztwa w zakresie zmiany lub modyfikacji
działalności gospodarczej, w kierunku zwiększenia innowacyjności (przedsięwzięcie
1.5)



Rozwój gospodarki społecznej (cel operacyjny 6.11) – przedsięwzięcia PR wpisują się
w ten

cel

wspierając

założenia

ekonomii

społecznej

poprzez

organizację

najróżniejszych warsztatów, zajęć, spotkań zwiększających integrację, solidarność
i wspierające lokalną społeczność.


Rozwój „srebrnego” sektora gospodarki (cel operacyjny 6.12) – wiele przedsięwzięć PR
dotyczy osób starszych (np. 1.2, 1.3). Dzięki nim jakość życia seniorów zostanie
poprawiona co wpisuje się w ten cel operacyjny.



Rozwój biznesu i usług zdrowotnych (cel operacyjny 6.13) – przedsięwzięcia związane
z seniorami (1.2, 1.3) czy też z domem samopomocy w Młodzianowie (1.4), a także
związane z rozbudową infrastruktury dla promocji zdrowego stylu życia np. ścieżki
rowerowe (U.2.5) wspierają kierunki określone w tym celu.

85



Promocja przedsiębiorczości i zatrudnialności (cel operacyjny 7.3) – przedsięwzięcia
określone w PR poprzez działania związane z dokształcaniem, poszerzaniem
kompetencji czy promocją przedsiębiorczości np. U.1.8, 1.5 wpisują się w ten cel.



Rozwój oraz promocja postaw kreatywnych i innowacyjnych (cel operacyjny 7.4) –
w zasadzie wszystkie „miękkie” przedsięwzięcia spełniają założenia tego celu. Poprzez
organizację spotkań, pikników, zajęć dla mieszkańców OR (z różnych grup wiekowych)
wpływa się na stymulowanie ich kreatywności i przedsiębiorczości.



Rozwój kształcenia ustawicznego (cel operacyjny 7.6) – poprzez organizację różnych
spotkań doszkalających czy też warsztatów dla n. seniorów wspiera się ideę uczenia się
przez całe życie. Przedsięwzięcia określone w PR spełniają założenia tego celu.



Wzmacnianie aktywności zawodowej (cel operacyjny 8.1) – przedsięwzięcie 1.5
wspiera aktywizację zawodową osób niepracujących oraz poszukujących pracy a także
wyrównuje szanse różnych grup społeczno-demograficznych (również przedsięwzięcie
1.3).



Poprawa sytuacji i przeciwdziałanie zagrożeniom demograficznym (cel operacyjny 8.2),
Promocja zdrowego stylu życia (cel operacyjny 8.4) – wiele przedsięwzięć
rewitalizacyjnych określonych w PR wspiera rozwój systemu usług adresowanych do
niesamodzielnych osób starszych.



Wzmacnianie włączenia społecznego (cel operacyjny 8.5) – w PR w ramach
przedsięwzięć określono działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu,
budujące nową jakość pomocy społecznej (np. 1.2, 1.3, 1.4)



Wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej (cel operacyjny 8.6) – podobnie jak
wyżej PR wspiera system usług społecznych (np. przedsięwzięcia (np. 1.2, 1.3, 1.4))



Kształtowanie skłonności mieszkańców do zaspokajania potrzeb wyższego rzędu (cel
operacyjny 8.7) – wiele przedsięwzięć zachęca, wspiera mieszkańców do czynnego
udziału w życiu kulturalnym całej gminy (np. przedsięwzięcia 1.1, 1.2, 2.2)



Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego (cel operacyjny
8.8) – podobnie jak wyżej PR poprzez przedsięwzięcia rewitalizacyjne wspiera edukację
obywatelską, wzmacnia świadomość lokalna i regionalną, promuje aktywności na rzecz
lokalnej społeczności czy też rozwija infrastrukturę instytucji trzeciego sektora
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Ochrona zasobów, standardu i jakości życia rodziny (cel operacyjny 8.9) – wszystkie
„miękkie” przedsięwzięcia PR wpisują się w ten cel operacyjny poprze wzmacnianie
i wsparcie rodzin z OR.



Ochrona i utrwalanie dziedzictwa kulturowego (cel operacyjny 8.10) – poprzez
realizację przedsięwzięć np. 1.1, 1.2 promowana będzie regionalna i lokalna kultura,
wzmacniana i utrwalana tożsamość mieszkańców.



Poprawa warunków mieszkaniowych (cel operacyjny 8.11) w ramach przedsięwzięcia
2.2 zostanie stworzone mieszkanie dla samotnej matki.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Celem Planu jest zrównoważony rozwój przestrzenny regionu jako jedna z podstaw wzrostu
poziomu życia mieszkańców. Realizacja tego celu opiera na dwóch celach szczegółowych:


dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku,



zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa.

Zgodnie z wytycznymi polityki przestrzennej, Gmina Kawęczyn znajduje się w następujących
strefach zróżnicowanej polityki przestrzennej województwa:


strefie wielofunkcyjnego rozwoju terenów otwartych – obejmującej tereny
o warunkach niesprzyjających intensywnej produkcji rolnej, niekwalifikujące się ̨ dla
rekreacji o ponadlokalnym znaczeniu, położone na uboczu głównych tras
komunikacyjnych i tym samym o ograniczonych szansach na rozwój działalności
gospodarczej. Bez wsparcia z zewnątrz gminy położone w tych strefach, nie są w stanie
przełamać bariery opóźnienia cywilizacyjnego, gospodarczego i technicznego.
Oprócz rolnictwa – obecnie głównej gałęzi gospodarki, konieczne jest wspieranie
pozarolniczej

działalności

produkcyjnej

i

usługowej,

aktywizacji

lokalnego

potencjału, kulturowego i społecznego, w tym z wykorzystaniem lokalnych
zasobów środowiska przyrodniczego.


strefie wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego – powinno się prowadzić do
pobudzenia aktywności gospodarczej i społecznej tych terenów. Za priorytety działań
uznaje się: wspieranie inicjatyw lokalnych, zmierzających do poprawy standardów życia
oraz likwidację bezrobocia, pomoc w ubieganiu się o środki na inwestycje, w tym
szczególnie te związane z gospodarką komunalną oraz komunikacją, działania na rzecz
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wzrostu innowacyjności. w tym szczególnie tworzenie platform współpracy między
ośrodkami naukowymi a działami gospodarki wdrażającymi nowoczesne technologie,
zwiększanie dostępności do usług, w tym szczególnie nauki i szkolnictwa wyższego,
zachęcanie do inwestowania oraz wykorzystywania lokalnego potencjału ludzkiego,
zmianę systemu gospodarowania w rolnictwie mającą wpływ na wzrost efektywności
produkcji rolnej, zmniejszenie liczby osób utrzymujących się z rolnictwa poprzez
wspieranie polityki społecznej, dążącej do przekwalifikowania i zmiany zawodu,
kierowanie bezpośrednie środków finansowych wspomagających lokalne budżety
gmin.


Systemie obszarów chronionych i powiązań przyrodniczych – wskazuje się na potrzebę
stworzenia podstaw prawnych dla ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zapewnienia
prawidłowych powiązań tego systemu.

Wśród obiektów objętych ochroną prawną na terenie gminy należy wymienić 2 pomniki
przyrody oraz Uniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Warty i Neru
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizują cele Planu zagospodarowania przestrzennego
województwa wielkopolskiego poprzez np. modernizację dróg, ścieżek rowerowych czy
chodników (przedsięwzięcie U.2.5). Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw pośrednio
będzie realizowany poprzez działania doszkalające, pomagające podnieść kompetencje, czy
też ukierunkowane na zakładanie własnej działalności gospodarczej przez mieszkańców OR
(przedsięwzięcie 1.5). Również działania związane z planami stworzenia strefy inwestycyjnej
(przedsięwzięcie U.1.8) czy nawet z poszerzaniem wiedzy i umiejętności seniorów
(przedsięwzięcie

1.3)

będą

realizowały

założenia

celów

Planu

zagospodarowania

przestrzennego województwa wielkopolskiego. To wszystko z pewnością przyczyni się do
restrukturyzacji obszarów o ograniczonym potencjale rozwojowym i racjonalnego
wykorzystania terenów inwestycyjnych. Część spotkań i zajęć organizowanych dla
mieszkańców (z różnych grup wiekowych) w ramach określonych PR przedsięwzięć np. 1.1, 1.2
może być ukierunkowana na podniesienie świadomości uczestników na temat znaczenia
i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Dlatego też należy stwierdzić, że działania
rewitalizacyjne zaplanowane w PR są spójne z celami szczegółowymi rozpisanymi w „Planie
zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego”, w tym w szczególności
z następującymi:
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poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,



wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań z otoczeniem,



wzrost znaczenia i zachowanie dziedzictwa kulturowego,



przygotowanie i racjonalne wykorzystanie terenów inwestycyjnych,



restrukturyzacja obszarów o ograniczonym potencjale rozwojowym,



wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,



zwiększenie udziału usług turystycznych i rekreacji w gospodarce regionu.

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY POWIATU TURECKIEGO NA
LATA 2015-2025 I STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
W POWIECIE TURECKIM NA LATA 2016-2025

LP.
1.

Tabela 33 Powiązania PR z dokumentami strategicznymi powiatu tureckiego
ODPOWIADAJĄCE
DOKUMENT
MISJA/CEL/PRIORYTET/DZIAŁANIE
CELE PR DLA GMINY
KAWĘCZYN
Zintegrowana Strategia
Misja: Powiat turecki – inwestycyjne serce Polski
Rozwoju
Cel strategiczny I: Wzrost potencjału społecznego
Gospodarczego Gmin
wraz z poprawą warunków i jakości życia mieszkańców
Powiatu Tureckiego na
powiatu tureckiego:
lata 2015-2025
Cel operacyjny IA: Zwiększenie zatrudnienia i
ograniczenie bezrobocia poprzez rozwój kompetencji i
kwalifikacji mieszkańców
Cel operacyjny IB: Przeciwdziałanie negatywnym
skutkom i reagowanie na wyzwania wynikające ze
współczesnych przemian demograficznych
Cel strategiczny II: Rozwój gospodarczy obszaru
funkcjonalnego
przez
pobudzanie
lokalnej
przedsiębiorczości i aktywną politykę proinwestycyjną:
Cel operacyjny IIA: Wykreowanie specjalizacji
gospodarczej w oparciu o istniejące przedsiębiorstwa i
nowe branże.
Cel operacyjny IIB: Rozwój małych i średnich
CEL STRATEGICZNY 1

przedsiębiorstw w szczególności w zakresie usług
Cel operacyjny IIC: Budowanie relacji partnerskich i
wspieranie więzi biznesowych
Cel operacyjny IID: Lokalizacja na terenie obszaru
funkcjonalnego nowych inwestycji, w tym firm
zagranicznych

CEL STRATEGICZNY 2

Cel strategiczny III: Stworzenie warunków do rozwoju
gospodarczego powiatu przez zapewnienie dostępu do
wysokiej jakości infrastruktury
Cel operacyjny IIIA: Wzrost zewnętrznej dostępności
komunikacyjnej, w tym terenów inwestycyjnych
Cel operacyjny IIIB: Poprawa jakości infrastruktury
technicznej w celu zwiększenia atrakcyjności
mieszkaniowej i inwestycyjnej
Cel operacyjny IIIC: Zmniejszanie zużycia i rozwój
alternatywnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej
Cel strategiczny IV: Wzrost atrakcyjności przestrzeni
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2.

Strategia integracji i
rozwiązywania
problemów społecznych
w Powiecie Tureckim na
lata 2016-2025

obszaru funkcjonalnego dla mieszkańców, inwestorów
i osób z zewnątrz
Cel operacyjny IVA: Ujęcie w planowaniu
przestrzennym potrzeb mieszkańców, inwestorów
oraz osób z zewnątrz
Cel operacyjny IVB: Poprawa wizerunku i jakości
krajobrazu miejskiego i wiejskiego przez rekultywację
terenów i rewitalizację przestrzeni publicznych
Cel operacyjny IVC: Wzrost funkcji usług
ponadlokalnych charakterystycznych dla danego
obszaru
Cel strategiczny 1. Skuteczne wsparcie najbardziej
potrzebujących mieszkańców Powiatu
Cel operacyjny 1.1. Prawidłowe funkcjonowanie i
rozwój systemu pieczy zastępczej
Cel operacyjny 1.2. Poprawa warunków życiowych
osób niepełnosprawnych
Cel operacyjny 1.3. Rozwój systemu pomocy ofiarom i
sprawcom przemocy w rodzinie
Cel operacyjny 1.4. Realizacja przez PCPR pozostałych
zadań ustawowych
Cel strategiczny 2. Przeciwdziałanie bezrobociu
Cel operacyjny 2.1. Wzrost zatrudnienia
Cel
operacyjny
2.2.
Wspieranie
rozwoju
przedsiębiorczości
oraz
przygotowanie
przedsiębiorców
i
pracowników
do
zmian
gospodarczych
Cel operacyjny 2.3. Wspierane adaptacji oferty
edukacyjnej do potrzeb rynku pracy
Cel operacyjny 2.4. Przeciwdziałanie i zapobieganie
wykluczeniu społecznemu wśród osób pozostających
bez pracy
Cel operacyjny 2.5. Zwiększenie jakości i skuteczności
usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w
Turku
Cel strategiczny 3. Dobre przygotowanie absolwentów
szkół powiatowych do startu życiowego
Cel operacyjny 3.1. Poprawa bazy edukacji
ponadgimnazjalnej
Cel operacyjny 3.2. Adaptacja oferty edukacyjnej do
potrzeb rynku pracy
Cel operacyjny 3.3. Lepsza organizacja oświaty
Cel strategiczny 4. Poprawa stanu zdrowia
mieszkańców
Cel operacyjny 4.1. Poprawa dostępności i jakości
opieki zdrowotnej na terenie powiatu
Cel operacyjny 4.2. Promocja zdrowia
Cel operacyjny 4.3. Przeciwdziałanie uzależnieniom

CEL STRATEGICZNY 1
CEL STRATEGICZNY 2

Źródło: opracowanie własne

4.3.3 POWIĄZANIA Z DOKUMENTAMI GMINY KAWĘCZYN
STRATEGIA ROZWOJU GMINY KAWĘCZYN NA LAT A 2014-2020
Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014-2020 jest dokumentem uchwalanym przez
Radę Gminy Kawęczyn w celu określenia najważniejszych zamierzeń osiąganych wspólnym
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wysiłkiem władz samorządu, mieszkańców i podmiotów gospodarczych. Strategia rozwoju jest
szansą na stworzenie długofalowej wizji rozwoju Gminy Kawęczyn oraz szansą na koordynację
i hierarchizację zadań. Dokument ten pozwala też we właściwy sposób i w odpowiedniej
kolejności rozwiązywać problemy , a także diagnozować niektóre z nich, zanim się pojawią.
W strategii określono kierunki działań, problemy i cele rozwoju społeczno-gospodarczego,
wskazuje możliwe drogi realizacji wyznaczonych celów oraz zasady oceny podjętych działań.
Strategia stanowi instrument sterowania procesami rozwoju gospodarczego i społecznego.
Dokument ten powstał w związku z potrzebą sformułowania zintegrowanego dokumentu,
obejmującego wszystkie polityki sektorowe, a także polityki horyzontalne, oparte na aktualnej
diagnozie stanu gospodarczego i społecznego Gminy Kawęczyn.
W dokumencie określono następujące cele strategiczne i programy operacyjne (w nawiasach
wymieniono powiązane z nimi przedsięwzięcia PR – nie opisywano szczegółowo powiązań
przedsięwzięć z celami, jedynie oznaczono związek pomiędzy celami i przedsięwzięciami,
szczegóły można dookreślić analizując szczegółowo poszczególne przedsięwzięcia znajdujące
się w rozdziale 5):


Cel strategiczny 1: Poprawa infrastruktury technicznej i społecznej na terenie gminy:


Cel operacyjny: Modernizacja i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą
(U.2.5);



Cel operacyjny: Poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie (U.2.5);



Cel operacyjny: Rozbudowa i poprawa infrastruktury społecznej w Gminie
Kawęczyn (1.5, 2.1, 2.2, U.2.4, U.2.6).

Realizacja wyżej wymienionych przedsięwzięć rewitalizacyjnych przyczyni się do
urzeczywistniania założeń celu strategicznego 1. Poprzez modernizację dróg gminnych,
ścieżek rowerowych czy chodników i miejsc spotkań w zgodzie z zasadami ochrony
środowiska będą realizowane cele operacyjne przypisane do tego celu.


