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I. WPROWADZENIE 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych to najbardziej kompleksowa odpowiedź na 

degradację społeczną, gospodarczą, przestrzenną, techniczną i środowiskową polskich gmin. 

Jest ona zagadnieniem, które przez długie lata nie było uregulowane prawnie, co było 

jednym z głównych przeszkód prowadzenia działań w zakresie odnowy społeczno–

gospodarczej obszarów zdegradowanych. Obecnie kwestie merytoryczne związane  

z rewitalizacją regulują: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz Wytyczne 

Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020.  

Program rewitalizacji jest zasadniczym dokumentem służącym zaplanowaniu i realizacji 

procesu rewitalizacji. Ma on charakter „strategii rewitalizacji”, w której dokonuje się 

pogłębionej diagnozy stanu obszaru rewitalizacji oraz planuje i koordynuje działania służące 

osiągnięciu wizji stanu obszaru po rewitalizacji. Służy również koordynacji działań 

rewitalizacyjnych z szeregiem innych dokumentów uchwalonych przez gminę.  

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinasowanie projektu pt. „Opracowanie programu 

rewitalizacji dla Gminy Wierzbinek”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

2014–2020, w oparciu o umowę o udzielenie dotacji celowej zawartą z Samorządem 

Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z umową, przygotowanie programu sprowadza się 

do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbinek na lata 2017–2023. 

Dokument przygotowany został zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych Ministra 

Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 oraz 

Zasadach programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+, przyjętych przez 

Zarząd Województwa Wielopolskiego.  

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wierzbinek na lata 2017–2023 kompleksowo  

i w sposób zaplanowany przedstawia sposób rozwiązywania problemów występujących na 

obszarze rewitalizacji (OR) wyznaczonym na terenie gminy. Podstawę prawną uchwalenia 

programu stanowi Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  
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II. OPIS POWIĄZAŃ PROGRAMU REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI  

I PLANISTYCZNYMI 

II.1. Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (SOR) 

Głównym celem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest tworzenie warunków dla 

wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze 

społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym. 

Aby osiągnąć zamierzony cel główny, Strategia wyodrębnia 3 cele szczegółowe, których 

realizacja będzie wiodła do spełnienia nakreślonego planu. Te 3 podwaliny koncepcji to 

Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną, 

Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony oraz Skuteczne państwo  

i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu. Drugi cel 

szczegółowy wskazuje na konieczność koncentracji działań w obszarze spójności społecznej i 

rozwoju zrównoważonym terytorialnie, co oznacza m.in. prowadzenie skutecznej polityki 

regionalnej dostosowanej do specyfiki danego terytorium i obejmującej działania służące 

aktywizacji gospodarczej, rozwojowi lokalnych rynków pracy i mobilizacji zawodowej 

mieszkańców, czy poprawie dostępu do usług publicznych z wykorzystaniem potencjałów 

lokalnych i subregionalnych gospodarek, jak również własnych zasobów. Są to równocześnie 

działania, na których skupia się niniejszy Plan rewitalizacji. 

Dalej, SOR, wylicza obszary, wpływające na osiągnięcie w/w celów: kapitał ludzki i społeczny, 

cyfryzacja, transport, energia, środowisko i bezpieczeństwo narodowe.  

W kontekście tych wytycznych Lokalny Plan Rewitalizacji Gminy Wierzbinek na lata 2017-

2023 jest odpowiedzią na założone w Strategii priorytety i zarazem środkiem do ich 

osiągnięcia.  

II.2. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) 

KPZK 2030 jako jeden z obszarów interwencji identyfikuje obszary z koncentracją problemów 

rozwojowych, tj.: obszary degradacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i 

środowiskowej, na których występują problemy związane z niskim poziomem 

przedsiębiorczości, bezrobociem, niską jakością infrastruktury, depopulacją oraz często 

występującą koncentracją patologii i ubóstwa. KPZK 2030 dedykuje tym obszarom kierunek 

działań: „Wspomaganie spójności w specyficznych obszarach problemowych – w tym: 

Restrukturyzacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych i miast”, którego celem jest 

przywrócenie obszarom zdegradowanym funkcji administracyjnych, społecznych 

i gospodarczych oraz stworzenie warunków sprzyjających ich powtórnemu 

zagospodarowaniu, inwestycjom infrastrukturalnym oraz wsparciu zasobów ludzkich i 

przedsiębiorczości. W KPZK 2030 sformułowano także pewne wskazania dotyczące działań 

na poziomach regionalnym i lokalnym, dotyczące wyznaczenia w planach zagospodarowania 

przestrzennego województw obszary, które na poziomie lokalnym powinny zostać objęte 

kompleksowymi programami rewitalizacji/restrukturyzacji oraz regionalnymi programami 

inwestycyjnymi, wpisującymi się w strategię rozwoju danego miasta i w strategię rozwoju 
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województwa. Realizacja w gminie Lokalnego Programu Rewitalizacji oparta została na 

ogólnych zasadach polityki przestrzennej przyjętych w KPZK 2030 tj. zasada 

zrównoważonego rozwoju, racjonalności ekonomicznej, preferencji regeneracji (odnowy) 

nad zajmowaniem nowych obszarów pod zabudowę, przezorności ekologicznej oraz 

kompetencji ekologicznej. 

II.3. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020. Regiony. Miasta. Obszary 

Wiejskie (KSRR) 

KSRR w zakresie budowania spójności terytorialnej i przeciwdziałania marginalizacji 

obszarów problemowych identyfikuje cel szczegółowy: „Restrukturyzacja i rewitalizacja 

miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno–gospodarcze”, 

adresowany do obszarów miast tracących funkcje społeczno–gospodarcze, do których  

w przypadku województwa wielkopolskiego zalicza się: Gniezno, Kalisz, Konin, Leszno, 

Ostrów Wlkp. i Piłę. Stwierdza również, że działania adresowane do obszarów 

zdegradowanych powinny być w szczególności ukierunkowane na wspieranie jakości kapitału 

ludzkiego, modernizację struktury gospodarczej, poprawę jakości i dostępności 

infrastruktury technicznej oraz modernizację i rozwój obiektów użyteczności publicznej. 

Działania rewitalizacyjne powinny być prowadzone na podstawie lokalnych programów 

rewitalizacji, które będą uwzględniać określone krajowe wytyczne i standardy. Wskazuje 

także m.in. na konieczność promowania projektów i inicjatyw opartych na partnerstwie 

publiczno–prywatnym. Tym samym, opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy 

Wierzbinek na lata 2017–2023 wyczerpuje pierwszy warunek, a wyodrębnione w jego 

ramach cele odpowiadają kierunkom wytyczonym w KSRR 2010–2020, w szczególności: celu 

1.2.1. Zwiększanie dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionów, 1.2.3. Rozwijanie 

potencjału rozwojowego i absorpcyjnego obszarów wiejskich, 2.3. Restrukturyzacja  

i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno–

gospodarcze. 

II.4. Narodowy Plan Rewitalizacji 2022. Założenia (NPR) 

Z uwagi na konieczność podjęcia wielosektorowego i bardziej zintegrowanego wysiłku na 

rzecz wyprowadzania ze stanów kryzysowych obszarów zdegradowanych podjęto próbę 

wypracowania pakietu rozwiązań systemowych dla prowadzenia rewitalizacji w Polsce – 

w tym celu opracowano Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji, w ramach którego 

określono podstawowe założenia NPR oraz koncepcję jego zakresu. NPR stanowić będzie 

szeroko rozumianą wykładnię dla prowadzenia procesów rewitalizacyjnych jako działań 

kompleksowych i zintegrowanych. Głównym celem NPR będzie poprawa warunków rozwoju 

OZ 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.  

W swoich założeniach, NPR promuje pełniejsze, całościowe rozumienie rewitalizacji, która 

wykracza poza prowadzenie przedsięwzięć związanych z modernizacją w wymiarze 

infrastrukturalnym. Rewitalizacja w nowym rozumieniu stanowi zespól skoordynowanych  
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i skoncentrowanych tematycznie i terytorialnie działań prowadzonych kompleksowo; zakłada 

skoncentrowane wysiłki wielu podmiotów na rzecz wyprowadzenia ze stanu kryzysowego 

danego obszaru, obejmującego interwencję w sferach: społecznej, gospodarczej, 

przestrzennej oraz kulturowej. Cele i kierunki zaplanowanych w Lokalnym Planie Rewitalizacji 

Gminy Wierzbinek na lata 2017–2023 interwencji, odpowiadają zaleceniom NPR, przez 

skupienie się na kapitale ludzkim (kierunek działań 1.1., 1.2., 1.3.) oraz działaniach 

przestrzennych, przekładających się na poprawę miejsc użyteczności publicznej  

i infrastruktury komunikacyjnej (3.1. i 3.2.). 

II.5. Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020 

W zaktualizowanej w 2012 roku Strategii wojewódzkiej jako jedną ze słabych stron 

województwa wskazano istnienie obszarów i miast wymagających rewitalizacji oraz dużą 

powierzchnię terenów zdegradowanych. Wśród zagrożeń odnotowano natomiast 

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. W celu przeciwdziałania procesom degradacji społecznej, gospodarczej, 

przestrzennej i środowiskowej, w Strategii określono działania służące wsparciu terenów 

wymagających restrukturyzacji, odnowy i rewitalizacji (cel operacyjny 5.4.). Działania w tym 

zakresie realizowane są w ujęciu terytorialnym – adresowane są do obszaru problemowego 

„Miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno–gospodarcze”, który 

wyróżnia się na tle województwa wielkopolskiego koncentracją problemów gospodarczych 

o charakterze strukturalnym i niekorzystnych zmian na lokalnych rynkach zatrudnienia. 

Działania naprawcze koncentrują się zwłaszcza na rewitalizacji terenów poprzemysłowych, 

powojskowych, poeksploatacyjnych, pokomunikacyjnych i powydobywczych oraz dzielnic 

miast będących w zastoju. Wymaga to budowy kompleksowych programów odnowy 

obejmujących inwestycje w infrastrukturę techniczną i społeczną, projekty aktywizacji 

gospodarczej czy edukacyjnej. 

Lokalny Plan Rewitalizacji Gminy Wierzbinek na lata 2017–2023 wypełnia nie tylko cel 

operacyjny 5.4, ale także cele: 2.5. Ograniczanie emisji substancji do atmosfery, 2.8. Ochrona 

zasobów wodnych, 7.3. Promocja przedsiębiorczości i zatrudnialności i wzrost 

bezpieczeństwa powodziowego, 8.5. Wzmacnianie włączenia społecznego, 8.9. Ochrona 

zasobów, standardu i jakości życia rodziny i 9.5. Budowa regionalnych systemów 

zabezpieczania i reagowania na zagrożenia. 

II.6. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego przyjęty w 2010 

roku jest jednym z trzech dokumentów, razem ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do 2020 r. i Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym, które 

wyznaczają główne kierunki rozwoju województwa. Opracowanie przedstawia podstawowe 

priorytety planistyczne dla kształtowania rozwoju przestrzennego Wielkopolski w takich 

aspektach jak: ochrona przyrody, transport i infrastruktura oraz rozwój osadnictwa. Działania 
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wyznaczone na poziomie regionalnym są realizowane lokalnie także przez samorządy. 

Niniejszy Plan Rewitalizacji jest bezpośrednią odpowiedzią na sformułowane w PZPWW 

działanie założone w ramach jednego z celów szczegółowych, czyli: Restrukturyzację 

obszarów o ograniczonym potencjale rozwojowym. Realizując naczelny cel, jakim jest 

zrównoważony rozwój przestrzenny regionu, Lokalny Plan Rewitalizacji Gminy Wierzbinek 

wypełnia po kolei poszczególne zamierzenia PZPWW m.in. poprzez wspieranie grup 

wykluczonych (bezrobotnych i ubogich), czy zwiększanie aktywności społecznej, a także 

modernizację okolicznej infrastruktury gminnej, co wpisuje się z kolei w potrzebę 

uporządkowania ładu przestrzennego. Nie zapominając jednocześnie o dbałości  

o środowisko naturalne, które jest czwartym filarem zrównoważonego rozwoju. Ponadto, ze 

względu na występowanie na terenie gminy przewidywanych do wydobycia złóż węgla 

brunatnego: „Morzyczyn” i „Mąkoszyn-Grochowiska”, realizacja programu rewitalizacji 

uwzględniać będzie ochronę tych złóż zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa. 

II.7. Strategia Rozwoju oraz Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wierzbinek na lata 2017–2024 

Dokumentem planistycznym określającym kierunki rozwoju Gminy Wierzbinek jest Strategia 

Rozwoju oraz Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wierzbinek na lata 2017–2024, przyjęta 

uchwałą Nr XXII/203/17 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 31.03.2017 r. Stanowi ona kompletny 

plan określający główne, długofalowe cele oraz wskazujący działania, które powinny być 

podjęte, aby te cele zostały osiągnięte. Kładzie on nacisk przede wszystkim na lokalny rynek 

pracy i warunki życia mieszkańców, lokalną przedsiębiorczość, innowacyjność i podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych oraz na rozwijanie usług związanych z turystyką i rekreacją. Wizja 

rozwoju gminy, jaka została sformułowana w dokumencie podkreśla wagę, jaką samorząd 

przywiązuje podniesienia komfortu życia swoich mieszkańców i zapewnienia im dostępu do 

możliwie najlepszej jakości usług społecznych. Nadto, gmina widzi potencjał w zajmowanym 

obszarze naturalnym i kieruje swoją uwagę i działania na dbałość o ekologię i rozwijanie bazy 

sportowej i rekreacyjnej pod rozwój turystyki.  

Przyjmując Strategię jako dokument nadrzędny, Lokalny Plan Rewitalizacji Gminy Wierzbinek 

na lata 2017–2023 wpisuje się w jego cele i założenia. Plan jest odpowiedzią na cele 

szczegółowe ujęte w dokumencie:  

Cel strategiczny Strategii 
Cel szczegółowy 

Strategii 
Nazwa projektu rewitalizacyjnego 

I. Poprawa lokalnego 
rynku pracy i warunków 
życia mieszkańców przez 
rozwój możliwości 
zatrudnienia i dostępu do 
usług publicznych oraz w 
zakresie korzystania z 
infrastruktury technicznej 

I.1 Promowanie 
przedsiębiorczości 
lokalnej i aktywizacja 
zawodowa 

Projekt 1.1.2. Aktywizacja zawodowa 
mieszkańców 

I.3 Poprawa stanu 
infrastruktury 
technicznej, 
środowiska oraz 
bezpieczeństwa 

Projekt 2.1.1. Budowa systemu 
przydomowych oczyszczalni 

Projekt 3.2.1. Budowa ścieżki rowerowej 
relacji Sompolno – Ślesin w miejscowościach 
Dziadoch, Teresewo, Nykiel 
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mieszkańców Projekt 3.2.2. Budowa drogi w miejscowości 
Wierzbinek 

Projekt 3.2.3. Budowa ścieżki rowerowej 
relacji Wierzbinek - Janowice 

I.5 Poprawa dostępu 
i jakości usług 
publicznych 

Projekt 1.3.2. Rozwój kompetencji 
społecznych rodziców 

III. Poprawa dostępności 
transportowej wewnątrz 
gminy 

III.1 Poprawa 
dostępności i 
spójności lokalnej 
sieci drogowej 

Projekt 3.2.1. Budowa ścieżki rowerowej 
relacji Sompolno – Ślesin w miejscowościach 
Dziadoch, Teresewo, Nykiel 

Projekt 3.2.2. Budowa drogi w miejscowości 
Wierzbinek 

Projekt 3.2.3. Budowa ścieżki rowerowej 
relacji Wierzbinek - Janowice 

IV. Zrównoważony rozwój 
obszarów sołeckich gminy 

IV.2 Zrównoważony 
rozwój sołectw i 
siedlisk gminy 

Projekt 3.1.2. Modernizacja XIX – wiecznego 
zabytkowego Pałacu w Wierzbinku na cele 
kulturalne 

Projekt 3.1.3. Odnowienie Zabytkowego 
Spichlerza w Wierzbinku 

V. Rozwój potencjału 
turystycznego gminy w 
oparciu o warunki 
naturalne 

V.3 Rozwój 
potencjału 
turystycznego gminy 

Projekt 3.1.2. Modernizacja XIX – wiecznego 
zabytkowego Pałacu w Wierzbinku na cele 
kulturalne 

Projekt 3.1.3. Odnowienie Zabytkowego 
Spichlerza w Wierzbinku 

Projekt 3.2.3. Budowa ścieżki rowerowej 
relacji Wierzbinek - Janowice 

Projekt 3.3.1. Zagospodarowanie terenu przy 
jeziorze w Zakrzewku – etap II 

VI. Integracja i 
współpraca lokalna 

VI. 1 Integracja i 
współpraca instytucji 
publicznych i 
organizacji 
pozarządowych 

Projekt 1.3.1. Aktywizacja społeczno-
kulturalna mieszkańców Wierzbinka 

 

II.8. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Wierzbinek 

Gmina Wierzbinek posiada aktualne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, przyjęte Uchwałą nr XLI/260/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30.06.2010 r. 

z późn. zm. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

jest jednym z podstawowych dokumentów planowania strategicznego, określającym politykę 

przestrzenną gminy, a także jest podstawą do sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, które nie mogą naruszać jego ustaleń. W dokumencie nie 

wskazano, obszarów dysfunkcyjnych, w szczególności zdegradowanych oraz wymagających 

rewitalizacji. Rekomenduje się dostosowanie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy do ustaleń Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Wierzbinek na lata 2017–2023.  
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W dokumencie przyjęto zogniskowanie działań gminy wokół czterech sfer, w stosunku do 

których określono cele rozwoju. Są to: sfera ekonomiczna (kształtowanie mechanizmów 

stymulujących efektywny, wielostronny rozwój gospodarczy, zapewniający obniżenie 

bezrobocia i wzrost dobrobytu mieszkańców), sfera społeczna (poprawa jakości życia, 

rozwijanie infrastruktury społecznej i technicznej), sfera przyrodnicza (podporządkowanie 

gospodarki zasadom ekologii i ochrona wartości i racjonalne kształtowanie środowiska 

przyrodniczego) oraz kulturowa (zachowanie zasobów dziedzictwa, kształtowanie i promocja 

atrakcyjnego wizerunku gminy, utrzymanie harmonijnego krajobrazu otwartego). 

Zaplanowane w Lokalnym Planie Rewitalizacji Gminy Wierzbinek cele i działania odpowiadają 

wszystkim wyodrębnionym w Studium sferom i realizują dalej jego wizję. Proponowane w 

LPR projekty działań wpisują się w wybrane kierunki działań określone w Studium. Projekt 

1.1.1. Przeciwdziałanie ubóstwu na obszarze rewitalizacji LPR związany jest z rozwojem 

infrastruktury społecznej przewidzianym w Studium. Projekt 1.1.2. Aktywizacja zawodowa 

mieszkańców wpisuje się w działania Studium związane ze zmianą w systemie zatrudnienia. 

Budowa systemu przydomowych oczyszczalni tj. Projekt 2.1.1. LPR wpisuje się w Studium,  

i jest związany z działaniami: Gospodarka wodno – ściekową oraz Ochrona wód 

powierzchniowych i podziemnych. Zasady kształtowania przestrzeni obszarów zabytkowych 

zostały uwzględnione w LPR w projektach: 3.1.2. Modernizacja XIX – wiecznego zabytkowego 

Pałacu w Wierzbinku na cele kulturalne oraz 3.1.3. Odnowienie Zabytkowego Spichlerza w 

Wierzbinku. Trzy projekty Programu: 3.2.1. Budowa ścieżki rowerowej relacji Sompolno – 

Ślesin w miejscowościach Dziadoch, Teresewo, Nykiel, Projekt 3.2.3. Budowa ścieżki 

rowerowej relacji Wierzbinek – Janowice, 3.3.1. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w 

Zakrzewku – etap II wpisują się w kierunek działań Studium mówiący o rozwoju turystyki i 

wypoczynku na terenie Gminy. 

II.9. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wierzbinek na 

lata 2016–2026 

Uchwałą nr X/100/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 grudnia 2015 r. została przyjęta 

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wierzbinek na lata 

2016–2026. Strategia ma nakreślać kierunki polityki społecznej, jej priorytety oraz ogólne 

działania mające na celu połączenie programów instytucji, organizacji i administracji wokół 

problemów społecznych występujących lub mogących wystąpić w przyszłości na terenie 

gminy. Jest ona dokumentem otwartym, podlegającym ewaluacji i monitoringowi. Autorzy 

Strategii sformułowali 4 cele główne: Wsparcie rodzin w kryzysie, ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży, Poprawę systemu wsparcia dla dzieci  

i młodzieży, Poprawę jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych oraz Zwiększenie 

aktywności społecznej mieszkańców gminy. 

Niniejszy dokument Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbinek jest zbieżny ze 

Strategią przede wszystkim w odniesieniu do 1, 2 i 4 celu głównego: w obydwu dokumentach 

wskazano na konieczność wsparcia osób z problemami bezrobocia i ubóstwa, poprawy opieki 
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nad dziećmi, zwiększenia aktywności społecznej czy dbałość o zapewnienie młodzieży 

dostępu do urządzeń rekreacyjno-wypoczynkowych. 

Powiązania te widać klarownie, przypatrując się zaplanowanym w ramach Programu 

Rewitalizacji projektom, wpisującym się w konkretne cele i kierunki wyodrębnione  

w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wierzbinek na lata 

2016–2026. Najlepiej zbieżność tę prezentuje tabela poniżej. 

Cel szczegółowy Strategii Kierunki działań Strategii 
Nazwa projektu 

rewitalizacyjnego 

1.1. Pomoc w likwidacji 
przyczyn dysfunkcji oraz 
wspieranie i usprawnianie 
systemu wsparcia 
rodziny, dzieci i młodzieży. 
 

1.1.6. Kontynuowanie dożywiania dzieci i 
młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem, 
wykluczeniem społecznym i marginalizacją 
(rozwój sieci usług w tym zakresie). 
1.1.7. Wspieranie działań mających na celu 
utworzenie na terenie gminy mieszkań 
socjalnych przeznaczonych w szczególności dla 
rodzin w kryzysie, samotnych matek i osób 
pozbawionych dachu nad głową. 

Projekt 1.1.1. 
Przeciwdziałanie 
ubóstwu na obszarze 
rewitalizacji 

1.2. Pomoc 
rodzinom i osobom 
dotkniętym i 
zagrożonym problemami 
bezrobocia 

1.2.3. Umożliwienie korzystania z poradnictwa 
specjalistycznego (prawne, psychologiczne, 
pedagogiczne, socjalne). 
1.2.4. Bieżący monitoring ofert programowych i 
ewentualne opracowanie projektów mających 
na celu rozwiązywanie problemu bezrobocia, w 
szczególności wśród kobiet i osób długotrwale 
bezrobotnych. 

Projekt 1.1.2. 
Aktywizacja 
zawodowa 
mieszkańców 

1.1. Pomoc w likwidacji 
przyczyn dysfunkcji oraz 
wspieranie i usprawnianie 
systemu wsparcia 
rodziny, dzieci i młodzieży. 

1.1.8. Inicjowanie i rozwój różnych form 
integracji rodzin ze społecznością lokalną – 
wspieranie wypoczynku rodzinnego, 
organizowanie imprez integracyjnych i 
kulturalnych, festynów, spartakiad. 

Projekt 1.3.1. 
Aktywizacja 
społeczno-kulturalna 
mieszkańców 
Wierzbinka 

2.2. Rozwój usług dla dzieci 
i młodzieży w dziedzinie 
sportu i rekreacji 

2.2.2. Organizowanie zajęć sportowych 
cyklicznych dla dzieci i młodzi oraz 
odpowiedniej kadry trenerów. 
2.2.3. Organizowanie turniejów 
międzyszkolnych. 
2.2.4. Organizowanie imprez sportowych na 
terenie gminy. 

