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1. Wstęp
Podstawowym instrumentem tworzącym zakres i kierunki działań rewitalizacyjnych jest program
rewitalizacji, który jest opracowany oraz przyjęty przez samorząd lokalny w drodze uchwały. Jest to
długoterminowy program mający na celu wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz
stworzenie warunków do ich dalszego rozwoju. Objęcie danego obszaru procesem rewitalizacji, będzie
wymagało przez Władze wsparcia poprzez dostępne instrumenty i narzędzia dedykowane rewitalizacji
(programy unijne oraz krajowe).
Program Rewitalizacji dla Gminy Skalbmierz (PR) ma charakter zintegrowany i złożony. Odnosi się on do
wyzwań zidentyfikowanych w gminie w kontekście zrównoważonego rozwoju, z naciskiem na występujące
problemy społeczne. Zaproponowane działania zmierzają ku rozwiązaniu występujących problemów dzięki
podejściu holistycznemu – działając zarówno w sferze społecznej, jak i środowiskowej, gospodarczej oraz
przestrzenno-funkcjonalnej.
Definicja rewitalizacji podkreśla kilka istotnych zagadnień i wyzwań, które związane są z procesem
wychodzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych.
 Po pierwsze proces rewitalizacji powinien być realizowany w sposób kompleksowy. Powinien nie
tylko rozwiązywać lub eliminować wybrane zagrożenia i problemy, ale także wykorzystywać
potencjały rozwoju obszaru rewitalizowanego, całej gminy jak i otoczenia zewnętrznego. Program
rewitalizacji powinien również zapewnić komplementarność w pięciu aspektach: przestrzennym,
problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym oraz źródeł finansowania.
 Proces rewitalizacji powinien być po drugie prowadzony w sferze społecznej, przestrzennej oraz
gospodarczej. Wybór kluczowych obszarów do rewitalizacji powinien być poprzedzony rzetelną
diagnozą.

Analiza

zagadnień

społecznych,

środowiskowych,

przestrzenno-funkcjonalnych

i techniczno-budowlanych pozwoli dokonać pełnej diagnozy problemów i zagrożeń oraz wskazać
obszary o największej koncentracji zjawisk kryzysowych, a w konsekwencji wyznaczyć obszary
zdegradowane i obszary rewitalizacji. Ostateczny wybór obszarów do rewitalizacji powinien być
wyborem najefektywniejszej ścieżki działań, w kontekście oczekiwanych rezultatów.
 Po trzecie, istotną rolę w procesie tworzenia i realizacji programu rewitalizacji odgrywa
partycypacja społeczna, która obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w
sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy. Aktywowanie i udział mieszkańców oraz
włączenie, organizacja i formowanie miejscowej sieci interesariuszy w danym obszarze są
warunkami koniecznymi powodzenia długofalowego rozwoju obszarów kryzysowych oraz wyprowadzenia ich z tego stanu.
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Całość dokumentu została podzielona na trzy części:
»

CZĘŚĆ I – DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH W GMINIE SKALBMIERZ – w której
zostały opisane czynniki degradacyjne na terenie Gminy Skalbmierz. Zostały one podzielone na pięć
stref: społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną oraz techniczną. Każda
strefa zaś została opisana za pomocą wskaźników wyliczonych na 100 mieszkańców lub na 1 km 2.
Na podstawie wskaźników została wskazany obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji.

»

CZĘŚĆ II – REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH - w której została przedstawiona
wizja gminy po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji oraz zostały opisane główne kierunki działań
rewitalizacyjnych.

»

CZĘŚĆ III – WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH - w której zostały opisane ramy
finansowania mechanizmów rewitalizacyjnych.
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CZĘŚĆ I – DIAGNOZA CZYNNIKÓW
I ZJAWISK KRYZYSOWYCH W GMINIE
SKALBMIERZ
1. Wstęp
Procesy rozwoju jednostek samorządu terytorialnego: społeczne, gospodarcze czy funkcjonalne toczą się
zwykle na określonym i ograniczonym przestrzennie obszarze. Człowiek, dostosowując otoczenie do swoich
potrzeb bardzo często głęboko w nie ingeruje, co przyczynia się do powstawania obszarów silnie
zurbanizowanych. Z perspektywy czasu stwierdzić można, że wiele polskich gmin rozwinęło się
w sposób chaotyczny i przypadkowy, czego konsekwencją stały się wysokie koszty społeczne
i ekonomiczne związane z ich funkcjonowaniem. Taki stan nieuchronnie wymusza wykorzystanie
i przekształcenie terenów już w pewien sposób zagospodarowanych. Jednym z działań pobudzających
korzystne zmiany na danym obszarze gminy jest rewitalizacja. Natomiast, aby móc w sposób efektywny
prowadzić działania rewitalizacyjne, szczególnie istotne jest rzetelne i trafne zidentyfikowanie obszarów
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w gminie.
Celem

Programu

Rewitalizacji

dla

Gminy

Skalbmierz

jest

zainicjowanie

działań

związanych

z rewitalizacją gminy prowadzonych zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020, ogłoszonymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
Przeprowadzona za pomocą zobiektywizowanych metod i wskaźników diagnoza wskazała te obszary gminy
Skalbmierz, które charakteryzują się szczególnie intensywną koncentracją szeregu niekorzystnych zjawisk,
ze

szczególnym

uwzględnieniem

zjawisk

społecznych.

Analiza

zagadnień

społecznych

oraz

w drugiej kolejności gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych
pozwoliła dokonać pełnej diagnozy problemów i zagrożeń oraz wskazać obszary o największej koncentracji
zjawisk kryzysowych, a w konsekwencji wyznaczyć obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji. Diagnoza
przeprowadzona została w oparciu o wiarygodne dane ilościowe oraz jakościowe pozyskane w odniesieniu
do roku 2015 z Urzędu Gminy i Miasta Skalbmierz, Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej,
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, Powiatowego Urzędu Pracy w
Kazimierzy Wielkiej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Skalbmierz oraz placówek oświatowych
znajdujących się na terenie Gminy Skalbmierz. Dodatkowo, do diagnozy wykorzystano materiały
wypracowane podczas konsultacji z mieszkańcami, tj. dane z ankiet w formie elektronicznej i papierowej .
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2. Podział gminy Skalbmierz na jednostki struktury wewnętrznej
Niezwykle ważnym jest, aby diagnoza czynników społecznych, gospodarczych, środowiskowych,
funkcjonalno-przestrzennych oraz technicznych została przeprowadzona w sposób szczegółowy. Aby
taki sposób zachować, należy przed rozpoczęciem diagnozy Gminy, wyznaczyć jej jednostki
planistyczne, które posłużą badaniu zróżnicowania wewnątrzgminnego.
W przypadku Gminy Skalbmierz podział nastąpił na podstawie wytyczenia granic poszczególnych
sołectw/miejscowości. Podział taki został zastosowany, aby mieć pewność, iż przeprowadzona
diagnoza w sposób rzeczywisty doprowadzi do wytyczenia obszaru zdegradowanego. Wszystkie
przedstawione w diagnozie dane, zostały zebrane opracowane z podziałem na sołectwa. Przestrzenne
zróżnicowanie diagnozowanych zjawisk zostało przedstawione za pomocą map z podziałem na
sołectwa.
Gmina Skalbmierz podzielona jest na 23 sołectwa, których struktura powierzchniowa oraz
demograficzna została przedstawiona w poniższej tabeli.
Tabela 1 Przedstawienie struktury powierzchniowej oraz demograficznej na terenie Gminy Skalbmierz (opracowanie własne CDE Sp. z
o.o.)