Cel strategiczny 2: Wzmocnienie aktywności obywatelskiej, gospodarczej i rozwoju
kapitału ludzkiego:


Cel operacyjny: Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego (1.1, 1.2, 1.3, 1.4
1.5, 1.6, U.1.6, U.1.7, U.1.8,);



Cel operacyjny: Wzmocnienie lokalnej partycypacji obywatelskiej (1.5, U.1.8);



Cel operacyjny: Rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy (1.5, U.1.8).

91

Spotkania integracyjne, warsztaty, zajęcia doszkalające, szkolenia organizowane
w ramach

przedsięwzięć

rewitalizacyjnych

będą

wspierały

realizację

celów

operacyjnych określonych dla celu strategicznego 2.


Cel strategiczny 3: Wykreowanie Gminy Kawęczyn jako miejsca turystyki aktywnej
w regionie:


Cel operacyjny: Rozwój infrastruktury turystycznej w oparciu o wewnętrzny
potencjał Gminy (2.2, U.1.6, U.2.6);



Cel operacyjny: Intensyfikacja promocji turystycznej Gminy.

W ramach przedsięwzięć opisanych powyżej poprawi się infrastruktura sołectw
obszaru rewitalizacji, z której mogą korzystać turyści (może ona być wykorzystana na
ich potrzeby).
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zaplanowane w PR wpisują się w cele Strategii Rozwoju,
wpływając na rozwój przedsiębiorczości, eliminację negatywnych zjawisk społecznych oraz
dbałość o środowisko. Programy operacyjne Strategii Rozwoju poprzez wyznaczone działania
mają wpływ na wszystkie rewitalizowane sfery: społeczną, gospodarczą, środowiskową,
przestrzenno-funkcjonalną i techniczną.
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY KAWĘCZYN NA LATA
2014-2020
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na obszarze Gminy Kawęczyn na lata 20142020 jest wieloletnim dokumentem programowym. Strategia pozwala na racjonalizację
lokalnej polityki społecznej, określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których
wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów
społecznych i zminimalizować skutki szeroko rozumianych kwestii społecznych. Dokument
stanowi podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które
mają przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy są
zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym, i doprowadzić do integracji społecznej.
Cele strategiczne i operacyjne strategii to (w nawiasach wymieniono powiązane z nimi
przedsięwzięcia PR – nie opisywano szczegółowo powiązań przedsięwzięć z celami, jedynie
oznaczono związek pomiędzy celami i przedsięwzięciami, szczegóły można dookreślić
analizując szczegółowo poszczególne przedsięwzięcia znajdujące się w rozdziale 5):


Cel strategiczny 1: Przeciwdziałanie ubóstwu i bezrobociu oraz zapobieganie ich
skutkom:
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Cel operacyjny: Wsparcie bezrobotnych i poszukujących pracy (1.3, 1.5, U.1.8);



Cel operacyjny: Zapewnienie ubogim bezpieczeństwa socjalnego (1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5, 2.2, U.1.6, U.1.7).



Cel strategiczny 2: Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży:


Cel operacyjny: Wzmacnianie rodzin, podnoszenie poziomu ich funkcjonowania
(1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, U.1.6, U.1.7, U.2.4);



Cel operacyjny: Pomoc rodzinom będącym w kryzysie; rozwijanie systemu
wsparcia (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, U.1.6, U.1.7, U.2.4);



Cel operacyjny: Wsparcie dzieci i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym
rozwoju (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, U.1.6, U.1.7, U.2.4).



Cel strategiczny 3: Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku
zamieszkania oraz umożliwienie im udziału w życiu społecznym:


Cel operacyjny: Usprawnianie osób starszych i zapewnienie im właściwej opieki
(1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2,U.1.7, U.2.6);



Cel operacyjny: Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz aktywizacja
społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych (1.1, 1.4, 2.2);



Cel

operacyjny:

Integracja

osób

przewlekle

psychicznie

chorych

i niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo i ich rodzin ze środowiskiem
lokalnym (1.1, 1.4, 2.2).


Cel strategiczny 4: Zapewnienie mieszkańcom równego dostępu do służby zdrowia oraz
wspieranie rodzin i osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie:


Cel operacyjny: Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia
(1.1,1.4, U.1.7);



Cel operacyjny: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
i narkomanii oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (1.1,1.4, U.1.7).



Cel strategiczny 5: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie:


Cel operacyjny: Przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich (1.1,
U.1.6, U.1.7, U.2.5)



Cel operacyjny: Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców (1.1, U.2.5.,
U.2.6)



Cel strategiczny 6: Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego:


Cel operacyjny: Wzmacnianie kadry pomocy społecznej oraz rozwijanie
infrastruktury socjalnej (2.1, 2.2, U.2.4);
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Cel operacyjny: Wyzwalanie aktywności obywatelskiej (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2,
U.1.7);



Cel operacyjny: Wspólne diagnozowanie problemów społecznych i potrzeb
mieszkańców.

Wszystkie wyżej wymienione przedsięwzięcia wpisują się w cele operacyjne Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kawęczyn. Poprzez realizację projektów
rewitalizacyjnych takich jak spotkania dla dzieci i młodzieży, spotkania dla seniorów, szkolenia
dla bezrobotnych i seniorów, modernizację bazy społecznej na OR, wspieranie
przedsiębiorczości, przeróżne działania wspierające integracje mieszkańców w tym osób
niepełnosprawnych, poprawę bezpieczeństwa na OR zakłada się polepszenie sytuacji osób
korzystających z pomocy społecznej. Dotyczy to przede wszystkim osób starszych
i niepełnosprawnych ale także wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują. Te opisane działania
wpisują się w założenia celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy
Kawęczyn i wspomogą one realizację tych założeń.
Dla każdego z celów operacyjnych zostały przedstawione kierunki działań i podmioty
odpowiedzialne za ich realizację.
Kierunki działań PR odnoszą się do likwidacji negatywnych zjawisk w sferze społecznej.
Dlatego realizacja PR wpłynie na rozwiązanie problemów społecznych które zostały
zdiagnozowane w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kawęczyn na lata
2014-2020.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KAWĘCZYN
Generalnym celem rozwoju gminy określonym w tym dokumencie jest zapewnienie
mieszkańcom warunków umożliwiających wzrost poziomu życia przy jednoczesnej ochronie
walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz zachowania ładu przestrzennego.
Z tak sformułowanego celu generalnego wypływają następujące cele główne (w nawiasach
wymieniono powiązane z nimi przedsięwzięcia PR):


Ochrona walorów środowiska przyrodniczego (U.2.5);



Ochrona walorów środowiska kulturowego (2.2, U.2.4, U.2.6);

94



Zwiększenie atrakcyjności i walorów wypoczynkowych i rekreacyjnych gminy (2.2,
U.2.6);



Rozwój bazy i zaplecza dla sportu, turystyki, wypoczynku i rekreacji;



Rozwój budownictwa mieszkaniowego (2.2);



Rozwój usług społecznych, zarówno podstawowych jak i ponadpodstawowych (1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, U.1.7);



Tworzenie warunków dla rozwoju szeroko rozumianej działalności gospodarczej (1.3,
1.5, U.1.8);



Wspieranie rozwoju proekologicznych źródeł energii;



Tworzenie

preferencji

dla

racjonalnego

wykorzystania

rolniczej

przestrzeni

produkcyjnej;


Efektywne wykorzystanie istniejącej sieci dróg i infrastruktury technicznej (1.4, 2.1, 2.2,
U.2.4, U.2.5);



Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Szkolenia, warsztaty i działania realizowane w ramach przedsięwzięć PR będą przyczyniać się
do rozwoju usług społecznych zarówno podstawowych jaki i ponadpodstawowych.
Odpowiednia modernizacja bazy lokalowej oraz dróg gminnych, ścieżek rowerowych
i chodników przyczyni się do ochrony walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego,
zwiększenia atrakcyjności i walorów turystycznych (to wspomogą także przeróżne
organizowane w ramach PR imprezy na OR). Z kolei założenia określające stworzenie strefy
inwestycyjnej i działania doszkalające mieszkańców OR przyczynią się do polepszenia
warunków szeroko rozumianej działalności gospodarczej. Dlatego też można stwierdzić, że
przedsięwzięcia rewitalizacyjne planowane w PR są spójne z Studium i określonymi w nim
kierunkami rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy.
PODSUMOWANIE
Działania rewitalizacyjne zaplanowane w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Kawęczyn na
lata 2017-2023 wpisują się w cele wyznaczone w dokumentach strategicznych i planistycznych
Gminy Kawęczyn. Zatem PR dla Gminy Kawęczyn jest spójny z przeanalizowanymi
dokumentami strategicznymi.
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5 PRZEDSIĘWZIĘCIA
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5.1

LISTA PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH REALIZACJI CELÓW
REWITALIZACJI

Przedsięwzięcia służące eliminacji lub ograniczeniu zdiagnozowanych wcześniej negatywnych
zjawisk, ściśle odpowiadają przyjętym celom rewitalizacji.
Wszystkie przedsięwzięcia planowane w Programie Rewitalizacji Gminy Kawęczyn na lata
2017-2023 zostały opracowane po wcześniejszej analizie wyników diagnozy, spotkań
konsultacyjnych włączających wszystkich interesariuszy. Każde z zaplanowanych przedsięwzięć
przeciwdziała negatywnym zjawiskom, które zostały wcześniej wskazane. W ramach Programu
Rewitalizacji zaplanowano 7 podstawowych przedsięwzięć i 6 uzupełniających.
Przedsięwzięcia/projekty rewitalizacyjne są ze sobą zintegrowane. Szczegółowo zostało to
opisane w fiszkach poniżej. Jako przykłady można podać:
Przedsięwzięcie 1.2 SPOTKANIA KULTURALNE DLA SENIORÓW W MIEJSCOWOŚCIACH OR. Jest
to projekt tzw. „miękki”, który będzie współfinansowane ze środków EFS. Projekt ten jest
zintegrowany z przedsięwzięciem 2.1 PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU STAREJ
SZKOŁY W TOKARACH PIERWSZYCH NA POTRZEBY OSÓB STARSZYCH. Ze względu na rosnącą
potrzebę działań na rzecz seniorów obiekt ten idealnie nadaje się na przystosowanie go do
pełnienia takich funkcji.
Podobnie wygląda sytuacja z projektem 1.3 DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE SENIORÓW DO UDZIAŁU
W ŚWIECIE

„ERY

INTERNETU”.

Projekt

ten

jest

zintegrowany

z

projektami

2.1

PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU STAREJ SZKOŁY W TOKARACH PIERWSZYCH NA
POTRZEBY OSÓB STARSZYCH, 2.2 STWORZENIE PRZESTRZENI DLA REALIZACJI WYDARZEŃ
KULTURALNYCH NA TERENIE BIBLIOTEKI W TOKARACH PIERWSZYCH. JEDNOCZEŚNIE
PRZYGOTOWANIE MIESZKANIA DLA SAMOTNEJ MATKI i U.2.4 REWITALIZACJA SALI WIEJSKIEJ
WE WSI TOKARY PIERWSZE. Zaplanowane w 1.3 działania będą mogły odbywać się we
wszystkich lokalizacjach 2.1, 2.2, U.2.4.
Projekt U.2.4 REWITALIZACJA SALI WIEJSKIEJ WE WSI TOKARY PIERWSZE jest zintegrowany
z projektami: 1.1 ORGANIZACJA IMPREZ INTEGRACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW OR, 1.2
SPOTKANIA KULTURALNE DLA SENIORÓW W MIEJSCOWOŚCIACH OR, 1.3 DZIAŁANIA
WSPIERAJĄCE SENIORÓW DO UDZIAŁU W ŚWIECIE „ERY INTERNETU”, 1.4 INTEGRACJA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W MŁODZIANOWIE, 1.5
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WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OR. Wszystkie planowane działania planowane w tym
sołectwie (szkolenia, spotkania, warsztaty, imprezy) mogą odbywać się w zmodernizowanej
świetlicy wiejskiej.

5.1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIA I PROJEKTY PODSTAWOWE
Tabela 34 Fiszka projektowa 1 dla celu strategicznego 1: Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego
Nazwa przedsięwzięcia 1.1
ORGANIZACJA IMPREZ INTEGRACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW
OR
Lokalizacja przedsięwzięcia
Wsie na OR
Własność obiektu/działki
Obiekty własne
Charakter przedsięwzięcia
Społeczny
Odpowiadający cel rewitalizacji
Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego
Odpowiadający kierunek rewitalizacji
Działania rozwijające i wspierające aktywność mieszkańców we
wszystkich grupach wiekowych
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Podmiot realizujący
Urząd Gminy Kawęczyn i/lub NGO
Adres korespondencyjny
Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn
Harmonogram realizacji
Planowane rozpoczęcie
Planowane zakończenie
2018
2023
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
Opis stanu istniejącego
Zaobserwować można deficyt w zakresie integracji społecznej,
organizacja spotkań mieszkańców pozwoli wyzwolić potencjały
lokalnej społeczności.
Podejmowane działania
Kontakt z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi liderami w
celu określenia najbardziej oczekiwanych kierunków i tematyki
działań służących promowaniu istniejących i sprzyjaniu
rozwojowi nowych form integracji społecznej.
Cel przedsięwzięcia
Lepsze wykorzystanie lokalnych potencjałów społecznych.
Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia
Większa integracja mieszkańców, więcej inicjatyw
poprawiających społeczną jakość życia na rewitalizowanym
terenie.
Sposób oceny
Opisano w rozdziale 9
Działania komplementarne/
1.2,1.4, 2.1, 2.2, U.1.7
projekty zintegrowane
Wskaźnik produktu
Działanie będzie etapowane w miarę dostępnych środków
finansowych, wskaźnikiem będzie równomierne realizowanie
imprez w kolejnych wsiach.
Wskaźnik rezultatu
50 - 250 uczestników rocznie w zależności od możliwości
finansowych
KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia
90.000,00 zł (maksymalnie)
Wkład własny
30.000,00 zł (maksymalnie)
Inne źródła finansowania
EFS – Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO 2014+,
sponsorzy
Źródło: opracowanie własne
Tabela 35 Fiszka projektowa 2 dla celu strategicznego 1: Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego
Nazwa przedsięwzięcia 1.2
SPOTKANIA
KULTURALNE
DLA
SENIORÓW
W MIEJSCOWOŚCIACH OR
Lokalizacja przedsięwzięcia
OR
Własność obiektu/działki
Obiekty własne
Charakter przedsięwzięcia
Społeczny
Odpowiadający cel rewitalizacji
Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego
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Odpowiadający kierunek rewitalizacji

Działania rozwijające i wspierające aktywność mieszkańców w
wieku senioralnym
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Podmiot realizujący
Urząd Gminy Kawęczyn i/lub NGO
Adres korespondencyjny
Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn
Harmonogram realizacji
Planowane rozpoczęcie
Planowane zakończenie
2018
2023
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
Opis stanu istniejącego
Dotychczas nie prowadzono spotkań dedykowanych dla
seniorów
Podejmowane działania
Przygotowanie we współpracy z lokalnymi organizacjami (KGW,
OSP) programu spotkań, zaproszenie gości, realizacja spotkań
Cel przedsięwzięcia
Włączenie społeczne grupy seniorów
Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia
Większa akceptacja swojego życia (badania ankietowe)
Sposób oceny
Opisano w rozdziale 9
Działania komplementarne/
1.1, 1.3, 2.1, U.1.7
projekty zintegrowane
Wskaźnik produktu
Działanie będzie etapowane w miarę dostępnych środków
finansowych, wskaźnikiem będzie równomierne realizowanie
imprez w kolejnych wsiach.
Wskaźnik rezultatu
100 uczestników rocznie maksymalnie
KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia
120.000,00 zł (maksymalnie)
Wkład własny
30.000,00 zł (maksymalnie)
Inne źródła finansowania
EFS – Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO 2014+,
sponsorzy
Źródło: opracowanie własne
Tabela 36 Fiszka projektowa 3 dla celu strategicznego 1: Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego
Nazwa przedsięwzięcia 1.3