2.4. Rozwój i 
upowszechnianie kultury 
wśród dzieci i młodzieży 

2.4.1. Zagospodarowanie czasu wolnego 
poprzez uczestnictwo w imprezach 
okolicznościowych w miejscu i poza miejscem 
zamieszkania. 

3.2. Wsparcie seniorów 

3.2.2. Rozwijanie aktywnych form spędzania 
czasu wolnego przez osoby starsze i 
niepełnosprawne, w tym organizowanie 
cyklicznych spotkań integracyjnych, 
zaspokajanie potrzeb kulturalno-społecznych i 
rekreacyjnych. 
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4.2. Wzmacnianie więzi 
społecznych 

4.2.5. Organizowanie imprez rekreacyjno-
integracyjnych dla mieszkańców. 

2.1. Pomoc w 
wyrównywaniu szans 
edukacyjno-rozwojowych 

2.1.1. Tworzenie świetlic, klubów 
środowiskowych i socjoterapeutycznych dla 
dzieci i młodzieży, w których będą mogli uzyskać 
wsparcie merytoryczne (np.: nauka języków 
obcych, obsługi komputera, korepetycje dla 
dzieci z ubogich rodzin itp.) i techniczne. 
(sprzęt komputerowy, fax., drukarka i inne). 

Projekt 1.3.2. Rozwój 
kompetencji 
społecznych 
rodziców 

2.1. Pomoc w 
wyrównywaniu szans 
edukacyjno-rozwojowych 

2.1.3. Zapewnienie dzieciom i młodzieży 
szerszego dostępu do alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego, m.in. poprzez 
zwiększenie liczby zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych (zajęcia muzyczne, plastyczne, 
sportowo-rekreacyjne, wycieczki, wyjazdy na 
basen), organizowanie i finansowanie 
wypoczynku letniego i zimowego, tworzenie 
klubów młodzieżowych, zapewnienie szerszego 
dostępu do infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej. 

Projekt 1.3.3. Rozwój 
oferty GOK w 
Wierzbinku dla dzieci 
i młodzieży oraz 
dorosłych 
 

2.4. Rozwój  
i upowszechnianie kultury 
wśród dzieci i młodzieży 

2.4.2. Wspieranie i promowanie twórczości i 
tradycji ludowej poprzez organizowanie imprez 
kulturowych. 
2.4.3. Stałe formy zajęć w świetlicach, klubach 
rozwijające zainteresowania wśród dzieci i 
młodzieży. 

2.3. Podejmowanie działań 
zmierzających do poprawy 
jakości usług medycznych 

2.3.2. Zwiększenie dostępu do usług 
specjalistycznych i rehabilitacyjnych. 

Projekt 3.1.1. 
Adaptacja budynku 
byłego Komisariatu 
Policji w Wierzbinku 
z przeznaczeniem na 
utworzenie Ośrodka 
Rehabilitacyjno – 
Edukacyjno - 
Wychowawczego 

3.1. Zwiększenie 
dostępności do usług 
społecznych 

3.1.3. Rozwój poradnictwa w zakresie 
pielęgnacji i opieki nad osobami starszymi i 
niepełnosprawnymi oraz poradnictwa 
psychologicznego dla osób starszych i 
niepełnosprawnych. 

3.2. Wsparcie seniorów 

3.2.2. Rozwijanie aktywnych form spędzania 
czasu wolnego przez osoby starsze i 
niepełnosprawne, w tym organizowanie 
cyklicznych spotkań integracyjnych, 
zaspokajanie potrzeb kulturalno-społecznych i 
rekreacyjnych. 
3.2.5. Rozwój różnych form specjalistycznego 
wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych 
m.in. rehabilitacji. 

2.1. Pomoc w 
wyrównywaniu szans 

2.1.3. Zapewnienie dzieciom i młodzieży 
szerszego dostępu do alternatywnych form 

Projekt 3.1.2. 
Modernizacja XIX – 
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III. DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH W GMINIE SŁUŻĄCA WYZNACZENIU 

OBSZARU ZDEGRADOWANEGO (OZ) I OBSZARU REWITALIZACJI (OR) 

III. 1. Ogólna charakterystyka gminy  

Gmina Wierzbinek jest gminą wiejską, typowo rolniczą, położoną w powiecie konińskim, na 

wschodnim skraju województwa wielkopolskiego. Jej naturalne granice stanowią: Kanał 

Warta – Gopło, rzeka Noteć i Kanał Notecki, będące jednocześnie elementami Wielkiej Pętli 

Wielkopolski, czyli promowanego w kraju szlaku żeglugi śródlądowej. Gmina położona jest 

także na szlaku turystycznym Licheń – Ciechocinek – Inowrocław.  

Gmina zajmuje powierzchnię 14 755 ha. W strukturze użytkowania gruntów wg ostatnich 

dostępnych danych GUS z 2014 roku blisko 80% stanowią użytki rolne, 12,6% lasy wraz  

z gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi, 3,8% grunty zurbanizowane i zabudowane, 3,7% 

nieużytki, 0,14% wody stojące i płynące oraz pozostałe 0,39%. Lasy i grunty zadrzewione 

ogółem zajmują 1 862 ha i stanowią odsetek powierzchni gminy nieco niższy niż jego udział 

w powierzchni całej Aglomeracji Konińskiej (16%) oraz znacznie niższy od województwa 

wielkopolskiego (26%) i Polski (30,7%). Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, 

która stanowi 80% wszystkich drzewostanów. Dalsze miejsca zajmują: olsza, dąb, brzoza, 

świerk. W gminie Wierzbinek na gruntach nieprzydatnych dla rolnictwa realizuje się proces 

ich zalesiania.  

edukacyjno-rozwojowych spędzania czasu wolnego, m.in. poprzez 
zwiększenie liczby zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych (zajęcia muzyczne, plastyczne, 
sportowo-rekreacyjne, wycieczki, wyjazdy na 
basen), organizowanie i finansowanie 
wypoczynku letniego i zimowego, tworzenie 
klubów młodzieżowych, zapewnienie szerszego 
dostępu do infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej. 

wiecznego 
zabytkowego Pałacu 
w Wierzbinku na cele 
kulturalne 

2.4. Rozwój i 
upowszechnianie kultury 
wśród dzieci i młodzieży 

2.4.3. Stałe formy zajęć w świetlicach, klubach 
rozwijające zainteresowania wśród dzieci i 
młodzieży. 

2.2. Rozwój usług dla dzieci 
i młodzieży w dziedzinie 
sportu i rekreacji 

2.2.3. Propagowanie zasad zdrowego stylu 
życia. 

Projekt 3.2.1. 
Budowa ścieżki 
rowerowej relacji 
Sompolno – Ślesin w 
miejscowościach 
Dziadoch, Teresewo, 
Nykiel 

Projekt 3.2.3. 
Budowa ścieżki 
rowerowej relacji 
Wierzbinek - 
Janowice 
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W gminie Wierzbinek duże połacie terenu zajęte są przez gleby wysokich klas bonitacyjnych 

– często II i III, na ogół zaliczane do kompleksów pszenno–dobrego (2), sporadycznie bardzo 

dobrego (1) lub pszenno–żytniego (4), wytworzonych z piasków gliniastych na glinie lub gliny. 

Są to z reguły gleby bielicowe i brunatne, a w obniżeniach terenu i w sąsiedztwie cieków, 

zwłaszcza w przypadku kompleksu nr 2, również czarne ziemie właściwe. Obok gleb 2 i 4 

kompleksu, występują tutaj liczne gleby kompleksu żytniego dobrego (5) kl. IVa i IVb, chociaż 

zdarzają się również w kl. III, a na terenach odznaczających się większą wilgotnością również 

kompleksu zbożowo pastewnego mocnego (8), również kl. IIIb – IVb. Gleby kompleksu 

pszennego dobrego (2) naj– 17 większe powierzchnie zajmują w centralnej części Pagórków 

Sadlneńsko–Orleckich w okolicach Wierzbinka, Chlebowa, Ziemięcina, Sadlna, Boguszyc  

i Kryszkowic oraz w rejonie Mąkoszyna, już na obszarze Równiny Sompoleńskiej.  

W strukturze gruntów ornych ok. 58% stanowią gleby prawnie chronione. Tereny 

predysponowane do produkcji rolnej o najlepszych glebach, stanowiące bazę żywieniową 

gminy znajdują się w środkowej oraz w północno – zachodniej części gminy. 

W strukturze zasiewów gospodarstw indywidualnych w gminie dominują zboża i mieszanki 

zbożowe 68,8%. Dużą pozycję stanowią warzywa gruntowe (3,1%). Ogólnie na tle 

Aglomeracji Konińskiej, Wielkopolski i kraju gmina Wierzbinek pod tym względem wypada 

korzystniej, a wysoka produkcja żyta, który jest podstawowym zbożem w piekarnictwie jest 

szansą na rozwój produkcji zdrowej żywności w lokalnej działalności gospodarczej. W gminie 

prowadzi się także produkcję zielarską, która obok produkcji zdrowej żywności cieszy się 

coraz większym zainteresowaniem. 

Hodowla w odróżnieniu od produkcji roślinnej obejmuje cykle produkcyjne dłuższe od 

rocznych, co powoduje, że tylko część gospodarstw w gminie Wierzbinek specjalizuje się  

w hodowli. W gminie Wierzbinek znajduje się jedno z największych stad bydła oraz pogłowia 

drobiu w powiecie konińskim. Zmiany pogłowia bydła w gminie na tle Aglomeracji Konińskiej, 

Województwa Wielkopolskiego i kraju znacznie przewyższają średnią. W hodowli trzody 

chlewnej odnotowano w okresie 1996–2010 spadek zainteresowania, natomiast 

odnotowano w tym okresie znaczny wzrost ilości pogłowia drobiu.  

Teren gminy rozpościera się (w myśl regionalizacji fizycznogeograficznej opracowanej przez 

Jerzego Kondrackiego) na prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierze 

Południowobałtyckie, makroregionie Pojezierze Wielkopolsko Kujawskie i wreszcie, na 

mezoregionie Pojezierze Kujawskie. Przekłada się to bezpośrednio na warunki 

środowiskowe, w tym warunki przyrodnicze i klimatyczne całego obszaru – gmina 

Wierzbinek należy bowiem do Subregionu Kujawskiego, który cechuje najmniejszy opad 

atmosferyczny w Polsce. Najwyższe opady w ciągu roku odnotowywane są w miesiącach 

letnich, najniższe w miesiącach zimowych. Średnia roczna wilgotność powietrza waha się ok. 

80%.  

Na społeczność gminy składa się 7 427 mieszkańców (stan na 31.12.2016 r), w tym 49,2% to 

kobiety (wg danych GUS z 2016 r.). W latach 2002–2016 liczba mieszkańców zmalała o 3,1%. 

Średni wiek mieszkańców wynosi 37,7 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku 
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mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców 

całej Polski. 62,9% mieszkańców gminy jest w wieku produkcyjnym, 21,1% w wieku 

przedprodukcyjnym, a 16,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Najwięcej, bo aż 

46,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wierzbinek pracuje w sektorze rolniczym 

(rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,9% w przemyśle i budownictwie, a 6,4%  

w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie  

i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 6,4% pracuje w sektorze finansowym 

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości). 

Strukturę osadniczą tworzy 65 miejscowości, w tym 24 sołectwa. Największą miejscowością 

jest Wierzbinek, ale część instytucji gminnych o charakterze usługowym (poczta, ośrodek 

zdrowia, szkoła), zlokalizowana jest we wsi Sadlno, położonej 3 km na zachód od Wierzbinka. 

Inne większe jednostki osadnicze stanowią wsie o stosunkowo zwartej zabudowie: 

Boguszyce, Kryszkowice, Zaryń. Generalnie jednak struktura osadnicza jest słabo 

wykształcona z uwagi na duże rozproszenie zabudowy zagrodowej pozostałych wsi i 

przysiółków. Gęstość zaludnienia gminy wynosi 51 os./km2 i jest drugą najniższą w powiecie.  

III.2. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) 

Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) stanowi 

istotę diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych w gminie. Diagnoza, w tym wyznaczenie OZ 

i OR, przeprowadzona została zgodnie z wymogami, określonymi w Wytycznych Ministra 

Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 oraz 

Zasadach programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+, przyjętych przez 

Zarząd Województwa Wielopolskiego. Poniżej zaprezentowano kolejne etapy wyznaczania 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

III.2.1. Wyznaczenie jednostek analitycznych (JA) 

Punktem wyjścia do wyznaczenia jednostek analitycznych (JA) była analiza: studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbinek, w tym 

obrębów geodezyjnych, w ramach których znajdują się poszczególne jednostki osadnicze, 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, granic okręgów wyborczych oraz 

map ewidencyjnych gminy. Po szczegółowej analizie ww. dokumentów, na potrzeby 

diagnozy wyznaczone zostały jednostki analityczne, które obejmują obszary zamieszkane, 

wewnętrznie spójne ze względu na funkcję terenu, fizjonomię terenu (układ przestrzenny  

i charakter zabudowy) oraz intensywność użytkowania.  Stanowią one niepodzielne obszary, 

zamieszkane przez nie mniej niż 1% i nie więcej niż 10% ogółu mieszkańców gminy. Ponadto 

osobną jednostkę analityczną wyznaczono dla obszaru przemysłowego (obszar kopalni 

odkrywkowej). Ostatecznie, na potrzeby diagnozy gmina podzielona została na 16 jednostek 

analitycznych (JA) o wyodrębnionych funkcjach: zamieszkane obszary wiejskie – ZOW  

(15 jednostek) oraz obszary przemysłowe – P (1 jednostka). 
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Tabela 1. Szczegółowe dane dotyczące wyznaczonych jednostek analitycznych (JA) 

JEDNOSTKI ANALITYCZNE (JA) 
LICZBA MIESZKAŃCÓW stan na 

31.12.2016 r. 
POWIERZCHNIA 

L.P SYMBOL OPIS JEDNOSTKI FUNKCJA DOMINUJĄCA LICZBA 
% MIESZKAŃCÓW 

GMINY 
KM2 

% POWIERZCHNI 
GMINY 

1. JA1–ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
559 7,53 8,61 5,86 

2. JA2–ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
431 5,80 5,67 3,86 

3. JA3–ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
417 5,61 7,97 5,42 

4. JA4–ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
658 8,86 14,24 9,86 

5. JA5–ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
456 6,14 8,88 6,04 

6. JA6–ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
464 6,25 9,31 6,33 

7. JA7–ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
625 8,42 8,39 5,71 

8. JA8–ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
409 5,51 8,72 5,93 

9. JA9–ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
238 3,20 5,49 3,73 

10. JA10–ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
446 6,01 7,53 5,12 

11. JA11–ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
446 6,01 8,02 5,45 

12. JA12–ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
720 9,69 6,75 4,59 

13. JA13–ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
490 6,60 10,92 7,43 

14. JA14–ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
533 7,18 11,10 7,55 

15. JA15–ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
535 7,20 17,96 12,21 

16. JA16–P 
OBSZAR KOPALNI 
ODKRYWKOWEJ 

PRZEMYSŁOWA 0 0,00 7,48 5,09 

  
   

7 427 100,00 147,04 100,00 

Źródło: opracowanie własne  
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Rycina 1 przedstawia podział gminy na jednostki analityczne (JA) 

Rycina 1. Podział gminy na jednostki analityczne (JA) 
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Charakterystyka wyznaczonych jednostek analitycznych (JA):  

JA1–ZOW – jednostka obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Ciepłowo, Dziadoch, Nykiel, 

Rybno, Sosnówkę, Teodorowo, Teresewo i Zakrzewek. Na terenie jednostki występuje 

wyłącznie zabudowa jednorodzinna rozproszona, są to tereny typowo rolnicze oraz leśne. 

Na obszarze tym znajduje się także teren po byłej kolejce wąskotorowej oraz jezioro 

Zakrzewek. Grunty po kolejce zostały przejęte przez Gminę Wierzbinek i obecnie są 

niezagospodarowane.  

JA2–ZOW– jednostka obejmuje swoim zasięgiem Miejscowości: Gaj, Łysek. Na terenie 

jednostki występuje wyłącznie zabudowa jednorodzinna rozproszona, są to tereny typowo 

rolnicze. Przez obie miejscowości przebiega ścieżka rowerowa po byłej kolejce 

wąskotorowej. 

 

JA3–ZOW– jednostka obejmuje swoim zasięgiem Miejscowości: Cegielnia Rudki, Morzyczyn, 

Nockie Holendry, Pagórki, Ruszkowo. Na terenie jednostki występuje zabudowa 

jednorodzinna rozproszona oraz dwa budynki wielorodzinne, w których łącznie zamieszkuje 

5 rodzin. W Morzyczynie znajduje się zespół szkolno – gimnazjalny, który zostanie 

przekształcony w szkołę podstawową, punkt przedszkolny (będzie funkcjonował do końca 

2017 r.) remiza OSP, biblioteka publiczna oraz plac zabaw. Przy szkole brakuje boiska 

sportowego. 

 

JA4–ZOW– jednostka obejmuje swoim zasięgiem Miejscowości: Broniszewo, Kalina, Mielno, 

Noć, Obory, Stara Ruda. Na terenie jednostki występuje zabudowa jednorodzinna 

rozproszona. W Broniszewie znajduje się kościół natomiast w Starej Rudzie i Broniszewie 

remizy OSP oraz place zabaw. 

 

JA5–ZOW– jednostka obejmuje swoim zasięgiem Miejscowości: Ruszkówek, Wilcza Kłoda, 

Zaborowo. Na terenie jednostki występuje zabudowa jednorodzinna rozproszona. 

 

JA6–ZOW– jednostka obejmuje swoim zasięgiem Miejscowości: Janowo, Kolonia Racięcin, 

Racięcin, Talarkowo, Wójcinek. Na terenie jednostki występuje zabudowa jednorodzinna 

rozproszona. W Racięcinie znajduje się remiza OSP oraz plac zabaw. 

 

JA7–ZOW– jednostka obejmuje swoim zasięgiem Miejscowości: Helenowo, Sadlno, 

Stefanowo Racięckie, Trzciniec, Wandzinowo, Wojciechowo, Złotowo. Na terenie jednostki 

występuje zabudowa jednorodzinna rozproszona oraz osiedle domków jednorodzinnych i 

jeden budynek wielorodzinny z 4 lokalami mieszkalnymi. Na terenie miejscowości Sadlno 

znajduje się szkoła podstawowa, gminne przedszkole, kościół, ośrodek zdrowia, biblioteka, 

remiza OSP, zespół boisk orlik, plac zabaw, oczyszczalnia ścieków, a w przyszłym roku 

planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej. 
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JA8–ZOW– jednostka obejmuje swoim zasięgiem Miejscowości: Biele, Dobra Wola, 

Kazimierowo, Kwiatkowo, Słomkowo, Straszewo, Walerianowo, Witkowice. Na terenie 

jednostki występuje zabudowa jednorodzinna rozproszona. W Słomkowie znajduje się 

świetlica wiejska. W przyszłości część obszaru zostanie zajęta pod działalność kopalni węgla 

brunatnego – PAK KWB Konin (odkrywka Tomisławice). 

 

JA9–ZOW– jednostka obejmuje swoim zasięgiem Miejscowości: Florianowo, Katarzynowo, 

Kazubek, Chlebowo. Na terenie jednostki występuje zabudowa jednorodzinna rozproszona. 

W Chlebowie znajduje się stadion sportowy oraz przebiega ścieżka rowerowa po byłej 

kolejce wąskotorowej. 

 

JA10–ZOW– jednostka obejmuje swoim zasięgiem Miejscowości: Galczyce, Kryszkowice, 

Ostrowo, Janowice. Na terenie jednostki występuje zabudowa jednorodzinna rozproszona. 

W Kryszkowicach znajduje się zabytkowy park oraz świetlica wiejska. Część obszaru została 

zajęta pod działalność kopalni węgla brunatnego – KWB Konin (odkrywka Tomisławice). 

 

JA11–ZOW– jednostka obejmuje swoim zasięgiem Miejscowości: Krzymowo, Plamowo, 

Paradowo, Stanisławowo, Tomaszewo, Tomisławice. Na terenie jednostki występuje 

zabudowa jednorodzinna rozproszona. W Tomisławicach znajduje się szkoła podstawowa, 

remiza OSP oraz plac zabaw. W przyszłości część obszaru zostanie zajęta pod działalność 

kopalni węgla brunatnego – PAK KWB Konin (odkrywka Tomisławice). 

 

JA12–ZOW– jednostka obejmuje swoim zasięgiem Miejscowości: Ziemięcin i Wierzbinek. Na 

terenie jednostki występuje w przeważającej części zabudowa jednorodzinna, w tym osiedle 

mieszkaniowe oraz 4 mieszkania wielorodzinne (w tym blok wybudowany w 2010 r. z 14 

mieszkaniami). W Wierzbinku znajduje się siedziba urzędu gminy, bank, remiza OSP, 

biblioteka, ośrodek kultury, plac zabaw, zabytkowy pałac wymagający rewitalizacji oraz teren 

po byłej kolejce wąskotorowej, na części którego została wybudowana ścieżka rowerowa. Na 

pozostałej części terenu po kolejce wąskotorowej planuje się wykonać kolejny odcinek 

ścieżki rowerowej oraz drogę gminną. Grunty zostały już przejęte przez gminę Wierzbinek  

i obecnie są częściowo niezagospodarowane. W Ziemięcinie znajduje się remiza OSP, plac 

zabaw oraz zabytkowa synagoga. 

JA13–ZOW– jednostka obejmuje swoim zasięgiem Miejscowości: Boguszyce, Boguszyczki, 

Synogać. Na terenie jednostki występuje zabudowa jednorodzinna rozproszona.                             

W Boguszycach znajduje się gimnazjum, które w wyniku reformy zostanie przekształcone w 

szkołę podstawową, w Boguszycach oraz Synogaci znajduje się remizy OSP. Część obszaru 

została zajęta pod działalność kopalni węgla brunatnego – PAK KWB Konin (odkrywka 

Tomisławice). 

 

JA14–ZOW– jednostka obejmuje swoim zasięgiem Miejscowości: Zamość, Zaryń, Zielonka. 

Na terenie jednostki występuje zabudowa jednorodzinna rozproszona oraz 4 budynki 
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wielorodzinne, w których łącznie znajdują się 24 mieszkania, część terenu zajmują lasy. Przez 

Zaryń przebiega linia kolejowa Herby Gdynia – Katowice z dworcem w Zaryniu jednak w 

poprzednich latach połączenia pasażerskie zostały zlikwidowane, linią kursują tylko pociągi 

towarowe oraz dalekobieżne, które nie zatrzymują się w Zaryniu. W Zaryniu znajduje się 

również szkoła podstawowa, biblioteka i świetlica wiejska. 

 

JA15–ZOW– jednostka obejmuje swoim zasięgiem Miejscowości: Dębowiec, Goczki, 

Julianowo, Kazimierzewo, Mąkoszyn, Pamiątka, Posada, Sumin, Władysławowo. Na terenie 

jednostki występuje zabudowa jednorodzinna rozproszona oraz 2 budynki wielorodzinne 

w których zamieszkuje łącznie 5 rodzin. Część terenu zajmują lasy oraz żwirownie.  

W Mąkoszynie znajduje się ośrodek zdrowia, kościół oraz remiza OSP. 