Miejscowość
Skalbmierz
Baranów
Bolowiec
Bełzów
Boszczynek
Drożejowice
Grodzonowice
Krępice
Kobylniki
Kózki
Małoszów
Przybenice
Podgaje
Rosiejów
Sielec Kolonia
Sielec Biskupi
Szarbia
Zwierzyniecka
Sietejów
Szczekarzów
Topola
Tempoczów

Powierzchnia w
km2

Liczba mieszkańców

Gęstość zaludnienia
[os/km2]

7,13
2,86
2,23
2,82
2,76
5,96
1,47
2,02
7,41
1,88
4,63
2,59
2,73
5,33
3,60
3,35

1333
293
100
121
157
168
189
330
439
275
111
121
149
275
392
257

186,96
102,28
44,81
42,84
56,87
28,18
128,17
163,35
59,24
146,42
23,97
46,75
54,67
51,55
108,97
76,78

5,01

134

26,74

1,71
1,90
8,10
4,27

191
224
197
172

111,51
117,72
24,31
40,24

8

Program Rewitalizacji dla Gminy Skalbmierz
Rędziny
Tempoczów Kolonia
Zakrzów
Zakrzówek
SUMA

2,60
2,73
0,87
85,98

151
146
245
6170

Diagnoza dotyczy obszaru całej Gminy, w tym obszarów niezamieszkałych.
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53,57
282,70
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3. Charakterystyka obecnej sytuacji Gminy Skalbmierz
Gmina Skalbmierz położona jest w południowej części wojwództwa świetokrzyskiego, w powiecie
kazimierskim, który bezpośrednio graniczy z województwem małopolskim. Siedzibą gminy jest miasto
Skalbmierz.
Powierzchnia gminy wynosi 8 594 ha (0,73% ogólnej powierzchni województwa świętokrzyskiego i 20,3%
powierzchni powiatu kazimierskiego). Spośród wszystkich gmin miejsko-wiejskich w województwie
świętokrzyskim gmina Skalbmierz, pod względem wielkości, plasuje się na 21 miejscu (na 26 gmin). W
powiecie kazimierskim Skalbmierz jest drugą co do wielkości gminą (największą powierzchnię zajmuje
gmina Kazimierza Wielka).
W skład gminy wchodzą 24 sołectwa: Baranów, Bełzów, Bolowiec, Boszczynek, Drożejowice, Grodzonowice,
Kobylniki, Kózki, Krępice, Małoszów, Podgaje, Przybenice, Rosiejów, Sielec Biskupi, Sielec Kolonia, Sietejów,
Szarbia Zwierzyniecka, Szczekarzów, Tempoczów Kolonia, Tempoczów Rędziny, Topola, Zakrzów, Zakrzówek
oraz miasto Skalbmierz.

Rysunek 1: Podział gminy Skalbmierz na sołectwa (opracowanie własne)
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Gmina graniczy z gminami:
 Kazimierza Wielka i Czarnocin (powiat kazimierski),
 Działoszyce (powiat pińczowski),
 Pałecznica (powiat proszowicki)
 oraz Racławice (powiat miechowski).

Rysunek 2: Położenie gminy Skalbmierz na tle powiatu (opracowanie własne)

Przez teren Gminy Skalbmierz przebiegają trzy drogi wojewódzkie:
»

nr 768 Jędrzejów – Brzesko,

»

nr 783 Olkusz – Skalbmierz,

»

nr 770 Drożejowice – Krzyż.

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego [2002], gmina Skalbmierz położona jest w
obrębie mezoregionu Płaskowyż Proszowicki, wchodzącego w skład makroregionu Niecka Nidziańska.
Obszar gminy ma charakter wyżynny i obejmuje szereg kopulastych, szerokich garbów i wzgórz,
przeciętych dolinami rzecznymi. Ich średnie nachylenie wynosi 8-12%. Wierzchowinowe partie
płaskowyżu osiągają wysokość rzędu 320 m n.p.m (najwyższy punkt w gminie koło Rosiejowa).
Deniwelacje na terenie gminy osiągają 128,5 m.
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W gminie Skalbmierz największy wpływ na szatę roślinną wywarła pokrywa lessowa oraz wychodzące
spod niej na powierzchnię na zboczach wzgórz wapienie i opoki. Na takim podłożu wykształciły się
żyzne gleby - czarnoziemy i gleby brunatne.
Grunty orne występujące w powiecie kazimierskim mają ok. 75% udziału w najlepszych glebach
województwa świętokrzyskiego (dla klas bonitacyjnych I-IIIa). Wśród gruntów przydatnych do
produkcji rolniczej w powiecie kazimierskim należy wyróżnić:
 gleby kompleksu pszennego bardzo dobrego (I i II klasa bonitacyjna) nadające się pod uprawę
roślin o największych wymaganiach (pszenica, buraki cukrowe, warzywa) znajdujące się
głównie w gminach: Czarnocin, Opatowiec, Kazimierza Wielka i Skalbmierz,
 gleby kompleksu pszennego dobrego (II, IIIa i IIIb klasa bonitacyjna) nadające się pod uprawę
roślin o znacznych wymaganiach siedliskowych (pszenica, buraki cukrowe, warzywa)
występujące głównie w gminach: Czarnocin i Skalbmierz.
Pod względem oceny jakości i przydatności gleb (wg klasyfikacji IUNG w Puławach) gleby w powiecie
kazimierskim posiadają najwyższy wskaźnik waloryzacji (77 pkt)
Przy tak dużych zasobach gleb wysokiej jakości, rozwinęło się tu intensywne rolnictwo, a obszar gminy
Skalbmierz został praktycznie w całości odlesiony. Lasy zajmują jedynie ok. 0,5% powierzchni gminy
(43,7 ha), co jest wskaźnikiem zdecydowanie niższym niż średnia wojewódzka (27,5%), ale zbliżonym
do średniej powiatowej (2,8%).
Obszary chronione w gminie Skalbmierz zajmują jedynie 2,86 ha, co stanowi około 0,03% powierzchni
gminy.
Na terenie gminy Skalbmierz brak jest obszarów o znaczących walorach przyrodniczych objętych
ochroną prawną w ramach systemu obszarów chronionych, w tym Natury 2000. Gmina jedynie
graniczy w części północnej z Miechowsko-Działoszyckim Obszarem Chronionego Krajobrazu, który
chroni kompleksy leśne w postaci zbiorowisk grądowych i świetlistej dąbrowy oraz pagórki kredowe i
wąwozy lessowe, na których rozwinęły się murawy kserotermiczne z rzadkimi roślinami.
Obszary i obiekty chronione o lokalnym znaczeniu przyrodniczym w gminie Skarbimierz to (wg rejestru
prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska):
»