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE SENIORÓW DO UDZIAŁU W ŚWIECIE
„ERY INTERNETU”
Lokalizacja przedsięwzięcia
Obiekty dostępne na OR
Własność obiektu/działki
Obiekt własny
Charakter przedsięwzięcia
Społeczny
Odpowiadający cel rewitalizacji
Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego
Odpowiadający kierunek rewitalizacji
Działania rozwijające i wspierające aktywność mieszkańców we
wszystkich grupach wiekowych
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Podmiot realizujący
Urząd Gminy Kawęczyn i/lub NGO
Adres korespondencyjny
Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn
Harmonogram realizacji
Planowane rozpoczęcie
Planowane zakończenie
2018
2023
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
Opis stanu istniejącego
Seniorzy z terenu gminy maja trudności z „poruszaniem się” po
Internecie. Często nie docierają do nich informacje z terenu
gminy, czy powiatu. Nauka obsługi Internetu i komputera
pozwoliła by im na dostęp do informacji.
Podejmowane działania
Przygotowanie kursów komputerowych, uczących seniorów
obsługi np. bankowości elektronicznej, szukaniu informacji,
obsługi portali społecznościowych, obsługi e-mail, poprawa
wyposażenia w sprzęt informatyczny.
Cel przedsięwzięcia
Zwiększenie udziału seniorów w życiu społecznym.
Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia
Wzrost umiejętności korzystania z Internetu wśród seniorów
Sposób oceny
Opisano w rozdziale 9
Działania komplementarne/
1.2, 2.1, 2.2, U.2.4
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projekty zintegrowane
Wskaźnik produktu

Wskaźnik rezultatu

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia
Wkład własny
Inne źródła finansowania

Zadanie będzie etapowane w zależności od dostępnych
środków. Wskaźnikiem będzie liczba przeprowadzonych
spotkań, naprzemiennie w różnych lokalizacjach (sale wiejskie,
szkoły na OR)
50 przeszkolonych seniorów rocznie przy pozyskaniu pełnej
kwoty.
KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA
120.000,00 zł (maksymalnie)
25.000,00 zł (maksymalnie)
EFS – Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO 2014+,
sponsorzy
Źródło: opracowanie własne

Tabela 37 Fiszka projektowa 4 dla celu strategicznego 1: Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego
INTEGRACJA
OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W
Nazwa przedsięwzięcia 1.4
ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W MŁODZIANOWIE
Lokalizacja przedsięwzięcia
Młodzianów 25, 62-704 Kawęczyn
Własność obiektu/działki
Obiekt własny
Charakter przedsięwzięcia
Społeczny
Odpowiadający cel rewitalizacji
Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego
Odpowiadający kierunek rewitalizacji
Działania rozwijające i wspierające aktywność mieszkańców we
wszystkich grupach wiekowych
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Podmiot realizujący
Środowiskowy Dom Samopomocy w Młodzianowie
Adres korespondencyjny
Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn
Planowane rozpoczęcie
Planowane zakończenie
Harmonogram realizacji
2018
2023
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
Osoby niepełnosprawne często są poza głównym nurtem
Opis stanu istniejącego
aktywności społecznej
Organizacja spotkań, warsztatów, pikników dla osób
Podejmowane działania
niepełnosprawnych, współdziałanie z podobnymi imprezami dla
„sprawnych”, w celu integracji.
Integracja osób niepełnosprawnych, zwiększenie aktywności
Cel przedsięwzięcia
osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
Większe poczucie przynależności osób niepełnosprawnych do
społeczności lokalnej, zwłaszcza w kontekście planowanego
Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia
działania 2.1, przystosowującego kolejny obiekt dla osób
niepełnosprawnych
Sposób oceny
Opisano w rozdziale 9
Działania komplementarne/
1.1, 1.2, U.1.7, U.2.4
projekty zintegrowane
Wskaźnik produktu
Liczba spotkań integracyjnych – co najmniej 2 w roku
Wskaźnik rezultatu
40 uczestników rocznie (na 30 podopiecznych)
KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia
90.000,00 zł
Wkład własny
25.000,00 zł
GOPS, EFS – Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO
Inne źródła finansowania
2014+
Źródło: opracowanie własne
Tabela 38 Fiszka projektowa 5 dla celu strategicznego 1: Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego
Nazwa przedsięwzięcia 1.5
WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OR
Lokalizacja przedsięwzięcia
Obiekty (świetlice, szkoły) na OR
Własność obiektu/działki
Obiekt własny
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Charakter przedsięwzięcia
Odpowiadający cel rewitalizacji
Odpowiadający kierunek rewitalizacji

Społeczny, gospodarczy
Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego
Sprzyjanie rozwojowi przedsiębiorczości mieszkańców obszaru
rewitalizacji
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Podmiot realizujący
Urząd Gminy Kawęczyn i/lub przedsiębiorcy
Adres korespondencyjny
Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn
Planowane rozpoczęcie
Planowane zakończenie
Harmonogram realizacji
2018
2023
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
Barierą w zdobyciu pracy dla osób bezrobotnych jest często brak
wystarczających kompetencji zarówno zawodowych jak i
społecznych, wiele osób korzystających z pomocy społecznej
Opis stanu istniejącego
będzie mogło rozpocząć szkolenia i kursy w celu wyjścia z
trudnej sytuacji. Barierą dla kobiet bywa brak opieki nad dziećmi
(brak żłobka i/lub przedszkola).
Prowadzenie
szkoleń
i
warsztatów
wspierających
przedsiębiorczość, poprawa dostępności do informacji o
Podejmowane działania
dostępnych
formach
wsparcia
przedsiębiorczości.
Wygospodarowanie w budynku szkoły w Kawęczynie
pomieszczenia i zorganizowanie żłobka i/lub przedszkola.
Zwiększenie poziomu podejmowania aktywności gospodarczej,
Cel przedsięwzięcia
aktywizacja kobiet z dziećmi, osób wykluczonych społecznie,
walka z ubóstwem
Zwiększenie liczby otwieranych działalności gospodarczych,
Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia
zmniejszenie liczby bezrobotnych na terenie rewitalizowanym,
zwiększenie zatrudnienia kobiet
Sposób oceny
Opisano w rozdziale 9
Działania komplementarne/
U.1.8, U.2.4
projekty zintegrowane
Wskaźnik produktu
1 szkolenie w roku
Wskaźnik rezultatu
Spadek liczby bezrobotnych na OR o 10%
Liczba przeszkolonych bezrobotnych – 40 z OR
Spadek osób korzystających z pomocy społecznej na OR – 15%
Wzrost zatrudnienia wśród kobiet z małymi dziećmi – 10%
KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia
1.500.000,00 zł
Wkład własny
300.000,00 zł
PUP, EFS – Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO
Inne źródła finansowania
2014+, inwestorzy prywatni
Źródło: opracowanie własne

Tabela 39 Fiszka projektowa 1 dla celu strategicznego 2: Wykorzystanie potencjałów infrastrukturalnych w celu
podniesienia jakości życia na OR
Nazwa przedsięwzięcia 2.1
PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU STAREJ SZKOŁY W
TOKARACH PIERWSZYCH NA POTRZEBY OSÓB STARSZYCH
Lokalizacja przedsięwzięcia
Tokary Pierwsze 43
Własność obiektu/działki
Obiekt własny
Charakter przedsięwzięcia
Społeczny,
przestrzenno-funkcjonalny,
środowiskowy,
techniczny
Odpowiadający cel rewitalizacji
Wykorzystanie potencjałów infrastrukturalnych w celu
podniesienia jakości życia na OR
Odpowiadający kierunek rewitalizacji
Przystosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Podmiot realizujący
Urząd Gminy Kawęczyn
Adres korespondencyjny
Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn
Harmonogram realizacji
Planowane rozpoczęcie
Planowane zakończenie
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Opis stanu istniejącego

Podejmowane działania

Cel przedsięwzięcia

Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia
Sposób oceny
Działania komplementarne/
projekty zintegrowane
Wskaźnik produktu
Wskaźnik rezultatu
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia
Wkład własny
Inne źródła finansowania

2017
2023
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
We wsi Tokary I istnieje obiekt starej szkoły. Ze względu na
rosnącą potrzebę działań na rzecz osób starszych nadaje się na
przystosowanie do takich funkcji.
Zbadanie możliwości, rozważenie możliwości dołączenia funkcji
dla dzieci (żłobek, przedszkole). przygotowanie projektu,
przygotowanie finansowania, realizacja przebudowy.
Stworzenie miejsca służącego włączeniu społecznemu zwłaszcza
osób
starszych,
należy
przewidzieć
dostęp
dla
niepełnosprawnych (jedyny Środowiskowy Dom Samopomocy
mieści się w Młodzianowie). Bliskość Szkoły Podstawowej daje
szanse na integrację osób starszych z młodzieżą.
Możliwość prowadzenia działań dla seniorów wsi Kawęczyn i
Tokary Pierwsze, być może miejsce dla małych dzieci
Opisano w rozdziale 9
1.1, 1.2, 1.3
Przystosowany dla seniorów budynek – 1
Liczba prowadzonych spotkań/imprez 25 w roku
KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA
2.500.000,00 zł
200.000,00 zł
środki krajowe w formie dotacji, EFRR w ramach WRPO 2014 2020, Oś. 9 - Rozwój miast, Działanie 9.2. - Rewitalizacja miast
i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i
powojskowych
Źródło: opracowanie własne

Tabela 40 Fiszka projektowa 2 dla celu strategicznego 2: Stworzenie przestrzeni dla realizacji wydarzeń
kulturalnych na terenie biblioteki w Tokarach Pierwszych. Jednocześnie przygotowanie mieszkania dla samotnej
matki.
Nazwa przedsięwzięcia 2.2
STWORZENIE PRZESTRZENI DLA REALIZACJI WYDARZEŃ
KULTURALNYCH NA TERENIE BIBLIOTEKI W TOKARACH
PIERWSZYCH. JEDNOCZEŚNIE PRZYGOTOWANIE MIESZKANIA
DLA SAMOTNEJ MATKI
Lokalizacja przedsięwzięcia
Tokary Pierwsze 47
Własność obiektu/działki
Obiekt własny
Charakter przedsięwzięcia
Społeczny,
przestrzenno-funkcjonalny,
środowiskowy,
techniczny
Odpowiadający cel rewitalizacji
Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego
Odpowiadający kierunek rewitalizacji
Działania wspierające aktywność mieszkańców
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Podmiot realizujący
Urząd Gminy Kawęczyn
Adres korespondencyjny
Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn
Harmonogram realizacji
Planowane rozpoczęcie
Planowane zakończenie
2017
2023
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
Opis stanu istniejącego
W Tokarach znajduje się niewielka filia biblioteki, budynek
pozwala na rozbudowę.
Podejmowane działania
Termomodernizacja budynku, remontu biblioteki, powiększenie
jej tak, aby stworzyć przestrzeń dla różnych aktywności
kulturalnych, nie tylko wypożyczanie książek.
Cel przedsięwzięcia
Stworzenie miejsca służącego włączeniu społecznemu
Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia
Możliwość prowadzenia działań dla- i przez mieszkańców wsi
OR, jednocześnie mieszkanie służące wsparciu osoby w trudnej
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Sposób oceny
Działania komplementarne/
projekty zintegrowane
Wskaźnik produktu
Wskaźnik rezultatu

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia
Wkład własny
Inne źródła finansowania

sytuacji.
Opisano w rozdziale 9
1.1, 1.2, 1.3
Rozbudowana biblioteka – 1, stworzone mieszkanie – 1
Liczba osób odwiedzających filię biblioteki wzrost o 50%
(terenowe badania focusowe), Liczba samotnych matek
korzystających z mieszkania – 1 rocznie
KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA
1.000.000,00 zł
250.000,00 zł
środki krajowe w formie dotacji, EFRR w ramach WRPO 2014 2020, Oś. 9 - Rozwój miast, Działanie 9.2. - Rewitalizacja miast i
ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i
powojskowych
Źródło: opracowanie własne

5.1.2 PRZEDSIĘWZIĘCIA I PROJEKTY UZUPEŁNIAJĄCE
Tabela 41 Fiszka projektowa 1 dla projektów uzupełniających
Nazwa przedsięwzięcia U 1.6
ORGANIZACJA SPORTOWYCH PÓŁKOLONII LETNICH DLA
DRUŻYN SPORTÓW POŻARNICZYCH OSP W GŁUCHOWIE
Lokalizacja przedsięwzięcia
Głuchów (świetlica przy OSP, planowana strefa aktywności)
Własność obiektu/działki
Obiekt własny
Charakter przedsięwzięcia
Społeczny, techniczny
Odpowiadający cel rewitalizacji
Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego
Odpowiadający kierunek rewitalizacji
Działania rozwijające i wspierające aktywność mieszkańców we
wszystkich grupach wiekowych
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Podmiot realizujący
Urząd Gminy Kawęczyn (we współpracy z OSP Głuchowo)
Adres korespondencyjny
Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn
Harmonogram realizacji
Planowane rozpoczęcie
Planowane zakończenie
2018
2023
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
Opis stanu istniejącego
Drużyny z Głuchowa odnoszą duże sukcesy w sportach
pożarniczych, jednak brak im miejsca do ćwiczeń, również
pomieszczenia w budynku OSP wymagają przystosowania
zaplecza socjalnego
Podejmowane działania
Określenie kolejności potrzebnych działań, przygotowanie
projektu
Cel przedsięwzięcia
Zwiększenie potencjału społecznego dzieci i młodzieży
Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia
Integracja dzieci i młodzieży z sołectwa Głuchów, większe
doświadczenie z zakresu ćwiczeń pożarniczych, dostosowanie
zaplecza socjalnego dla potrzeb organizacji m.in. półkolonii
Sposób oceny
Opisano w rozdziale 9
Działania komplementarne/
1.1
projekty zintegrowane
Wskaźnik produktu
Minimum jedne półkolonie w roku
Wskaźnik rezultatu
40 uczestników rocznie
KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia
300.000,00 zł
Wkład własny
30.000,00 zł
Inne źródła finansowania
EFS – Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO 2014+,
EFRR w ramach WRPO 2014 - 2020, Oś. 9 - Rozwój miast,
Działanie 9.2. - Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów
wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, sponsorzy
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Źródło: opracowanie własne
Tabela 42 Fiszka projektowa 4 dla projektów uzupełniających
PIKNIK INTEGRACYJNO-POKOLENIOWY DLA SENIORÓW I
Nazwa przedsięwzięcia U 1.7
MŁODZIEŻY W SOŁECTWIE CHOCIM
Lokalizacja przedsięwzięcia
Chocim
Własność obiektu/działki
Obiekt własny
Charakter przedsięwzięcia
Społeczny
Odpowiadający cel rewitalizacji
Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego
Odpowiadający kierunek rewitalizacji
Działania rozwijające i wspierające aktywność mieszkańców we
wszystkich grupach wiekowych
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Podmiot realizujący
Urząd Gminy Kawęczyn i/lub NGO
Adres korespondencyjny
Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn
Planowane rozpoczęcie
Planowane zakończenie
Harmonogram realizacji
2018
2023
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
Sołectwo Chocim jest jedynym na OR, które nie posiada
Opis stanu istniejącego
świetlicy wiejskiej ani żadnego miejsca gdzie mogli by się
spotykać.
Podejmowane działania
Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa.
Cel przedsięwzięcia
Zwiększenie integracji wśród mieszkańców.
Zwiększenie organizowanych spotkań, pikników. Zintegrowane
społeczeństwo podejmujące i realizujące wspólnie różnego
Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia
rodzaju przedsięwzięcia mające na względzie dobro sołectwa i
mieszkańców.
Sposób oceny
Opisano w rozdziale 9
Działania komplementarne/
1.1, 1.2, 1.4
projekty zintegrowane
Wskaźnik produktu
Jeden piknik rocznie
Wskaźnik rezultatu
60 mieszkańców uczestniczących w pikniku
KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia
50.000,00 zł
Wkład własny
20.000,00 zł
EFS – Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO 2014+,
Inne źródła finansowania
sponsorzy
Źródło: opracowanie własne
Tabela 43 Fiszka projektowa 3 dla projektów uzupełniających
DZIAŁANIA NA RZECZ STWORZENIA STREFY INWESTYCYJNEJ NA
Nazwa przedsięwzięcia U 1.8
OR (W SOŁECTWACH KAWĘCZYN LUB TOKARY PIERWSZE)
Lokalizacja przedsięwzięcia
Kawęczyn, Tokary I
Własność obiektu/działki
Obiekt własny
Charakter przedsięwzięcia
Społeczny, gospodarczy
Odpowiadający cel rewitalizacji
Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego
Odpowiadający kierunek rewitalizacji
Sprzyjanie rozwojowi przedsiębiorczości mieszkańców obszaru
rewitalizacji
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Podmiot realizujący
Urząd Gminy Kawęczyn
Adres korespondencyjny
Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn
Planowane rozpoczęcie
Planowane zakończenie
Harmonogram realizacji
2017
2017
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
Należy sprawdzić możliwość stworzenia strefy inwestycyjnej na
Opis stanu istniejącego
terenie rewitalizowanym.
Weryfikacja wymogów stawianych lokalnym strefom
Podejmowane działania
inwestycyjnym. Szukanie partnerów i źródeł finansowania
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Cel przedsięwzięcia
Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia
Sposób oceny
Działania komplementarne/
projekty zintegrowane
Wskaźnik produktu
Wskaźnik rezultatu
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia
Wkład własny
Inne źródła finansowania

projektu.
Zwiększenie
liczby
miejsc
pracy
dla
mieszkańców
rewitalizowanych terenów.
Zwiększenie liczby otwieranych działalności gospodarczych,
zmniejszenie liczby bezrobotnych na terenie rewitalizowanym
Opisano w rozdziale 9
1.5
Utworzona strefa inwestycyjna
100 nowych miejsc pracy, z tego 50% dla mieszkańców OR
KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA
1.500.000,00 zł
300.000,00 zł
środki własne inwestora prywatnego, EFRR w ramach WRPO
2014 - 2020, Oś. 9 - Rozwój miast, Działanie 9.2. - Rewitalizacja
miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i
powojskowych
Źródło: opracowanie własne