 

JA16–P – teren zajęty pod kopalnię węgla brunatnego – PAK KWB Konin (odkrywka 

Tomisławice) uruchomiona w 2008 roku. Wydobycie rozpoczęto w 2011 roku, a zakończenie 

planowane jest na rok 2030. Już od chwili rozpoczęcia zdejmowania nadkładu na odkrywce 

prowadzone są prace związane z przyszłą rekultywacją techniczną i biologiczną wyrobiska. Po 

zakończeniu eksploatacji w miejscu odkrywki powstanie między innymi zbiornik wodny  

o powierzchni ponad 200 ha (w większej części na terenie gminy Piotrków Kujawski). 

Odkrywka łącznie zajmie około 1100 ha, z czego większość około 900 ha na terenie gminy 

Wierzbinek, a pozostała część na terenie gminy Piotrków Kujawski. Kopalnia rozpoczęła 

swoją działalność od strony południowej: miejscowości Ostrowo, Boguszyce, Boguszyczki, 

Galczyce (gdzie zlokalizowane jest zwałowisko zewnętrzne) i przesuwa się sukcesywnie  

w kierunku północnym (Tomisławic i gminy Piotrków Kujawski). Grunty od mieszkańców są 

sukcesywnie wykupowane w miarę przemieszczania się kopalni. 

III.2.2. Dobór wskaźników do analizy oraz zebranie danych 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

na lata 2014–2020, diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych obejmuje analizę wszystkich 

sfer, tj. sfery społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno–funkcjonalnej oraz 

technicznej dla całego obszaru gminy oraz pogłębioną diagnozę obszaru rewitalizacji. Aby 

określić występowanie oraz intensywność poszczególnych negatywnych zjawisk  

w wyznaczonych wcześniej jednostkach analitycznych (JA), należy zastosować odpowiedni 

dobór wskaźników do analizy. Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach 

WRPO 2014+ wskazują przykłady negatywnych zjawisk społecznych i współwystępujących 

negatywnych zjawisk w sferach: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno–funkcjonalnej  

i technicznej wraz z ich wyszczególnieniem, stanowiącym rekomendowane wskaźniki 

niezbędne do przeprowadzenia kompleksowej diagnozy gminy. Na potrzeby opracowania 

niniejszego dokumentu skorzystano z rekomendowanych wskaźników do analizy oraz 

utworzona została lista jednostek i instytucji, do których zwrócono się z prośbą o przekazanie 

danych, z uwzględnieniem podziału na wyznaczone wcześniej jednostki analityczne (JA).  

Ponadto, wybrane do przeprowadzenia diagnozy wskaźniki uzgodnione zostały z gminą. Przy 

doborze, kierowano się także ich powszechną dostępnością oraz możliwością pozyskania.  
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Tabela 2. Dane dotyczące wybranych wskaźników do analizy oraz źródła danych 

SFERA SPOŁECZNA 

L.p. Zjawisko Wskaźnik do analizy Źródło danych 

1. Bezrobocie Liczba osób bezrobotnych PUP w Koninie 

2. 
Ubóstwo 

Liczba osób pobierających zasiłki (pomoc 
finansowa i rzeczowa) 

GOPS w 
Wierzbinku 

3. Liczba osób pobierających zasiłki stałe 
GOPS 

w Wierzbinku 

4. Przestępczość Liczba przestępstw stwierdzonych KPP w Koninie 

5. 
Niska aktywność 

społeczna 
Frekwencja w wyborach UG w Wierzbinku 

6. 
Niski poziom 

edukacji 

Liczba uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjalnych bez promocji do klasy 
wyższej, w tym nieukończenie szkoły 

UG w Wierzbinku 

SFERA GOSPODARCZA 

7. 
Niski poziom 

przedsiębiorczości 
Liczba podmiotów gospodarczych na 100 

mieszkańców 
CEIDG, KRS 

SFERA ŚRODOWISKOWA 

8. 
Zagrożenie dla 

środowiska 

Liczba gospodarstw domowych  
niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej 

lub nieposiadających przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

PGK sp. z o.o.  
w Wierzbinku 

9. 
Negatywny wpływ kopalni węgla 

brunatnego 
UG w Wierzbinku 

SFERA PRZESTRZENNO–FUNKCJONALNA 

10. 
Niewystarczająca 

infrastruktura 
techniczna 

Dostępność zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej 

PGK sp. z o.o.  
w Wierzbinku 

11. 
Niewystarczająca 

infrastruktura 
społeczna 

Dostępność przedszkola do 0,5 km od 
miejsca zamieszkania 

UG w Wierzbinku 

12. 
Dostępność obiektów sportowych (hal lub 

boisk lub basenów itp.) do  
1 km od miejsca zamieszkania 

UG w Wierzbinku 

13. 
Niski poziom 

obsługi 
komunikacyjnej 

Dostępność przystanku komunikacji 
publicznej (PKP lub PKS lub komunikacja 

miejska) do 1 km od miejsca zamieszkania 
UG w Wierzbinku 

SFERA TECHNICZNA 

14. 

Zdegradowane 
technicznie 

obiekty 
budowlane 

Liczba obiektów budowlanych,  
w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym  

w złym stanie technicznym 
UG w Wierzbinku 
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Źródło: opracowanie własne 

III.2.3. Analiza pozyskanych danych  

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

na lata 2014–2020, skalę negatywnych zjawisk określają wybrane do analizy wskaźniki 

opisujące powyższe sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju wybranego do analizy 

obszaru lub dokumentują silną dynamikę spadku poziomu rozwoju obszaru w odniesieniu 

do wartości odpowiednich wskaźników dla poziomu całej gminy (wartości referencyjne).  

W oparciu o powyższą zasadę dokonana została analiza pozyskanych danych na potrzeby 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego (OZ). Poniżej przedstawiono szczegółowy opis 

przeprowadzonej analizy w poszczególnych sferach.  

Sfera społeczna  

Wartości wskaźników przedstawiających: liczbę osób bezrobotnych, liczbę osób 

pobierających zasiłki w formie pomocy finansowej i rzeczowej, liczbę osób pobierających 

zasiłki stałe, liczbę przestępstw stwierdzonych oraz liczbę uczniów szkół podstawowych  

i gimnazjalnych bez promocji do klasy wyższej, w tym nieukończenie szkoły, dotyczą 2016 

roku. Wartość wskaźnika: frekwencja w wyborach, dotyczy wyborów prezydenckich  

i parlamentarnych, które odbyły się w 2015 roku. Na podstawie pozyskanych danych 

ilościowych obliczono skalę występowania danego zjawiska kryzysowego w poszczególnych 

jednostkach analitycznych (wartość wskaźnika dla jednostki) oraz skalę występowania 

danego zjawiska kryzysowego dla obszaru całej gminy (wartość wskaźnika dla gminy), 

stanowiącą wartość referencyjną. Jeżeli skala zjawiska kryzysowego (wartość wskaźnika)  

w danej jednostce analitycznej przekraczała lub była niższa (tylko w przypadku frekwencji 

wyborczej) od wartości referencyjnej uznawano, że wskaźnik ma „wartość kryzysową”. 

Ostatecznie, ze względu na szczególne i wyjątkowe znaczenie kwestii społecznych  

w procesie rewitalizacji, za obszary kryzysowe w sferze społecznej uznane zostały te 

jednostki analityczne, które charakteryzowały się przynajmniej trzema wskaźnikami  

o „wartościach kryzysowych” spośród sześciu wybranych do analizy. Wskazuje to na 

swoistą „wrażliwość” jaką kierowano się podczas diagnozowania zjawisk kryzysowych  

w tej sferze. Jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze społecznej to:  

JA1–ZOW, JA5–ZOW, JA6–ZOW, JA10–ZOW, JA12–ZOW, JA13–ZOW, JA14–ZOW oraz  

JA15–ZOW. 

Tabela 3. Dane dotyczące wartości referencyjnych oraz „wartości kryzysowych” wskaźników 
wybranych do analizy 

L.p. 
Opis wskaźnika do 

analizy 
Wartość referencyjna wskaźnika 

do analizy 
„Wartość kryzysowa" 
wskaźnika do analizy 

1. 

Odsetek osób 
bezrobotnych w danej 
jednostce analitycznej 
w stosunku do liczby 
mieszkańców danej 

Liczba zarejestrowanych osób 
bezrobotnych w 2016 r. 

406 

wartość powyżej 5,5 % Odsetek osób bezrobotnych  
w stosunku do liczby 

mieszkańców gminy w 2016 r. 
5,5 % 
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jednostki analitycznej 
w 2016 r. 

2. 

Odsetek osób 
pobierających zasiłki 
(pomoc finansowa  

i rzeczowa) w 2016 r.  
w danej jednostce 

analitycznej  
w stosunku do liczby 
mieszkańców danej 

jednostki analitycznej 

Liczba osób pobierających zasiłki 
(pomoc finansowa i rzeczowa)  

w 2016 r. 
923 

wartość powyżej 12,4% 
Odsetek mieszkańców gminy 
pobierających zasiłki (pomoc 

finansowa i rzeczowa) w 2016 r.  
12,4% 

3. 

Odsetek osób 
pobierających zasiłki 

stałe w 2016 r.  
w danej jednostce 

analitycznej  
w stosunku do liczby 
mieszkańców danej 

jednostki analitycznej 

Liczba osób pobierających zasiłki 
stałe w 2016 r. 

69 

wartość powyżej 0,93 % Odsetek mieszkańców gminy 
pobierających zasiłki stałe  

w 2016 r 
0,93% 

4. 

Odsetek przestępstw 
stwierdzonych  

w 2016 r. w danej 
jednostce analitycznej  
w stosunku do liczby 
mieszkańców danej 

jednostki analitycznej 

Liczba przestępstw 
stwierdzonych na terenie miasta 

w 2016 r. 
58 

wartość powyżej 0,78 % 
Odsetek przestępstw 

stwierdzonych w odniesieniu do 
liczby mieszkańców gminy 

0,78% 

5. 

Frekwencja  
w wyborach w danej 

jednostce analitycznej 
w 2015 r. 

Frekwencja w wyborach  
w gminie w 2015 r. 

37,5 wartość poniżej 37,5% 

6. 

Odsetek uczniów 
szkół podstawowych  
i gimnazjalnych bez 
promocji do klasy 

wyższej, w tym 
nieukończenie szkoły 

w 2016 r. w danej 
jednostce analitycznej  
w stosunku do liczby 

uczniów 
zamieszkujących daną 
jednostkę analityczną 

Liczba uczniów szkół 
podstawowych  

i gimnazjalnych bez promocji do 
klasy wyższej, w tym 

nieukończenie szkoły w 2016 r. 

11 

wartość powyżej 1,3% 
Odsetek wszystkich uczniów 

szkół podstawowych  
i gimnazjalnych bez promocji do 

klasy wyższej, w tym 
nieukończenie szkoły w 2016 r. 

1,3 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 4. Wartości wskaźników wybranych do analizy w sferze społecznej 
w poszczególnych jednostkach analitycznych 

Lp. 

Nazwa jednostki  
analitycznej (JA) 

 
Wskaźnik JA

1
–Z

O
W

 

JA
2

–Z
O

W
 

JA
3

–Z
O

W
 

JA
4

–Z
O

W
 

JA
5

–Z
O

W
 

JA
6

–Z
0

W
 

JA
7

–Z
O

W
 

JA
8

–Z
O

W
 

JA
9

–Z
0

W
 

JA
1

0
–Z

O
W

 

JA
1

1
–Z

O
W

 

JA
1

2
–Z

O
W

 

JA
1

3
–Z

O
W

 

JA
1

4
–Z

O
W

 

JA
1

5
–Z

O
W

 

1. 

Odsetek osób 
bezrobotnych  

w danej jednostce 
analitycznej  

w stosunku do liczby 
mieszkańców danej 

jednostki analitycznej  
w 2016 r.– (%) 

7,7 6,3 2,9 5,0 9,6 3,7 4,6 4,4 5,5 3,8 4,3 3,1 6,5 8,4 6,5 

2. 

Odsetek osób 
pobierających zasiłki 
(pomoc finansowa i 

rzeczowa) w 2016 r. w 
danej jednostce 

analitycznej w stos. do 
liczby mieszkańców 

danej jednostki 
analitycznej (%) 

18,2 10,0 10,1 8,2 12,5 12,7 6,4 20,5 9,2 13,0 8,5 9,2 15,1 16,9 17,6 

3. 

Odsetek osób 
pobierających zasiłki 

stałe w 2016 r. w 
danej jednostce 

analitycznej w stos. do 
liczby mieszkańców 

danej jednostki 
analitycznej – (%) 

1,07 0,93 0,24 0,76 0,44 2,80 0,64 0,49 0,42 1,12 0,22 1,53 0,41 1,50 0,75 

4. 

Odsetek przestępstw 
stwierdzonych w 2016 
r. w danej jednostce 

analitycznej w stos. do 
liczby mieszkańców 

danej jednostki 
analitycznej (%) 

0,54 0,46 0,48 1,06 1,75 0,22 0,16 0,49 1,26 0,90 0,90 0,97 0,82 0,38 1,50 

5. 

Frekwencja w 
wyborach w danej 

jednostce analitycznej 
w 2015 r. – (%) 

33,9 33,9 35,3 38,6 35,3 38,6 45,1 37,6 45,1 37,6 37,6 39,6 39,6 32,1 32,1 

6. 

Odsetek uczniów szkół 
podstawowych i 

gimnazjalnych bez 
promocji do klasy 

wyższej, w tym 
nieukończenie szkoły 

w 2016 r. w danej 
jednostce analitycznej 

w stos. do liczby 
uczniów 

zamieszkujących daną 
jednostkę analityczną 

– (%) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 3,0 0,0 0,0 5,1 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 

Jednostka analityczna (JA) 
oznaczona jako kryzysowa w 

sferze społecznej 
√    √ √    √  √ √ √ √ 

Źródło: opracowanie własne 
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Rycina 2 przedstawia odsetek osób bezrobotnych w stosunku do liczby mieszkańców gminy 

w 2016 r. 

Rycina 2. Odsetek osób bezrobotnych w stosunku do liczby mieszkańców gminy w 2016 r. 
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Rycina 3 przedstawia odsetek mieszkańców gminy pobierających zasiłki w 2016 r. 

Rycina 3. Odsetek mieszkańców gminy pobierających zasiłki w 2016 r. 
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Rycina 4 przedstawia odsetek mieszkańców gminy pobierających zasiłki stałe w 2016 r. 

Rycina 4. Odsetek mieszkańców gminy pobierających zasiłki stałe w 2016 r. 
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Rycina 5 przedstawia odsetek przestępstw stwierdzonych w 2016 r. 

Rycina 5. Odsetek przestępstw stwierdzonych w 2016 r. 
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Rycina 6 przedstawia frekwencję w wyborach w gminie w 2015 r. 

Rycina 6. Frekwencja w wyborach w gminie w 2015 r. 
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Rycina 7 przedstawia odsetek uczniów bez promocji do klasy wyższej w 2016 r. 

Rycina 7. Odsetek uczniów bez promocji do klasy wyższej w 2016 r. 
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Rycina 8 przedstawia jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze społecznej. 

Rycina 8. Jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze społecznej. 
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Sfera gospodarcza 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

na lata 2014–2020, dla określenia skali negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej wybrano 

wskaźnik, obrazujący liczbę podmiotów gospodarczych, przypadających na 100 

mieszkańców. Źródłem pozyskania danych była Centralna Ewidencja i Informacja o 

Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Dane pochodzą z 

lutego 2017 roku. Na podstawie pozyskanych danych, w pierwszej kolejności obliczono liczbę 

podmiotów gospodarczych, przypadających na 100 mieszkańców w gminie, stanowiącą 

wartość referencyjną, która wynosi 2,87. W dalszej kolejności określono liczbę podmiotów 

gospodarczych, przypadających na 100 mieszkańców w poszczególnych jednostkach 

analitycznych. W przypadku, gdy poziom ten w danej jednostce analitycznej był niższy od 

wartości referencyjnej, uznawano ją za obszar kryzysowy w sferze gospodarczej. Jednostki 

analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze gospodarczej to: JA2–ZOW, JA4–ZOW, JA5–

ZOW, JA6–ZOW, JA8–ZOW, JA9–ZOW, JA10–ZOW, JA11–ZOW, JA13–ZOW, JA14–ZOW oraz 

JA15–ZOW. 

Tabela 5. Wartości wskaźnika wybranego do analizy w sferze gospodarczej  
w poszczególnych jednostkach analitycznych 

Lp. 

Nazwa jednostki  
analitycznej (JA) 

 
 
 
Wskaźnik 

JA
1

–Z
O

W
 

JA
2

–Z
O

W
 

JA
3

–Z
O

W
 

JA
4

–Z
O

W
 

JA
5

–Z
O

W
 

JA
6

–Z
0

W
 

JA
7

–Z
O

W
 

JA
8

–Z
O

W
 

JA
9

–Z
0

W
 

JA
1

0
–Z

O
W

 

JA
1

1
–Z

O
W

 

JA
1

2
–Z

O
W

 

JA
1

3
–Z

O
W

 

JA
1

4
–Z

O
W

 

JA
1

5
–Z

O
W

 

1. 

Liczba podmiotów 
gospodarczych na 100 
mieszkańców w danej 
jednostce analitycznej 

3,22 2,78 2,88 2,58 2,85 1,51 5,28 2,69 1,26 1,79 2,02 4,58 2,45 2,25 2,43 

Jednostka analityczna (JA) 
oznaczona jako kryzysowa w 

sferze gospodarczej 
 √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ 

Źródło: opracowanie własne 
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Rycina 9 przedstawia liczbę podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców  

Rycina 9. Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców (luty 2017 r.) 

 



 

33| S t r o n a  

Rycina 10 przedstawia jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze 

gospodarczej. 

Rycina 10. Jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze gospodarczej. 
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Sfera środowiskowa 

Wartości wskaźnika, przedstawiającego liczbę gospodarstw domowych niepodłączonych do 

sieci kanalizacyjnej lub nieposiadających przydomowych oczyszczalni ścieków, dotyczą 2016 

roku. Wskaźnik ten obrazuje skalę zagrożenia dla środowiska, wynikającego z ryzyka zrzutu 

nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gleby lub cieków wodnych. Na podstawie 

pozyskanych danych ilościowych obliczono skalę występowania tego zjawiska kryzysowego  

w poszczególnych jednostkach analitycznych (wartość wskaźnika dla jednostki) oraz skalę 

występowania zjawiska kryzysowego dla obszaru całej gminy (wartość wskaźnika dla gminy), 

stanowiącą wartość referencyjną, która wynosi 94,5%. Jeżeli skala zjawiska kryzysowego 

(wartość wskaźnika) w danej jednostce analitycznej przekraczała wartość referencyjną 

uznawano, że wskaźnik ma „wartość kryzysową”.  

Ponadto, na terenie gminy działa kopalnia węgla brunatnego – PAK KWB Konin (odkrywka 

Tomisławice), uruchomiona w 2008 roku. Generalnie negatywny wpływ kopalni na 

środowisko obejmuje całą gminę Wierzbinek. Sprowadza się on w szczególności do: 

oddziaływania na rzeźbę terenu (wykopy i zwałowiska), oddziaływania na wody 

powierzchniowe (zmniejszenie przepływu w ciekach znajdujących się pod wpływem leja 

depresyjnego oraz zwiększenie przepływu w ciekach na skutek zrzucania do nich wód 

pochodzących z drenażu podziemnego i powierzchniowego odkrywki), oddziaływania na 

wody podziemne (odwodnienie środowiska w obrębie leja depresyjnego w poziomie 

przypowierzchniowym oraz gruntowym) oraz oddziaływania akustycznego (maszyny 

związane z eksploatacją nadkładu i jego zwałowaniem, maszyny urabiające węgiel, 

przenośniki węglowe i nadkładowe, sprzęt pomocniczy oraz transport samochodowy 

związany z odbiorem węgla). W oparciu o koncesję na wydobycie, decyzję środowiskową 

oraz wewnętrzne dokumenty kopalni, dotyczące rekultywacji terenu, za minimalizację 

negatywnych skutków wydobycia odpowiedzialna jest PAK KWB Konin. Niemniej jednak, 

chcąc pokazać bezpośredni wpływ kopalni na poszczególne jednostki analityczne, na 

potrzeby niniejszej diagnozy przyjęto, że za obszary kryzysowe w sferze środowiskowej 

uznane zostaną te jednostki analityczne, które bezpośrednio graniczą z odkrywką węgla 

brunatnego (dotyczy to następujących jednostek analitycznych: JA10–ZOW, JA11–ZOW, 

JA12–ZOW, JA13–ZOW, JA14–ZOW oraz JA15–ZOW). Ostatecznie za obszary kryzysowe w 

sferze środowiskowej uznane zostały te jednostki analityczne, które charakteryzowały się 

wskaźnikiem o „wartości kryzysowej” lub które bezpośrednio graniczą z odkrywką węgla 

brunatnego. Jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze środowiskowej to: 

JA1–ZOW, JA5–ZOW, JA7–ZOW, JA9–ZOW, JA10–ZOW, JA11–ZOW, JA12–ZOW, JA13–ZOW, 

JA14–ZOW oraz JA15–ZOW. 
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Tabela 6. Wartości wskaźnika wybranego do analizy w sferze środowiskowej 
w poszczególnych jednostkach analitycznych. 

Lp. 

Nazwa jednostki  
analitycznej (JA) 

 
 
 
Wskaźnik 

JA
1

–Z
O

W
 

JA
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–Z
O

W
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W
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0
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1
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O
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1
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O
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1

4
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JA
1

5
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1. 

Odsetek 
gospodarstw 
domowych 

niepodłączonej 
do sieci 

kanalizacyjnej lub 
nieposiadających 
przydomowych 

oczyszczalni 
ścieków w danej 

jednostce 
analitycznej 

 w stosunku do 
łącznej liczby 
gospodarstw 

domowych danej 
jednostki 

analitycznej w 
2016 r. – (%) 

98,4 92,5 92,7 92,9 96,7 94,4 100,0 92,4 98,1 97,9 97,3 80,5 99,2 96,1 94,7 

2.  

Negatywny 
wpływ kopalni 

węgla 
brunatnego  

N N N N N N N N N T T T T T T 

Jednostka analityczna 
(JA) oznaczona jako 
kryzysowa w sferze 

środowiskowej 

√    √  √  √ √ √ √ √ √ √ 

Źródło: opracowanie własne 
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Rycina 11 przedstawia odsetek gospodarstw domowych niepodłączonych do sieci 

kanalizacyjnej lub nieposiadających przydomowych oczyszczalni ścieków w 2016 r. 

Rycina 11. Odsetek gospodarstw domowych niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej lub 
nieposiadających przydomowych oczyszczalni ścieków w 2016 r. 
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Rycina 12 przedstawia jednostki analityczne z negatywnym wpływem kopalni węgla 

brunatnego.  

Rycina 12. Jednostki analityczne z negatywnym wpływem kopalni węgla brunatnego. 
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Rycina 13 przedstawia jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze 

środowiskowej. 

Rycina 13. Jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze środowiskowej. 
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Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Według Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

na lata 2014–2020, negatywne zjawiska w sferze przestrzenno-funkcjonalnej dotyczą m.in. 

niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną oraz niskiego 

poziomu obsługi komunikacyjnej. Dla zobrazowania powyższych zjawisk dobrane zostały 

odpowiednie wskaźniki, które pozwoliły na ocenę ich skali. Należą do nich: dostępność 

zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej (wskaźnik ten obrazuje zjawisko niewystarczającej 

infrastruktury technicznej na terenie gminy, z którym to problemem powinna uporać się 

gmina), dostępność przedszkola do 0,5 km od miejsca zamieszkania, dostępność obiektów 

sportowych (hal lub boisk lub basenów, itp.) do 1 km od miejsca zamieszkania oraz 

dostępność przystanku komunikacji publicznej (PKP lub PKS lub komunikacji miejskiej) do  

1 km od miejsca zamieszkania (wskaźnik ten obrazuje niski poziom obsługi komunikacyjnej). 