jeden użytek ekologiczny,

»

pięć pomników przyrody.

Na obszarze gminy znajduje się jeden użytek ekologiczny - o nazwie „Rosiejów”. Zajmuje on 2,86 ha
powierzchni i obejmuje haliznę porośniętą w 80% krzewami, w tym leszczyną, robinią i czeremchą.
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Ponadto część gminy Skalbmierz jest stosunkowo bogata pod względem występowania elementów
wzbogacających krajobraz tzn. szpalerów przydrożnych, kęp śródpolnych, zieleni towarzyszącej itp.
Najbardziej atrakcyjna pod względem krajobrazowym jest zachodnia i południowa część gminy.

a. Sfera społeczna
Analiza kwestii społecznych jest elementarną częścią diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych w celu
opracowania programu rewitalizacji. Strefa społeczna jest niezwykle ważna, gdyż właśnie ta strefa jest
podwaliną do przeprowadzania procesu rewitalizacji na terenie Gminy Skalbmierz. Wnikliwe zbadanie
zagadnień społecznych pozwoli na opracowanie działań mogących rozwiązać występujące problemy
lub załagodzić je, a także pobudzić aktywność lokalną. Tego typu przedsięwzięcia przyczyniają się do
wzrostu skuteczności projektów rewitalizacyjnych, a także pełniejszego zaangażowania mieszkańców w
życie gminy.
Do przeprowadzenia identyfikacji i oceny zjawisk społecznych wykorzystano następujące wskaźniki:
 Sytuacje demograficzna na terenie Gminy Skalbmierz
 Sytuacja opieki społecznej na terenie Gminy Skalbmierz
 1.1. Liczba przestępstw na 100 mieszkańców,
 1.2. Liczba wykroczeń na 100 mieszkańców,
 1.3. Liczba zatrzymanych do wytrzeźwienia na 100 mieszkańców,
 1.4. Liczba interwencji policji na 100 mieszkańców,
 1.5. Liczba niebieskich kart na 100 mieszkańców,
 1.6. Wydarzenia kulturalne na 100 mieszkańców,
 1.7. Frekwencja wyborcza [%];
Poniższa tabela prezentuje zakres poszczególnych wskaźników, na podstawie których poddano analizie
obszar

gminy

Skalbmierz

w

podziale

na

sołectwa

pod

względem

sytuacji

społecznej

w roku 2015. Załączona tabela prezentuje zakres wskaźników ilustrujących sytuację gminy w sferze
społecznej.

Poniżej znajduje się legenda do tabeli zbiorczej.

sytuacja kryzysowa
sytuacja zła
sytuacja umiarkowana
sytuacja dobra
sytuacja bardzo dobra
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Tabela 2 Wartości wskaźników określających sytuację społeczną gminy Skalbmierz w roku 2015.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Skalbmierz