Tabela 44 Fiszka projektowa 4 dla projektów uzupełniających
Nazwa przedsięwzięcia U.2.4
REWITALIZACJA SALI WIEJSKIEJ WE WSI TOKARY PIERWSZE
Lokalizacja przedsięwzięcia
Tokary Pierwsze 50
Własność obiektu/działki
Obiekt własny
Charakter przedsięwzięcia
Społeczny,
gospodarczy,
przestrzenno-funkcjonalny,
środowiskowy, techniczny
Odpowiadający cel rewitalizacji
Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego
Odpowiadający kierunek rewitalizacji
Działania wspierające aktywność mieszkańców
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Podmiot realizujący
Urząd Gminy Kawęczyn i/lub NGO
Adres korespondencyjny
Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn
Harmonogram realizacji
Planowane rozpoczęcie
Planowane zakończenie
2017
2023
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
Opis stanu istniejącego
Obiekt nie spełnia wymagań stawianych Sali wiejskiej, oprócz
remontu wymaga termomodernizacji.
Podejmowane działania
Przygotowanie projektu remontu i rozbudowy. Działanie będzie
skoordynowane z remontem budynku starej szkoły tak, aby
mieć dostępne sale na potrzeby mieszkańców.
Cel przedsięwzięcia
Stworzenie miejsca służącego włączeniu społecznemu
Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia
Możliwość prowadzenia działań dla- i przez mieszkańców wsi
Tokary I
Sposób oceny
Opisano w rozdziale 9
Działania komplementarne/
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
projekty zintegrowane
Wskaźnik produktu
Zrewitalizowany obiekt – 1
Wskaźnik rezultatu
Obniżenie jednostkowych kosztów eksploatacji obiektu -20%
Liczba zajęć/warsztatów/spotkań – 15 rocznie
KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia
100.000,00 zł
Wkład własny
40.000,00 zł
Inne źródła finansowania
środki krajowe w formie dotacji, EFRR w ramach WRPO 2014 2020, Oś. 9 - Rozwój miast, Działanie 9.2. - Rewitalizacja miast
i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i
powojskowych
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 45 Fiszka projektowa 5 dla projektów uzupełniających
Nazwa przedsięwzięcia U.2.5
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA OR
Lokalizacja przedsięwzięcia
Kawęczyn, Tokary I
Własność obiektu/działki
Obiekty własne
Charakter przedsięwzięcia
Społeczny,
przestrzenno-funkcjonalny,
środowiskowy,
techniczny
Odpowiadający cel rewitalizacji
Wykorzystanie potencjałów infrastrukturalnych w celu
podniesienia jakości życia na OR
Odpowiadający kierunek rewitalizacji
Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców na OR
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Podmiot realizujący
Urząd Gminy Kawęczyn
Adres korespondencyjny
Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn
Harmonogram realizacji
Planowane rozpoczęcie
Planowane zakończenie
2017
2023
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
Opis stanu istniejącego
Brakuje bezpiecznych ścieżek rowerowych, część chodników i
jezdni jest w stanie wywołującym zagrożenie wypadkami.
Niektóre skrzyżowania wymagają podniesienia bezpieczeństwa
(np. ronda). Poprawa oświetlenia byłaby kolejnym czynnikiem
podnoszącym bezpieczeństwo.
Podejmowane działania
Określenie kolejności potrzebnych działań, przygotowanie
projektów.
Cel przedsięwzięcia
Podniesienie
bezpieczeństwa
mieszkańców
obszaru
rewitalizacji.
Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia
Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, Zmniejszenie liczby
wypadków i zdarzeń związanych z ruchem pieszym, rowerowym
i samochodowym na rewitalizowanym terenie.
Sposób oceny
Opisano w rozdziale 9
Działania komplementarne/
Pośrednio łączy się ze wszystkimi projektami
projekty zintegrowane
Wskaźnik produktu
Liczba kilometrów ścieżek i chodników – 3,5 km
Liczba przebudowanych skrzyżowań – 1
Liczba nowych punktów świetlnych – 10
Wskaźnik rezultatu
Zmniejszenie liczby wypadków/zdarzeń drogowych o 20%
Zmniejszenie liczby wydarzeń rejestrowanych przez policję na
OR – 10%
KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia
600.000,00 zł
Wkład własny
70.000,00 zł
Inne źródła finansowania
środki krajowe, powiatowe, wojewódzkie, w formie dotacji,
EFRR w ramach WRPO 2014 - 2020, Oś. 9 - Rozwój miast,
Działanie 9.2. - Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów
wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, PPP
Źródło: opracowanie własne

Tabela 46 Fiszka projektowa 6 dla projektów uzupełniających
Nazwa przedsięwzięcia U.2.6
PODNIESIENIE BEZPIECZEŃSTWA OTOCZENIA KOŚCIOŁA PW.
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W TOKARACH PIERWSZYCH
Lokalizacja przedsięwzięcia
Tokary Pierwsze 29
Własność obiektu/działki
Kościół Rzymskokatolicki
Charakter przedsięwzięcia
Społeczny, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny
Odpowiadający cel rewitalizacji
Wykorzystanie potencjałów infrastrukturalnych w celu
podniesienia jakości życia na OR
Odpowiadający kierunek rewitalizacji
Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców na OR
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
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Podmiot realizujący
Adres korespondencyjny
Harmonogram realizacji

Opis stanu istniejącego
Podejmowane działania
Cel przedsięwzięcia
Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia
Sposób oceny
Działania komplementarne/
projekty zintegrowane
Wskaźnik produktu
Wskaźnik rezultatu
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia
Wkład własny
Inne źródła finansowania

Parafia Św. Andrzeja Apostoła
Tokary Pierwsze 29, 62-704 Kawęczyn
Planowane rozpoczęcie
Planowane zakończenie
2018
2020
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
istniejący parkan jest w bardzo złym stanie technicznym, grozi
przewróceniem się i spowodowaniem wypadku
Określenie kolejności potrzebnych działań, przygotowanie
projektów.
Podniesienie stanu infrastruktury społecznej
Zwiększenie bezpieczeństwa miejsca kultu
Opisano w rozdziale 9
U.2.5
Nowy parkan
Zniknięcie zagrożenia wypadkiem
KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA
400.000,00 zł
70.000,00 zł
EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich, WRPO 2014+.
Źródło: opracowanie własne

107

6 MECHANIZMY ZAPEWNIENIA
KOMPLEMENTARNOŚCI DZIAŁAŃ
REWITALIZACYJNYCH
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6.1

MECHANIZMY ZAPEWNIENIA KOMPLEMENTARNOŚCI MIĘDZY
POSZCZEGÓLNYMI PROJEKTAMI REWITALIZACYJNYMI ORAZ POMIĘDZY
DZIAŁANIAMI RÓŻNYCH PODMIOTÓW I FUNDUSZY NA OBSZARZE
OBJĘTYM PROGRAMEM REWITALIZACJI

Komplementarność jest jednym z ważnych aspektów Programu Rewitalizacji. Zapewnienie
powiązań pomiędzy poszczególnymi projektami skutkować będzie lepszym i bardziej
efektywnym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na rewitalizację.
Według Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020
opracowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wymogiem koniecznym przy
opracowaniu programów rewitalizacji jest konieczność zapewnienia komplementarności
w pięciu

aspektach:

przestrzennym,

problemowym,

proceduralno-instytucjonalnym,

międzyokresowym i źródeł finansowania.

6.1.1 KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZESTRZENNA
Komplementarność przestrzenną w Programie Rewitalizacji dla gminy Kawęczyn zapewniają
projekty wyznaczone do realizacji na obszarze rewitalizacji pozwalające na wyprowadzenie go
ze stanu kryzysowego. Są to projekty wzajemnie ze sobą powiązane, synergiczne i wzajemnie
się dopełniające, a ich realizacja wpłynie na poprawę sytuacji całego obszaru rewitalizacji.
O delimitacji obszaru rewitalizacji decydowała, zarówno sytuacja społeczno-gospodarcza
(wartości wskaźników), jak i wola mieszkańców gminy. Planowana interwencja nie spowoduje
przesunięcia problemów na inny obszar a także nie doprowadzi do niepożądanych efektów
społecznych takich jak segregacja społeczna i wykluczenie
Wszystkie zidentyfikowane projekty rewitalizacyjne skupiają się na obszarze rewitalizacji i są
z nim ściśle powiązane. Stanowią odpowiedź na główne problemy obszaru rewitalizacji,
natomiast zasięg ich oddziaływania będzie dużo większy niż wyznaczony obszar rewitalizacji,
gdyż z efektów rewitalizacji przestrzennej (ze zmodernizowanych ulic, ścieżek rowerowych,
chodników i świetlic) będą korzystać nie tylko mieszkańcy obszaru rewitalizacji, ale również
mieszkańcy innych miejscowości, a także przedsiębiorcy. Dzięki tak dużemu promieniowaniu
zaplanowanych projektów zapewnione zostanie, że Program Rewitalizacji będzie efektywnie
oddziaływał na całą gminę. Projekty te będą mieć pozytywny wpływ na obszar i mieszkańców,
przyczynią się do zwiększenia integracji i aktywizacji społeczności lokalnej.
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Na terenie rewitalizowanym zaplanowano przede wszystkim działania nastawione na
ożywienie właśnie tego obszaru. Zaplanowano także modernizację obiektów w celach
stworzenia miejsc spotkań. Atrakcyjne tereny publiczne zaplanowane w ramach Programu
Rewitalizacji będą przede wszystkim służyć mieszkańcom z terenów rewitalizowanych,
zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale infrastruktura powstała w wyniku realizacji
projektów będzie dostępna również dla mieszkańców tych obszarów gminy, które nie zostały
wyznaczone do rewitalizacji. Dzięki temu nastąpi rzeczywista integracja lokalnej społeczności.
Projekty społeczne skierowane do grup wykluczonych społecznie, przyczynią się do ożywienia
społecznego mieszkańców terenów rewitalizacji oraz spadku liczby osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przeprowadzone szkolenia, kursy i zajęcia
edukacyjne np. dla seniorów mogą pośrednio przyczynić się do znalezienia pracy przez osoby
bezrobotne. Wartym wymienienia działaniem w tym zakresie jest utworzenie żłobka i/lub
przedszkola w zwolnionych izbach szkolnych. W konsekwencji spowoduje to ograniczenie
bezrobocia w wyznaczonym obszarze. Powyższe zjawisko będzie oddziaływać na obszar całej
Gminy, ponieważ poprawa sytuacji materialnej osób z grup wykluczonych społecznie
spowoduje

ograniczenie

liczby beneficjentów

pomocy

społecznej

i

występowania

negatywnych zjawisk społecznych. Warto wymienić budowę mieszkania dla samotnej matki
jako jedno z działań w ramach PR.
Poniżej

zamieszczono

mapkę

pokazującą

schematycznie

lokalizację

poszczególnych

przedsięwzięć.
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Rysunek 6 Lokalizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych na terenie Gminy Kawęczyn
Źródło: opracowanie własne

6.1.2 KOMPLEMENTARNOŚĆ PROBLEMOWA
W Programie Rewitalizacji Gminy Kawęczyn zapewniona została także komplementarność
problemowa. Zidentyfikowane projekty rewitalizacyjne wzajemnie dopełniają się tematycznie,
sprawiając że realizowany PR będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji we wszystkich
niezbędnych

aspektach

(społecznym,

gospodarczym,

przestrzennofunkcjonalnym,

technicznym, środowiskowym). Projekty polegające na poprawie dostępu do infrastruktury
publicznej przełożą się na wzrost poczucia tożsamości lokalnej i budowanie silnego kapitału
społecznego. Podczas podejmowania strategicznych decyzji przez samorząd lokalny na innych
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polach, pod uwagę brane będą zaplanowane działania rewitalizacyjne, aby zapewnić lepszą
koordynację tematyczną i organizacyjną działań administracji. Należy wskazać, że program
rewitalizacji wykazuje zgodność z dokumentami strategicznymi m. in. na poziomie lokalnym,
tak więc już na poziomie programowania rewitalizacji została zapewniona komplementarność
problemowa.
Tabela 47 Macierz korelacji projektów z poszczególnymi sferami – projekty podstawowe
SFERA
PRZEDSIĘWZIĘCIE/
SFERA
SFERA
SFERA
SFERA
PRZESTRZENNOPROJEKT
SPOŁECZNA GOSPODARCZA ŚRODOWISKOWA
TECHNICZNA
FUNKCJONALNA
ORGANIZACJA IMPREZ
INTEGRACYJNYCH DLA
MIESZKAŃCÓW OR
SPOTKANIA
KULTURALNE DLA
SENIORÓW W
MIEJSCOWOŚCIACH OR
DZIAŁANIA
WSPIERAJĄCE
SENIORÓW DO
UDZIAŁU W ŚWIECIE
„ERY INTERNETU”
INTEGRACJA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W ŚRODOWISKOWYM
DOMU SAMOPOMOCY
W MŁODZIANOWIE
WSPARCIE
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
NA OR
PRZYSTOSOWANIE
ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU
STAREJ SZKOŁY W
TOKARACH
PIERWSZYCH NA
POTRZEBY OSÓB
STARSZYCH
STWORZENIE
PRZESTRZENI DLA
REALIZACJI WYDARZEŃ
KULTURALNYCH NA
TERENIE BIBLIOTEKI W
TOKARACH
PIERWSZYCH.
JEDNOCZEŚNIE
PRZYGOTOWANIE
MIESZKANIA DLA
SAMOTNEJ MATKI
REWITALIZACJA SALI
WIEJSKIEJ WE WSI
TOKARY PIERWSZE
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 48 Macierz korelacji projektów z poszczególnymi sferami – projekty uzupełniające
SFERA
PRZEDSIĘWZIĘCIE/
SFERA
SFERA
SFERA
SFERA
PRZESTRZENNOPROJEKT
SPOŁECZNA GOSPODARCZA ŚRODOWISKOWA
TECHNICZNA
FUNKCJONALNA
ORGANIZACJA
SPORTOWYCH
PÓŁKOLONII LETNICH
DLA DRUŻYN
SPORTÓW
POŻARNICZYCH OSP
W GŁUCHOWIE
PIKNIK
INTEGRACYJNOPOKOLENIOWY DLA
SENIORÓW I
MŁODZIEŻY W
SOŁECTWIE CHOCIM
DZIAŁANIA NA RZECZ
STWORZENIA STREFY
INWESTYCYJNEJ NA
OR (W SOŁECTWACH
KAWĘCZYN LUB
TOKARY PIERWSZE)
POPRAWA
BEZPIECZEŃSTWA NA
OR
PODNIESIENIE
BEZPIECZEŃSTWA
OTOCZENIA KOŚCIOŁA
PW. ŚW. ANDRZEJA
APOSTOŁA W
TOKARACH
PIERWSZYCH
Źródło: opracowanie własne

Projekty służące poprawie infrastruktury i atrakcyjności przestrzeni publicznych obszaru
rewitalizowanego, jak również projekty społeczne służące pobudzeniu rynku pracy
i aktywizacji zawodowej mieszkańców, przełożą się na wzmocnienie sfery gospodarczej
w dynamicznie rozwijającym się otoczeniu gminy. Oddziaływanie wszystkich przedsięwzięć
podstawowych zostanie wzmocnione na skutek projektów uzupełniających.