W oparciu o powyższe wskaźniki dokonano oceny dostępności infrastruktury technicznej, 

społecznej oraz komunikacyjnej w poszczególnych jednostkach analitycznych. Jeżeli 

przedszkola, obiekty sportowe lub przystanki komunikacji publicznej nie były dostępne  

w granicach badanej jednostki, a znajdowały się w sąsiedniej jednostce analitycznej  

i odległość do nich nie przekraczała odpowiednio 0,5 km i 1 km to uznawano, że dostępność 

została zachowana (dane dotyczą 2016 r.). Ostatecznie za obszary kryzysowe w sferze 

przestrzenno-funkcjonalnej uznane zostały te jednostki analityczne, w których dostępność 

nie została zachowana w przynajmniej trzech dziedzinach spośród czterech wybranych do 

analizy. Jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze przestrzenno-

funkcjonalnej to: JA6–ZOW. 
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Tabela 7. Dostępność infrastruktury technicznej, społecznej oraz komunikacyjnej w sferze 
przestrzenno-funkcjonalnej w poszczególnych jednostkach analitycznych 

Lp. 

Nazwa jednostki  
analitycznej (JA) 

 
 
 
Wskaźnik 

JA
1

–Z
O

W
 

JA
2

–Z
O

W
 

JA
3

–Z
O

W
 

JA
4

–Z
O

W
 

JA
5

–Z
O

W
 

JA
6

–Z
0

W
 

JA
7

–Z
O

W
 

JA
8

–Z
O

W
 

JA
9

–Z
0

W
 

JA
1

0
–Z

O
W

 

JA
1

1
–Z

O
W

 

JA
1

2
–Z

O
W

 

JA
1

3
–Z

O
W

 

JA
1

4
–Z

O
W

 

JA
1

5
–Z

O
W

 

1. 

Dostępność 
zbiorczej sieci 

kanalizacji 
sanitarnej 

N N N N N N T N N N N T N N N 

2. 

Dostępność 
przedszkola do 

0,5 km od 
miejsca 

zamieszkania 

N N T T T N T N N N N N N N N 

3. 

Dostępność 
obiektów 

sportowych (hal 
lub boisk lub 

basenów itp.) do 
1 km od miejsca 

zamieszkania 

T T T T T N T T T T T T T T T 

4. 

Dostępność 
przystanku 
komunikacji 

publicznej (PKP 
lub PKS lub 

komunikacja 
miejska) do 1 km 

od miejsca 
zamieszkania 

T T T T T T T T T T T T T T T 

Jednostka analityczna 
(JA) oznaczona jako 
kryzysowa w sferze 

przestrzenno –
funkcjonalnej 

     √          

Źródło: opracowanie własne 
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Rycina 14 przedstawia dostępność sieci kanalizacji sanitarnej. 

Rycina 14. Dostępność sieci kanalizacji sanitarnej. 
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Rycina 15 przedstawia dostępność przedszkola do 0,5 km od miejsca zamieszkania. 

Rycina 15. Dostępność przedszkola do 0,5 km od miejsca zamieszkania. 
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Rycina 16 przedstawia dostępność obiektów sportowych do 1 km od miejsca zamieszkania. 

Rycina 16. Dostępność obiektów sportowych do 1 km od miejsca zamieszkania. 
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Rycina 17 przedstawia dostępność przystanku komunikacji publicznej do 1 km od miejsca 

zamieszkania.  

Rycina 17. Dostępność przystanku komunikacji publicznej do 1 km od miejsca zamieszkania. 
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Rycina 18 przedstawia jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze  

przestrzenno-funkcjonalnej. 

Rycina 18. Jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze przestrzenno-
funkcjonalnej 
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Sfera techniczna 

Sfera techniczna dotyczy w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym. Dla zobrazowania powyższego 

zjawiska wybrany został wskaźnik: liczba obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu 

mieszkaniowym w złym stanie technicznym. Na podstawie pozyskanych danych, w pierwszej 

kolejności obliczono odsetek liczby obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu 

mieszkaniowym w złym stanie technicznym w odniesieniu do łącznej liczby obiektów 

budowlanych w gminie, stanowiący wartość referencyjną, która wynosi 3,3%. W dalszej 

kolejności określono skalę występowania tego zjawiska kryzysowego w poszczególnych 

jednostkach analitycznych (dane dotyczą 2016 r.). W przypadku, gdy skala zjawiska w danej 

jednostce analitycznej przekraczała wartość referencyjną, uznawano ją za obszar kryzysowy 

w sferze technicznej. Jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze technicznej 

to: JA3–ZOW, JA5–ZOW, JA6–ZOW, JA8–ZOW, JA9–ZOW, JA12–ZOW, JA14–ZOW oraz  

JA15–ZOW. 

Tabela 8. Wartości wskaźnika wybranego do analizy w sferze technicznej 
w poszczególnych jednostkach analitycznych 

Lp. 

Nazwa jednostki  
analitycznej (JA) 

 
 
 
Wskaźnik 

JA
1

–Z
O

W
 

JA
2

–Z
O

W
 

JA
3

–Z
O

W
 

JA
4

–Z
O

W
 

JA
5

–Z
O

W
 

JA
6

–Z
0

W
 

JA
7

–Z
O

W
 

JA
8

–Z
O

W
 

JA
9

–Z
0

W
 

JA
1

0
–Z

O
W

 

JA
1

1
–Z

O
W

 

JA
1

2
–Z

O
W

 

JA
1

3
–Z

O
W

 

JA
1

4
–Z

O
W

 

JA
1

5
–Z

O
W

 
1. 

Odsetek liczby 
obiektów 

budowlanych,  
w tym  

o przeznaczeniu 
mieszkaniowym  

w złym stanie 
technicznym 

w danej jednostce 
analitycznej 

 w stosunku do 
łącznej liczby 

obiektów 
budowlanych w 
danej jednostce 

analitycznej 
w 2016 r. – (%) 

1,5 1,6 3,5 2,9 5,8 3,5 1,8 6,1 5,8 2,7 1,7 5,9 1,2 3,9 3,8 

Jednostka analityczna (JA) 
oznaczona jako kryzysowa 

w sferze technicznej 
  √  √ √  √ √   √  √ √ 

Źródło: opracowanie własne 
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Rycina 19 przedstawia odsetek obiektów budowlanych w złym stanie technicznym. 

Rycina 19. Odsetek obiektów budowlanych w złym stanie technicznym. 
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Rycina 20 przedstawia jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze 

technicznej. 

Rycina 20. Jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze technicznej. 
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III.3. Obszar zdegradowany (OZ) 

Sposób wyznaczania obszaru zdegradowanego (OZ) określają Wytyczne Ministra Rozwoju  

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020. Zgodnie  

z Wytycznymi, delimitacja obszaru zdegradowanego jest ściśle powiązana z pojęciem stanu 

kryzysowego. Rewitalizacja stanowi bowiem proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 

obszarów zdegradowanych w sposób kompleksowy. Obszar będący w stanie kryzysowym 

charakteryzuje się natomiast koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, 

współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno–funkcjonalnej lub technicznej. Identyfikacja 

stanu kryzysowego pozwala określić obszar zdegradowany (OZ). Na podstawie 

przeprowadzonej analizy pozyskanych danych wyznaczono obszar zdegradowany (OZ)  

w Gminie Wierzbinek, który obejmuje następujące zamieszkane jednostki analityczne (JA): 

JA1–ZOW, JA5–ZOW, JA6–ZOW, JA10–ZOW, JA12–ZOW, JA13–ZOW, JA14–ZOW oraz  

JA15–ZOW. Wskazane jednostki charakteryzują się koncentracją negatywnych zjawisk 

społecznych przy jednoczesnym występowaniu negatywnych zjawisk w co najmniej jednej  

z pozostałych, analizowanych sfer.    

Tabela 9. Szczegółowe dane dotyczące występowania negatywnych zjawisk 
w analizowanych sferach 

Lp. 

Nazwa jednostki  
analitycznej (JA) 

 
 
 
 
Obszary kryzysowe 

JA
1

–Z
O

W
 

JA
2

–Z
O

W
 

JA
3

–Z
O

W
 

JA
4

–Z
O

W
 

JA
5

–Z
O

W
 

JA
6

–Z
0

W
 

JA
7

–Z
O

W
 

JA
8

–Z
O

W
 

JA
9

–Z
0

W
 

JA
1

0
–Z

O
W

 

JA
1

1
–Z

O
W

 

JA
1

2
–Z

O
W

 

JA
1

3
–Z

O
W

 

JA
1

4
–Z

O
W

 

JA
1

5
–Z

O
W

 

SFERA SPOŁECZNA 

1. 
OBSZARY KRYZYSOWE 

 W SFERZE 
SPOŁECZNEJ 

               

SFERA GOSPODARCZA 

2. 
OBSZARY KRYZYSOWE  

W SFERZE 
GOSPODARCZEJ 

               

SFERA ŚRODOWISKOWA 

3. 
OBSZARY KRYZYSOWE  

W SFERZE 
ŚRODOWISKOWEJ 

               

SFERA PRZESTRZENNO–FUNKCJONALNA 

4. 

OBSZARY KRYZYSOWE  
W SFERZE 

PRZESTRZENNO – 
FUNKCJONALNEJ 

               

SFERA TECHNICZNA 

 
5. 

OBSZARY KRYZYSOWE  
W SFERZE 

TECHNICZNEJ 

               

Jednostka analityczna (JA) 
oznaczona jako obszar 
zdegradowany (OZ) 

√    √ √    √  √ √ √ √ 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 10. Szczegółowe dane dotyczące zamieszkanych jednostek analitycznych (JA) 
wchodzących w skład wyznaczonego obszaru zdegradowanego (OZ) 

JEDNOSTKI ANALITYCZNE (JA) 
LICZBA MIESZKAŃCÓW stan na 

31.12.2016 r. 
POWIERZCHNIA 

L.P SYMBOL OPIS JEDNOSTKI FUNKCJA DOMINUJĄCA LICZBA 
% MIESZKAŃCÓW 

GMINY 
KM2 

% POWIERZCHNI 
GMINY 

1. JA1–ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
559 7,53 8,61 5,86 

2. JA5–ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
456 6,14 8,88 6,04 

3. JA6–ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
464 6,25 9,31 6,33 

4. JA10–ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
446 6,01 7,53 5,12 

5. JA12–ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
720 9,69 6,75 4,59 

6. JA13–ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
490 6,60 10,92 7,43 

7. JA14–ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
533 7,18 11,10 7,55 

8. JA15–ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
535 7,20 17,96 12,21 

    
4 203 56,60 81,06 55,13 

Źródło: opracowanie własne  
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Rycina 21 przedstawia wyznaczony obszar zredagowany (OZ) w gminie Wierzbinek 

Rycina 21. Wyznaczony obszar zdegradowany (OZ) w Gminie Wierzbinek 
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III.4. Obszar rewitalizacji (OR) i uzasadnienie jego wyboru 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

na lata 2014–2020, w ramach obszaru zdegradowanego (OZ), na którym z uwagi na istotne 

znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, biorąc pod 

uwagę także szczególną koncentrację negatywnych zjawisk, wyznacza się obszar 

rewitalizacji (OR). Obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20% 

powierzchni gminy oraz zamieszkanych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. Może on 

stanowić część lub całość obszaru zdegradowanego. Dla obszaru rewitalizacji sporządza się 

program rewitalizacji.  

Kierując się powyższymi zapisami Wytycznych oraz w wyniku przeprowadzonej diagnozy 

wyznaczono obszar rewitalizacji (OR) w Gminie Wierzbinek, który obejmuje następujące 

jednostki analityczne: JA1–ZOW oraz JA12–ZOW. Wyznaczony obszar, o łącznej powierzchni 

15,36 km2, stanowi 10,5 % powierzchni gminy i jest zamieszkiwany przez 1 279 osób, co 

stanowi 17,2 % ogółu mieszkańców gminy.  

Tabela 11. Szczegółowe dane dotyczące jednostki analitycznej (JA) wchodzącej w skład 
wyznaczonego obszaru rewitalizacji (OR) 

JEDNOSTKI ANALITYCZNE (JA) 
LICZBA MIESZKAŃCÓW stan na 

31.12.2016 r. 
POWIERZCHNIA 

L.P SYMBOL OPIS JEDNOSTKI 
FUNKCJA 

DOMINUJĄCA 
LICZBA 

% MIESZKAŃCÓW 
GMINY 

KM2 
% POWIERZCHNI 

GMINY 

1.  JA1–ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
559 7,53 8,61 5,86 

2. JA12–ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
720 9,69 6,75 4,59 

 1 279 17,22 15,36 10,45 

Źródło: opracowanie własne  

 

Uzasadnienie wyznaczenia obszaru rewitalizacji (OR) 

Wyznaczając obszar rewitalizacji (OR) w ramach obszaru zdegradowanego (OZ) można 

podzielić go na podobszary nie mające ze sobą wspólnych granic. Decyzja taka oznacza, że 

gmina zamierza prowadzić na nich działania rewitalizacyjne na podstawie jednego programu 

rewitalizacji. Wyznaczone jako obszar rewitalizacji (OR) jednostki analityczne: JA1-ZOW oraz 

JA12-ZOW, stanowiące podobszary wyznaczonego obszaru rewitalizacji (OR) w Gminie 

Wierzbinek, charakteryzują się odpowiednio znacząco wysokim stopniem degradacji  

w sferze społecznej, środowiskowej oraz technicznej, w porównaniu do innych obszarów 

gminy oraz stanowią fragmenty jej terytorium mające istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego Gminy Wierzbinek. 

W wyniku przeprowadzonej analizy okazało się, że obszar JA1 jest obszarem kryzysowym z 

punktu widzenia najważniejszego zagadnienia, czyli problemów społecznych – na 6 

analizowanych kryteriów, w przypadku 4 wskaźniki okazały się gorsze niż średnia dla całej 

gminy. Spośród 15 wyodrębnionych jednostek analitycznych nie zidentyfikowano takich, 
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gdzie liczba wskaźników kryzysowych byłaby wyższa niż 4. Obszar ten jest także kryzysowy w 

sferze środowiskowej, bowiem aż 98,4% gospodarstw domowych nie jest podłączonych do 

sieci kanalizacji sanitarnej ani nie ma przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto z trakcie 

diagnozy zidentyfikowano problem braku atrakcyjnych terenów do rekreacji i integracji 

mieszkańców, a jedynie zagospodarowanie terenów przyjeziornych na obszarze omawianej 

jednostki jest w stanie rozwiązać ten problem. 

Obszar JA12 został również zidentyfikowany jako kryzysowy w sferze społecznej z powodu 

wysokiej skali pobierania zasiłków stałych, wysokiej skali przestępczości oraz najwyższego w 

gminie odsetka uczniów powtarzających rok szkolny lub nie kończących szkoły. Teren ten jest 

także kryzysowy z punktu widzenia kwestii środowiskowych i technicznych, bowiem wiele 

obiektów (w tym pełniących funkcje społeczne dla wszystkich mieszkańców gminy) jest 

zdegradowanych. Ponadto obszar ten stanowi centrum gminy, gdzie w sposób naturalny 

koncentruje się życie społeczne mieszkańców. Przeprowadzona analiza wskazała na duże 

ograniczenia lokalowe części jednostek gminnych (ośrodek kultury, biblioteka, ośrodek 

pomocy społecznej); przez to nie są one w stanie zaspokajać potrzeb mieszkańców, przede 

wszystkim z punktu widzenia możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu i integracji. 

Tylko realizacja sformułowanych w niniejszym dokumencie zadań jest w stanie poprawić 

istniejąca sytuację. 

Należy także dodać, że przez obydwa obszary przebiega trasa byłej linii kolei wąskotorowej, 

która może zostać zrewitalizowana poprzez budowę trasy rowerowej (rewitalizacja terenów 

pokolejowych). Przyczyni się to nie tylko do poprawy bezpieczeństwa drogowego, ale także 

rozwoju ruchu turystycznego dzięki połączeniu z trasami sąsiednich gmin. 

Obydwa obszary spełniają więc kryteria zakwalifikowania ich do obszaru rewitalizacji. 

Wytyczne ministerialne, dotyczące rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-

2020, wyraźnie wskazują, że spośród obszarów gminy, zidentyfikowanych jako 

zdegradowane, czyli kryzysowe, jako obszar rewitalizacji należy zakwalifikować te, na 

których „z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić 

rewitalizację”.  

Wybór obszaru rewitalizacji podyktowany był więc zarówno sytuacją na jego terenie, jak i 

znaczeniem dla rozwoju gminy. Taki wybór wynika także ze znajomości problemów 

poszczególnych obszarów gminy Wierzbinek przez władze gminy i członków Zespołu. 

Oczywiście, z efektów działań rewitalizacyjnych w części będą mogli korzystać wyłącznie 

mieszkańcy obszaru rewitalizacji (dotyczy to przede wszystkim projektów „miękkich”), a w 

części mieszkańcy pozostałych terenów gminy oraz turyści. Ten ostatni fakt może przełożyć 

się z kolei na poprawę sytuacji społecznej mieszkańców OR. 

Formalnie, istotność tych obszarów dla rozwoju gminy wynika z zapisów Strategii Rozwoju 

oraz Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wierzbinek na lata 2017-2024. W dokumencie tym, w 

ramach Programu „Gmina z kulturą bez granic” przyjęte priorytety oraz projekty, m.in. 

odnoszą się do planowanych zadań rewitalizacyjnych niezbędnych do realizacji w Gminie 
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Wierzbinek na wyznaczonych podobszarach obszaru rewitalizacji (OR). Są to w pierwszej 

kolejności: 

 Restauracja obiektów gminnego dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja XIX–

wiecznego pałacu Chrząstowskich w Wierzbinku, który stanowić będzie miejsce 

funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej  

 Rewitalizacja terenu po byłej kolejce wąskotorowej w gminie z przeznaczeniem na 

ścieżkę rowerową  

 Przeprowadzenie remontu spichlerza w Wierzbniku z przeznaczeniem na izbę 

pamięci, miejsce promocji lokalnej twórczości. 

Z kolei w programie „Gmina sprawna komunikacyjnie” znajdują się projekty „Budowa, 

przebudowa i modernizacja dróg gminnych” oraz „Budowa oraz remonty chodników, 

parkingów, ścieżek rowerowych wzdłuż ciągów komunikacyjnych w miejscowościach gminy”, 

uwzględniające budowę dróg i ścieżek rowerowych na wyznaczonych podobszarach obszaru 

rewitalizacji. 

W programie „Gmina miejscem sportu, rekreacji i turystyki” jest natomiast mowa o rozwoju 

infrastruktury rekreacyjnej nad jeziorem w Zakrzewku; jest to jeden z priorytetów Gminy w 

zakresie rozwoju miejsc wypoczynku dla mieszkańców i gości. 

Należy podkreślić, że na w/w obszarach skupiać się będzie życie społeczno-gospodarcze, 

kulturalne oraz sportowo-rekreacyjne w gminie, a korzystać z tego będą także pozostali 

mieszkańcy Gminy Wierzbinek.  

Przeprowadzona diagnoza (analiza danych z Gminy, wewnętrzne ustalenia Gminy, w tym na 

forum Rady Gminy i spotkań z mieszkańcami) jednoznacznie wskazują, że mieszkańcy wraz z 

rozwojem cywilizacyjnym oczekują już nie tylko zapewnienia jak najlepszego wyposażenia w 

infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja, drogi), ale także dalszego poszerzenia 

zakresu i poprawy poziomu świadczenia usług o charakterze społecznym. Dotyczą one  

w pierwszej kolejności uatrakcyjnienia oferty kultury i rozrywki. Bardzo ważne jest także 

pielęgnowanie spuścizny kulturowej i lokalnych tradycji. Niestety, w Gminie obiekty kultury 

(Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka) są zbyt ciasne i znajdują się w złym stanie 

technicznym. Brak jest także muzeum, czy chociażby izby pamięci. Ze względu na koszty 

Gmina nie jest w stanie wybudować nowych obiektów, ale z drugiej strony dysponuje 

obiektami, które nadają się rewitalizacji. Ponadto, w obecnej unijnej perspektywie 

finansowej 2014-2020 budowa nowych obiektów jest dofinansowywana tylko w 

wyjątkowych przypadkach; zdecydowanie preferowana jest modernizacja i rewitalizacja 

istniejących budynków. W przypadku gminy Wierzbinek znajdują się one w jej centrum, na 

obszarze JA12–ZOW, stąd decyzją lokalnej społeczności obszar ten został zakwalifikowany 

jako obszar rewitalizacji. Z kolei obszar JA1–ZOW należy do terenów o największych 

problemach społecznych i środowiskowych. Ponadto znajdują się tutaj jedyne na terenie 

Gminy tereny, które po rewitalizacji mogą stać się głównym miejscem rekreacji dla 

mieszkańców obszaru i innych części Gminy  
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Rycina 22 przedstawia wyznaczony obszar rewitalizacji (OR) w Gminie Wierzbinek 

Rycina 22. Wyznaczony obszar rewitalizacji (OR) w Gminie Wierzbinek 
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III.5. Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji (OR) 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

na lata 2014–2020, diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych obejmuje także pogłębioną 

diagnozę obszaru rewitalizacji. Po przeprowadzanych konsultacjach społecznych 

opracowanej diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych w gminie oraz wyznaczonego 

obszaru rewitalizacji (OR), szczegółowo opisanych w Rozdziale X. Uspołecznienie programu 

rewitalizacji, przeprowadzono pogłębioną diagnozę obszaru rewitalizacji (OR), która miała 

na celu poznanie przyczyn powstawania negatywnych zjawisk oraz skutków, jakie 

wywołują, a także analizę lokalnych potencjałów wyznaczonego obszaru rewitalizacji (OR). 

Do badań wykorzystano narzędzia będące jednocześnie dojrzałymi formami partycypacji 

społecznej, tj. debatę z interesariuszami obszaru rewitalizacji (OR) oraz spacer studyjny po 

wyznaczonym obszarze rewitalizacji (OR), a także dodatkowe dane z Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Urzędu Gminy.  

III.5.1. Debata z interesariuszami obszaru rewitalizacji (OR) 

W debacie uczestniczyli interesariusze z obszaru rewitalizacji (OR), tj. mieszkańcy, 

przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele jednostek organizacyjnych samorządu 

terytorialnego. Debata z uczestnikami polegała na dyskusji wywołanej przygotowanymi 

szczegółowymi pytaniami odnoszącymi się do poszczególnych sfer, tj. społecznej 

(traktowanej w sposób priorytetowy), gospodarczej, środowiskowej oraz przestrzenno–

funkcjonalnej. Pytania miały na celu poznanie przyczyn negatywnych zjawisk 

w poszczególnych sferach, skutków jakie wywołują, a także miały na celu określenie 

lokalnych potencjałów wyznaczonego obszaru rewitalizacji (OR) w gminie. Wnioski 

wynikające z debaty przedstawiono w punkcie III.6. Skala i charakter potrzeb 

rewitalizacyjnych oraz lokalne potencjały obszaru rewitalizacji (OR).  