3,30

27,76

1,05

33,23

1,50

5,85

42,97

Baranów

0,00

0,00

0,00

0,68

0,68

0,34

33,24

Bolowiec

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27,2

Bełzów

1,27

0,00

1,27

3,18

1,91

0,00

27,2

Boszczynek

0,00

5,29

0,53

6,88

0,53

0,00

27,2

Drożejowice

0,68

64,01

0,23

64,92

0,46

0,00

35,48

Grodzonowice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,48

Krępice

0,00

15,44

0,67

16,78

0,67

0,00

30,51

Kobylniki

0,77

3,83

0,26

4,85

0,26

0,26

30,51

Kózki

0,75

8,96

0,00

10,45

1,49

0,00

33,24

Małoszów

0,89

2,23

0,00

3,57

0,45

0,00

27,2

Przybenice

0,00

7,56

0,00

7,56

0,00

0,00

27,2

Podgaje

0,68

8,22

1,37

10,96

2,05

0,00

35,48

Rosiejów

0,63

0,00

0,00

0,63

0,00

0,00

28,14

Sielec Kolonia

0,68

0,00

0,34

2,05

1,03

0,34

35,48

Sielec Biskupi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,24

Szarbia

0,00

68,57

0,00

68,93

0,36

0,00

35,48

Sietejów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,24

Szczekarzów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27,2

Topola

0,20

2,21

0,10

2,61

0,30

0,10

30,51

Tempoczów Rędziny

0,32

0,00

0,00

0,95

0,00

0,00

28,14

Tempoczów Kolonia

0,72

0,00

0,00

1,45

0,72

0,00

28,14

Zakrzów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,24

Zakrzówek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,24

Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o
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DEMOGRAFIA
Potencjał demograficzny oraz zmiany struktury demograficznej wywierają istotny wpływ na przebieg
procesów społeczno-gospodarczych danej jednostki administracyjnej. Determinują między innymi rozmiary
potrzeb w zakresie infrastruktury społecznej, stopień aktywności zawodowej, a także współdecydują
o przebiegu przyszłego rozwoju.
Teren Gminy Skalbmierz w 2015 roku zamieszkiwało 6170 osób, w tym 3451 kobiet oraz 3376 mężczyzn.
Pod względem liczby mieszkańców Gmina Skalbmierz jest drugą co do wielkości gminą w powiecie
kazimierskim, zaraz po Gminie Kazimierza Wielka, którą w 2015 zamieszkiwało 16 426 osób. Najmniejszą
pod tym względem Gminą w powiecie jest Gmina Opatowiec, którą w 2015 roku zamieszkiwało 3352
osoby. Poniższy rysunek przedstawia zmiany demogaficzne w powiecie kazimierskim w latach 2010 – 2015.
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Rysunek 3: Liczba osób w powiecie kazimierskim w latach 2010-2015 (źródło: GUS)
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Wartość gęstości zaludnienia w poszczególnych gminach powiatu kazimierskiego wahała się od 48,88 do
117,45 mieszkańców na kilometr kwadratowy. Znaczna rozpiętość tego wskaźnika wiąże się w głównej
mierze z charakterem danej jednostki administracyjnej. Kazimierza Wielka, w którym odnotowuje się
najwiekszą wartość tego wskaźnika jest miastem powiatowym. Gmina Skalbmierz na tle powiatu przyjmuje
średnią (71,76 mieszkańców na kilometr kwadratowy), co pod względem gęstości zaludniennia plasuje ją na
trzecim miejscu, zakładając, iż jako sytuacje optymalną przyjmuje się wyższe wartosci tego wskaźnika.
Poniższy wykres przedstawia zmiany liczby ludności na terenie Gminy Skalbmierz. Jak widać w ostatnich
latach (2010-2015) liczba ludności na terenie Gminy maleje. Ma to związek z migracjami ludności w celach
zarobkowych oraz naukowych do większych ośrodków miejskich.

Liczba ludności - Gmina Skalbmierz
7000
6900
6800
6700
6600
6500
6400
2005

2006

2007

2008

2009

2010

1360
1340
1320

2012

2013

2014

2015

Skalbmierz - obszar wiejski

Skalbmierz Miasto
1380

2011

5700
5600
5500

1300
1280
1260

5400
5300

1240
5200

16

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Program Rewitalizacji dla Gminy Skalbmierz

Malejącą liczbę ludności zarówno na terenie Miasta Skalbmierz, jak i na terenie obszaru wiejskiego
Gminy Skalbmierz odznaczono jako jeden z czynników powodujących sytuację kryzysową, które
prowadzi do braku rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie Gminy.

POMOC SPOŁECZNA
Zadaniami związanymi z udzielaniem pomocy społecznej na obszarze gminy Skalbmierz jest Miejsko –
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalbmierzu.
Z Protokołu z kontroli problemowej

przeprowadzonej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy

Społecznej w Skalbmierzu z 2011 roku wynika, iż pomocą w formie zasiłku stałego objęto 28 osób, w
tym 23 samotne, natomiast w 2012 roku zasiłek został wypłacony 27 osobom.
W 2011 roku MGOPS przyznał pomoc w postaci zasiłku okresowego 84 osobom – głównym powodem
przyznawania pomocy było bezrobocie – 66 osób, długotrwała choroba – 7 osób, niepełnosprawność –
2 osoby oraz 10 zasiłków okresowych z innych powodów. W 2012 roku pomocą w formie zasiłku
okresowego objęto 51 osób.
Dodatkowo ośrodek zajmuje się pomocą w ramach wieloletniego programy „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”. W 2011 roku program objął ogółem 397 osób, pomoc otrzymało 149 dzieci,
młodzieży oraz dorosłych. Pomoc w formie dożywania dzieci i młodzieży była udzielana na wniosek
rodziców, dyrektora szkoły lub pracownika socjalnego.
MGOPS prowadzi również działalność skierowaną dla ludzi, którzy borykają się z ubóstwem,
alkoholizmem, niepełnosprawnością. W Gminie Skalbmierz w 2015 roku wydano 530 świadczeń
socjalnych. Poniższy wykres przedstawia wyszczególnienie przyznanych świadczeń na terenie Gminy
Skalbmierz z podziałem na powody ich przyznawania.
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Liczba przyznanych świadczeń
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Wykres 1 Liczba przyznanych świadczeń społecznych na terenie Gminy Skalbmierz w 2015 roku (opracowanie własne na podstawie
danych otrzymanych od Urzędu Gminy i Miasta Skalbmierz)

Suma przydzielonych zasiłków dla rodzin na terenie powiatu kazimierskiego w roku 2015 wynosiła
1431. W samej Gminie Skalbmierz wydano 333 takich zasiłów, co stanowi 23 % ogółu dla całego
powiatu. Jeśli chodzi o współczynnik obrazujący ilość wydanych wniosków w stosunku do 100
mieszkańców gminy, najlepiej na tle całego powiatu kazimierskiego wypadła Gmina Kazimierza Wielka
oraz Skalbmierz. Poniższa tabela przedstawia dane dla Gmin w całym powiecie kazimierskim.
Tabela 3 Przyznane zasiłki rodzinne na dzieci na terenie powiatu kazimierskiego (opracowanie własne na podstawie danych GUS)

Gmina
Kazimierza Wielka
Skalbmierz
Bejsce
Czarnocin
Opatowiec

Rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na dzieci
681
333
154
136
127

W przypadku gminy Skalbmierz znaczną część przyczyn przyznawania pomocy społecznej było
pozostawanie mieszkańców w stanie chorobowym lub dotknięcie niepełnosprawnością. Taki stan
rzeczy związany jest między innymi ze zwiększającym się udziałem osób powyżej 67 roku życia w ogóle
społeczeństwa, zaś następstwem staje się realny problem wykluczenia społecznego, którego objawami
są pełne odcięcie lub niski poziom uczestnictwa w życiu zbiorowym. Ponadto długotrwała i ciężka
choroba członka gospodarstwa domowego dezorganizuje życie rodziny. Niejednokrotnie w związku
18
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z podjęciem opieki nad taką osobą, członek rodziny zmuszony jest częściowo lub w całości
zrezygnować z pracy zarobkowej.
Wysoka ilość świadczeń przyznawanych z powodu niepełnosprawności oraz długotrwałej lub ciężkiej
choroby została odznaczona jako jeden z czynników powodujących sytuację kryzysową w strefie
społecznej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Bezpieczeństwo publiczne jest niezwykle ważnym elementem sfery publicznej. Poczucie
bezpieczeństwa i pewności odczuwalne wśród mieszkańców gminy wpływa na rozwój danej jednostki
terytorialnej. Do wskaźników opisujących sytuację bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy
zalicza się:
»

Liczbę przestępstw na 100 mieszkańców,

»

Liczbę wykroczeń na 100 mieszkańców,

»

Liczbę zatrzymanych do wytrzeźwienia na 100 mieszkańców,

»

Liczbę interwencji policji na 100 mieszkańców.

Wszystkie dane związane z bezpieczeństwem publicznym otrzymano z Komendy Powiatowej Policji w
Kazimierzy Wielkiej. Uzyskano dane za 2015 roku.