6.1.3 KOMPLEMENTARNOŚĆ PROCEDURALNO-INSTYTUCJONALNA
Program

Rewitalizacji

Gminy

Kawęczyn

na

lata

2017-2023

charakteryzuje

się

komplementarnością proceduralno-instytucjonalną gdyż obejmuje system zarządzania
procesem rewitalizacji, który pozwoli na efektywne współdziałanie interesariuszy, w tym
niezależnych od siebie instytucji i podmiotów. Szczegółowy system zarządzania procesem
rewitalizacji został przedstawiony w kolejnych rozdziałach niniejszego dokumentu, jest on
spójny i przejrzysty. Instytucją bezpośrednio zaangażowaną w proces rewitalizacji na obszarze
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gminy oraz koordynującą wdrażanie PR jest Wójt Gminy Kawęczyn oraz osoba wyznaczona –
Pełnomocnik Rewitalizacji. Wśród struktur organizacyjnych biorących udział w realizacji PR
wymienić należy dwa typy podmiotów:


podmiot zarządzający, czyli jednostka nadzorująca oraz koordynująca wdrożenie
programu, jako całości, a przy tym prowadząca monitoring i ocenę programu,



podmioty wykonawcze, czyli jednostki realizujące poszczególne zadania.

Kompleksowa rewitalizacja obszaru zdegradowanego wymaga współpracy wszystkich
rodzajów jednostek funkcjonujących na obszarze rewitalizowanym, dlatego korzystnym
modelem jest współpraca podmiotów publicznych, prywatnych i społecznych. System
zarządzania programem rewitalizacji został osadzony w systemie działania i zarządzania gminy
Kawęczyn

w

związku

z

czym

zapewniona

jest

komplementarność

proceduralna

i instytucjonalna.
Szczegółowy zakres kompetencji poszczególnych jednostek został określony w rozdziale 9,
SYSTEM REALIZACJI, W TYM MONITORING I OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ ORAZ SPOSOBY
MODYFIKACJI PR. Dodatkowo, tak wypracowana struktura umożliwia zaangażowanie w proces
rewitalizacji szerokiego grona interesariuszy, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach nad
programem już na etapie jego programowania, w tym poprzez aktywne uczestnictwo
w organizowanych konsultacjach społecznych. Komórki organizacyjne Urzędu Gminy
w Kawęczynie będą miały również za zadanie współpracować z jednostkami odpowiedzialnymi
za wdrażanie przedsięwzięć, wsparcie w uzyskiwaniu dotacji, dokumentacji projektowej.
W system zarządzania zaangażowani będą również lokalni partnerzy z sektorów: publicznego,
społecznego i gospodarczego. Oprócz wskazanych jednostek zaangażowanych w realizację PR,
włączone zostaną stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, podmioty
gospodarczego NGO-sy, które funkcjonują na terenie gminy Kawęczyn.

6.1.4 KOMPLEMENTARTNOŚĆ MIĘDZYOKRESOWA
Program Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn na lata 2017-2023 wpisuje się w ciąg działań
realizowanych na terenie Gminy.
Poniżej zaprezentowano przykłady niektórych działań zrealizowanych z wsparciem środków
Unijnych w perspektywie 2007-2013 wraz z ich odniesieniami do przedsięwzięć planowanych
w niniejszym Programie Rewitalizacji Celów Strategicznych i Kierunków niniejszego Programu
Rewitalizacji.
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Wspólna przyszłość-program reintegracji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji
Społecznej w Młodzianowie
beneficjent: Stowarzyszenie "Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju"
fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji: 01.10.2010 r. – 31.12.2011 r.
Kontynuacja w działaniu:
1.4 INTEGRACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY
W MŁODZIANOWIE
B jak integracja!!! (dwie edycje)
beneficjent: Stowarzyszenie "Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju"
fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
oraz
Integracja poprzez naukę języka angielskiego w Gminie Kawęczyn
beneficjent: Gmina Kawęczyn
fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji: Pierwsza edycja: 29.03.2010 r. – 28.09.2010 r.
Druga edycja: 01.02.2011 r. – 30.06.2011 r.
Kontynuacja w działaniach:
1.1 ORGANIZACJA IMPREZ INTEGRACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW OR,
1.2 SPOTKANIA KULTURALNE DLA SENIORÓW W MIEJSCOWOŚCIACH OR,
U.1.7 PIKNIK INTEGRACYJNO-POKOLENIOWY DLA SENIORÓW I MŁODZIEŻY W SOŁECTWIE
CHOCIM
Kurs Mały Biznes i Kurs Komputerowy dla mieszkańców Gminy Kawęczyn
beneficjent: Gmina Kawęczyn
fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji: 01.01.2011 r. – 31.03.2011 r.
Kontynuacja w działaniach:
1.3 DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE SENIORÓW DO UDZIAŁU W ŚWIECIE „ERY INTERNETU”
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1.5 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na OR
Przedszkolaki na start oraz Kawęczyńskim Przedszkolakom
beneficjent: Gmina Kawęczyn
fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji: 01.10.2011 r. – 31.07.2012 r. oraz 01.09.2012 r. – 30.06.2013 r.
Kontynuacja w działaniach:
1.5 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na OR (elementem programu jest działanie w zakresie
przedszkola)

6.1.5 KOMPLEMENTARNOŚĆ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
Projekty, które zostały zapisane w Programie Rewitalizacji Gminy Kawęczyn na lata 2017-2023
mają możliwość realizacji przy udziale różnych źródeł finansowania w tym środków unijnych.
W Programie Rewitalizacji wykorzystano możliwość łączenia wsparcia ze środków EFRR i EFS
(dzięki dużej synergii projektów rewitalizacyjnych) w celu realizacji założonych celów
i wyprowadzania obszaru ze stanu kryzysowego. Realizacja projektów rewitalizacyjnych
z różnych źródeł z wykluczeniem ryzyka podwójnego finansowania pozwala na uzyskanie
korzystnych efektów i wpływa na wzrost dynamiki pożądanych zmian. Ponadto projekty
zapisane w dokumencie dają także możliwość włączenia środków prywatnych w finansowanie
procesów rewitalizacji. Źródła finansowania opisano w fiszkach projektowych jak również
w indykatywnych ramach finansowych.
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7 INDYKATYWNE RAMY FINANSOWE
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7.1

INDYKATYWNE RAMY FINANSOWE

Poniższa tabela przedstawia plan finansowy przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wskazują one
między innymi szacowane

środki finansowe

związane

z

realizacją

przedsięwzięć

z uwzględnieniem źródeł finansowania.
Tabela 49 Indykatywne ramy finansowe projektów/przedsięwzięć podstawowych
NUMER
PRZEDSIĘ
WZIĘCIA/
PROJEKTU

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA/
PROJEKTU

ORGANIZACJA IMPREZ
INTEGRACYJNYCH DLA
MIESZKAŃCÓW OR
SPOTKANIA
KULTURALNE DLA
SENIORÓW W
MIEJSCOWOŚCIACH OR
DZIAŁANIA
WSPIERAJĄCE
SENIORÓW DO
UDZIAŁU W ŚWIECIE
„ERY INTERNETU”
INTEGRACJA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W ŚRODOWISKOWYM
DOMU SAMOPOMOCY
W MŁODZIANOWIE
WSPARCIE
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
NA OR
PRZYSTOSOWANIE
ISTNIEJĄCEGO
OBIEKTU STAREJ
SZKOŁY W TOKARACH
PIERWSZYCH NA
POTRZEBY OSÓB
STARSZYCH
STWORZENIE
PRZESTRZENI DLA
REALIZACJI WYDARZEŃ
KULTURALNYCH NA
TERENIE BIBLIOTEKI W
TOKARACH
PIERWSZYCH.
JEDNOCZEŚNIE
PRZYGOTOWANIE
MIESZKANIA DLA
SAMOTNEJ MATKI
SUMA

SZACUNKOWA
WARTOŚĆ PROJEKTU*

EFS/EFR

BUDŻET GMINY
KAWĘCZYN

INNE

90.000,00 zł

55.000,00 zł

30.000,00 zł

Środki prywatne 5.000,00 zł

120.000,00 zł

85.000,00 zł

30.000,00 zł

Środki prywatne 5.000,00 zł

120.000,00 zł

90.000,00 zł

25.000,00 zł

Środki prywatne 5.000,00 zł

90.000,00 zł

65.000,00 zł

25.000,00 zł

-

1.500.000,00 zł

1.100.000,00 zł

300.000,00 zł

Środki prywatne
75.000,00 zł
Środki z PUP –
25.000,00 zł

2.500.000,00 zł

2.300.000,00 zł

200.000,00 zł

-

1.000.000,00 zł

750.000,00 zł

250.000,00 zl

-

5.420.000,00 zł

4.445.000,00 zł

860.000,00 zł

115.000,00 zł

*) Realizacja przedsięwzięć będzie etapowana w zależności od możliwości finansowych
Źródło: Urząd Gminy Kawęczyn
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Tabela 50 Indykatywne ramy finansowe projektów/przedsięwzięć uzupełniających
NUMER
PRZEDSIĘ
WZIĘCIA/
PROJEKTU

U.1.6

U.1.7

U.1.8.

U.2.4

U.2.5

U.2.6

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA/
PROJEKTU

ORGANIZACJA
SPORTOWYCH
PÓŁKOLONII LETNICH
DLA DRUŻYN
SPORTÓW
POŻARNICZYCH OSP W
GŁUCHOWIE
PIKNIK INTEGRACYJNOPOKOLENIOWY DLA
SENIORÓW I
MŁODZIEŻY W
SOŁECTWIE CHOCIM
DZIAŁANIA NA RZECZ
STWORZENIA STREFY
INWESTYCYJNEJ NA OR
(W SOŁECTWACH
KAWĘCZYN LUB
TOKARY PIERWSZE)
REWITALIZACJA SALI
WIEJSKIEJ WE WSI
TOKARY PIERWSZE
POPRAWA
BEZPIECZEŃSTWA NA
OR
PODNIESIENIE
BEZPIECZEŃSTWA
OTOCZENIA KOŚCIOŁA
PW. ŚW. ANDRZEJA
APOSTOŁA W
TOKARACH
PIERWSZYCH
SUMA

SZACUNKOWA
WARTOŚĆ PROJEKTU*

EFS/EFR

BUDŻET GMINY
KAWĘCZYN

INNE

300.000,00 zł

265.000,00 zł

30.000,00 zł

Środki prywatne 5.000,00 zł

50.000,00 zł

25.000,00 zł

20.000,00 zł

Środki prywatne 5.000,00 zł

1.500.000,00 zł

1.125.000,00 zł

300.000,00 zł

100.000,00 zł

45.000,00 zł

40.000,00 zł

600.000,00 zł

400.000,00 zł

70.000,00 zł

400.000,00 zł

330.000,00 zł

70.000,00 zł

-

2.950.000,00 zł

2.190.000,00 zł

530.000,00 zł

230.000,00 zł

Środki prywatne
75.000,00 zł

Środki krajowe w
formie dotacji –
15.000,00 zł
Środki krajowe,
powiatowe i
wojewódzkie w
formie dotacji –
130.000,00 zł

*) Realizacja przedsięwzięć będzie etapowana w zależności od możliwości finansowych
Źródło: Urząd Gminy Kawęczyn
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8 MECHANIZMY WŁĄCZENIA INTERESARIUSZY
W PROCES REWITALIZACJI
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8.1

MECHANIZMY WŁĄCZENIA INTERESARIUSZY W PROCES REWITALIZACJI

Jedną z podstawowych zasad przygotowania programów rewitalizacji jest partycypacja
społeczna. Prace nad przygotowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn oparte
były na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy w tym szczególnie z mieszkańcami
Gminy, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.
Partycypacja społeczna polega na realizacji wśród interesariuszy następujących działań:


prowadzeniu działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie rewitalizacji,
skierowanych do interesariuszy (o zasadach, celach, istotnie prowadzenia rewitalizacji
oraz jej przebiegu),



inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między
interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji,



zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących
rewitalizacji,



wspieraniu

inicjatyw

zmierzających

do

zwiększania

udziału

interesariuszy

w przygotowywaniu i realizacji programu rewitalizacji,


zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości
wypowiedzenia się przez interesariuszy,



poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążenia do spójności planowanych
z nimi działań.

W przygotowaniu Programu Rewitalizacji wykorzystano formy konsultacji społecznych:


zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym linków do formularzy
zamieszczonych na stronie Gminy Kawęczyn,



spotkania i debaty z interesariuszami,



zbieranie uwag i opinii w formie ankiet skierowanych do wszystkich interesariuszy,



wizje lokalne.

Dla zapewnienia efektywnej współpracy z partnerami procesu rewitalizacji wykorzystano na
każdym etapie prac następujące narzędzia komunikacji i informowania interesariuszy:


spotkanie konsultacyjne dla zespołu pracowników UG dedykowanych do współpracy
przy tworzeniu Programu Rewitalizacji,



dedykowana zakładka na stronie internetowej Gminy Kawęczyn,
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plakaty rozprowadzane na terenie całej Gminy zapraszające na spotkania
konsultacyjne

z

mieszkańcami

oraz

z

partnerami

z

sektora

społecznego

i gospodarczego,


wizytowanie wybranych obszarów Gminy (kryterium była informacja z UG
o największych potencjałach).

8.1.1 PARTYCYPACJA

SPOŁECZNA

NA

ETAPIE

DIAGNOZOWANIA

I WYZNACZANIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I REWITALIZACJI ORAZ
WYZNACZANIA CELÓW REWITALIZACJI
W dniu 22 marca 2017 roku Wójt Gminy Kawęczyn powołał Pełnomocnika ds. Rewitalizacji,
koordynującego działania związane z PR. Lista zadań poszczególnych organów biorących udział
w PR opisano w rozdziale 9.1.
W dniu 19 czerwca 2017 r. zostało przeprowadzone spotkanie konsultacyjne dla pracowników
Urzędu Gminy i kierownictwa GOPS. Na bazie zasad omówionych w dokumencie „Zasady
programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+” opublikowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pracowano nad potrzebami i możliwościami
pozyskiwania kolejnych danych do poszczególnych wskaźników używanych w procesie
diagnozy. Omówiono wstępnie potencjały i deficyty Gminy.
W związku z decyzją o przystąpieniu do przygotowania Programu Rewitalizacji 30 czerwca
2017 r. Rada Gminy Kawęczyn podjęła uchwałę w sprawie zasad powoływania Gminnego
Zespołu Rewitalizacji i ustanowieniu jego regulaminu (uchwała nr XXX/208/2017, jej projekt
był konsultowany w maju 2017 roku). W okresie od 25 lipca do 4 sierpnia 2017 r. w oparciu o
powyższą Wójt przeprowadził nabór do Zespołu – skład Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji
stanowi załącznik nr 10.
Zespół w sposób ciągły pracował wraz z konsultantami zewnętrznymi nad doborem
wskaźników oceny sytuacji w gminie, wskazaniem obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji, doborem działań i przedsięwzięć służących wyprowadzeniu OR ze stanu
kryzysowego.
O podjęciu prac nad PR (w tym ankietowania) poinformowano mieszkańców za pomocą:


Artykułów w prasie lokalnej i regionalnej („Kawęczyniak” i „Echo Turku”);



Informacji na stronie WWW gminy (dedykowana zakładka);



Informacji na portalach społecznościowych;
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Informacji poprzez Mobilny System Informacji Gminy Kawęczyn;



Plakatów w miejscach zwyczajowo przyjętych.

Ponadto przeprowadzono dwa otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami:
19 czerwca 2017 r. w UG w Kawęczynie
21 lipca 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Marianowie.
Oba spotkania konsultacyjne prowadzone były wg tego samego scenariusza, tzn. wstępnie
prezentowano czym jest program rewitalizacji w rozumieniu „Wytycznych”, następnie
prowadzono dyskusję na temat deficytów i możliwości ich zaspokojenia.
Najważniejsze ustalenia odbytych spotkań konsultacyjnych to:


Omówiono pojęcie, podstawy prawne i przykłady Lokalnego Programu Rewitalizacji;



Omówiono zasady podziału gminy na jednostki delimitacyjne (zdecydowano się na
podział na sołectwa;



Na bazie zasad omówionych w dokumencie „Zasady programowania i wsparcia
rewitalizacji w ramach WRPO 2014+” opublikowanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego pracowano nad potrzebami i możliwościami
pozyskiwania danych do poszczególnych wskaźników używanych w procesie diagnozy.



Następnie dyskutowano nad możliwością pozyskiwania interesariuszy do współpracy
podczas przygotowania i wdrożenia LPR. Uznano, że Do współpracy należy zaprosić
przedsiębiorców, NGO-sy, samorządowców oraz mieszkańców.