III.5.2. Spacer studyjny po wyznaczonym obszarze rewitalizacji (OR) 

W spacerze studyjnym uczestniczyli przedstawiciele władzy publicznej (urzędnicy gminni),  

a także przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji. Uczestnicy wizytowali sołectwa 

wchodzące w skład obszaru, a głównym celem wizji lokalnej było uzyskanie pełniejszej 

wiedzy dotyczącej sfery technicznej wyznaczonego obszaru dysfunkcyjnego, w tym układu 

komunikacyjnego, stanu dróg i chodników, stanu obiektów użyteczności publicznej, 

zagospodarowania miejsc publicznych oraz terenu po kolejce wąskotorowej. Zastanawiano 

się także nad przyczynami i skutkami, jakie wywołuje degradacja techniczna obiektów 

i przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizacji. Poniżej przedstawiono na kolejnych 

zdjęciach wybrane fragmenty obszaru rewitalizacji. Wnioski wynikające z odbytego spaceru 

studyjnego przedstawiono w punkcie III.6. Skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych oraz 

lokalne potencjały obszaru rewitalizacji (OR).  
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Fot.1 Budynek po byłej siedzibie Policji Fot.2 Zabytkowy Spichlerz w Wierzbinku 

  

Fot.3 Zabytkowy XIX wieczny Pałac w Wierzbinku Fot.4 Wnętrze Pałacu w Wierzbinku 

  

Fot.5. Teren przy jeziorze w Zakrzewku Fot.6 Jezioro w Zakrzewku 
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Fot.7. Odcinek wybudowanej ścieżki rowerowej po 
kolejce wąskotorowej 

Fot.8. Teren po kolejce wąskotorowej 
przeznaczony pod budowę ścieżki pieszo – 
rowerowej 

 

III.6. Skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych oraz lokalne potencjały obszaru 

rewitalizacji (OR) 

Skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych określone zostały na podstawie sporządzonej 

diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych w gminie, służącej wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR), w tym w szczególności w oparciu o wnioski 

wynikające z pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji (OR). Poniżej zaprezentowano 

charakter potrzeb rewitalizacyjnych w poszczególnych sferach oraz lokalne potencjały 

wyznaczonego obszaru rewitalizacji (OR).  

III.6.1. Charakter potrzeb rewitalizacyjnych w sferze społecznej (sfera priorytetowa) 

III.6.1.1. Podobszar obszaru rewitalizacji (OR) obejmujący jednostkę analityczną JA1–

ZOW 

 zmniejszenie bezrobocia (przyczyna zjawiska: brak przygotowania zawodowego, brak 

ofert pracy na miejscu, niechęć do podejmowania pracy, oddalenie od dostępnych 

miejsc pracy, skutek: wysoki odsetek osób pozostających bez pracy) 

 ograniczenie ubóstwa (przyczyna zjawiska: brak pracy, choroba, niepełnosprawność, 

alkoholizm, niskie emerytury i renty, lenistwo, niezaradność życiowa, skutek: wysoki 

odsetek osób pobierających zasiłki – pomoc finansowa i rzeczowa oraz zasiłki stałe) 

 zwiększenie aktywności społecznej oraz poziomu integracji mieszkańców (przyczyna 

zjawiska: brak miejsca spotkań i integracji, niska świadomość społeczna, wpływ 

nowoczesnych środków komunikacji będących konkurencją dla bezpośrednich 

kontaktów międzyludzkich, brak środowiskowych imprez, skutek: niska frekwencja  

w wyborach, mała aktywność społeczna 

 zapewnienie miejsca pobytu i rozwoju dla osób niepełnosprawnych (przyczyna 

zjawiska: brak ośrodka dla osób niepełnosprawnych na terenie gminy, skutek: 
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konieczność dowozu do ośrodka na terenie sąsiedniej gminy, pozostawanie części 

osób potrzebujących bez opieki) 

 

III.6.1.2. Podobszar obszaru rewitalizacji (OR) obejmujący jednostkę analityczną JA12–

ZOW 

 ograniczenie ubóstwa (przyczyna zjawiska: brak pracy, choroba, kalectwo, niskie 

emerytury i renty, niezaradność życiowa, skutek: wysoki odsetek osób pobierających 

zasiłki stałe) 

 zmniejszenie liczby drobnych przestępstw oraz aktów wandalizmu (przyczyna 

zjawiska: spożywanie alkoholu i środków odurzających, zaburzenia psychiczne, wpływ 

środków masowego przekazu, skutek: wyższy od średniej odsetek przestępstw 

stwierdzonych) 

 zwiększenie poziomu nauczania i zajęć dla dzieci (przyczyna zjawiska: brak 

świadomości oraz odpowiedniej opieki rodziców, niezadowalająca liczba zajęć 

dodatkowych dla najsłabszych uczniów, skutek: wysoki odsetek uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjalnych bez promocji do klasy wyższej, w tym niekończących 

szkoły). 

 

III.6.2. Charakter potrzeb rewitalizacyjnych w sferze gospodarczej 

III.6.2.1. Podobszar obszaru rewitalizacji (OR) obejmujący jednostkę analityczną JA1 ZOW  

Nie stwierdzono potrzeb rewitalizacyjnych w sferze gospodarczej. 

 

III.6.2.2. Podobszar obszaru rewitalizacji (OR) obejmujący jednostkę analityczną JA12–

ZOW 

Nie stwierdzono potrzeb rewitalizacyjnych w sferze gospodarczej. 

 

III.6.3. Charakter potrzeb rewitalizacyjnych w sferze środowiskowej  

III.6.3.1. Podobszar obszaru rewitalizacji (OR) obejmujący jednostkę analityczną JA1–

ZOW  

 poprawa jakości wód i gleby (przyczyna zjawiska: wysoki odsetek gospodarstw 

domowych, niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej lub nieposiadających 

przydomowych oczyszczalni ścieków, skutek: zanieczyszczenie wód i gleby) 
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III.6.3.2. Podobszar obszaru rewitalizacji (OR) obejmujący jednostkę analityczną JA12–

ZOW 

 zmniejszenie negatywnego wpływu kopalni węgla brunatnego (przyczyna zjawiska: 

bezpośrednio graniczenie z odkrywką węgla brunatnego, skutek: oddziaływanie na 

rzeźbę terenu, wody powierzchniowe podziemne, oddziaływanie akustyczne) 

 

III.6.4. Charakter potrzeb rewitalizacyjnych w sferze przestrzenno–funkcjonalnej 

III.6.4.1. Podobszar obszaru rewitalizacji (OR) obejmujący jednostkę analityczną JA1–

ZOW 

Nie stwierdzono potrzeb rewitalizacyjnych w sferze przestrzenno–funkcjonalnej.  

 

III.6.4.2. Podobszar obszaru rewitalizacji (OR) obejmujący jednostkę analityczną JA12–

ZOW 

Nie stwierdzono potrzeb rewitalizacyjnych w sferze przestrzenno–funkcjonalnej.  

 

III.6.5. Charakter potrzeb rewitalizacyjnych w sferze technicznej 

III.6.5.1. Podobszar obszaru rewitalizacji (OR) obejmujący jednostkę analityczną JA1–

ZOW  

 zagospodarowanie terenu po kolejce wąskotorowej poprzez rozbudowę układu 

komunikacyjnego (przyczyna zjawiska: likwidacja trasy kolejki wąskotorowej, brak 

środków w budżecie gminy na budowę ścieżki rowerowej, skutek: 

niezagospodarowany teren, niska estetyka wizualna, brak ścieżek rowerowych 

wzdłuż ruchliwych dróg, ryzyko wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów) 

 modernizacja terenów rekreacyjnych nad jeziorem w Zakrzewku (przyczyna 

zjawiska: brak innych, atrakcyjnych terenów dla wypoczynku i rekreacji dla 

mieszkańców, brak środków finansowych w budżecie gminy, skutek: ograniczone 

możliwości korzystania z miejsca do kąpieli oraz terenów przyległych, niski poziom 

bezpieczeństwa publicznego), 

 

III.6.5.2. Podobszar obszaru rewitalizacji (OR) obejmujący jednostkę analityczną JA12–

ZOW 

 zagospodarowanie terenu po kolejce wąskotorowej poprzez rozbudowę układu 

komunikacyjnego (przyczyna zjawiska: likwidacja trasy kolejki wąskotorowej, brak 

środków w budżecie gminy na renowację, skutek: niezagospodarowany teren, niska 

estetyka wizualna, brak ścieżek rowerowych wzdłuż ruchliwych dróg, małe 

bezpieczeństwo na ruchliwej drodze z powodu braku pobocza i ścieżki rowerowej, 

ryzyko wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów) 
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 renowacja oraz modernizacja obiektów (zabytkowego Pałacu wraz z parkiem, 

zabytkowego spichlerza, budynku byłego Komisariatu Policji w Wierzbinku) w celu 

nadania im nowych funkcji społecznych (przyczyna zjawiska: brak środków 

finansowych w budżecie gminy, skutek: zły stan techniczny budynków, brak lub 

niepełne wykorzystanie obiektów, np. na ośrodek kultury, muzeum, 

niezagospodarowany teren, niska estetyka wizualna) 

 

III.6.6. Lokalne potencjały obszaru rewitalizacji (OR) 

III.6.6.1. Podobszar obszaru rewitalizacji (OR) obejmujący jednostkę analityczną JA1–ZOW 

 dostępność siły roboczej 

 dobry stan dróg oraz ciągów pieszo–rowerowych 

 dobry stan i wysokie walory środowiska naturalnego – lasy oraz zbiornik wodny 

 wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego 

 duża liczba zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 

 

III.6.6.2. Podobszar obszaru rewitalizacji (OR) obejmujący jednostkę analityczną JA12–

ZOW 

 atrakcyjna lokalizacja fragmentu terytorium gminy stanowiącego wyznaczony 

podobszar rewitalizacji (OR) – centrum gminy 

 dostępność siły roboczej 

 dobry układ komunikacyjny 

 dobry stan dróg oraz ciągów pieszo–rowerowych 

 dostępność infrastruktury komunalnej (wodociągi, kanalizacja) 

 dostępność do instytucji kultury (dom kultury, biblioteka) 

 duża liczba zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 

 

IV. WIZJA STANU OBSZARU REWITALIZACJI (OR) PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI 

Wizję stanu obszaru rewitalizacji (OR) po przeprowadzeniu rewitalizacji można zdefiniować 

jako stan docelowy, do jakiego dąży się w wyniku realizacji programu rewitalizacji gminie. 

Innymi słowy jest to swoista „fotografia” (obraz) obszaru po zakończeniu procesu 

rewitalizacji w przyjętym horyzoncie czasowym. W przypadku niniejszego dokumentu jest to 

rok 2023. Wizja określona została w oparciu o wyniki przeprowadzonej diagnozy czynników i 

zjawisk kryzysowych w gminie. Wizja stanu obszaru rewitalizacji (OR) brzmi:  

Obszar po przeprowadzonym procesie rewitalizacji w 2023 roku będzie cechował się 

wysokim poziomem życia i integracji mieszkańców, czemu będzie sprzyjała dostępność 

atrakcyjnej infrastruktury oświaty, kultury i rekreacji. Zagospodarowana, wysokiej jakości 

przestrzeń publiczna (w tym bezpieczne szlaki komunikacyjne) oraz dobry stan środowiska 

naturalnego będą przyczyniały się do zadowolenia z miejsca zamieszkania i wypoczynku.  
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V. CELE REWITALIZACJI ORAZ KIERUNKI DZIAŁAŃ 

Cele rewitalizacji przedstawione w niniejszym dokumencie powiązane są ściśle z wnioskami 

wynikającymi z części diagnostycznej oraz wynikają z wizji stanu obszaru rewitalizacji (OR) 

po przeprowadzeniu rewitalizacji, stanowiącej rdzeń opracowania. Cele rewitalizacji służą 

hierarchizacji działań w odniesieniu do wskazanych potrzeb rewitalizacyjnych. Do 

poszczególnych celów przypisano kierunki działań odpowiadające zidentyfikowanym 

potrzebom rewitalizacyjnym. Uprzednio przeprowadzona diagnoza uwidoczniła także 

złożoność problemów występujących w poszczególnych sferach na obszarze rewitalizacji.  

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbinek na lata 2017–2023 

sformułowano następujące cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEL 1. Zmniejszenie skali 

ubóstwa oraz wzrost 

aktywności zawodowej 

mieszkańców 

KIERUNEK DZIAŁAŃ 1.1. Pomoc dla osób dotkniętych 

ubóstwem i bezrobociem 

 

KIERUNEK DZIAŁAŃ 1.2. Poprawa poziomu bezpieczeństwa 
publicznego 

 

CEL 2. Polepszenie stanu 

środowiska naturalnego 
KIERUNEK DZIAŁAŃ 2.1. Polepszenie stanu czystości wód, 

powietrza oraz gleby 

CEL 3. Modernizacja 
infrastruktury społecznej i 

technicznej 
 
 
 

KIERUNEK DZIAŁAŃ 3.1. Modernizacja obiektów i miejsc 
użyteczności publicznej 

KIERUNEK DZIAŁAŃ 3.2. Poprawa układu komunikacyjnego 

KIERUNEK DZIAŁAŃ 1.3. Zwiększenie aktywności społecznej 
oraz poprawa opieki nad dziećmi 

KIERUNEK DZIAŁAŃ 3.3. Modernizacja i rozwój infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej 
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VI. PROJEKTY/PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE 

Program rewitalizacji powinien zawierać listę planowanych, podstawowych projektów  

rewitalizacyjnych, tj. takich, bez których realizacja założonych celów rewitalizacji oraz 

przypisanych im kierunków działań nie będzie możliwa. W programie rewitalizacji należy ująć 

także charakterystykę pozostałych, uzupełniających rodzajów przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych tj. takich, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno 

zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację celów programu. 

Ponadto, jeżeli zidentyfikowane potrzeby rewitalizacyjne wymagają komplementarnych  

i skoordynowanych działań, dla których uzasadniona jest realizacja co najmniej dwóch 

projektów finansowanych ze środków jednego, dwóch lub trzech funduszy europejskich (EFS, 

EFRR lub Fundusz Spójności), w programie rewitalizacji ująć należy także projekty 

zintegrowane.  

VI.1 Podstawowe projekty rewitalizacyjne  

Poniżej, w formie tabelarycznej przedstawiono listę podstawowych projektów 

rewitalizacyjnych. 
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PROJEKT 1.1.1. 

Tytuł projektu Przeciwdziałanie ubóstwu na obszarze rewitalizacji 

Sfera 
oddziaływania 

Społeczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekt 1.1.2. 

Projekt 
zintegrowany 

☐ TAK ☒ NIE 

Cel rewitalizacji  
Cel 1. Zmniejszenie skali ubóstwa oraz wzrost aktywności 
zawodowej mieszkańców  

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 1.1. Pomoc dla osób dotkniętych ubóstwem i 
bezrobociem  

Podmiot 
realizujący projekt 

Gmina Wierzbinek (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) 

Podmioty 
współpracujące 

Organizacje pozarządowe 

Lokalizacja 
projektu 

Cały obszar rewitalizacji (JA1–ZOW oraz JA12–ZOW) 

Szacowana wartość 
projektu 

120 tys. PLN (20 tys. PLN rocznie) 

Planowane źródła 
finasowania 

projektu 
EFS i środki własne Gminy 

Okres realizacji 
projektu 

2018–2023 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowany na terenie rewitalizacji 
problem ubóstwa, który dotyczy 185 osób. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizuje dofinansowany  
z środków EFS projekt, polegający na wsparciu osób ubogich  
z obszaru rewitalizacji w oparciu o uprzednio dokonaną diagnozę 
potrzeb. Realizowane w ramach niego działania będą ściśle 
powiązane z deficytami oraz potrzebami wynikającymi z diagnozy  
i sprowadzać się będą do: integracji osób żyjących w ubóstwie, 
przyznania zasiłków i pomocy w naturze oraz pomocy osobom 
żyjącym w ubóstwie poprzez pracę socjalną.  

Prognozowane 
produkty 
i rezultaty 

Programem zostanie objętych łącznie 60 osób dotkniętych 
ubóstwem z OR (tury roczne po 10 osób każda) (wskaźnik produktu) 
Zakłada się, że minimum 25 osób przestanie pobierać zasiłki lub ich 
wysokość ulegnie zmniejszeniu na skutek poprawy sytuacji 
materialnej (wskaźnik rezultatu). 

Sposób oceny 
rezultatów 

Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku 
Sprawozdania organizacji pozarządowych realizującej projekt 
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PROJEKT 1.1.2. 

Tytuł projektu Aktywizacja zawodowa mieszkańców  

Sfera 
oddziaływania 

Społeczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekt 1.1.1.  

Projekt 
zintegrowany 

☐ TAK ☒ NIE 

Cel rewitalizacji  
Cel 1. Zmniejszenie skali ubóstwa oraz wzrost aktywności 
zawodowej mieszkańców 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 1.1. Pomoc dla osób dotkniętych ubóstwem i 
bezrobociem 

Podmiot 
realizujący projekt 

Gmina Wierzbinek  

Podmioty 
współpracujące 

Organizacja pozarządowa 

Lokalizacja 
projektu 

Cały obszar rewitalizacji (JA1–ZOW oraz JA12–ZOW) 

Szacowana wartość 
projektu 

40 tys. PLN (po 20 tys. PLN w 2018 i 2020 r.) 

Planowane źródła 
finasowania 

projektu 
EFS i środki własne Gminy 

Okres realizacji 
projektu 

2018-2021 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem bezrobocia na 
OR, który dotyczy 65 osób. 
Projekt polega na uruchomieniu, zgodnie z zasadami gminnego 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, działań 
zmierzających do wsparcia i aktywizacji osób bezrobotnych, w tym 
badania preferencji zawodowych, szkolenia, kursy. 
W trybie konkursowym zostanie wyłoniona organizacja, która 
najpierw dokona dokładnej diagnozy sytuacji osób bezrobotnych z 
OR, a następnie przygotuje i wdroży program ich aktywizacji. 

Prognozowane 
produkty 
i rezultaty 

Programem zostanie objętych łącznie 40 osób bezrobotnych z OR (2 
tury 2-letnie po 20 osób każda) (wskaźnik produktu) 
Zakłada się, że minimum 10 osób znajdzie pracę lub rozpocznie 
swoją działalność (wskaźnik rezultatu) 

Sposób oceny 
rezultatów 

Sprawozdania organizacji pozarządowej 
Dane z Powiatowego Urzędu Pracy 
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PROJEKT 1.2.1. 

Tytuł projektu Budowa systemu monitoringu wizyjnego 

Sfera 
oddziaływania 

Techniczna, społeczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekt 1.2.2. 

Projekt 
zintegrowany 

☐ TAK ☒ NIE 

Cel rewitalizacji  
Cel 1. Zmniejszenie skali ubóstwa oraz wzrost aktywności 
zawodowej mieszkańców 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 1.2. Poprawa poziomu bezpieczeństwa publicznego 

Podmiot 
realizujący projekt 

Gmina Wierzbinek 

Podmioty 
współpracujące 

Policja 

Lokalizacja 
projektu 

Cały obszar rewitalizacji (JA1–ZOW oraz JA12–ZOW) 

Szacowana wartość 
projektu 

100 tys. PLN 

Planowane źródła 
finasowania 

projektu 
EFRR i środki własne Gminy 

Okres realizacji 
projektu 

2019 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowany na terenie rewitalizacji 
problem wyższego od średniej ogólnogminnej poziomu 
przestępczości. Projekt polegać będzie na instalacji kamer cyfrowego 
systemu monitoringu wizyjnego na obszarze rewitalizacji. Kamery 
będą zamontowane między innymi na terenie parku w Wierzbinku, 
placu zabaw, przy remizie OSP, nad jeziorem. 

Prognozowane 
produkty 
i rezultaty 

Liczba miejsc publicznych, objętych monitoringiem – 5 (wskaźnik 
produktu) 
Dzięki instalacji kamer powinna nastąpić poprawa poziomu 
bezpieczeństwa publicznego, w tym zmniejszenie liczby przestępstw, 
wykroczeń oraz aktów wandalizmu. Obecnie odsetek przestępstw 
wynosi 1,07% w JA 1-ZOW oraz 1,53% w JA 12-ZOW, łącznie 10 
przestępstw w 2016 roku. Na terenie, gdzie zostaną zamontowane 
kamery, liczba przestępstw powinna zmaleć o 4 w 2020 roku 
(wskaźnik rezultatu). 

Sposób oceny 
rezultatów 

Raporty Policji 
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PROJEKT 1.2.2. 

Tytuł projektu Zwiększenie aktywności Policji na terenie rewitalizacji 

Sfera 
oddziaływania 

Społeczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekt 1.2.1. 

Projekt 
zintegrowany 

☐ TAK ☒ NIE 

Cel rewitalizacji 
Cel 1. Zmniejszenie skali ubóstwa oraz wzrost aktywności 
zawodowej mieszkańców 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 1.2. Poprawa poziomu bezpieczeństwa publicznego 

Podmiot 
realizujący projekt 

Policja 

Podmioty 
współpracujące 

Gmina Wierzbinek 

Lokalizacja 
projektu 

Cały obszar rewitalizacji (JA1–ZOW oraz JA12–ZOW) 

Szacowana wartość 
projektu 

300 tys. PLN (60 tys. PLN rocznie) 

Planowane źródła 
finasowania 

projektu 
Środki Policji, środki własne Gminy 

Okres realizacji 
projektu 

2019–2023 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowany na terenie rewitalizacji 
problem wyższego od średniej ogólnogminnej poziomu 
przestępczości. Projekt polega na zwiększeniu częstotliwości patroli 
Policji, zwłaszcza w weekendy oraz podczas imprez kulturalnych i 
sportowo-rekreacyjnych 

Prognozowane 
produkty 
i rezultaty 

Profilaktyczny wpływ obecności patroli policyjnych oraz większa 
możliwość interwencji z pewnością wpłyną na zmniejszenie liczby 
przestępstw oraz aktów wandalizmu. 
Liczba godzin dodatkowych patroli wyniesie 1.500 godz./rok 
(wskaźnik produktu) 
Na terenie, gdzie będą operować patrole, liczba przestępstw 
powinna zmaleć o 4 w 2023 roku (wskaźnik rezultatu). 

Sposób oceny 
rezultatów 

Raporty Policji 
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PROJEKT 1.3.1. 

Tytuł projektu Aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców Wierzbinka 

Sfera 
oddziaływania 

Społeczna, gospodarcza 

Komplementarność 
problemowa 

Projekt: 1.3.3., 3.1.1, 3.1.2., 3.1.3., 3.3.1 

Projekt 
zintegrowany 

☐ TAK ☒ NIE 

Cel rewitalizacji 
Cel 1. Zmniejszenie skali ubóstwa oraz wzrost aktywności 
zawodowej mieszkańców 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 1.3. Zwiększenie aktywności społecznej oraz 
poprawa opieki nad dziećmi   

Podmiot 
realizujący projekt 

Organizacja pozarządowa 

Podmioty 
współpracujące 

Gmina Wierzbinek, GOK 

Lokalizacja 
projektu 

Cały obszar rewitalizacji (JA1–ZOW oraz JA12–ZOW) 

Szacowana wartość 
projektu 

360 tys. PLN (60 tys. PLN rocznie) 

Planowane źródła 
finasowania 

projektu 
Środki własne Gminy, PROW 

Okres realizacji 
projektu 

Cykliczne imprezy od 2018 r. do 2023 r. 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem zbyt małej 
aktywności społecznej i integracji mieszkańców. Będzie on polegać 
na organizacji cyklicznych imprez gminnych m.in. Ogólnopolskie 
Targi Wierzby i Wikliny SALIX, Dożynki, Dzień Dziecka, Dni Sportu 
oraz spotkań tematycznych w gminnych instytucjach kultury. 