PRZESTĘPSTWA
Na terenie Gminy Skalbmierz w 2015 popełniono 64 przestępstwa, z czego aż 44 na terenie
miejscowości Skalbmierz. Odnosząc liczbę przestępstw do liczby mieszkańców danej miejscowości,
największy wskaźnik obejmuje sołectwa Skalbmierz, Bełzów, Drożejowice oraz Małoszów.

WYKROCZENIA
W 2015 roku w gminie Skalbmierz popełniono łącznie 955 wykroczeń, z których najwięcej miało miejsce
w sołectwach Skalbmierz, Drożejowice oraz Szarbia (odpowiednio 370, 281 oraz 192). Liczba popełnionych
wykroczeń na 100 mieszkańców jest najwyższa w Drożejowicach oraz Szarbii, natomiast w sołectwach
Baranów, Bolowiec, Bełzów, Grodzonowice, Rosiejów, Sielec Kolonia, Sielec Biskupi, Siatejów, Szczekarzów,
Tempoczów Rędziny, Tempoczów Kolonia, Zakrzów oraz Zakrzówek nie popełniono żadnych wykroczeń.

WYTRZEŹWIENIA
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W 2015 roku w gminie Skalbmierz zatrzymano do wytrzeźwienia łącznie 23 osób. Najwięcej osób z powodu
nietrzeźwości zatrzymano na terenie sołectwa Skalbmierz, natomiast w pozostałych sołectwach były to
pojedyncze przypadki.

INTERWENCJE POLICJI
Na terenie Gminy Skalbmierz policja interweniowała 1075 razy. Najwięcej interwencji odnotowano na
terenie sołectwa Skalbmierz (443), Drożejowice (285) oraz Szarabia (193). Natomiast wskaźnik oddający
liczbę interwencji policji na 100 mieszkańców danego sołectwa przyjmuje największą wartość w sołectwach
Drożejowice oraz Szarabia.
Z analizy przestrzennej wszystkich powyższych czynników wpływających na bezpieczeństwo publiczne
wynika, iż najwięcej zdarzeń z udziałem policji oraz straży pożarnej ma miejsce na terenie sołectwa
Skalbmierz, co zostało odznaczone jako czynnik powodujący sytuację kryzysową na terenie tego sołectwa.
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PRZESTĘPSTWA

WYKROCZENIA

ZATRZYMANIA DO
WYTRZEŹWIENIA

INTERWENCJE POLICJI
LEGENDA
sytuacja kryzysowa
sytuacja zła
sytuacja umiarkowana
sytuacja dobra
sytuacja bardzo dobra
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ZJAWISKA SPOŁECZNE
Niebieska karta to procedura, która zostaje podjęta w rodzinie, w której wystąpiło podejrzenie
przemocy. W gminie Skalbmierz wydano 43 niebieskich kart, przy czym najwięcej tego typu
dokumentów na 100 mieszkańców danego sołectwa obowiązuje wśród ludności sołectw Bełzów oraz
Podgaje.

Niebieska

karta

nie

NIEBIESKIE KARTY

obowiązuje w żadnej rodzinie w
sołectwie

Bolowiec,

Grodzonowice,
Sielec

Przybenice,

Biskupi,

Szczekarzów,
Rędziny,

SIetejów,
Tempoczów

Zakrzów

oraz

Zakrzówek.
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KULTURA
W gminie Skalbmierz odbywa się szereg corocznych imprez, do których należą pikniki, odpusty, festyny
czy wydarzenia sportowe. Odbywają się one regularnie w stałych lokalizacjach – w wybranych
sołectwach.

WYDARZENIA KULTURALNE

Najwięcej imprez na terenie
Gminy Skalbmierz odbywa się
w

sołectwie

Skalbmierz.

Corocznie na terenie sołectwa
odbywa

się

78

imprez,

natomiast łącznie na terenie
całej gminy – 82. Pozostałe
sołectwa

na

terenie Gminy
Skalbmierz nie
mogą
pochwalić

się

wystarczającą ilością wydarzeń kulturalnych, co

zdecydowanie zmniejsza poczucie integracji oraz zaangażowania w sprawy społeczne.
Niewielka liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych na obszarach wiejskich Gminy Skalbmierz to
czynnik, który prowadzi do sytuacji kryzysowej.

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
Kolejnym

FREKWENCJA

elementem

informującym o aktywności
społecznej mieszkańców jest
ich
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publicznym, a więc uczestnictwo w wyborach. Poniższe dane ilustrują frekwencję wyborczą w
wyborach parlamentarnych, które odbyły się w Polsce w październiku 2014 roku. Obszarami o
najniższej aktywności społecznej w gminie Skalbmierz są: Bolowiec, Bełzów, Boszczynek, Małoszów,
Przybienice oraz Szczekarzów.
Jeśli chodzi o porównanie Gminy Skalbmierz do sytuacji powiatowej to najniższy poziom aktywności
społecznej w wyborach parlamentarnych w 2015 roku identyfikuje się w gminie Skalbmierz. Najwyższą
frekwencję wyborczą odnotowano w gminie Czarnocin.

b. Sfera gospodarcza
Do analizy koncentracji zjawisk kryzysowych w gminie niezbędne jest zbadanie, w jakim stopniu
dotykają ją problemy natury gospodarczej, takie stopień przedsiębiorczości mieszkańców gminy
Skalbmierz. Strefa gospodarcza została opisana poprzez wskaźnik – liczbę podmiotów gospodarczych
na 100 mieszkańców danego sołectwa oraz opis dynamiki rozwoju podmiotów gospodarczych na
terenie Gminy.
STOPIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Aktywność gospodarcza mieszkańców bezpośrednio wpływa na rozwój gminy, toteż analiza
działalności gospodarczej stanowi element diagnozy sytuacji w gminie.
Na terenie powiatu kazimierskiego w roku 2015 funkcjonowało 1726 podmiotów gospodarczych.
Największym wskaźnikiem przedsiębiorstw przypadających na 100 mieszkańców charakteryzowała się
gmina Kazimierza Wielka. Najmniejszy natomiast wskaźnik odnotowano w gminie Bejsce oraz
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Czarnocin. Gmina Skalbmierz jest trzecią gminą w powiecie (na pięć istniejących) charakteryzującą się
największą liczbą podmiotów gospodarczych przypadających na 100 mieszkańców.

PODMIOTY GOSPODARCZE

Ponad

36

%

zarejestrowanych

w gminie przedsiębiorstw znajduje
się

w

miejscowości

Skalbmierz.

liczba

podmiotów

Łączna

gospodarczych zarejestrowanych na
terenie Gminy w 2015 roku wyniosła
260.