Omówiono wstępnie potencjały Gminy:


Prywatny ośrodek Morskie Oko w Skarżynie (konie, zaprzęgi, zawody
wędkarskie);



Dalsza rozbudowa systemu szlaków konnych „Kawęczyńska przygoda w siodle”,
w tym rozwój agroturystyki;



Tradycje wigilii św. Jana w Skarżynie;



Remiza w Skarżynie mogłaby być przekształcona w świetlicę;



W OSP w Milejowie i w Głuchowie są sikawki ręczne;



W Milejowie są prywatne stawy rybne;



Doświetlenie obiektów turystycznych w Kawęczynie w celu przedłużenia godzin
dostępności;



Młodzianów – możliwość wykorzystania terenu wokół świetlicy na siłownię,
plac zabaw dla dzieci;
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W Młodzianowie panie mają pomysł na stworzenie „mini przedszkola”,
zamienną opiekę nad dziećmi umożliwiającą np. wyjazd w celu załatwienia
różnych spraw poza miejscem zamieszkania;



Szkoła w Tokarach mogłaby być przekształcona w obiekt służący seniorom;



Brakuje GOK-u, można by stworzyć „mobilny” GOK w oparciu o obiekty szkolne
w Kawęczynie, Kowalach i Tokarach;



Na terenie gminy są trzy dworki: Głuchów, Kawęczyn, Chocim można je
wykorzystać na cele społeczne;



W Młodzianowie znajduje się Środowiskowy Dom Samopomocy (osoby
niepełnosprawne).



Omówiono wstępnie deficyty Gminy:


W Głuchowie OSP zgłasza potrzebę toru do ćwiczeń;



W Głuchowie w OSP widzą potrzebę stworzenia obiektu szkoleniowego
będącego jednocześnie miejscem spotkań strażaków seniorów;



W Milejowie brakuje placu zabaw dla dzieci;



W Skarżynie brak jest boiska;



Brakuje imprez integracyjnych;



Potrzebna jest oferta dla seniorów i niepełnosprawnych;



Niszczejący obiekt starej szkoły w Tokarach Pierwszych;



Brak przestrzeni dla realizacji wydarzeń kulturalnych;



Brak strefy inwestycyjnej;



Sala wiejska w Tokarach Pierwszych wymaga modernizacji;



Brak ścieżek rowerowych, niebezpieczne skrzyżowania, niewystarczające
oświetlenie ulic;



W otoczeniu kościoła w Tokarach Pierwszych znajduje się parkan, który grozi
zawaleniem.

Uwagi ze spotkań konsultacyjnych zostały wykorzystane przy tworzeniu PR.
Po spotkaniach konsultacyjnych odbyła się wizja lokalna obszaru gminy. Poniżej znajdują się
zdjęcia dokumentujące jej przebieg.
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Rysunek 7 Budynek w Tokarach Pierwszych 43

Rysunek 8 Świetlica Wiejska Kawęczyn

Rysunek 9 Ośrodek Zdrowia w Tokarach
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Rysunek 10 Szkoła w Kawęczynie
(źródło: Urząd Gminy Kawęczyn)

Od 6 czerwca dostępne były ankiety w wersji on-line, ankiety były też dostępne w wersji
papierowej w Urzędzie Gminy. Dla zwiększenia zainteresowania ankietami poinformowano
o nich uczniów (poprzez nauczycieli). Zebrano 208 ankiet. Wszystkie zgłoszone propozycje
zostały wykorzystane podczas prac, zwłaszcza w pogłębionej analizie i przy przygotowywaniu
propozycji działań.
Wśród załączników zamieszczono:


Fotografię ze spotkania konsultacyjnego w Kawęczynie,



Listy obecności ze spotkań konsultacyjnych w Kawęczynie i w Marianowie,



Fotografie ze spotkań konsultacyjnych w Kawęczynie i Marianowie,



Wzór ankiety w wersji papierowej (wersja elektroniczna była tożsama),



Skrócony zbiorczy raport z badań ankietowych.

8.1.2 PARTYCYPACJA SPOŁECZNA NA ETAPIE KONSULTACJI PROJEKTU
LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
Zgodnie z zarządzeniem nr 69/2017 Wójta Gminy Kawęczyn (załącznik nr 7) w dniach 19 i 20
października, w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, odbyło się pięć spotkań konsultacyjnych
z różnymi grupami interesariuszy (listy obecności stanowią załączniki nr 12):


19.10.2017 r., godz.: 10:00 – spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców Gminy
Kawęczyn w szczególności mieszkańców sołectwa Tokar, Głuchów i Chocim;
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19.10.2017 r., godz.: 12:00 – spotkanie konsultacyjne dla przedsiębiorców;



19.10.2017 r., godz.: 14:00 – spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli NGO;



20.10.2017 r., godz.: 10:00 – spotkanie konsultacyjne dla przedsiębiorców;



20.10.2017 r., godz.: 12:00 – spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców Gminy
Kawęczyn w szczególności dla mieszkańców sołectwa Kawęczyn i Młodzianów.

Na każdym ze spotkań konsultacyjnych prelegenci przedstawili dotychczasowe wyniki prac
nad Programem Rewitalizacji. Zaprezentowano projekt Programu Rewitalizacji zawierający
uwagi i opinie zebrane w czasie poprzednich spotkań konsultacyjnych. Omówiono
poszczególne etapy wyznaczania obszaru rewitalizacji i przedstawiono cele rewitalizacji wraz
z propozycjami przedsięwzięć służących ich realizacji. Po prelekcji, na każdym ze spotkań
konsultacyjnych rozpoczynała się dyskusja moderowana przez przedstawicieli Remedis SA.
Interesariusze (mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele NGO) zwrócili szczególną uwagę
na potrzebę przeprowadzania przedsięwzięć służących integracji społeczeństwa. Moderatorzy
zapewnili, iż przedsięwzięcia zawarte w projekcie Programu Rewitalizacji uwzględniają
działania służące rozwojowi aktywności i integracji społecznej wśród dzieci, młodzieży
i seniorów. Podczas spotkań konsultacyjnych jeden z mieszkańców zgłosił potrzebę
przystosowania remizy OSP w Głuchowie (w szczególności toalet i pomieszczeń socjalnych) na
potrzeby działania uzupełniającego U.1.6. W chwili obecnej stan wskazanych pomieszczeń
świadczy o pilnej potrzebie działań modernizacyjnych. Potwierdzono zasadność i konieczność
przeprowadzania zaproponowanych przedsięwzięć na wyznaczonych obszarach rewitalizacji.
Przedstawiciele Urzędu Gminy oraz moderatorzy podziękowali wszystkim zgromadzonym za
dotychczasowe, aktywne uczestnictwo w pracach nad Programem Rewitalizacji. Spotkania
konsultacyjne

kończyły

się

przypomnieniem

o

możliwości

wnoszenia

uwag

do

zaprezentowanego projektu Programu Rewitalizacji w terminie do 20 października 2017 r.
poprzez formularz wyłożony przy wyjściu z sali oraz zamieszczony na stronie internetowej
Urzędu Gminy. Poniżej znajdują się zdjęcia z przeprowadzonych konsultacji.
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Rysunek 11 Spotkanie konsultacyjne w Kawęczynie
(źródło: Urząd Gminy Kawęczyn)

Rysunek 12 Spotkanie konsultacyjne w Kawęczynie
(źródło: Urząd Gminy Kawęczyn)
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Rysunek 13 Spotkanie konsultacyjne w Kawęczynie
(źródło: Urząd Gminy Kawęczyn)

Rysunek 14 Spotkanie konsultacyjne w Kawęczynie
(źródło: Urząd Gminy Kawęczyn)
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Rysunek 15 Spotkanie konsultacyjne w Kawęczynie
(źródło: Urząd Gminy Kawęczyn)

Rysunek 16 Spotkanie konsultacyjne w Kawęczynie
(źródło: Urząd Gminy Kawęczyn)
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Rysunek 17 Spotkanie konsultacyjne w Kawęczynie
(źródło: Urząd Gminy Kawęczyn)

Do 20 października 2017 r. interesariusze mieli możliwość składania do Urzędu Gminy swoich
uwag i opinii dotyczących projektu Programu Rewitalizacji. Wpłynął jeden formularz
z uwagami do projektu. Spostrzeżenia w nim zawarte zostały uwzględnione w Programie
Rewitalizacji. Brak większej liczby zastrzeżeń potwierdza efektywną pracę podczas
przygotowania projektu dokumentu.

8.1.3 PARTYCYPACJA SPOŁECZNA NA ETAPIE WDRAŻANIA I MONITOROWANIA
Nieodzowną częścią realizacji procesu rewitalizacji jest informacja i promocja działań
przewidzianych w Programie Rewitalizacji. Obowiązek ten spoczywa przede wszystkim na
Gminie Kawęczyn. Rolę inicjującą pełni Wójt Gminy, bądź wyznaczona przez niego osoba.
Celem informowania Interesariuszy jest przede wszystkim zapewnienie pełnego przepływu
informacji, stworzenie uwarunkowań do zapoznania się interesariuszy z kształtem i postępami
procesu rewitalizacji oraz promocja działań, pozyskiwanie nowych przedsięwzięć oraz
podmiotów i osób skłonnych do zaangażowania w proces rewitalizacji. Zaangażowanie na
każdym etapie interesariuszy zainteresowanych udziałem w programie (m.in. organizacji
pożytku publicznego, stowarzyszeń, przedsiębiorców, mieszkańców obszaru rewitalizacji)
umożliwi im aktywny udział w planowaniu i wdrażaniu zmian społecznych, gospodarczych
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i infrastrukturalnych zgodnie z ich potrzebami i interesami. Dlatego też niezbędne jest
umożliwienie wymiany informacji i dyskusji o kształcie, jaki powinna przybrać rewitalizacja za
pomocą różnorodnych instrumentów promocyjnych i informacyjnych. Poniższy schemat
przedstawia instrumenty systemu informacji i promocji w powiązaniu z mechanizmami
włączenia mieszkańców i partnerów w proces rewitalizacji.

Informacja i
promocja

Partycypacja
społeczna
Zebrania

Współdecydowanie

Tablice ogłoszeń

Aktywne
uczestnictwo w
projektach

Strony internetowe
i portale
społecznościowe

Informacji poprzez
Mobilny System
Informacji Gminy
Kawęczyn

Kontrola
obywatelska

Ankietowanie

Rysunek 18 Schemat przedstawiający instrumenty systemu informacji i promocji w połączeniu z mechanizmami
włączenia interesariuszy

Jak wynika z powyższego schematu działania informacyjne i promocyjne są związane
z mechanizmami włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji. Aby udział lokalnej
społeczności w tworzeniu i wdrażaniu programu przyniósł spodziewane efekty, konieczne jest
prowadzenie szeregu działań, skupiających się przede wszystkim na:


Organizacji zebrań z mieszkańcami zwłaszcza obszarów rewitalizowanych oraz
partnerami społecznymi i gospodarczymi, które stanowić mają forum wymiany
informacji i pomysłów na działania rewitalizacyjne,



Publikowaniu ogłoszeń zamieszczanych na tablicach ogłoszeń,



Wykorzystaniu możliwości kontaktu elektronicznego poprzez stronę internetową
gminy, portale społecznościowe, Mobilny System Informacji Gminy Kawęczyn,



Biuletyn Informacji Publicznej,
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Promocja działań rewitalizacyjnych podczas lokalnych imprez i w lokalnej prasie,



Ankietowanie i rozmowy z przedstawicielami mieszkańców – radnymi i działaczami
organizacji pozarządowych.

Działania promocyjne będą zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego I Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. W związku z tymi wytycznymi
działania promocyjne będą polegały także na:


umieszczeniu na wszystkich materiałach i dokumentach związanych z realizacją
projektów w ramach Programu Rewitalizacji, które uzyskają wsparcie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego lub innego właściwego
projektowi programu,



umieszczaniu tablic informacyjnych o współfinansowaniu projektu ze środków Unii
Europejskiej w miejscu prowadzenia inwestycji,



podaniu aktualnych informacji na temat programu rewitalizacji w mediach lokalnych,



umieszczenie informacji na oficjalnych stronach internetowych Gminy.
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9 SYSTEM REALIZACJI, W TYM MONITORING I OCENA
SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ ORAZ SPOSOBY
MODYFIKACJI PR
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9.1

SYSTEM ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ PROGRAMU REWITALIZACJI

9.1.1 STRUKTURA ZARZĄDZANIA
Za wdrażanie, monitoring i ewaluację Programu Rewitalizacji będzie odpowiadać Wójt Gminy
Kawęczyn. Jako organ wykonawczy jest odpowiedzialny za realizację wszystkich działań
rewitalizacyjnych określonych w niniejszym Programie. W zakresie zadań, które będą
realizowane przez lub przy współudziale podmiotów prywatnych Wójt będzie sprawował
kontrolę nad zgodnością ich realizacji z celami rewitalizacyjnymi.
Zarządzeniami Wójta Gminy Kawęczyn wyznaczony został Pełnomocnik ds. Rewitalizacji oraz
Gminny Zespół ds. Rewitalizacji. Odpowiada on bezpośrednio za realizację Programu, a przede
wszystkim za zarządzanie Programem, w tym koordynację współpracy pomiędzy różnymi,
publicznymi i prywatnymi interesariuszami rewitalizacji. Do jego zadań należy także
organizowanie spotkań podmiotów, archiwizowanie dokumentacji związanej z Programem
Rewitalizacji oraz monitorowanie postępów w realizacji PR.
W toku prowadzenia procesów rewitalizacyjnych przewiduje się ścisłą, zadaniową współpracę
pomiędzy zespołem odpowiedzialnym za realizację Programu Rewitalizacji, a podmiotami
publicznymi i prywatnymi, które będą wykonawcami zadań i projektów rewitalizacyjnych.
Wójt Gminy Kawęczyn i Gminny Zespół ds. Rewitalizacji będą na bieżąco korzystali z pomocy
wszystkich struktur, komórek Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy. Ponadto
istotną rolę w niniejszych procesach odegrają również pracownicy zatrudnieni w strukturze
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy będą zaangażowani w projekty dotyczące
aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i włączenia tych osób.
W ramach kompetencji i struktury urzędu realizacja przedsięwzięć/projektów zlecana będzie
tym jednostkom i podmiotom, które posiadają najlepsze kompetencje wykonawcze, np.
zadania społeczne będą realizowane przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
lub organizacji pozarządowych na podstawie umów. Pełnomocnik ds. Rewitalizacji jest także
odpowiedzialny za promocję i współpracę w zakresie swoich kompetencji z radnymi gminy
oraz mieszkańcami gminy. Rada Gminy również będzie zaangażowana w proces realizacji
Programu Rewitalizacji Gminy Kawęczyn na lata 2017-2023.
Najważniejsze zadania podmiotów uczestniczących w procesie przygotowania i wdrażania
programu rewitalizacji:
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Wójt Gminy Kawęczyn:


Koordynowanie całego procesu rewitalizacji;



Prowadzenie analiz służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji, sporządzeniu lub zmianie PR, ocenie aktualności i stopnia jego
realizacji;





Prowadzenie konsultacji społecznych;



Ogłaszanie informacji o podjęciu uchwały w sprawie uchwalenia PR;

Rada Gminy:


Zatwierdzenie i uchwalenie PR;



Wprowadzenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w PR, służących
realizacji zadań własnych gminy, do załącznika do uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy;



Uchwalanie zmian PR;



Podjęcie uchwały o uchyleniu PR w całości lub w części w przypadku
stwierdzenia osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych.



Gminny Zespół ds. Rewitalizacji:


Współpraca ze podmiotami zaangażowanymi w realizację programu;



Koordynowanie

działań

projektowych

wymagających

jednoczesnego

zaangażowania jednostek gminy oraz strony społecznej;


Ocena projektów zgłoszonych do realizacji na obszarze objętym rewitalizacją
pod kątem osiągnięcia celów programu;



Przygotowywanie projektów aktualizacji programu, w tym w szczególności
wykazu projektów;





Organizacja i wdrażanie systemu monitorowania rzeczowego i finansowego;



Dokonywanie okresowych przeglądów realizacji projektów;



Sporządzanie raportów okresowych oraz końcowego z realizacji programu;



Współpraca z wydziałami/pracownikami UG w zakresie realizacji programu.

Pełnomocnik ds. Rewitalizacji:


Koordynacja tworzenia Programu Rewitalizacji;



Partycypację społeczną;



Koordynację utworzenia i współpracę z Gminnym Zespołem ds. Rewitalizacji i
grupami interesariuszy;



Promocję działań, organizację punktów konsultacyjnych;
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Informowanie o możliwościach pozyskiwania finansowania zewnętrznego;



Monitoring i kontrolę realizacji Programu Rewitalizacji.