Prognozowane 
produkty 
i rezultaty 

Liczba zorganizowanych imprez i wydarzeń – 5 (wskaźnik produktu) 
Liczba mieszkańców OR, biorących udział w imprezach– z ok. 400 do 
500 (wskaźnik rezultatu) 

Sposób oceny 
rezultatów 

Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury 
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PROJEKT 1.3.2. 

Tytuł projektu Rozwój kompetencji społecznych rodziców 

Sfera 
oddziaływania 

Społeczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekty: 1.3.3., 3.1.2.  

Projekt 
zintegrowany 

☐ TAK ☒ NIE 

Cel rewitalizacji 
Cel 1. Zmniejszenie skali ubóstwa oraz wzrost aktywności 
zawodowej mieszkańców 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 1.3. Zwiększenie aktywności społecznej oraz 
poprawa opieki nad dziećmi   

Podmiot 
realizujący projekt 

Organizacja pozarządowa 

Podmioty 
współpracujące 

Gmina Wierzbinek 

Lokalizacja 
projektu 

Podobszar rewitalizacji (JA12–ZOW) 

Szacowana wartość 
projektu 

60 tys. PLN (10 tys. PLN rocznie) 

Planowane źródła 
finasowania 

projektu 
Środki własne Gminy 

Okres realizacji 
projektu 

2018 - 2023  

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowany na terenie rewitalizacji 
problem wyższego niż średnia ogólnogminna odsetka uczniów bez 
promocji do klasy wyższej (w tym nieukończenie szkoły). Wyniki 
konsultacji z nauczycielami wskazują, że główną przyczyną 
problemów jest zbyt małe zainteresowanie dziećmi ze strony 
rodziców oraz brak świadomości potrzeby wspierania uczniów w 
nauce. 
Celem projektu jest wzrost świadomości roli edukacji oraz 
praktycznych umiejętności pomocy dzieciom w systematycznej 
nauce. Istotą projektu będzie praca z rodzicami, wspieranie ich, 
wzmacnianie ich roli w wychowaniu i edukacji dzieci i młodzieży. 
Projektem zostaną objęci rodzice uczniów, osiągających słabe wyniki 
w nauce. 

Prognozowane 
produkty 
i rezultaty 

Liczba rodziców, objętych projektem - 25 (wskaźnik produktu) 
Realizacja projektu spowoduje zwiększenie wśród rodziców 
świadomości ich wpływu na osiągnięcia szkolne dzieci oraz podniesie 
kompetencje opiekunów w pomocy dzieciom w systemie nauczania. 
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W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa wyników nauczania 
i zmniejszony zostanie odsetek uczniów nie uzyskujących promocji 
do kolejnej klasy. Obecnie odsetek uczniów bez promocji do klasy 
wyższej wynosi 5,7% w JA 12-ZOW, tj. 4 uczniów. Jednocześnie 
odsetek uczniów, osiągających słabe wyniki w nauce na terenie 
jednostki analitycznej wynosi ok. 20% (na 70 osób). Prognozuje się 
spadek, do roku 2023, liczby uczniów bez promocji do klasy wyższej 
dla JA12-ZOW do maksimum 2 uczniów (wskaźnik rezultatu). 

Sposób oceny 
rezultatów 

Sprawozdania z placówek oświatowych na terenie gminy 
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PROJEKT 1.3.3. 

Tytuł projektu 
Rozwój oferty GOK w Wierzbinku dla dzieci i młodzieży oraz 

dorosłych 

Sfera 
oddziaływania 

Społeczna, edukacyjna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekty: 1.3.1., 3.1.1., 3.1.3. 
Projekt 3.1.2. Modernizacja XIX – wiecznego zabytkowego Pałacu w 
Wierzbinku na cele kulturalne – projekt zintegrowany 

Projekt 
zintegrowany 

☒ TAK ☐ NIE 

Cel rewitalizacji  
Cel 1. Zmniejszenie skali ubóstwa oraz wzrost aktywności 
zawodowej mieszkańców 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 1.3. Zwiększenie aktywności społecznej oraz 
poprawa opieki nad dziećmi   

Podmiot 
realizujący projekt 

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku 

Podmioty 
współpracujące 

Gmina Wierzbinek 

Lokalizacja 
projektu 

Podobszar rewitalizacji (JA12–ZOW), GOK w Wierzbinku 

Szacowana wartość 
projektu 

45 tys. PLN 

Planowane źródła 
finasowania 

projektu 
EFS, PROW, środki własne Gminy 

Okres realizacji 
projektu 

2021-2023 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem zbyt małej 
aktywności społecznej i integracji mieszkańców.  
Dzięki wcześniejszej realizacji projektu zintegrowanego (nr 3.1.2. 
Modernizacja XIX – wiecznego zabytkowego Pałacu w Wierzbinku na 
cele kulturalne – poprawa warunków lokalowych GOK)) możliwe 
będzie rozszerzenie oferty placówki. Przygotowana zostanie 
dodatkowa oferta zajęć, tj. utworzenie sekcji tanecznej i artystycznej 
(m.in. malarstwo, śpiew) dla odbiorców w różnym wieku.  

Prognozowane 
produkty 
i rezultaty 

W wyniku realizacji projektu powstaną 3 nowe sekcje w Gminnym 
Ośrodku Kultury (wskaźnik produktu). 
Liczba osób, uczestniczących z zajęciach w GOK zwiększy się o 40 
(wskaźnik rezultatu). 

Sposób oceny 
rezultatów 

Sprawozdania z działalności GOK 
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PROJEKT 2.1.1. 

Tytuł projektu Budowa systemu przydomowych oczyszczalni 

Sfera 
oddziaływania 

Środowiskowa, techniczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekt 3.3.1. 

Projekt 
zintegrowany 

☐ TAK ☒ NIE 

Cel rewitalizacji  Cel 2. Polepszenie stanu środowiska naturalnego  

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 2.1. Polepszenie stanu czystości wód, powietrza 
oraz gleby 

Podmiot 
realizujący projekt 

Gmina Wierzbinek 

Podmioty 
współpracujące 

Mieszkańcy gminy 

Lokalizacja 
projektu 

Podobszar rewitalizacji (JA1–ZOW) 

Szacowana wartość 
projektu 

600 tys. PLN  

Planowane źródła 
finasowania 

projektu 
PROW, środki własne Gminy 

Okres realizacji 
projektu 

2020–2023  

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Projekt jest odpowiedzią na problem braku wyposażenia 
gospodarstw domowych w system kanalizacji sanitarnej. Na terenie 
omawianej jednostki dotyczy on aż 94,8% gospodarstw. Ponieważ, 
że względu na znaczne oddalenie od centrum gminy i duże 
rozproszenie sieci osadniczej budowa sieci kanalizacyjnej jest 
nieopłacalna, planuje się budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 

Prognozowane 
produkty 
i rezultaty 

Liczba wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków – 100 
(wskaźnik produktu) 
Liczba mieszkańców, mających dostęp do przydomowych 
oczyszczalni ścieków – 350 (wskaźnik rezultatu) 
Zmniejszenie zanieczyszczenia wód i gleby 
Wzrost ilości oczyszczonych ścieków w ciągu roku 

Sposób oceny 
rezultatów 

Protokoły odbioru robót  
Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków 
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PROJEKT 3.1.1. 

Tytuł projektu 
Adaptacja budynku byłego Komisariatu Policji w Wierzbinku  
z przeznaczeniem na utworzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-Wychowawczego 

Sfera 
oddziaływania 

Społeczna, techniczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekty: 1.3.1., 1.3.3.  

Projekt 
zintegrowany 

☐ TAK ☒ NIE 

Cel rewitalizacji  Cel 3. Modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej  

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek 3.1. Modernizacja obiektów i miejsc użyteczności 
publicznej  

Podmiot 
realizujący projekt 

Gmina Wierzbinek 

Podmioty 
współpracujące 

Organizacje społeczne 

Lokalizacja 
projektu 

Podobszar rewitalizacji (JA12-ZOM) Wierzbinek 36 

Szacowana wartość 
projektu 

500 tys. PLN 

Planowane źródła 
finasowania 

projektu 
EFRR, środki własne Gminy 

Okres realizacji 
projektu 

2019-2021 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Projekt jest odpowiedzią na problem braku ośrodka dla osób 
niepełnosprawnych i konieczności ich dowożenia do ośrodka w 
Mąkolnie (na terenie sąsiedniej gminy). 
Zadanie polega na adaptacji budynku po byłym komisariacie policji  
z przeznaczeniem na utworzenie ośrodka rehabilitacyjno-
edukacyjno-wychowawczego dla osób niepełnosprawnych. Obecnie 
w części budynku mieści się biblioteka.  

Prognozowane 
produkty 
i rezultaty 

Utworzenie ośrodka dla osób niepełnosprawnych – 1 szt. (wskaźnik 
produktu) 
Liczba osób, korzystających z ośrodka – 20, w tym 10 z OR (wskaźnik 
rezultatu) 
Dodatkowa alternatywa spędzania wolnego czasu dla osób 
niepełnosprawnych 
Wzrost umiejętności oraz przystosowania osób niepełnosprawnych 
do funkcjonowania w społeczeństwie 

Sposób oceny 
rezultatów 

Protokoły odbioru robót 
Lista osób niepełnosprawnych korzystających z ośrodka 
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PROJEKT 3.1.2. 

Tytuł projektu 
Modernizacja XIX – wiecznego zabytkowego Pałacu w Wierzbinku 

na cele kulturalne 

Sfera 
oddziaływania 

Społeczna, techniczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekty: 1.3.1., 1.3.2. 
Projekt 1.3.3. Rozwój oferty GOK w Wierzbinku dla dzieci i młodzieży 
oraz dorosłych – projekt zintegrowany 

Projekt 
zintegrowany 

☒  TAK ☐ NIE 

Cel rewitalizacji  Cel 3. Modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek 3.1. Modernizacja obiektów i miejsc użyteczności 
publicznej 

Podmiot 
realizujący projekt 

Gmina Wierzbinek 

Podmioty 
współpracujące 

 

Lokalizacja 
projektu 

Podobszar rewitalizacji (JA12-ZOM), Wierzbinek 40 

Szacowana wartość 
projektu 

2 mln PLN 

Planowane źródła 
finasowania 

projektu 
EFRR, środki własne Gminy 

Okres realizacji 
projektu 

2018 - 2020 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem zbyt małej 
aktywności społecznej i integracji mieszkańców.  
W dużej mierze jest to związane z bardzo ograniczonymi warunkami 
lokalowymi funkcjonowania instytucji kultury na terenie gminy, co 
bardzo ogranicza skalę ich możliwej działalności. Przykładowo GOK 
mieści się w jednym pomieszczeniu w Urzędzie Gminy. 
Rewitalizacja oraz modernizacja zabytkowego Pałacu w Wierzbinku 
umożliwią przeznaczenie go na cele kulturalne: GOK, bibliotekę i 
szkołę muzyczną. 
Zabytkowy pałac wpisany jest do rejestru zabytków. Do roku 2012 w 
budynku mieściła się siedziba Urzędu Gminy, obecnie budynek jest  
w złym stanie technicznym i wymaga renowacji. Część budynku jest 
użyczona bezpłatnie na potrzeby szkoły muzycznej, a część jest 
nieużytkowana. Wokół budynku znajduje się zabytkowy park, który 
w latach 2009 -2011 został odnowiony, a także wybudowany został 
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amfiteatr.  

Prognozowane 
produkty 
i rezultaty 

Bezpośrednim wynikiem projektu jest zmodernizowany budynek 
pałacu – 1 szt. (wskaźnik produktu). 
Obecnie z gminnej biblioteki około 250 osób, z oferty GOK również 
zbliżona liczba. W wyniku realizacji projektu każda z tych liczb 
powinna wzrosnąć o co najmniej 20%, czyli do 300 osób.  
Wymiernym wynikiem projektu jest także zachowanie dziedzictwa 
kulturowego oraz poprawa estetyki obiektu. 

Sposób oceny 
rezultatów 

Protokoły odbioru robót 
Sprawozdania GOK i biblioteki 
Rejestr czytelników biblioteki 
Rejestr liczby wypożyczonych książek 
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PROJEKT 3.1.3. 

Tytuł projektu Odnowienie Zabytkowego Spichlerza w Wierzbinku 

Sfera 
oddziaływania 

Społeczna, techniczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekty: 1.3.1., 1.3.3. 

Projekt 
zintegrowany 

☐ TAK ☒ NIE 

Cel rewitalizacji  Cel 3. Modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek 3.1. Modernizacja obiektów i miejsc użyteczności 
publicznej 

Podmiot 
realizujący projekt 

Gmina Wierzbinek 

Podmioty 
współpracujące 

 

Lokalizacja 
projektu 

Podobszar rewitalizacji (JA12-ZOM), Wierzbinek 

Szacowana wartość 
projektu 

1 mln PLN 

Planowane źródła 
finasowania 

projektu 
EFRR, środki własne Gminy 

Okres realizacji 
projektu 

2018 - 2020 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem braku lub 
niewykorzystania obiektów na cele społeczne. Między innymi z tego 
powodu na terenie gminy nie ma żadnego muzeum lub chociażby 
izby muzealnej. 
Przedmiotem projektu jest renowacja zabytkowego spichlerza z 
przeznaczeniem na utworzenie izby pamięci lub muzeum. 

Prognozowane 
produkty 
i rezultaty 

Bezpośrednim wynikiem projektu jest odnowiony budynek 
spichlerza – 1 szt. (wskaźnik produktu). 
Rezultatem projektu jest liczba osób, która będzie corocznie 
odwiedzała muzeum (mieszkańcy, uczniowie, goście)- szacowana 
jest ona na 1.000 osób rocznie 
Wymiernym wynikiem projektu jest także zachowanie dziedzictwa 
kulturowego oraz poprawa estetyki obiektu. 

Sposób oceny 
rezultatów 

Protokoły odbioru robót 
Uchwała Rady Gminy w sprawie powołania instytucji kultury 
Sprawozdania z działalności instytucji 
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PROJEKT 3.2.1. 

Tytuł projektu 
Budowa ścieżki rowerowej relacji Sompolno – Ślesin w 

miejscowościach Dziadoch, Teresewo, Nykiel 

Sfera 
oddziaływania 

Przestrzenno-funkcjonalna, techniczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekty: 3.2.2., 3.2.3. 

Projekt 
zintegrowany 

☐ TAK ☒ NIE 

Cel rewitalizacji  Cel 3. Modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek 3.2. Poprawa układu komunikacyjnego 

Podmiot 
realizujący projekt 

Gmina Wierzbinek 

Podmioty 
współpracujące 

 

Lokalizacja 
projektu 

Podobszar rewitalizacji (JA1-ZOW), Dziadoch, Teresewo, Nykiel 

Szacowana wartość 
projektu 

1,2 mln PLN 

Planowane źródła 
finasowania 

projektu 
EFRR, środki własne Gminy 

Okres realizacji 
projektu 

2018-2019  

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem braku ścieżek 
rowerowych wzdłuż ruchliwych dróg, co rodzi ryzyko wypadków z 
udziałem pieszych i rowerzystów. Możliwa jest budowa ścieżki po 
trasie nieczynnej kolejki wąskotorowej. Budowa taka jest 
przedmiotem projektu - powstanie ścieżka rowerowa relacji 
Sompolno - Ślesin wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 263 na terenach po 
byłej kolejce wąskotorowej (grunty po kolejce zostały przejęte przez 
gminę od PKP) 

Prognozowane 
produkty 
i rezultaty 

W wyniku realizacji projektu powstanie 2,3 km ścieżki rowerowej 
(wskaźnik produktu). 
Szacowana roczna liczba użytkowników wynosi 1.500 osób, w tym 
500 z OR (wskaźnik rezultatu). 
Realizacja projektu pozwoli na: 

 poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów (zmniejszenie 
liczby wypadków i kolizji z udziałem pieszych i rowerzystów przy 
drodze woj. nr 263 na terenie gminy o 70%) 

 poprawą dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej 

 zagospodarowanie zdegradowanych terenów pokolejowych. 

 wzrost zainteresowania mieszkańców aktywną formą spędzania 
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czasu – spacery, bieganie, jazda rowerem 

 powiązanie sieci gminnych ścieżek rowerowych z sąsiednimi 
gminami (Ślesin i Sompolno) 

Sposób oceny 
rezultatów 

Protokoły odbioru robót 
Raporty Policji 

 

PROJEKT 3.2.2. 

Tytuł projektu Budowa drogi w miejscowości Wierzbinek 

Sfera 
oddziaływania 

Przestrzenno-funkcjonalna, techniczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekty: 3.2.1., 3.2.3. 

Projekt 
zintegrowany 

☐ TAK ☒ NIE 

Cel rewitalizacji  Cel 3. Modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek 3.2. Poprawa układu komunikacyjnego  

Podmiot 
realizujący projekt 

Gmina Wierzbinek 

Podmioty 
współpracujące 

 

Lokalizacja 
projektu 

Podobszar rewitalizacji (JA12-ZOW) 

Szacowana wartość 
projektu 

900 tys. PLN 

Planowane źródła 
finasowania 

projektu 
EFRR, środki własne Gminy 

Okres realizacji 
projektu 

2018-2019  

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Projekt polega na budowie drogi w centrum miejscowości 
Wierzbinek po trasie nieczynnej kolejki wąskotorowej. Będzie ona 
alternatywą dla ruchliwej drogi wojewódzkiej. Zostanie na niej 
dopuszczony ruch rowerowy, co będzie odpowiedzią na 
zdiagnozowany problem braku tras rowerowych wzdłuż ruchliwych 
dróg, co rodzi ryzyko wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów.  

Prognozowane 
produkty 
i rezultaty 

W wyniku realizacji projektu powstanie 900 m drogi (wskaźnik 
produktu). 
Szacowana roczna liczba użytkowników wynosi 1.500 osób, w tym 
500 z OR (wskaźnik rezultatu). 
W wyniku realizacji projektu: 

 nastąpi poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu (w tym 
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rowerzystów na terenie gminy  

 nastąpi poprawa dostępności infrastruktury drogowej, zgodnie z 
zasadami projektowania uniwersalnego 

 zagospodarowane zostaną zdegradowane tereny pokolejowe 

 zostanie zapewniony dogodny dojazd do budynków 
mieszkalnych i projektowanej remizy OSP. 

Sposób oceny 
rezultatów 

Protokoły odbioru robót 

 

PROJEKT 3.2.3. 

Tytuł projektu Budowa ścieżki rowerowej relacji Wierzbinek - Janowice 

Sfera 
oddziaływania 

Przestrzenno-funkcjonalna, techniczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekty: 3.2.1., 3.2.2. 

Projekt 
zintegrowany 

☐ TAK ☒ NIE 

Cel rewitalizacji  Cel 3. Modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek 3.2. Poprawa układu komunikacyjnego 

Podmiot 
realizujący projekt 

Gmina Wierzbinek 

Podmioty 
współpracujące 

 

Lokalizacja 
projektu 

Podobszar rewitalizacji (JA12-ZOW) 

Szacowana wartość 
projektu 

1 mln PLN 

Planowane źródła 
finasowania 

projektu 
EFRR, środki własne Gminy 

Okres realizacji 
projektu 

2018-2019  

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem braku ścieżek 
rowerowych wzdłuż ruchliwych dróg, co rodzi ryzyko wypadków z 
udziałem pieszych i rowerzystów. Możliwa jest budowa ścieżki po 
trasie nieczynnej kolejki wąskotorowej. Budowa taka jest 
przedmiotem projektu – powstanie ścieżka rowerowa relacji 
Wierzbinek – Janowice o długości około 2 km wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 266 na terenach po byłej kolejce wąskotorowej 

Prognozowane 
produkty 

W wyniku realizacji projektu powstaną 2 km ścieżki rowerowej 
(wskaźnik produktu). 
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i rezultaty Szacowana roczna liczba użytkowników wynosi 1.500 osób, w tym 
500 z OR (wskaźnik rezultatu). 
W wyniku realizacji inwestycji: 

 nastąpi poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów 
(zmniejszenie liczby wypadków i kolizji z udziałem pieszych i 
rowerzystów przy drodze woj. nr 266 na terenie gminy o 70%) 

 nastąpi poprawa dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej 

 zostaną zagospodarowane zdegradowane tereny pokolejowe 

 nastąpi wzrost zainteresowania mieszkańców aktywną formą 
spędzania czasu – spacery, bieganie, jazda rowerem 

 utworzona zostanie sieć ścieżek rowerowych z sąsiednimi 
gminami (odcinek ścieżki Wierzbinek – Sompolno został już 
wykonany). 

Sposób oceny 
rezultatów 

Protokoły odbioru robót 
Raporty policji  

 

  



 

81| S t r o n a  
 

PROJEKT 3.3.1. 

Tytuł projektu Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Zakrzewku – etap II 

Sfera 
oddziaływania 

Przestrzenno-funkcjonalna, techniczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekt 1.3.1., 2.1.1 

Projekt 
zintegrowany 

☐ TAK ☒ NIE 

Cel rewitalizacji  Cel 3. Modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek 3.3. Modernizacja i rozwój infrastruktury sportowej i 
rekreacyjnej 

Podmiot 
realizujący projekt 

Gmina Wierzbinek 

Podmioty 
współpracujące 

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku 

Lokalizacja 
projektu 

Podobszar rewitalizacji (JA1-ZOW), Zakrzewek 

Szacowana wartość 
projektu 

600 tys. PLN 

Planowane źródła 
finasowania 

projektu 
EFRR – WRPO 2014+ 

Okres realizacji 
projektu 

2020 - 2022 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem zbyt małej 
aktywności społecznej oraz poziomu integracji mieszkańców z 
powodu braku miejsca spotkań i integracji na omawianym terenie 
oraz na potrzebę rozwoju infrastruktury rekreacyjnej nad jeziorem w 
Zakrzewku.  
Planowane prace stanowią II etap zagospodarowania terenu przy 
jeziorze w Zakrzewku, polegający na wybudowaniu budynku 
ogólnodostępnego dla mieszkańców, który będzie pełnił funkcję 
świetlicy wiejskiej (w 2011 r. przeprowadzono I etap 
zagospodarowania terenu, w ramach którego wyrównano teren, 
zbudowano grilla, altanę, kontener socjalny oraz mini boisko do 
siatkówki i kosza). 

Prognozowane 
produkty 
i rezultaty 

Bezpośrednim efektem projektu będzie wybudowana świetlica – 1 
szt. (wskaźnik produktu) 
Szacuje się, że ze świetlicy będzie korzystać 300 osób rocznie 
(wskaźnik rezultatu) 
Realizacja projektu pozwoli na odbywanie spotkań i imprez 
sołeckich, a tym samym spowoduje wzrost integracji mieszkańców 
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sołectwa Zakrzewek. 

Sposób oceny 
rezultatów 

Protokoły odbioru robót 

 

 

VI.2 Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne  

Poniżej, w formie tabelarycznej przedstawiono listę pozostałych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1 

Opis typu 
przedsięwzięcia 

Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych 

Sfera 
oddziaływania 

Przestrzenno-funkcjonalna, techniczna 

Cel rewitalizacji  Cel 3. Modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek 3.3. Modernizacja i rozwój infrastruktury sportowej i 
rekreacyjnej 

Lokalizacja Podobszar rewitalizacji (JA1-ZOW) Zakrzewek 

Szacowana wartość 
projektu 

200 tys. PLN 

Opis 

Modernizacja boiska sportowego przy budynku Szkoły Podstawowej 
w Zakrzewku (wymiana nawierzchni boiska, wydzielenie boisk do 
piłki nożnej, siatkowej, ręcznej oraz koszykowej, wyznaczenie bieżni 
do biegów sprinterskich oraz skocznia w dal).  
Urządzenie 2 placów zabaw dla dzieci.  