Największymi prywatnymi pracodawcami w gminie są następujące podmioty:
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe „PRIMA-BUD” (Skalbmierz, ul.5-go
Sierpnia 39). Przedsiębiorstwo prowadzi produkcję i sprzedaż wyrobów dla potrzeb
telekomunikacji i innych wyrobów żel-betonowych z zakresu kostki brukarskiej, różnego
rodzaju, płyt i płytek, ogrodzeń stałych , przepustów itp.
2. Zakład produkcji okien PCV i automatyki przemysłowej „PESO” (Topola). Firma specjalizuje się
w produkcji, sprzedaży i montażu okien różnych typów oraz rolet i drzwi.
3. Mechanika narzędzi rolniczych. Usługi wodno-kanalizacyjne i C.O. Michalak Michał (Szarbia).
4. Zakład Usługowo Produkcyjno Handlowy „FARMER” S.J (Skalbmierz ul. Kopernika 20) – firma
zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym środków do produkcji rolnej oraz świadczy usługi
dla rolnictwa w pełnym zakresie.
Wśród innych znaczących pracodawców należy wymienić stacje paliw, punkty usługowe (sklepy), Bank
Spółdzielczy w Skalbmierzu, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skalbmierzu.
Na przestrzeni lat 2012 – 2015 liczba podmiotów gospodarczych na terenie Miasta Skalbmierz
diametralnie spadła. Może mieć to związek z brakiem interesujących obiektów rekreacyjnych oraz
dużego stopnia degradacji budynków, co zdecydowanie obniża atrakcyjność Gminy w oczach nie tylko
mieszkańców oraz turystów, ale również potencjalnych inwestorów. Należy jednak zauważyć, iż liczba
podmiotów gospodarczych na terenie obszarów wiejskich Gminy Skalbmierz na przestrzeni lat 201025
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2015 wzrasta, co jest związane z znacznym rozwojem sołectw. Największy wzrost gospodarczy
odnotowały takie sołectwa jak Sielec Kolonia oraz Tempoczów Kolonia.
Rozwój gospodarczy Gminy jest związany przede wszystkim z powstawaniem nowych podmiotów
gospodarczych. Na terenie Gminy Skalbmierz w latach 2013-2015 zmalała liczba nowo
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, co pokazane jest na poniższym wykresie. Najwięcej
podmiotów powstaje w takich sołectwach jak Topola, Tempoczów Rędziny czy Skalbmierz, gdzie w
roku 2015 przybyło po 4-5 podmiotów gospodarczych. Jednak w pozostałych sołectwach na terenie
Gminy, liczba ta jest zdecydowanie mniejsza.

Nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze
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Wykres 2 Nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze na terenie Gminy Skalbmierz (źródło: opracowanie własne na podstawie GUS)
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c. Sfera środowiskowa
Powierzchnia lasów na terenie Gminy jest istotnym czynnikiem, który wpływa na jakość powietrza oraz
krajobrazu na terenie danego sołectwa. Z tego właśnie powodu lesistość wraz z przekroczeniami emisji
liniowej są czynnikami, które charakteryzują strefę środowiskową na terenie Gminy Skalbmierz.
Strefa środowiskowa została opisana za pomocą dwóch wskaźników:
»

Powierzchni lasów na terenie danego sołectwa,

»

Przekroczeń emisji liniowych.

Lesistość na terenie powiatu kazimierskiego jest bardzo niska (ok. 2,8%). Kompleksy leśne są niewielkie
i rozproszone. Podłoże lessowe,

LESISTOŚĆ

działalność

rolnicza oraz zmieniające się w przeszłości warunki
klimatyczne

nie

sprzyjały

powstawaniu lasów.
Ogółem

na

terenie

gminy

Skalbmierz występuje 43,69 ha
powierzchni lasów. Najwięcej
powierzchni zajmują one w
sołectwach Rosiejów, Małoszów
oraz Sielec Kolonia, natomiast
najmniej lub wcale na
terenie

sołectw

Zakrzówek,
Szczekarzów,
Sietejów, Kózki oraz Krępice. Poniższa tabela zawiera dane dotyczą powierzchni [w ha] lasów na terenie
każdego sołectwa w Gminie Skalbmierz.
Tabela 4 Powierzchnia lasów na terenie Gminy Skalbmierz (źródło: Program Ochrony Środowiska Gminy Skalbmierz)

Sołectwo

Powierzchnia
lasów [ha]

Skalbmierz

2

Baranów

0,76

Bolowiec

0,44

Bełzów

0,31

Boszczynek

2,01

Drożejowice

7,78

Grodzonowice

1,25

Krępice

0

Kobylniki

3,94
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Kózki

0

Małoszów

5,42

Przybenice

0,08

Podgaje

0,2

Rosiejów

8,4

Sielec Kolonia

5,8

Sielec Biskupi

0,22

Szarbia

1,19

Sietejów

0

Szczekarzów

0

Topola

1,98

Tempoczów Rędziny

0

Tempoczów Kolonia

1,79

Zakrzów

0,12

Zakrzówek

0

RAZEM

43,69

Jakość powietrza na terenie Gminy Skalbmierz opisano za pomocą Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Skalbmierz.
Gmina Skalbmierz położona jest z dala od głównych regionalnych centrów przemysłowych oraz dużych
aglomeracji miejskich (ok. 50 km) i pozbawiona jest przemysłu wprowadzającego znaczne ilości
zanieczyszczeń do środowiska naturalnego, co niewątpliwie sprzyja niskiemu skażeniu powietrza.
Głównym paliwem na terenie miasta i gminy Skalbmierz, jak również powiatu kazimierskiego pozostaje
nadal węgiel (miał, koks) o różnej jakości i różnym stopniu zasiarczenia, spalany w instalacjach
pozbawionych najczęściej urządzeń do redukcji zanieczyszczeń. Wzrasta zainteresowanie mieszkańców
ogrzewaniem olejowym i gazowym, jednak na terenie gminy brak jest sieci gazowniczej.
Na podstawie analizy dokumentów środowiskowych dotyczących stanu jakości środowiska dla
województwa świętokrzyskiego, powiatu kazimierskiego oraz Gminy Skalbmierz stwierdzono, iż
głównym źródłem emisji na terenie Skalbmierza jest komunikacja.
Głównym liniowym źródłem emisji zanieczyszczeń w gminie są przede wszystkim drogi wojewódzkie nr
768, 783 i 770 oraz pozostałe drogi – powiatowe i gminne. Poniższa mapa przedstawia źródła emisji
liniowej na terenie Gminy, czyli najważniejsze szlaki komunikacyjne.
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Rysunek 4 Główne źródła emisji liniowej na terenie Gminy Skalbmierz (źródło: opracowanie własne CDE Sp. z o.o.)