Istotą procesu rewitalizacji jest prowadzenie przez interesariuszy skoordynowanych działań na
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Charakterystyka interesariuszy
i mechanizmy partycypacyjne opisane zostały w rozdziale 8.
Z powyższego wynika, że podmiotami zaangażowanymi w proces przygotowania i wdrożenia
programu są: Wójt Gminy Kawęczyn, Zespół ds. Rewitalizacji, Pełnomocnik ds. Rewitalizacji,
Rada Gminy i Interesariusze rewitalizacji

PEŁNOMOCNIK DS.
REWITALIZACJI

WÓJT GMINY

GMINNY ZESPÓŁ
DS.
REWITALIZACJI

RADA GMINY

INTERESARIUSZE
REWITALIZACJI

Rysunek 19 Schemat zarządzania PR

9.1.2 HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI
Ramowy harmonogram realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Kawęczyn na lata 2017-2023
obejmuje okres od 2017 r. kiedy zostały rozpoczęte prace nad PR do końca 2023 r., czyli do
planowanego zakończenia realizacji projektów wynikających z PR.
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Rysunek 20 Schemat przedstawiający ramowy harmonogram rewitalizacji

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu wynikają z rozdziałów 5,6,7.

9.2

SYSTEM MONITORINGU I OCENY SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ

Monitoring i ewaluacja Programu Rewitalizacji polega na dokonywaniu okresowej oceny
stopnia realizacji działań zapisanych w dokumencie i wprowadzaniu modyfikacji zgodnie ze
zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi i wewnętrznymi wpływającymi na rozwój
społeczny i gospodarczy. Do monitoringu i ewaluacji Programu Rewitalizacji zobowiązuje się
samorząd gminy, zatwierdzając Program Rewitalizacji. Zadaniem Zespołu oraz Pełnomocnika
ds. Rewitalizacji będzie przeprowadzanie monitoringu, ewaluacji oraz aktualizacji Programu
przy współpracy z instytucjami, organizacjami, a także podmiotami prywatnymi mogącymi
uczestniczyć w realizacji Programu. Monitoring i ewaluacja odbywać się może w trakcie
posiedzeń Rady Gminy, która będzie wnosić zmiany w postaci uchwał. Dzięki wprowadzeniu
systemu monitoringu i ewaluacji zostaje rozwiązany problem dezaktualizacji założeń Programu
Rewitalizacji wynikający ze zmieniających się warunków funkcjonowania samorządu,
prawodawstwa i innych czynników mogących deformować zasadność podejmowanych działań
w ramach Programu Rewitalizacji. Prócz modyfikacji działań w trakcie ich realizacji istnieje
możliwość tworzenia dodatkowych fiszek projektów, które będą wpisywać się w wyznaczone
cele. W ten sposób Program Rewitalizacji może się rozwijać wraz z rozwojem społecznym
i gospodarczym gminy. Ocena realizacji Programu Rewitalizacji odbywa się będzie na poziomie
oceny realizacji poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. Każdy projekt powinien posiadać
kartę oceny realizacji, zawierającą planowane efekty realizacji w postaci wskaźników
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ilościowych. Bieżąca ocena powinna pozwolić na natychmiastowe dostosowywanie działań lub
ich elementów do zmieniających się warunków zewnętrznych.
System monitoringu Programu Rewitalizacji obejmuje 4 płaszczyzny:


Monitorowanie podstawowych parametrów programu rewitalizacji na etapie przyjęcia
programu oraz późniejszych jego aktualizacji. Pod uwagę zostaną wzięte następujące
wskaźniki monitoringowe:


Liczba ludności obszaru zdegradowanego,



Liczba ludności obszaru rewitalizacji,



Udział liczby ludności obszaru rewitalizacji w liczbie ludności gminy ogółem
(w %),



Powierzchnia obszaru zdegradowanego,



Powierzchnia obszaru rewitalizacji,



Udział powierzchni obszaru rewitalizacji w powierzchni gminy ogółem (w %).

W przypadku podjętej decyzji o aktualizacji programu należy uwzględnić, czy nie zostały
przekroczone wskaźniki liczby ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji oraz powierzchni
obszaru rewitalizacji.


Monitorowanie stopnia realizacji celów określonych w programie rewitalizacji
(z częstotliwością 2-letnią).

Lista wskaźników monitorowania realizacji celów została zamieszczona w tabeli poniżej.
Zmiana wskaźników będzie określana wyłącznie dla obszaru rewitalizacji:
CEL REWITALIZACJI
Rozwój aktywności
społecznej oraz
włączenia
społecznego

Tabela 51 Wskaźniki monitorowania celów
WSKAŹNIK PRODUKTU
WSKAŹNIK REZULTATU
Liczba imprez integracyjnych dla mieszkańców
Liczba uczestników imprez
OR dla każdej miejscowości OR – min 1 rocznie
integracyjnych – 250 rocznie
Liczba spotkań dla seniorów z OR dla każdej
Liczba uczestników spotkań dla
miejscowości OR – min 1 rocznie
seniorów – 100
Liczba letnich półkolonii – min 1 rocznie
Liczba uczestników półkolonii rocznie –
Liczba pikników integracyjno-pokoleniowych –
40
1 rocznie
Liczba uczestników pikników
Liczba spotkań/szkoleń wspierających
integracyjno-pokoleniowych – 60
seniorów – min jedno w kwartale
Liczba przeszkolonych seniorów – 50
naprzemiennie w różnych lokalizacjach OR
rocznie
Liczba spotkań integracyjnych dla osób
Liczba uczestników spotkań
niepełnosprawnych – min 2 rocznie
integracyjnych dla osób
Liczba szkoleń dla osób bezrobotnych
niepełnosprawnych – 40 rocznie
wspierających przedsiębiorczość – min 1
Spadek bezrobocia na OR – 10%
rocznie
Spadek osób korzystających z pomocy
społecznej na OR – 15%
Wzrost zatrudnienia wśród kobiet z
małymi dziećmi – 10%
Liczba przeszkolonych bezrobotnych –
40 z OR
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Wykorzystanie
potencjałów
infrastrukturalnych
w celu
podniesienia
jakości życia na
obszarze
rewitalizacji

Przystosowany dla seniorów budynek (Tokary
Pierwsze) – 1
Stworzenie przestrzeni dla realizacji wydarzeń
kulturalnych na terenie biblioteki w Tokarach
Pierwszych – 1
Stworzone mieszkanie dla samotnej matki - 1
Liczba kilometrów wyremontowanych ścieżek i
chodników – 3,5 km
Liczba przebudowanych skrzyżowań – 1
Liczba nowych punktów świetlnych – 10
Utworzona strefa inwestycyjna – 1
Nowy płot w otoczeniu kościoła pw. św.
Andrzeja w Tokarach Pierwszych - 1

Wzrost liczby osób korzystających z filii
biblioteki w Tokarach Pierwszych o 50%
Liczba samotnych matek korzystających
z mieszkania – 1 rocznie
Obniżenie
jednostkowych
kosztów
eksploatacji sali wiejskiej w Tokarach
Pierwszych – 30%
Zmniejszenie liczby wypadków/zdarzeń
drogowych na OR – 20%
Zmniejszenie
liczby
wydarzeń
rejestrowanych przez policję na OR –
10%
Liczba nowych miejsc pracy (strefa
inwestycyjna) – 100 (50% dla
mieszkańców OR)
Poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu
kościoła pw. św. Andrzeja w Tokarach
Pierwszych
(brak
zagrożenia
wypadkiem) – wzrost

Źródło: Opracowanie własne



Monitorowanie skutków realizacji programu poprzez analizę aktualnego poziomu
wskaźników

wykorzystywanych

na

etapie

delimitacji

obszarów

rewitalizacji

(z częstotliwością 2-letnią)
Tabela 52 Wskaźniki monitorowania celów
WSKAŹNIK DELIMITACYJNY (LICZONE DLA OBSZARU
OCZEKIWANA
REWITALIZACJI) – PIERWSZE BADANIE W 2019 R.
ZMIANA
LICZBA OSÓB W WIEKU POPRODUKCYJNYM W
PRZELICZENIU NA 100 OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM
SPADEK
WYZNACZONYCH OBSZARÓW
LICZBA OSÓB W WIEKU PRZEDPOPRODUKCYJNYM W
PRZELICZENIU NA 100 OSÓB WYZNACZONYCH
WZROST
OBSZARÓW
LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 100 MIESZKAŃCÓW
W WIEKU PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH
SPADEK
OBSZARÓW
LICZBA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH NA 100
MIESZKAŃCÓW W WIEKU PRODUKCYJNYM
SPADEK
WYZNACZONYCH OBSZARÓW
LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKOWEJ
POMOCY SPOŁECZNEJ Z POWODU DŁUGOTRWAŁEJ LUB
SPADEK
CIĘŻKIEJ CHOROBY NA 100 MIESZKAŃCÓW
WYZNACZONYCH OBSZARÓW
LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKOWEJ
POMOCY SPOŁECZNEJ Z POWODU
SPADEK
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NA 100 MIESZKAŃCÓW
WYZNACZONYCH OBSZARÓW
LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKOWEJ
POMOCY SPOŁECZNEJ Z POWODU BEZRADNOŚCI W
SPADEK
SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA 100
MIESZKAŃCÓW WYZNACZONYCH OBSZARÓW
LICZBA WYDANYCH NIEBIESKICH KART NA 100
SPADEK
MIESZKAŃCÓW WYZNACZONYCH OBSZARÓW
LICZBA POPEŁNIONYCH PRZESTĘPSTW NA 100
SPADEK
MIESZKAŃCÓW WYZNACZONYCH OBSZARÓW
ŚREDNIE WYNIKI SPRAWDZIANÓW SZÓSTOKLASISTY NA
WZROST

140

TLE WYNIKÓW W POWIECIE
LICZBA IMPREZ/INICJATYW/WYDARZEŃ LOKALNYCH W
SOŁECTWACH NA 100 MIESZKAŃCÓW WYZNACZONYCH
OBSZARÓW
LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 100
MIESZKAŃCÓW W WIEKU PRODUKCYJNYM
WYZNACZONYCH OBSZARÓW
LICZBA WYREJSTROWANYCH PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH NA 100 MIESZKAŃCÓW W WIEKU
PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZARÓW W
LATACH 2007-2016
ILOŚĆ ZINWENTARYZOWANEGO AZBESTU NA 100
MIESZKAŃCÓW WYZNACZONYCH OBSZARÓW W KG
LICZBA NIERUCHOMOŚCI BEZ KANALIZACJI ZBIORCZEJ
NA 100 MIESZKAŃCÓW WYZNACZONYCH OBSZARÓW
LICZBA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SPRZED 1989 ROKU
W PRZELICZENIU NA 100 MIESZKAŃCÓW
WYZNACZONYCH OBSZARÓW

WZROST

WZROST

SPADEK
SPADEK, EW. BEZ
ZMIAN
SPADEK, EW. BEZ
ZMIAN
BEZ ZMIAN

Źródło: Opracowanie własne

Monitorowane będą także zmiany w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennofunkcjonalnej, technicznej i środowiskowej obszaru rewitalizacji dotyczące zagadnień
przedstawionych w analizie wskaźnikowej w formie opisowej.


Bieżące monitorowanie poziomu wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji, jak
również informacje niezbędne w zakresie monitorowania programów rewitalizacji na
potrzeby sprawozdawczości WRPO 2014+ (załącznik nr 4 Formularz efektów
monitorowania do Zasad programowania i prowadzenia rewitalizacji w ramach WRPO
2014+). Raz na pół roku do Departamentu Polityki Regionalnej UMWW (do 15 stycznia
i do 15 lipca) Gmina Kawęczyn będzie przekazywała wypełniony „Formularz efektów
monitorowania programów rewitalizacji”. Jest to zadanie obligatoryjne.

Lista przyjętych w programie przedsięwzięć podstawowych i uzupełniających będzie
aktualizowana w trybie bieżącym w zależności od aktualnego postępu rzeczowego, wraz
z podaniem poniesionych kosztów, źródeł finansowania oraz rezultatów ich wdrożenia (efekty
rzeczowe). Monitorowanie osiąganych wskaźników będzie się odbywało na podstawie danych,
udostępnianych przez:


Urząd Gminy w Kawęczynie,



jednostki organizacyjne Urzędu Gminy,



Powiatowy Urząd Pracy w Turku,



Komendę Powiatową Policji w Turku,



innych interesariuszy, którzy byli zaangażowani w realizację przedsięwzięć
rewitalizacyjnych
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Procedura sporządzania oceny została określona tak, aby zapewnić partycypacyjny charakter
tego procesu. Po opracowaniu raportu z podjętych działań i jego akceptacji przez Wójta
Kawęczyna, zostanie on upubliczniony poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej
gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Zasadniczym celem polityki promocji, jest
rozwój zaangażowania społeczności lokalnej w proces rewitalizacji, jej udziału w decyzjach
oraz odpowiedzialności za powodzenie realizacji Programu. W założeniach polityka promocji
Programu powinna przybliżać mieszkańcom korzyści, jakie mogą być osiągnięte dzięki
procesowi rewitalizacji, udostępniać wszystkim zainteresowanym stronom rewitalizacji
i partnerom informacje o celach i problemach rewitalizacji, pobudzać partnerów programu do
wyrażania własnych opinii, zachęcać do przedstawiania własnych projektów. Nowe
przedsięwzięcia zgłaszane przez interesariuszy będą uwzględniane w Programie. Włączenie
nowych

inicjatyw

do

Programu

jest

uwarunkowane

możliwościami

finansowania,

uwarunkowaniami formalnymi i faktycznymi, a także stopniem realizacji założenia celów
rewitalizacji. Zgłaszanie nowych przedsięwzięć Pełnomocnikowi ds. Rewitalizacji będzie się
odbywało za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji. Raz na dwa lata
przeprowadzona zostanie analiza wskaźników delimitacyjnych wykorzystanych do diagnozy
stanu i wyboru obszaru rewitalizacji. Będzie ona stanowiła raport kontrolny z realizacji do
aktualizacji zapisów Programu. Uzyskane wyniki umożliwią ̨ ocenę skuteczności zaplanowanych
działań rewitalizacyjnych w celu porównania aktualnych wartości wskaźników z wartościami
bazowymi, opracowanymi przy diagnozowaniu stanu gminy. Ocena realizacji Programu będzie
zawierała odniesienie do danych porównawczych z obszaru gminy, pozwalających na ocenę
procesu wychodzenia obszaru ze stanu kryzysowego.
Przyjęty system monitorowania jest podstawą do efektywnej ewaluacji i aktualizacji PR
w przypadku gdy stwierdzony zostanie brak osiągnięcia założonych celów. Systematyczna
ocena i aktualizacja umożliwi dostosowywanie założeń Programu Rewitalizacji do bieżących
uwarunkowań zewnętrznych wpływających na efektywność realizacji zaplanowanych działań
mających na celu poprawę zdiagnozowanej sytuacji kryzysowej. W załączonej tabeli
zaprezentowano kartę oceny wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych systematyzującą
prezentację stopnia wdrożenia poszczególnych przedsięwzięć PR.
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DATA

Tabela 53 Karta wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych - wzór
Dokumentacja
Wniosek o grant z
Zawarcie
projektowa/kosztorysowa/inne
Przetarg
konkursu, inne źródłą
umowy o
dokumenty wymagane
/zapytanie
finansowania
dofinansowanie
prawem
zewnętrznego
Data
Data ogłoszenia,
ogłoszenia,
termin zgłaszania
Stan lub data zakończenia
termin
Data, uwagi
ofert, termin złożenia
zgłaszania
wnisku, uwagi
ofert, uwagi

Wartość
całkowita
projektu/kwota
dofinansowania

Dotychczas
wydatkowano

PLN

PLN

Opis
stanu
realizacji

Przedsięwzięcie

Źródło: Opracowanie własne
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9.3