Prognozowane 
rezultaty 

Zwiększenie oferty zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży. 
Zwiększone zainteresowanie aktywnością na świeżym powietrzu.  
Zapobieganie problemom uzależnień poprzez zagospodarowanie 
czasu wolnego dzieci i młodzieży.  
Wzrost bezpieczeństwa w trakcie gier i zabaw sportowych. 
Większa integracja społeczeństwa lokalnego.  

 

 

 

 

 



 

83| S t r o n a  
 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2 

Opis typu 
przedsięwzięcia 

Nasadzenia drzewostanu w ramach działań rekompensacyjnych 
działalności górniczej PAK KWB Konin S.A. 

Sfera 
oddziaływania 

Środowiskowa 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych  

Kierunek 2.1. Poprawa jakości wód i powietrza oraz czystości gleby 

Lokalizacja  JA12-ZOW Wierzbinek 

Szacowana wartość 
projektu 

100 tys. PLN 

Opis  W wyniku prowadzonej działalności górniczej kopalnia 
systematycznie dokonuje wycinki drzew kolidujących z frontem 
robót górniczych. Rekompensując wynikłe z tego tytułu straty w 
drzewostanie, kopalnia prowadzi nasadzenia różnych gatunków 
drzew na terenach wskazanych przez gminę Wierzbinek. Większość 
nasadzeń prowadzona jest na terenie JA12-ZOW, ponieważ jest to 
teren bezpośrednio graniczący z odkrywką, zamieszkiwany przez 
dużą liczbę mieszkańców oraz gmina posiada na tym terenie własne 
grunty, w tym park w Wierzbinku, na których można dokonywać 
nasadzeń. 

Prognozowane 
rezultaty 

Zwiększenie terenów zielonych niezbędnych do rekreacji i 
wypoczynku na terenie obszaru JA-ZOW bezpośrednio graniczącego 
z terenem kopalni. 
Poprawa lokalnego mikroklimatu. 

 

VI.3. Projekty zintegrowane 

Poniżej przedstawiono informację odnośnie projektów zintegrowanych. 

Integracja dotyczy projektów: nr 1.3.3. Rozwój oferty GOK w Wierzbinku dla dzieci i 

młodzieży oraz dorosłych i nr 3.1.2. Modernizacja XIX – wiecznego zabytkowego Pałacu w 

Wierzbinku na cele kulturalne. 

Na lata 2018-2020 planowana jest realizacja projektu 3.1.2, polegającego na modernizacji 

zabytkowego Pałacu. Do roku 2012 w budynku mieściła się siedziba Urzędu Gminy, obecnie 

budynek jest w złym stanie technicznym i wymaga renowacji. Część budynku jest użyczona 

bezpłatnie na potrzeby szkoły muzycznej, a część jest nieużytkowana. 

Z drugiej strony gminne instytucje kultury pracują w złych warunkach lokalowych. 

Przykładowo Gminny Ośrodek Kultury mieści się w jednym pomieszczeniu w Urzędzie Gminy. 

Powoduje to, że skala działalności tej instytucji jest ograniczona, a o poszerzeniu oferty nie 

ma mowy.  

Realizacja projektu 3.1.2., polegająca na rewitalizacji obiektu Pałacu umożliwi przeniesienie 

tam siedziby Gminnego Ośrodka Kultury, który, działając w nowych realiach, będzie mógł 
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rozwijać swoją działalność. Realizacja projektu 3.1.2 jest więc niezbędna, aby możliwa była 

realizacja projektu 1.3.3, którego przedmiotem jest rozwój oferty GOK. 

 

VII. KOMPLEMENTARNOŚĆ PROJEKTÓW/PRZEDSIEWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH  

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 narzucają 

obowiązek ujęcia w programie rewitalizacji mechanizmów zapewnienia komplementarności 

między poszczególnymi projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy 

działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji 

w następujących wymiarach: przestrzennym, problemowym, proceduralno – 

instytucjonalnym, międzyokresowym oraz źródeł finansowania. Komplementarność 

projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych na potrzeby opracowania programu rewitalizacji 

należy rozumieć jako wzajemne dopełnianie się interwencji prowadzące do osiągnięcia 

wcześniej wyznaczonych celów rewitalizacji. W Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy 

Wierzbinek na lata 2017–2023 zapewniono komplementarności projektów rewitalizacyjnych 

we wszystkich wymaganych w Wytycznych wymiarach.  

VII.1. Komplementarność przestrzenna 

Komplementarność przestrzenna oznacza konieczność wzięcia pod uwagę podczas tworzenia 

i realizacji programu rewitalizacji wzajemnych powiązań pomiędzy projektami/ 

przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi zarówno realizowanych na obszarze rewitalizacji, jak 

i znajdujących się poza nim, ale oddziałujących na obszar rewitalizacji. Zapewnienie 

komplementarności przestrzennej projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych ma służyć 

temu, by program rewitalizacji efektywnie oddziaływał na cały obszar rewitalizacji (nie 

punktowo, w pojedynczych miejscach), poszczególne projekty rewitalizacyjne wzajemnie się 

dopełniały przestrzennie oraz by zachodził między nimi efekt synergii.  

Ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Wierzbinek na lata 2017–2023 projekty 

rewitalizacyjne, oddziaływać będą na cały obszar rewitalizacji dzięki ich równomiernemu, 

przestrzennemu rozłożeniu oraz wzajemnemu „przestrzennemu dopełnianiu się”. 

Zachowanie komplementarności przestrzennej wykazano w Rozdziale VI. „Projekty/ 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne”, w tabelach przedstawiających szczegółowe informacje 

o projektach, w wierszu „Lokalizacja projektu” wskazując konkretne miejsce realizacji 

projektów na obszarze rewitalizacji, z uwzględnieniem dwóch wyznaczonych podobszarów 

obszaru rewitalizacji (OR) w gminie.  Tym samym dowodzi się temu, że projekty te nie są 

skupione w jednym punkcie obszaru rewitalizacji (OR), lecz zlokalizowane na całym jego 

terytorium.   
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Tabela 12. Lokalizacja projektów rewitalizacyjnych 

L.p. Nazwa projektu rewitalizacyjnego Lokalizacja 
Jednostka 

analityczna 

1. 
Projekt 1.1.1. Przeciwdziałanie 

ubóstwu na obszarze rewitalizacji 
Cały obszar rewitalizacji 

JA1-ZOW 
JA12-ZOW 

2. 
Projekt 1.1.2. Aktywizacja 
zawodowa mieszkańców 

Cały obszar rewitalizacji 
JA1-ZOW 
JA12-ZOW 

3. 
Projekt 1.2.1. Budowa systemu 

monitoringu wizyjnego 
Podobszar obszaru 
rewitalizacji 

JA1-ZOW 
JA12-ZOW  

4. 
Projekt 1.2.2. Zwiększenie 

aktywności Policji na terenie 
rewitalizacji 

Cały obszar rewitalizacji 
JA1-ZOW 
JA12-ZOW 

5. 
Projekt 1.3.1. Aktywizacja 

społeczno-kulturalna 
mieszkańców Wierzbinka   

Cały obszar rewitalizacji JA12-ZOW 

6. 
Projekt 1.3.2. Rozwój 

kompetencji społecznych 
rodziców 

Podobszar obszaru 
rewitalizacji 

JA12-ZOW 

7. 
Projekt 1.3.3. Rozwój oferty GOK 

w Wierzbinku dla dzieci i 
młodzieży oraz dorosłych 

Podobszar obszaru 
rewitalizacji 

JA12-ZOW 

8. 
Projekt 2. 1.1. Budowa systemu 

przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

Podobszar obszaru 
rewitalizacji 

JA1-ZOW 

9. 

Projekt 3.1.1. Adaptacja budynku 
byłego Komisariatu Policji w 

Wierzbinku z przeznaczeniem na 
utworzenie Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego 

Podobszar obszaru 
rewitalizacji 

JA12-ZOW 

10. 
Projekt 3.1.2. Modernizacja XIX-

wiecznego zabytkowego Pałacu w 
Wierzbinku na cele kulturalne 

Podobszar obszaru 
rewitalizacji 

JA12-ZOW 

11. 
Projekt 3.1.3. Odnowienie 
Zabytkowego Spichlerza w 

Wierzbinku  

Podobszar obszaru 
rewitalizacji 

JA12-ZOW 

12. 

Projekt 3.2.1. Budowa ścieżki 
rowerowej relacji Sompolno-

Ślesin w miejscowościach 
Dziadoch, Teresewo, Nykiel 

Podobszar obszaru 
rewitalizacji 

JA1-ZOW 

13. 
Projekt 3.2.2. Budowa drogi 
 w miejscowości Wierzbinek  

Podobszar obszaru 
rewitalizacji 

JA12-ZOW 
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14. 
Projekt 3.2.3. Budowa ścieżki 
rowerowej relacji Wierzbinek-

Janowice 

Podobszar obszaru 
rewitalizacji 

JA12-ZOW 

15.  
Projekt 3.3.1. Zagospodarowanie 

terenu przy jeziorze w Zakrzewku- 
II etap 

Podobszar obszaru 
rewitalizacji 

JA1-ZOW 

 

VII.2. Komplementarność problemowa  

Komplementarność problemowa oznacza konieczność realizacji takich 

projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą się wzajemnie dopełniały 

tematycznie, sprawiając, że program rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji 

we wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, gospodarczym, środowiskowym, 

przestrzenno–funkcjonalnym oraz technicznym). Zapewnienie komplementarności 

problemowej ma przeciwdziałać fragmentacji działań (np. tzw. „rewitalizacji technicznej” 

czy „rewitalizacji społecznej” – określeń często błędnie stosowanych) koncentrując uwagę na 

całościowym spojrzeniu na przyczyny kryzysu obszaru rewitalizacji.  

Poszczególne projekty rewitalizacyjne ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy 

Wierzbinek na lata 2017–2023, uzupełniają się tematycznie oraz oddziałują na obszar 

rewitalizacji we wszystkich niezbędnych sferach, tj., społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno–funkcjonalnej oraz technicznej. Zachowanie 

komplementarności problemowej wykazano w Rozdziale VI. „Projekty/ przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne”, w tabelach przedstawiających szczegółowe informacje o projektach, 

w wierszu „Komplementarność problemowa” wskazując na powiązania opisywanych 

projektów z innymi, konkretnymi projektami programu rewitalizacji, z uwzględnieniem 

dwóch wyznaczonych podobszarów obszaru rewitalizacji (OR) w gminie.  

VII.3. Komplementarność proceduralno – instytucjonalna 

Komplementarność proceduralno–instytucjonalna oznacza konieczność takiego 

zaprojektowania systemu zarządzania programem rewitalizacji, który pozwoli na efektywne 

współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność 

procedur. Dla zapewnienia komplementarności proceduralno–instytucjonalnej niezbędne 

jest osadzenie systemu zarządzania programem rewitalizacji w przyjętym przez daną gminę 

systemie zarządzania w ogóle. Zachowanie komplementarności proceduralno – 

instytucjonalnej wykazano w Rozdziale XI. System wdrażania, monitorowania oraz sposób 

modyfikacji programu rewitalizacji.  

VII.4. Komplementarność międzyokresowa  

Komplementarność międzyokresowa sprowadza się do zachowania ciągłości programowej 

polegającej na kontynuacji lub rozwijaniu wsparcia z polityki spójności w latach 2007–2013.  

Ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Wierzbinek na lata 2017–2023 projekty 
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rewitalizacyjne stanowią kontynuację lub rozwinięcie projektów zrealizowanych w ramach 

polityki spójności w latach 2007–2013.  

Poniżej wykazano, które projekty rewitalizacyjne stanowią kontynuację lub rozwinięcie 

projektów zrealizowanych w ramach polityki spójności w latach 2007–2013: 

 Projekt 1.1.2. Aktywizacja zawodowa mieszkańców stanowi kontynuację 

zrealizowanego przez gminę w ramach PO KL projektu „Aktywizacja społeczno-

zawodowa w gminie Wierzbinek”.  

 Projekt 1.3.1. Aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców Wierzbinka stanowi 

rozwinięcie zrealizowanego przez gminę w ramach PROW projektu „Organizacja 

imprezy promocyjnej integrującej mieszkańców gminy Wierzbinek - Targi Wierzby  

i wikliny SALIX”.  

 Projekt 1.3.2. Rozwój kompetencji społecznych rodziców stanowi rozwinięcie 

zrealizowanego przez gminę w ramach PO KL projektu „Indywidualizacja nauczania w 

gminie Wierzbinek”.  

 Projekt 3.1.2. Modernizacja XIX – wiecznego zabytkowego Pałacu w Wierzbinku na 

cele kulturalne stanowi rozwinięcie zrealizowanych przez gminę w ramach PROW 

projektów: „Rewitalizacja XIX wiecznego Zabytkowego Parku w Wierzbinku wraz z 

budową amfiteatru i instalacji elektrycznej zewnętrznej – etap I” oraz „Rewitalizacja 

XIX-wiecznego zabytkowego parku w Wierzbniku wraz z budową amfiteatru –etap II”.  

 Projekt 3.3.1. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Zakrzewku – etap II stanowi 

kontynuację zrealizowanego przez gminę w ramach PROW projektu 

„Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Zakrzewku”.  

VII.5. Komplementarność źródeł finansowania  

Komplementarność źródeł finansowania, w kontekście polityki spójności w latach 2014–

2020, oznacza, że projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne, wynikające z programu 

rewitalizacji opierają się na konieczności umiejętnego uzupełniania i łączenia wsparcia ze 

środków EFRR, EFS i FS z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania. 

Komplementarność źródeł finansowania oznacza także zdolność łączenia prywatnych  

i publicznych źródeł finasowania projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  

Planowane główne źródła finansowania poszczególnych projektów rewitalizacyjnych 

ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Wierzbinek na lata 2017 – 2023 

przedstawiają się następująco:  

a. EFRR: Projekty: 1.2.1., 3.1.1, 3.1.2., 3.1.3., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.3.1. 

b. EFS: Projekty: 1.1.1., 1.1.2., 1.3.3. 

c. PROW: Projekt 2.1.1. 

d. Środki własne Gminy: Projekty: 1.3.1., 1.3.2. 

e. Środki krajowe: Projekt 1.2.2. 
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VIII. INDYKATYWNE RAMY FINANSOWE W ODNIESIENIU DO PROJEKTÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ 

REWITALIZACYCJNYCH 

Ramy finansowe powinny wskazywać potencjalne źródła finansowania, z których mogą być 

pozyskane środki na realizację projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych z indykatywnymi 

wielkościami środków finansowych z różnych źródeł. Podstawą do określenia ram 

finansowych powinny być: zakres przedmiotowy i podmiotowy poszczególnych projektów/ 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, horyzont czasowy obowiązywania programu oraz przegląd 

instrumentów realizacyjnych występujących na szczeblach lokalnym, regionalnym oraz 

krajowym. 
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Indykatywne ramy finansowe projektów rewitalizacyjnych ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Wierzbinek na lata 2017–

2023 przedstawia Tabela 13.  

Tabela 13. Indykatywne ramy finansowe projektów rewitalizacyjnych ujętych  
w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Wierzbinek na lata 2017–2023 

L.p. 
Nazwa projektu 

rewitalizacyjnego 
Zakres przedmiotowy projektu 

rewitalizacyjnego 
Podmiot 

realizujący  
Zakres 

czasowy 
Szacunkowy 

koszt 
Planowane źródło 

finansowania  

Projekty podstawowe 

1. 
Projekt 1.1.1. 

Przeciwdziałanie ubóstwu 
na obszarze rewitalizacji 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej zrealizuje 

dofinansowany z środków EFS 
projekt, polegający na wsparciu 

osób ubogich z obszaru 
rewitalizacji w oparciu o uprzednio 

dokonaną diagnozę potrzeb 

Organizacja 
pozarządowa 

2018–2023 120 tys. PLN 
EFS (102 tys. PLN) 

i środki własne 
Gminy 

2. 
Projekt 1.1.2. Aktywizacja 
zawodowa mieszkańców 

Uruchomienie zgodnie z zasadami 
gminnego programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi 
działań, zmierzających do wsparcia 

i aktywizacji osób bezrobotnych 

Gmina 
Wierzbinek 

2018-2021 40 tys. PLN 
EFS (34 tys. PLN) 
i środki własne 

Gminy 

3. 
Projekt 1.2.1. Budowa 
systemu monitoringu 

wizyjnego 

Instalacja cyfrowego systemu 
monitoringu wizyjnego 

Gmina 
Wierzbinek 

2019 100 tys. PLN 
EFRR (85 tys. PLN)  

i środki własne 
Gminy 

4. 
Projekt 1.2.2. Zwiększenie 

aktywności Policji na 
terenie rewitalizacji 

Zwiększenie częstotliwości patroli 
Policji, zwłaszcza w weekendy oraz 

podczas imprez kulturalnych i 
sportowo-rekreacyjnych 

Policja 2019–2023 300 tys. PLN 

Środki Policji  
i środki własne 
Gminy (300 tys. 

PLN) 

5. 
Projekt 1.3.1. Aktywizacja 

społeczno-kulturalna 
Organizacja cyklicznych imprez 
gminnych m.in. Ogólnopolskie 

Organizacja 
pozarządowa 

Cykliczne 
imprezy od 

360 tys. PLN 
Środki własne 

Gminy (150 tys. 
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mieszkańców Wierzbinka Targi Wierzby i Wikliny SALIX, 
Dożynki, Dzień Dziecka, Dni Sportu 

oraz spotkań tematycznych w 
gminnych instytucjach kultury 

2018 r. do  
2023 r. 

PLN.), PROW 

6. 
Projekt 1.3.2. Rozwój 

kompetencji społecznych 
rodziców 

Celem projektu jest wzrost 
świadomości roli edukacji oraz 

praktycznych umiejętności pomocy 
dzieciom w systematycznej nauce. 

Istotą projektu będzie praca z 
rodzicami, wspieranie ich, 

wzmacnianie ich roli w 
wychowaniu i edukacji dzieci i 
młodzieży, a także spotkania z 

pracodawcami zachęcającymi do 
podjęcia nauki zawodów 

poszukiwanych na rynku pracy.   

Organizacja 
pozarządowa 

2018–2023 60 tys. PLN  
Środki własne 

Gminy 

7. 

Projekt 1.3.3.  Rozwój 
oferty GOK w Wierzbinku 
dla dzieci i młodzieży oraz 

dorosłych 

Przygotowanie oferty zajęć tj. 
utworzenie sekcji tanecznej i 

artystycznej (m.in. malarstwo, 
śpiew) dla odbiorców w różnym 

wieku 

Gminny 
Ośrodek 

Kultury w 
Wierzbinku 

2021–2023 45 tys. PLN 
EFS (33 tys. PLN) 
i środki własne 

Gminy 

8. 
Projekt 2.1.1.  Budowa 

systemu przydomowych 
oczyszczalni 

Projekt zakłada budowę 100 
przydomowych oczyszczalni 

ścieków 

Gmina 
Wierzbinek 

2020-2023 600 tys. PLN 

PROW (378 tys. 
PLN) i środki własne 

Gminy 

9. 

Projekt 3.1.1. Adaptacja 
budynku byłego 

Komisariatu Policji w 
Wierzbinku z 

przeznaczeniem na 
utworzenie Ośrodka 

Rehabilitacyjno – 

Zadanie polega na adaptacji 
budynku po byłym komisariacie 

policji z przeznaczeniem na 
utworzenie ośrodka 

rehabilitacyjno-edukacyjno-
wychowawczego dla osób 

niepełnosprawnych. Obecnie w 

Gmina 
Wierzbinek 

2019–2021 500 tys. PLN 

EFRR (425 tys. PLN) 
i środki własne 

Gminy 
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Edukacyjno - 
Wychowawczego 

części budynku mieści się 
biblioteka 

10. 

Projekt 3.1.2. Modernizacja 
XIX – wiecznego 

zabytkowego Pałacu w 
Wierzbinku na cele 

kulturalne 

Rewitalizacja oraz modernizacja 
zabytkowego Pałacu w Wierzbinku 
na cele kulturalne: GOK, biblioteka, 
szkoła muzyczna (do 2012 r. obiekt 
był wykorzystywany jako siedziba 

urzędu gminy) 

Gmina 
Wierzbinek 

2018–2020 
2.000 tys. 

PLN 

EFRR (1,7 mln PLN)) 
i środki własne 

Gminy 

11. 
Projekt 3.1.3. Odnowienie 
Zabytkowego Spichlerza w 

Wierzbinku 

Renowacja zabytkowego spichlerza 
z przeznaczeniem na utworzenie 

izby pamięci lub muzeum 

Gmina 
Wierzbinek 

2018–2020 
1.000 tys. 

PLN 

EFRR (850 tys. PLN) 
i środki własne 

Gminy 

12. 

Projekt 3.2.1.  Budowa 
ścieżki rowerowej relacji 

Sompolno – Ślesin w 
miejscowościach Dziadoch, 

Teresewo, Nykiel 

Budowa ścieżki rowerowej relacji 
Sompolno - Ślesin wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 263 na terenach 
po byłej kolejce wąskotorowej 

(grunty po kolejce zostały przejęte 
przez gminne od PKP) 

Gmina 
Wierzbinek 

2018–2019 
1.200 tys. 

PLN 

EFRR (1,02 mln PLN) 
i środki własne 

Gminy 

13. 
Projekt 3.2.2. Budowa 
drogi w miejscowości 

Wierzbinek 

Budowa drogi w centrum 
miejscowości Wierzbinek po 

terenie byłej kolejki wąskotorowej 
o długości około 900 m 

Gmina 
Wierzbinek 

2018–2019 900 tys. PLN 
EFRR (765 tys. PLN) 

i środki własne 
Gminy 

14. 
Projekt 3.2.3. Budowa 

ścieżki rowerowej relacji 
Wierzbinek - Janowice 

Budowa ścieżki rowerowej relacji 
Wierzbinek – Janowice o długości 

około 2 km wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 266 na terenach 

po byłej kolejce wąskotorowej 

Gmina 
Wierzbinek 

2018–2019 
1.000 tys. 

PLN 

EFRR (850 tys. PLN) 
i środki własne 

Gminy 

15. 

Projekt 3.3.1. 
Zagospodarowanie terenu 
przy jeziorze w Zakrzewku 

– etap II 

II Etap zagospodarowania terenu 
przy jeziorze w Zakrzewku 

polegający na wybudowaniu 
budynku ogólnodostępnego dla 

mieszkańców, który będzie pełnił 

Gmina 
Wierzbinek 

2020–2022 600 tys. PLN 
EFRR (510 tys. PLN) 

i środki własne 
Gminy 
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Źródło: opracowanie własne 

 

funkcję świetlicy wiejskiej (w 2011 
r. przeprowadzono I etap 

zagospodarowania terenu, w 
ramach którego wyrównano teren, 
zbudowano grilla, altanę kontener 

socjalny oraz mini boisko do 
siatkówki i kosza) 

Pozostałe projekty rewitalizacyjne (uzupełniające) 

16. 
Przedsięwzięcie 1. 

Modernizacja obiektów 
sportowych i rekreacyjnych 

Modernizacja boiska sportowego 
przy budynku Szkoły Podstawowej 
w Zakrzewku. Urządzenie 2 placów 

zabaw dla dzieci. 

Gmina 
Wierzbinek 

2021-2023 200 tys. PLN 
EFRR (170 tys. PLN) 

i środki własne 
Gminy 

17. 