Przekroczenia jakości środowiska zostały wyznaczone na podstawie przebiegu najważniejszych dróg na
terenie Gminy Skalbmierz, gdzie występuje emisja liniowa.
Tabela 5 Określenie przekroczeń jakości środowiska na terenie Gminy Skalbmierz (źródło: opracowanie własne CDE Sp. z o.o.)

Sołectwo

Przekroczenia
środowiska

Sołectwo

Skalbmierz

x

Podgaje

Baranów
Bolowiec
Bełzów
Boszczynek
Drożejowice
Grodzonowice
Krępice
Kobylniki
Kózki
Małoszów
Przybenice

x

Rosiejów
Sielec Kolonia
Sielec Biskupi
Szarbia
Sietejów
Szczekarzów
Topola
Tempoczów
Rędziny
Tempoczów
Kolonia
Zakrzów
Zakrzówek

Przekroczenia
środowiska

x
x
x
x

x

x

Po korelacji lesistości oraz przekroczeniami emisji liniowej na terenie Gminy Skalbmierz można stwierdzić, iż
sytuacja kryzysowa, czyli mała powierzchnia lasów oraz obecność ważnych szlaków komunikacyjnych,
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występuje na terenie sołectwa Skalbmierz, Szarbia Zwierzyniecka, Sielec Biskupi oraz Topola. Sołectwa te
zostały odznaczone jako miejsca, gdzie występuje największa degradacja środowiska przyrodniczego.

d. Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Czynniki przestrzenno-funkcjonalne charakteryzowane są poprzez wyposażenie w infrastrukturę techniczną
oraz jej stan na danym obszarze, a także podejmowane na obszarze gminy działania interwencyjne. W
dalszej analizie wykorzystano następujące wskaźniki z tego zakresu:
»

Liczba zdarzeń drogowych (kolizje, wypadki) na 1 km2,

»

Liczba pożarów na 1 km2,

»

Liczba miejscowych zagrożeń na 1 km2

»

Liczba fałszywych alarmów na 1 km2

»

Dostęp do usług podstawowych i ich jakość, w tym:

»

o

Liczba obiektów sportowych na 100 mieszkańców,

o

Przychodnie zdrowia na 100 mieszkańców

Długość dróg gminnych na 1 km2

WYPADKI I KOLIZJE
Przez teren Gminy Skalbmierz przebiegają następujące drogi wojewódzkie:
»

nr 768 Jędrzejów – Brzesko (długość drogi przebiegającej przez gminę Skalbmierz to 11,713
km);

»

nr 785 Olkusz – Skalbmierz (długość drogi przebiegającej przez gminę Skalbmierz to 8,250 km);

»

nr 770 Drożejowice – Krzyż (długość drogi przebiegającej przez gminę Skalbmierz to 2,250
km).

Gmina położona jest ponad to pomiędzy następującymi drogami krajowymi:
»

drogą krajową nr 7 prowadzącą z Żukowa k. Gdańska przez Warszawę do granicy ze Słowacją
w Chyżnem. Jest ona częścią międzynarodowej drogi europejskiej E77 prowadzącą dalej przez
Słowację do stolicy Węgier – Budapesztu.

»

drogą krajową nr 79 przebiegającą z centralnej, przez południowo-wschodnią, do południowej
części kraju. Najważniejsze miejsca leżące na trasie DK79 to: Warszawa Kozienice-SandomierzKraków-Katowice-Bytom.

Liczbę wypadków drogowych oraz kolizji na terenie Gminy Skalbmierz z podziałem na sołectwa
otrzymano z Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej. W 2015 roku na terenie Gminy doszło
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do 4 wypadków oraz 28 kolizji samochodowych. Najwięcej z nich miało miejsce w sołectwie
Skalbmierz: jeden wypadek oraz 14 kolizji samochodowych.
Sumarycznie na terenie Gminy doszło w 2015 roku do 32 kolizji oraz wypadków drogowych.
ZDARZENIA NA TERENIE GMINY SKALBMIERZ
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku na terenie powiatu kazimierskiego straż pożarna
interweniowała przy 652 zdarzeniach, w tym przy:
»

157 pożarach, stanowiących 24,07 % wszystkich powstałych zdarzeń,

»

488 miejscowych zagrożeniach, stanowiących 74,84 % powstałych zdarzeń,

»

7 alarmach fałszywych, stanowiących 1,09 % wszystkich zdarzeń.

Na ogólną liczbę 652 zdarzeń, które wystąpiły w 2015 roku na terenie powiatu kazimierskiego, 127
powstało na terenie Gminy Skalbmierz, co stanowi około 19,5 % ogółu powstałych zdarzeń. Liczbowo
zdarzenia te obrazują się następująco:
»

34 pożary, stanowiące 26,8 % powstałych zdarzeń,

»

89 miejscowych zdarzeń, stanowiących 70,1 % wszystkich zdarzeń,

»

4 alarmy fałszywe, stanowiące 3,1% powstałych zdarzeń.

POŻARY
Dane dotyczące liczby pożarów na terenie Gminy Skalbmierz otrzymano z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. Jest to komenda V-tej kategorii i chroni ona obszar
powiatu kazimierskiego. W komendzie funkcjonuje Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w składzie 37
funkcjonariuszy w systemie 24 – godzinnym.
Na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz działa 16 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:
»

»

»

typ S3:
o

OSP Skalbmierz

o

OSP Sielec Kolonia

Typ S1:
o

OSP Boszczynek

o

OSP Drożejowice

o

OSP Topola

Typ M:
o

OSP Tempoczów Rędziny
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o

OSP Szarbia

o

OSP Kózki

o

OSP Krępice

o

OSP Kobylniki

o

OSP Rosiejów

o

OSP Podgaje

o

OSP Małoszów

o

OSP Baranów

o

OSP Bełzów

o

OSP Zakrzów

Jednostka OSP Skalbmierz wyjeżdżała najwięcej razy do zdarzeń spośród wszystkich jednostek OSP z
terenu Gminy Skalbmierz. Sumarycznie jednostka ta wyjeżdżała 85 razy, co stanowi 54,2 % wszystkich
wyjazdów OSP.
Na terenie Gminy Skalbmierz wystąpiły 34 pożary, co stanowi około 21,7 % wszystkich powstałych
pożarów na terenie powiatu kazimierskiego
Ze względu na wielkość pożarów można je podzielić w następujący sposób:
»

31 małych pożarów, które stanowią 91,2 % wszystkich powstałych pożarów,

»

3 średnie pożary, które stanowią 8,8 % powstałych pożarów.