SYSTEM WPROWADZANIA ZMIAN

Po dwóch latach od uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Kawęczyn zostanie
przeprowadzona ewaluacja programu, która pozwoli na ocenę stopnia realizacji zakładanych
celów rewitalizacji, stopień, zakres oraz trwałość zmian jakie zaszły na obszarze objętym
rewitalizacją na skutek wdrażania programu, a także sprawność i skuteczność zarządzania
tym procesem. Zakłada się, że dwa lata to krótki okres, aby oczekiwać znacznych zmian,
jednak wystarczający, aby określić, czy program wymiana aktualizacji. Raport ewaluacyjny
zostanie sporządzony na podstawie zestawień danych i informacji z monitoringu oraz na
podstawie dodatkowych analiz. Zauważone zmiany wskaźników oraz obserwowanej sytuacji
w sferze społecznej, gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i środowiskowej
pozwolą określić, w jakim ewentualnie zakresie program wymaga aktualizacji. Aktualizacja
będzie

przeprowadzona

również

w

sytuacji

zidentyfikowania

nowych

projektów

rewitalizacyjnych mogących mieć wpływ na realizację celów. Przeprowadzona ewaluacja
stanowić będzie cenny materiał analityczny umożliwiający wskazanie działań naprawczych
w procesie rewitalizacji (o ile taka potrzeba zostanie zdiagnozowana) oraz zaprogramowanie
kolejnych działań rewitalizacyjnych, które powinny zostać ujęte w zaktualizowanym
programie rewitalizacji lub innym, równoważnym dokumencie, którego przedmiotem będzie
polityka rewitalizacyjna gminy. W przypadku stwierdzenia, że Program Rewitalizacji wymaga
zmiany, Wójt Kawęczyna występuje do Rady Gminy z prośbą o jego zmianę. Do wniosku
załączony zostaje raport z ewaluacji lub uzasadnienie wynikające z konieczności
wprowadzenia nowych projektów rewitalizacyjnych. Zmiana programu rewitalizacji
następuje w trybie, w jakim on jest uchwalany, tj.:


Wykonanie projektu aktualizacji dokumentu,



Przeprowadzenie konsultacji społecznych proponowanych zmian (w zależności od
zakresu aktualizacji przewiduje się różne formy konsultacji, minimalna forma to
konsultacje pisemne za pośrednictwem strony internetowej, w przypadku szerszego
zakresu aktualizacji planuje się przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych),



Wprowadzenie

zmian

w

aktualizacji

Programu

Rewitalizacji

pochodzących

z konsultacji społecznych,


Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,



Przedłożenie Radzie Gminy przez Wójta Kawęczyna zaktualizowanego projektu PR,



Uchwalenie aktualizacji PR,
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Wpisanie zaktualizowanego PR na wykaz programów rewitalizacji gmin województwa
wielkopolskiego w miejsce poprzedniej wersji dokumentu.
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10 PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
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10.1 OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programów
rewitalizacji wynika z art. 46 oraz 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.). W ramach
prowadzenia prac nad opracowaniem projektu Programu Wójt Gminy Kawęczyn wystąpił do
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o odstąpienie od
przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Pismem nr DNNS.9012.1506.2017 z 05.10.2017 r. uzyskał zgodę na odstąpienie.
Podobnie Wójt Gminy Kawęczyn wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
o odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Pismem nr WOO-III.410.794.2017.JM1.1 uzyskał zgodę na odstąpienie od przeprowadzania
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
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Załącznik nr 3 – wzór ankiety
Szanowni Państwo,
Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat potrzeb związanych z rewitalizacją.
Prosimy o podzielenie się z nami Państwa opinią największych brakach. Ankieta jest
anonimowa.
Proszę ocenić własne sołectwo i Gminę wystawiając ocenę w skali od 1 (bardzo źle) do 5
(bardzo dobrze):
Moje

Cała Gmina

Sołectwo (1)

(2)

Miejsca do spędzania wolnego czasu (zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci)
Miejsca pracy
Stosunki sąsiedzkie
Stan chodników
Oświetlenia w miejscach publicznych
Bezpieczne ścieżki rowerowe
Ogólne poczucie bezpieczeństwa
Stan budynków należących do Gminy
Dostęp do apteki
Dostęp do lekarza
Dostęp do sklepu z podstawowymi artykułami
Połączenia drogowe z innymi wsiami
Komunikacja publiczna
Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
Zasilanie w energię elektryczną
Hałas z dróg, inny („5” oznacza brak, „1” jest bardzo głośno)
Problemy środowiskowe takie jak np. dzikie wysypiska śmieci , wylewanie
ścieków do rowów, palenie śmieci („5” oznacza brak, „1” jest bardzo źle)

Teraz prosimy odpowiedzieć na parę pytań dotyczących informacji statystycznych
(WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ):
3. Czy wyjeżdża Pani/Pan corocznie na wakacje? TAK/NIE
4. Mogąc podjąć decyzję na jakie priorytetowe działania na terenie Swojego sołectwa
wydałaby/wydałby Pani/Pan kwotę 500.000,00 zł wolnych środków budżetu?

5.
a.
b.
c.
d.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
Proszę zaznaczyć sołectwo, w jakim
e. Dziewiątka
Pani/Pan mieszka:
f. Głuchów
Będziechów
g. Kawęczyn
Chocim
h. Kowale Pańskie
Ciemień
i. Kowale Pańskie-Kolonia
Dzierzbotki
j. Leśnictwo
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k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.

Marcinów
Marcjanów
Marianów
Marianów-Kolonia
Milejów
Młodzianów (Nowy Czachulec)
Nowy Świat
Siedliska
Skarżyn
Stanisława
Tokary Pierwsze ((Okręglica, Tokary
Drugie)
v. Wojciechów
Dziękujemy za wypełnienie
w. Zdżary
ankiety
6. Proszę podać płeć K/M
7. W jakim przedziale wiekowym się
Pan(i) znajduje?
 do 24 lat
 25-35 lat
 36-50 lat
 51-70 lat
 co najmniej 71 lat
 odmowa odpowiedzi
8.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Moja sytuacja życiowa:
Uczę się
Pracuję
Szukam pracy
Jestem na rencie/emeryturze
Jestem na utrzymaniu rodziny
Inna
(Jaka?)………………………..(20 znaków)
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Załącznik nr 4 – Skrócony raport z badania ankietowego
Raport z badania ankietowego
Kawęczyn
Proszę ocenić własne sołectwo i Gminę wystawiając ocenę w skali od 1 (bardzo źle) do 5
(bardzo dobrze):
1.
MOJE SOŁECTWO
Miejsca do spędzania wolnego czasu zarówno dla dorosłych, jak i

%

Liczba

dla dzieci
1

34,62%

72

2

22,12%

46

3

19,23%

40

4

11,54%

24

5

12,50%

26

Wypełnienia: 208
Miejsca pracy

%

Liczba

1

50,00%

104

2

18,27%

38

3

19,71%

41

4

8,65%

18

5

3,37%

7

Wypełnienia: 208
Stosunki sąsiedzkie

%

Liczba

1

8,65%

18

2

3,85%

8

3

19,71%

41

4

33,17%

69

5

34,62%

72

Wypełnienia: 208
Stan chodników

%

Liczba

1

50,48%

105

2

11,54%

24

3

20,19%

42

4

12,98%

27

5

4,81%

10

Wypełnienia: 208

157

Oświetlenia w miejscach publicznych

%

Liczba

1

8,65%

18

2

13,46%

28

3

22,12%

46

4

32,21%

67

5

23,56%

49

Wypełnienia: 208
Bezpieczne ścieżki rowerowe

%

Liczba

1

55,77%

116

2

12,50%

26

3

19,71%

41

4

6,25%

13

5

5,77%

12

Wypełnienia: 208
Ogólne poczucie bezpieczeństwa

%

Liczba

1

3,85%

8

2

11,06%

23

3

32,21%

67

4

40,87%

85

5

12,02%

25

Wypełnienia: 208
Stan budynków należących do Gminy

%

Liczba

1

16,35%

34

2

6,73%

14

3

23,56%

49

4

29,33%

61

5

24,04%

50

Wypełnienia: 208
Dostęp do apteki

%

Liczba

1

23,56%

49

2

11,06%

23

3

14,42%

30

4

21,15%

44

5

29,81%

62

Wypełnienia: 208
Dostęp do lekarza
1

%

Liczba
24,52%

51
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2

13,46%

28

3

20,67%

43

4

21,63%

45

5

19,71%

41

Wypełnienia: 208
Dostęp do sklepu z podstawowymi artykułami

%

Liczba

1

16,83%

35

2

2,88%

6

3

13,46%

28

4

23,56%

49

5

43,27%

90

Wypełnienia: 208
Połączenia drogowe z innymi wsiami

%

Liczba

1

7,21%

15

2

8,17%

17

3

22,60%

47

4

44,23%

92

5

17,79%

37

Wypełnienia: 208
Komunikacja publiczna

%

Liczba

1

42,79%

89

2

19,23%

40

3

28,37%

59

4

7,69%

16

5

1,92%

4

Wypełnienia: 208
Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

%

Liczba

1

21,63%

45

2

19,71%

41

3

25,00%

52

4

20,67%

43

5

12,98%

27

Wypełnienia: 208
Zasilanie w energię elektryczną

%

Liczba

1

4,81%

10

2

1,92%

4
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3

12,98%

27

4

29,81%

62

5

50,48%

105

Wypełnienia: 208
Hałas z dróg, inny 5 oznacza brak, 1 jest bardzo głośno

%

Liczba

1

11,54%

24

2

8,65%

18

3

23,56%

49

4

28,37%

59

5

27,88%

58

Wypełnienia: 208
Problemy środowiskowe takie jak np. dzikie wysypiska śmieci ,

%

Liczba

wylewanie ścieków do rowów, palenie śmieci 5 oznacza brak, 1
jest bardzo źle
1

11,06%

23

2

9,13%

19

3

18,27%

38

4

32,21%

67

5

29,33%

61

Wypełnienia: 208

Proszę ocenić własne sołectwo i Gminę wystawiając ocenę w skali od 1 (bardzo źle) do 5
(bardzo dobrze):
2.
CAŁA GMINA
Miejsca do spędzania wolnego czasu zarówno dla dorosłych, jak i

%

Liczba

dla dzieci
1

6,73%

14

2

18,75%

39

3

47,12%

98

4

20,67%

43

5

6,73%

14

Wypełnienia: 208
Miejsca pracy

%

Liczba

1

15,87%

33

2

33,17%

69

3

39,42%

82

4

9,13%

19

5

2,40%

5

Wypełnienia: 208
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Stosunki sąsiedzkie

%

Liczba

1

6,25%

13

2

5,77%

12

3

38,46%

80

4

35,58%

74

5

13,94%

29

Wypełnienia: 208
Stan chodników

%

Liczba

1

12,02%

25

2

14,42%

30

3

44,71%

93

4

26,92%

56

5

1,92%

4

Wypełnienia: 208
Oświetlenia w miejscach publicznych

%

Liczba

1

3,85%

8

2

7,21%

15

3

24,04%

50

4

48,56%

101

5

16,35%

34

Wypełnienia: 208
Bezpieczne ścieżki rowerowe

%

Liczba

1

35,58%

74

2

15,38%

32

3

29,33%

61

4

16,35%

34

5

3,37%

7

Wypełnienia: 208
Ogólne poczucie bezpieczeństwa

%

Liczba

1

4,33%

9

2

10,10%

21

3

30,29%

63

4

43,75%

91

5

11,54%

24

Wypełnienia: 208
Stan budynków należących do Gminy

%

Liczba

161

1

1,92%

4

2

4,81%

10

3

18,27%

38

4

46,15%

96

5

28,85%

60

Wypełnienia: 208
Dostęp do apteki

%

Liczba

1

0,96%

2

2

7,21%

15

3

30,29%

63

4

34,13%

71

5

27,40%

57

Wypełnienia: 208
Dostęp do lekarza

%

Liczba

1

2,88%

6

2

7,69%

16

3

37,50%

78

4

30,77%

64

5

21,15%

44

Wypełnienia: 208
Dostęp do sklepu z podstawowymi artykułami

%

Liczba

1

0,48%

1

2

1,92%

4

3

12,50%

26

4

32,21%

67

5

52,88%

110

Wypełnienia: 208
Połączenia drogowe z innymi wsiami

%

Liczba

1

5,29%

11

2

3,37%

7

3

19,71%

41

4

55,77%

116

5

15,87%

33

Wypełnienia: 208
Komunikacja publiczna
1

%

Liczba
26,92%

56

162

2

23,08%

48

3

37,98%

79

4

9,13%

19

5

2,88%

6

Wypełnienia: 208
Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

%

Liczba

1

6,25%

13

2

11,06%

23

3

37,98%

79

4

36,06%

75

5

8,65%

18

Wypełnienia: 208
Zasilanie w energię elektryczną

%

Liczba

1

2,88%

6

2

3,85%

8

3

12,50%

26

4

33,65%

70

5

47,12%

98

Wypełnienia: 208
Hałas z dróg, inny 5 oznacza brak, 1 jest bardzo głośno

%

Liczba

1

8,17%

17

2

7,21%

15

3

37,50%

78

4

33,65%

70

5

13,46%

28

Wypełnienia: 208
Problemy środowiskowe takie jak np. dzikie wysypiska śmieci ,

%

Liczba

wylewanie ścieków do rowów, palenie śmieci
1

7,69%

16

2

16,35%

34

3

27,88%

58

4

35,58%

74

5

12,50%

26

Wypełnienia: 208

Teraz prosimy odpowiedzieć na parę pytań dotyczących informacji statystycznych:
Czy wyjeżdża Pani/Pan na wakacje corocznie?
Odpowiedź

%

Liczba

163

Tak

30,10%

59

Nie

69,90%

137

Wypełnienia: 196

Mogąc podjąć decyzję na jakie priorytetowe działania na terenie Swojego sołectwa
wydałaby/wydałby Pani/Pan kwotę 500.000,00 zł wolnych środków budżetu?
Odpowiedź

%

Liczba

Drogę, chodniki, plac zabaw

0,52%

1

naprawa chodników, utworzenie punktu conajmniej punktu aptecznego,

0,52%

1

Dom Kultury

0,52%

1

Chodniki

0,52%

1

wybudowanie

0,52%

1

drogi i żłobek

0,52%

1

Oświetlenie przez całą noc, chodniki, drogi asfaltowe oraz ulepszanie placow

0,52%

1

budowa chodnika,oświetlenie miejsc publicznych

0,52%

1

Budowa dróg i chodników

0,52%

1

Poprawe drogi budowe chodnika budowe placu zabaw termomodernizacje

0,52%

1

modernizacja i zagospodarowanie budynku po dawnej szkole

0,52%

1

więcej ośrodków sportu, poprawienie dróg

0,52%

1

budowa chodników, komunikacja publiczna

0,52%

1

budowa chodników, lepsza komunikacja publiczna oraz oświetlenie dróg

0,52%

1

budowa drogi oswietlenie chodnik

0,52%

1

budowa chodników, komunikacja publiczna, oświetlenie dróg, więcej miejsc

0,52%

1

drogi, chodniki, panele słoneczne, schronisko,scieżki rowerowe

0,52%

1

Chodniki i ścieżki rowerowe

0,52%

1

Więcej miejsc wypoczynkowych

0,52%

1

Nowy Dom

0,52%

1

organizacja opieki dla seniorów i osób chorych

zabaw

swietlicy i remont toalet.

dla rozrywki

Wypełnienia: 193

Proszę zaznaczyć sołectwo, w jakim Pani/Pan mieszka
Odpowiedź

%

Liczba

Będziechów

4,81%

10

Chocim

6,25%

13

Ciemień

0,00%

0

Dzierzbotki

4,33%

9

164

Dziewiątka

9,62%

20

Głuchów

7,21%

15

Kawęczyn

11,54%

24

Kowale Pańskie

0,48%

1

Kowale Pańskie-Kolonia

6,25%

13

Leśnictwo

2,88%

6

Marcinów

0,96%

2

Marcjanów

0,00%

0

Marianów

0,00%

0

Marianów-Kolonia

5,77%

12

Milejów

0,48%

1

Młodzianów Nowy Czachulec

2,88%

6

Nowy Świat

1,92%

4

Siedliska

0,00%

0

Skarżyn

6,73%

14

Stanisława

1,92%

4

13,46%

28

Wojciechów

6,25%

13

Zdżary

6,25%

13

Tokary Pierwsze Okręglica, Tokary Drugie

Wypełnienia: 208

Proszę podać płeć
Odpowiedź

%

Liczba

K

58,16%

114

M

41,84%

82

Wypełnienia: 196

W jakim przedziale wiekowym się Pan(i) znajduje
Odpowiedź

%

Liczba

do 24 lat

13,04%

27

25-35 lat

22,22%

46

36-50 lat

37,20%

77

51-70 lat

23,67%

49

co najmniej 71 lat

2,42%

5

odmowa odpowiedzi

1,45%

3

Wypełnienia: 207

Moja sytuacja życiowa:
Odpowiedź
Uczę się

%

Liczba
11,59%

24

165

Pracuję

58,94%

122

6,76%

14

Jestem na rencie/emeryturze

17,39%

36

Jestem na utrzymaniu rodziny

2,42%

5

inna*

2,90%

6

Szukam pracy

Wypełnienia: 207
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