Przedsięwzięcie 2.  
Nasadzenia drzewostanu w 

ramach działań 
rekompensacyjnych 

działalności górniczej PAK 
KWB Konin S.A. 

Nasadzenia różnych gatunków 
drzew na terenach wskazanych 

przez gminę Wierzbinek jako 
rekompensata za straty w 

drzewostanie wynikające z wycinki 
drzew kolidujących z frontem robót 

górniczych 

PAK KWB 
Konin S.A. 

2018-2023 100 tys. PLN 
Środki własne PAK 

KWB Konin S.A.  
(100 tys. PLN) 

Podsumowanie ram finansowych projektów 8.825 tys. PLN  

Podsumowanie ram finansowych przedsięwzięć 300 tys. PLN  

Ramy finansowe Lokalnego programu rewitalizacji 9.125 tys. PLN  



 

 

IX. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (SOOŚ) 

Obowiązek przeprowadzenia SOOŚ nakłada Ustawa z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Określa ona rodzaje dokumentów, 

dla których wymagane jest przeprowadzanie oceny oraz zasady jej przeprowadzania lub 

odstąpienia od niej.  

W opinii organu przygotowującego projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Wierzbinek na lata 2017–2023, nie stanowi on dokumentu wymagającego przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ realizacja postanowień 

dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę 

powyższe stanowisko, na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 2 zwrócono się z prośbą do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o uzgodnienie braku konieczności 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbinek na lata 2017–2023. Zgodnie z art. 49 ustawy o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przedstawiono stosowne 

uzasadnienie w tym zakresie. W przedmiotowym przypadku odstąpienie to zostało 

uzgodnione ze wskazanymi wyżej organami.  

X. USPOŁECZNIENIE PROGRAMU REWITALIZACJI 

Obowiązek uspołecznienia programu rewitalizacji wynika z Wytycznych w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020. Partycypacja społeczna musi 

zostać uwzględniona na każdym etapie prac nad programem (diagnozowanie, 

programowanie, wdrażanie oraz monitorowanie).  

X.1 Diagnozowanie  

Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych w Gminie Wierzbinek miała na celu wyznaczenie 

obszaru zdegradowanego (OZ) oraz obszaru rewitalizacji (OR). Po przeprowadzeniu diagnozy  

i wyznaczeniu obszaru rewitalizacji (OR), przeprowadzone zostały konsultacje społeczne 

dokumentu w oparciu o uchwalę Rady Gminy w sprawie prowadzenia konsultacji 

społecznych, podjętą na podstawie art. 5a Ustawy o samorządzie gminnym. W ramach 

konsultacji zbierano uwagi i wnioski w formie papierowej z wykorzystaniem formularza 

konsultacyjnego. Odbyło się także spotkanie z mieszkańcami.  

Konsultacje odbyły się w dniach od 10 kwietnia do 17 kwietnia 2017 roku. Zostały 

przeprowadzone w formie oddania głosu (popierającego, przeciwnego lub wstrzymującego 

się) na przygotowanej ankiecie do opracowanego projektu diagnozy, składanej osobiście w 

Sekretariacie Urzędu Gminy w Wierzbinku, bądź przesyłanych na adres Urząd Gminy w 

Wierzbinku. Zbieranie opinii mieszkańców za pomocą ankiet zostało poprzedzone 

spotkaniem konsultacyjnym dnia 10 kwietnia w Urzędzie Gminy w Wierzbinku. 



 

94 | S t r o n a  
 

Kolejny etap przygotowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wierzbinek 

polegał na prezentacji dotychczasowych ustaleń i wyników diagnozy służącej wyznaczeniu 

obszaru zdegradowanego (OZ) oraz obszaru rewitalizacji (OR) w gminie Wierzbinek podczas 

konsultacji 10 maja 2017 r. Spotkanie służyło także debacie poświęconej przyczynom i 

skutkom negatywnych zjawisk występujących na wyznaczonym obszarze rewitalizacji (OR) 

oraz określeniu lokalnych potencjałów, w ramach pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji. 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi oraz 

propozycje odnośnie opracowanej diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych w Gminie 

Wierzbinek, w szczególności dotyczące wyznaczonego obszaru rewitalizacji (OR). Ponadto, w 

ramach pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji (OR) wykorzystano narzędzia będące 

jednocześnie dojrzałymi formami partycypacji społecznej, tj. debatę z interesariuszami 

obszaru rewitalizacji (OR) oraz spacer studyjny po wyznaczonym obszarze rewitalizacji 

(OR).  

X.2 Programowanie  

Ważnym elementem opracowania projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Wierzbinek na lata 2017– 2023 było aktywne uczestnictwo społeczności lokalnej. Projekt 

programu poddany został konsultacjom społecznym w oparciu o uchwalę Rady Gminy  

w sprawie prowadzenia konsultacji społecznych, podjętą na podstawie art. 5a Ustawy  

o samorządzie gminnym. W ramach konsultacji zbierano uwagi i wnioski w formie 

papierowej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Odbyło się także spotkanie  

z mieszkańcami.  

W dniach od 22 czerwca do 29 czerwca 2017 roku miały miejsce konsultacje społeczne 

projektu dokumentu, który został przedstawiony podczas spotkania 26 czerwca 2017 roku, a 

już wcześniej był dostępny na stronie internetowej gminy, w zakładce Program Rewitalizacji 

dla gminy Wierzbinek. Ponownie uspołecznienie przeprowadzono w formie zbierania opinii 

poprzez formularze ankiety składanej osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wierzbinku, 

bądź przesyłanej na adres Urzędu. Konsultacje adresowane były przede wszystkim do 

mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji oraz innych 

podmiotów działających na terenie Gminy Wierzbinek, w szczególności OR. 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi oraz 

propozycje odnośnie opracowanego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Wierzbinek na lata 2017–2023.  

X.3. Wdrażanie oraz monitorowanie programu rewitalizacji  

Partycypacja społeczna uwzględniona została również w procesie wdrażania oraz 

monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbinek na lata 2017–2023. 

Powołany został Zespół ds. Rewitalizacji, składający się z szerokiego grona osób 

reprezentujących różne dziedziny aktywności zawodowej i społecznej, którego zadaniem jest 

zarządzanie całym procesem rewitalizacji w gminie, w tym wdrażanie oraz monitorowanie 

programu. Więcej informacji na temat Zespołu przedstawiono w kolejnym Rozdziale. 
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W literaturze wyróżnia się następujące stadia partycypacji społecznej:1 

1. Informacja (władza mówi do obywateli) 

2. Opozycja (obywatele wyrażają sprzeciw) 

3. Odpowiedzi (władza wyjaśnia obywatelom) 

4. Konsultacje (władza wysłuchuje obywateli) 

5. Partnerstwo (obywatele razem z władzami) 

6. Samozarządzanie (obywatele załatwiają swoje własne sprawy). 

W przypadku etapu wdrażania i monitorowania programu rewitalizacji w gminie Wierzbinek 

planowane jest zastosowanie takich form partycypacji, jak informowanie, odpowiedzi, 

konsultacje i partnerstwo (czyli współdecydowanie). 

Informowanie mieszkańców i zainteresowanych podmiotów (nazywanych dalej łącznie 

interesariuszami) będzie następowało poprzez: 

 Stronę internetową gminy, na której, w osobnej zakładce „Program Rewitalizacji dla 

Gminy Wierzbinek”, będą umieszczane informacje o postępie w realizacji 

poszczególnych projektów oraz ich zakończeniu wraz z osiągniętymi efektami 

 Informację o realizacji LPR-u za poprzedni rok, prezentowaną przez koordynatora 

Zespołu ds. Rewitalizacji, na sesji Rady Gminy do końca marca 

 Informacje na temat postępów w realizacji LPR-u, przekazywane przez przedstawicieli 

samorządu podczas corocznych spotkań z mieszkańcami. 

 Gazeta gminna „Sygnały Wierzbinka”, ukazująca się kilka razy w roku. 

Interesariusze będą mieli możliwość zadawania pytań na temat postępów we wdrażaniu LPR-

u i ich efektów podczas wyżej wymienionych spotkań oraz poprzez stronę internetową 

Gminy. Regularne spotkania Zespołu ds. Rewitalizacji (będzie o nich mowa w kolejnym 

rozdziale) będą miały charakter otwarty, a więc i podczas nich interesariusze będą mogli 

zadawać pytania. Oczywiście radni i mieszkańcy zadawać pytania będą mogli w tradycyjnie 

przyjętych formach, czyli podczas posiedzeń Rady Gminy, przyjmowania interesantów przez 

Wójta, czy spotkań radnych w mieszkańcami. Uzyskiwać odpowiedzi będą mogli na każdym z 

wymienionych spotkań. 

Jeżeli chodzi o konsultowanie i współdecydowanie to: 

 Bieżące uwagi, dotyczące sposobów i efektów wdrażania programu interesariusze 

będą mogli zgłaszać pisemnie poprzez stronę internetową gminy w osobnej zakładce 

„Program Rewitalizacji dla Gminy Wierzbinek” oraz listownie do koordynatora 

Zespołu ds. Rewitalizacji, a także ustnie podczas wszystkich wymienionych wyżej 

spotkań, w tym posiedzeń Zespołu. 

 Propozycje wprowadzania nowych zadań interesariusze będą mogli zgłaszać podczas 

procesu aktualizacji dokumentu LPR, który będzie następować w odstępach 2-letnich, 

zgodnie z harmonogramem raportowania postępów w realizacji do Departamentu 

                                                           
1 Źródło: ABC Samorządu terytorialnego, s. 80, wyd. FRDL 2010 
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Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu, począwszy od początku 2018 roku (kolejne 

na początku 2020, 2022 i 2024 roku). Nowe propozycje będą mogły być zgłaszane 

poprzez: 

 stronę internetową 

 specjalne spotkania z interesariuszami 

 bezpośredni kontakt z radnymi i członkami Zespołu. 

Dla celów zgłaszania propozycji zostanie przygotowany specjalny formularz. 

 Konsultacje projektu zaktualizowanego LPR-u będą się odbywały poprzez jego 

zamieszczenie na stronie internetowej, możliwość udziału w posiedzeniu Zespołu 

oraz wyłożenie dokumentu w Urzędzie Gminy. Dla celów zgłaszania uwag zostanie 

przygotowany specjalny formularz. 

 

XI. SYSTEM WDRAŻANIA, MONITOROWANIA ORAZ SPOSÓB MODYFIKACJI PROGRAMU 

REWITALIZACJI 

Wieloaspektowość procesu rewitalizacji wymaga osadzenia rewitalizacji w ogólnym systemie 

zarządzania rozwojem gminy oraz określenia kluczowych elementów, jakimi są: system 

wdrażania, monitorowania i modyfikacji programu rewitalizacji. Umożliwia to z jednej strony 

skuteczną i efektywną realizację programu, z drugiej strony natomiast pozwala na optymalne 

wykorzystanie środków finansowych w celu zmaksymalizowania spodziewanych efektów. 

Ponadto, kompleksowy monitoring zapewnia również odpowiednią ocenę aktualności 

dokumentu oraz stopnia jego realizacji. 

Program rewitalizacji powinien być dokumentem „żywym”, podstawowym planem działania, 

wyznaczającym kluczowe kierunki rewitalizacji i wskazującym sposoby osiągania założonych 

celów. Aby zaakceptowane przez radę gminy zapisy programu były realizowane, niezbędny 

jest organ odpowiedzialny za kompleksowy proces zarządzania procesem rewitalizacji.  

Ze względu na istotność programu rewitalizacji dla rozwoju gminy, podobnie jak ma to 

miejsce w przypadku Strategii Rozwoju oraz Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wierzbinek na 

lata 2017-2024, stanowiącej dokument strategiczny gminy, organem tym jest Wójt 

Wierzbinka, który realizował będzie powyższe zadania za pośrednictwem Zespołu  

ds. Rewitalizacji. Zespół ten będzie zarządzał całym procesem rewitalizacji w gminie, tj. 

wdrażaniem, monitorowaniem oraz przygotowaniem niezbędnych modyfikacji dokumentu.  

Zespół został powołany Zarządzeniem Nr 11/2017 Wójta Wierzbinka z dnia 21 marca 2017 

roku. Członkowie Zespołu reprezentują różne dziedziny aktywności zawodowej i społecznej 

oraz posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, co gwarantuje sprawne i 

kompleksowe zarządzanie procesem rewitalizacji w gminie, w szczególności wdrażanie 

programu rewitalizacji. W jego skład wchodzą:  

 Koordynator – reprezentant Urzędu Gminy w Wierzbinku 

 Sekretarz – reprezentant Urzędu Gminy w Wierzbinku 

 Członek – reprezentant Urzędu Gminy w Wierzbinku 



 

97 | S t r o n a  
 

 Członek – reprezentant Urzędu Gminy w Wierzbinku 

 Członek – Przedstawiciel Rady Gminy w Wierzbinku 

 Członek – Przedstawiciel Rady Gminy w Wierzbinku 

 Członek – Przedstawiciel GOPS w Wierzbinku 

 Członek – Przedstawiciel GOK oraz NGO w Wierzbinku 

 Członek – Przedstawiciel mieszkańców terenów objętych Programem Rewitalizacji w 

Gminie Wierzbinek. 

 Członek - Przedstawiciel przedsiębiorców terenów objętych Programem Rewitalizacji 

w Gminie Wierzbinek. 

Całość prac zespołu koordynuje Koordynator ds. Rewitalizacji, będący jednocześnie 

przewodniczącym zespołu, który będzie rozdzielał zadania poszczególnym podmiotom 

zgodnie z zapisami w kartach projektów rewitalizacyjnych. 

W proces rewitalizacji zaangażowane będą na różną skalę jednostki, wskazane w kartach 

projektów rewitalizacyjnych jako ich realizatorzy lub podmioty współpracujące. 

Przewodniczący Zespołu (lub wskazana przez niego osoba) będzie odpowiedzialny za: 

 nadzór nad wdrażaniem projektów, w przypadku których inne jednostki będą 

realizatorami 

 monitorowanie zaangażowania innych jednostek w przypadku projektów, gdzie są 

one wskazane jako podmioty współpracujące. 

Raporty z monitoringu (przygotowywane za dany rok do końca marca następnego roku) będą 

zawierały osobne zapisy, dotyczące skali włączenia nie tylko w/w podmiotów, ale także 

indywidualnych mieszkańców w realizację projektów. 

Jak wyżej wskazano, Zespół ds. Rewitalizacji będzie zarządzał całym procesem rewitalizacji w 

gminie, tj. wdrażaniem, monitorowaniem oraz przygotowaniem niezbędnych modyfikacji 

dokumentu. Zadania Koordynatora (Przewodniczącego Zespołu) przedstawiono wyżej. Rola 

pozostałych członków Zespołu będzie następująca: 

 utrzymywanie bieżących kontaktów z interesariuszami procesu rewitalizacji 

(przyjmowanie ich zapytań, udzielania odpowiedzi) – dotyczy to w szczególności 

radnych i mieszkańców obydwu jednostek analitycznych, obejmujących obszar 

rewitalizacji 

 uczestnictwo w corocznych spotkaniach z mieszkańcami OR 

 uczestniczenie w posiedzeniach Zespołu, które będą się odbywały najrzadziej co 3 

miesiące 

 uczestniczenie w procesie aktualizacji dokumentu. 

Osobna osoba będzie koordynowała działania promocyjne Programu, a więc zamieszczanie 

ogłoszeń i informacji. 
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Podczas posiedzeń Zespołu będzie następowało: 

 sprawozdawanie przez członków Zespołu efektów ich ewentualnych kontaktów z 

interesariuszami w czasie od poprzedniego posiedzenia 

 bieżący monitoring - przyjmowanie sprawozdania Przewodniczącego Zespołu z 

realizacji poszczególnych projektów na podstawie danych zebranych 

odpowiedzialnych za to osób 

 składanie uwag i propozycji korekt prac nad Programem 

 uzgadnianie i zatwierdzanie ewentualnych bieżących korekt w realizacji Programu, 

dotyczących na przykład sposobów wykonywania określonych zadań, podmiotów 

odpowiedzialnych i współpracujących (będących wynikiem działań 

monitoringowych) 

 uzgadnianie elementów aktualizacji programu w cyklach 2-letnich, bądź w razie 

nagłych potrzeb. 

Zespół jest ciałem kolegialnym i swoje decyzje będzie podejmował poprzez głosowanie 

(zwykła większość głosów). 

Kluczowym elementem kompleksowego zarządzania procesem rewitalizacji w gminie jest 

system monitorowania rewitalizacji. Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji  

w ramach WRPO 2014+ wskazują, jak należy monitorować realizację uchwalonego programu 

rewitalizacji. Stosując się do zapisów tam przedstawionych, system monitorowania 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbinek na lata 2017–2023 przedstawia się 

następująco i dotyczy następujących płaszczyzn: 

1. Monitorowania podstawowych parametrów programu na etapie przyjęcia oraz 

późniejszych jego aktualizacji (m.in. ludność, powierzchnia oraz przestrzenny obraz 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, lista projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych zapisanych w programie wraz z podaniem szacowanych kosztów 

oraz przewidywanych rezultatów, ramy finansowe programu wraz z prognozowanym 

montażem finansowym) 

2. Monitorowania stopnia realizacji celów określonych w programie (co najmniej raz na 

dwa lata) 

3. Monitorowania skutków realizacji programu, poprzez analizę poziomu wskaźników 

wykorzystywanych na etapie delimitacji obszaru rewitalizacji – wskaźniki stanu 

kryzysowego (co najmniej raz na dwa lata od momentu przyjęcia dokumentu do 

końca okresu obowiązywania). Wskaźniki przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 14. Wskaźniki wykorzystywane na etapie delimitacji obszaru rewitalizacji (OR) 

L.p. Wskaźnik przyjęty do analizy 
Wartość bazowa 

wskaźnika 

Szacowana wartość 
wskaźnika  

w 2023 roku 

SFERA SPOŁECZNA 

1. Odsetek osób bezrobotnych 
7,7% (JA1-ZOW) 

3,1% (JA12-ZOW) 
5,5% (JA1_ZOW) 
2,5% (JA12-ZOW) 

2. 
Odsetek osób pobierających 

zasiłki (pomoc finansowa  
i rzeczowa) 

18,2% (JA1-ZOW) 
9,2% (JA12-ZOW) 

12,4% (JA1-ZOW) 
8,0% (JA12-ZOW) 

3. 
Odsetek osób pobierających 

zasiłki stałe 
1,07% (JA1-ZOW) 

1,53% (JA12-ZOW) 
0,93% (JA1-ZOW) 

0,93% (JA12-ZOW) 

4. 
Odsetek przestępstw 

stwierdzonych 
1,07% (JA1-ZOW) 

1,53% (JA12-ZOW) 
0,78% (JA1-ZOW) 

0,78% (JA12-ZOW) 

5. 

Odsetek uczniów szkół 
podstawowych  

i gimnazjalnych bez promocji do 
klasy wyższej, w tym 
nieukończenie szkoły 

0,0% (JA1-ZOW) 
5,7% (JA12-ZOW) 

0,0% (JA1-ZOW) 
1,3% (JA12-ZOW) 

SFERA GOSPODARCZA 

6. 
Liczba podmiotów gospodarczych 

na 100 mieszkańców w danej 
jednostce analitycznej 

3,22% (JA1-ZOW) 
4,58% (JA12-ZOW) 

3,22% (JA1-ZOW) 
4,58% (JA12-ZOW) 

SFERA ŚRODOWISKOWA 

7. 

Odsetek gospodarstw domowych 
niepodłączonej do sieci 

kanalizacyjnej lub 
nieposiadających przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

98,4% (JA1-ZOW) 
80,5% (JA12-ZOW) 

85,0% (JA1-ZOW) 
80,5% (JA12-ZOW) 

SFERA PRZESTRZENNO–FUNKCJONALNA 

8. 
Dostępność zbiorczej sieci 

kanalizacji sanitarnej 
N (JA1-ZOW) 
T (JA12-ZOW) 

N (JA1-ZOW) 
T (JA12-ZOW) 

9. 
Dostępność przedszkola do  

0,5 km od miejsca zamieszkania 
N (JA1-ZOW) 

N (JA12-ZOW) 
N (JA1-ZOW) 

N (JA12-ZOW) 

10. 
Dostępność obiektów sportowych 

(hal lub boisk lub basenów itp.)  
do 1 km od miejsca zamieszkania 

T (JA1-ZOW) 
T (JA12-ZOW) 

T (JA1-ZOW) 
T (JA12-ZOW) 

11. 

Dostępność przystanku 
komunikacji publicznej (PKP lub 
PKS lub komunikacja miejska) do 

1 km od miejsca zamieszkania 
 

T (JA1-ZOW) 
T (JA12-ZOW) 

T (JA1-ZOW) 
T (JA12-ZOW) 
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SFERA TECHNICZNA 

12. 

Odsetek liczby obiektów 
budowlanych, w tym  

o przeznaczeniu mieszkaniowym  
w złym stanie 

1,5% (JA1-ZOW) 
5,9% (JA12-ZOW) 

1,5% (JA1-ZOW) 
5,0% (JA12-ZOW) 

 

4. bieżącego monitorowania poziomu wdrażania programu – aktualizowana na bieżąco 

będzie lista przyjętych w programie przedsięwzięć podstawowych i uzupełniających 

ze statusem: „zakładane do realizacji”, „w trakcie realizacji” lub „zrealizowane”,  

w zależności od aktualnego postępu rzeczowego, wraz z podaniem poniesionych 

kosztów, montażu finansowego, a także ewentualnych rezultatów ich wdrożenia – 

efekty rzeczowe. 

Monitorowanie ww. płaszczyzn, prowadzone przez Zespół ds. Rewitalizacji, sprowadzać się 

będzie m.in. do przygotowania w cyklach minimum dwuletnich sprawozdań/raportów  

z realizacji programu, służących ocenie jego aktualności, stopnia skuteczności i efektywności 

przyjętych działań rewitalizacyjnych. Zgodnie z zapisami Zasad programowania i wsparcia 

rewitalizacji w ramach WRPO 2014+, sprawozdania/raporty, zawierające m.in. informacje  

w zakresie wskaźników stanu kryzysowego, postępu rzeczowego i finansowego projektów 

rewitalizacyjnych oraz stopnia realizacji celów określonych w programie, przekazywane będą 

do Departamentu Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu, co dwa lata, począwszy od 

początku 2018 roku (kolejne na początku 2020, 2022 i 2024 roku).  Podstawą opracowania 

sprawozdań/raportów z realizacji programu będzie „Formularz efektów monitorowania 

programów rewitalizacji”, stanowiący Załącznik nr 4. do Zasad programowania i wsparcia 

rewitalizacji w ramach WRPO 2014+.  

W wyniku kompleksowego monitorowania rewitalizacji, zmieniających się uwarunkowań 

wewnętrznych i zewnętrznych oraz zgłaszanych potrzeb, może zaistnieć potrzeba 

modyfikacji zapisów programu rewitalizacji, w szczególności dotyczących projektów 

i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Za przygotowanie niezbędnych modyfikacji programu 

odpowiedzialny jest organ wykonawczy gminy – Wójt Wierzbinka, który przy udziale Zespołu 

ds. Rewitalizacji, oceni zasadność oraz możliwość wprowadzenia korekt. W przypadku 

uznania korekt za zasadne, Zespół zastosuje procedurę wprowadzania zmian, tożsamą  

z procedurą przy tworzeniu programu, w szczególności uwzgledniającą dojrzałe formy 

partycypacji społecznej oraz strategiczną ocenę odziaływania na środowisko. Ostatecznie 

wszelkie zmiany programu rewitalizacji będą zatwierdzane stosownymi uchwałami Rady 

Gminy. 
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