»

Nie odnotowano dużych oraz bardzo dużych pożarów.

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące liczby pożarów z podziałem na miejsce ich powstawania
oraz podziałem na lata 2014-2015. Liczba pożarów na terenie Gminy Skalbmierz zdecydowanie wzrosła
w stosunku do roku 2014.
Tabela 6 Pożary na terenie Gminy Skalbmierz (źródło: Komenda Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej)

Lp.

Miejsce powstania
pożaru

2014 rok

2015 rok

1.

Uprawy, rolnictwo

13

15

2.

Środki transportu

1

1

3.

Obiekty mieszkalne

-

3

4.

Obiekty użyteczności
publicznej

1

-

5.

Inne

5

15

20

34

Razem
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Przypuszczalnymi przyczynami powstawania pożarów były podpalenia (umyślnie i nieumyślne), wady
środków transportu oraz wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewanych na paliwo stałe.
Najwięcej pożarów na terenie Gminy miało miejsce w miejscowości Skalbmierz, natomiast wskaźniki
pokazujące liczbę pożarów na 1 km2 były większe w sołectwach Skalbmierz, Boszczynek oraz Sielec
Biskupi.

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA
Analizując ilość powstałych w 2015 roku miejscowych zagrożeń w stosunku do roku 2014, należy
stwierdzić, iż na terenie powiatu kazimierskiego nastąpił ich wzrost o 265, tj. 54,3 %: w 2014 wystąpiły
na terenie powiatu 223 miejscowe zagrożenia, natomiast w 2015 – 488. Ogółem na terenie powiatu
kazimierskiego w 2015 roku wystąpiło 488 miejscowych zagrożeń, co stanowi 74,84 % ogółu
powstałych zdarzeń.
Na terenie Gminy Skalbmierz w 2015 roku odnotowano 89 miejscowych zagrożeń, co stanowi 18,2 %
ogółu wszystkich miejscowych zagrożeń powstałych na terenie powiatu kazimierskiego.
Porównanie ilości miejscowych zagrożeń na terenie Gminy Skalbmierz w latach 2014-2015 w
poszczególnych grupach obiektów, zawiera poniższa tabela.
Tabela 7 Miejscowe zagrożenia na terenie Gminy Skalbmierz (źródło: Komenda Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej)

Lp.

Grupa

2014 rok

2015 rok

1.

Środki transportu

12

5

2.

Obiekty mieszkalne

8

18

3.

Obiekty produkcyjne

-

2

4.

Obiekty użyteczności publicznej

2

1

5.

Inne obiekty np. przyrody

16

55

6.

Uprawy, rolnictwo

-

8

Razem

38

89

Do najczęściej występujących przyczyn miejscowych zagrożeń na terenie Gminy Skalbmierz można
zaliczyć

huragany,

silne

wiatry,

gwałtowne

opady
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atmosferyczne,

niezachowanie

zasad
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bezpieczeństwa ruchu środków transportu, nietypowe zachowanie się zwierząt i owadów, wady
środków transportu oraz wady urządzeń i instalacji gazowych.
Najwięcej miejscowych zagrożeń miało miejsce na terenie sołectwa Skalbmierz oraz Topola. Jednak
jeśli weźmiemy pod uwagę wskaźnik przedstawiający liczbę miejscowych zagrożeń na 1 km 2 to
przyjmuje on największą wartość w sołectwach Przybenice, Skalbmierz oraz Bełzów.

FAŁSZYWE ALARMY
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku zewidencjonowano na terenie powiatu
kazimierskiego 7 fałszywych alarmów, na które złożyły się:
»

3 alarmy fałszywe w dobrej wierze,

»

4 alarmy fałszywe w złej wierze.

Porównując ilość powstałych alarmów fałszywych w 2015 roku w stosunku do roku 2014, należy
stwierdzić, że nastąpił ich wzrost o 14 % (2014 – 6, 2015 – 7).
Na terenie Gminy Skalbmierz w 2015 odnotowano 4 fałszywe alarmy (2 w złej wierze oraz 2 w dobrej
wierze), co stanowiło 57, 2 % ogółu wszystkich alarmów fałszywych powstałych na terenie powiatu
kazimierskiego.
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WYPADKI I KOLIZJE

POŻARY

FAŁSZYWE ALARMY
36
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DOSTĘP DO USŁUG PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY SKLABMIERZ I ICH JAKOŚĆ

OBIEKTY SPORTOWE
Sumarycznie na terenie Gminy Skalbmierz znajdują się trzy obiekty sportowe: dwa na terenie
miejscowości Skalbmierz, natomiast jeden na terenie sołectwa Topola.
W 2015 roku na terenie Gminy Skalbmierz działał tylko jeden klub sportowy: Ludowy Klub Sportowy
Victoria Skalbmierz. Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego pozyskano dane na temat
klubów sportowych działających na terenie powiatu kazimierskiego. Według nich, najwięcej klubów
działa na terenie Gminy Kazimierza Wielka – 6. Na terenie Gmin Skalbmierz, Bejsce oraz Opatowiec
działa jedynie po jednym klubie sportowym, natomiast na terenie gminy Czarnocin brak jest takich
klubów.
Baza sportowa Gminy jest niewystarczająca do odpowiedniego rozwoju fizycznego dzieci oraz
młodzieży. Według przeprowadzonej wśród mieszkańców Gminy Skalbmierz ankietyzacji aż 16,7 %
ankietowanych wyraziło nadzieję, iż proces rewitalizacji na terenie Gminy Skalbmierz poprawi dostęp
do usług sportowych oraz rekreacyjnych.

OPIEKA ZDROWOTNA
Podstawową opiekę zdrowotną na obszarze gminy zabezpiecza Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Skalbmierzu. Opieka ta obejmuje wszelkiego rodzaju świadczenia, począwszy od diagnostycznych i
leczniczych, do usług prewencyjnych wynikających z zagrożeń i potrzeb mieszkańców Gminy.
Podstawowym problemem służby zdrowia na obszarze gminy jest niedostateczny dostęp do
specjalistów. Ponieważ wachlarz usług medycznych w gminie jest niewystarczający, pacjenci często
korzystają z usług przychodni w Kazimierzy Wielkiej. Natomiast specjalistyczną pomoc ambulatoryjną
i szpitalną zabezpieczają mieszkańcom gminy przychodnie i szpitale w Kazimierzy Wielkiej, Pińczowie,
Busku - Zdroju, Miechowie, Proszowicach.
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DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTÓW
SPORTOWYCH

DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ
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DOSTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ URBANISTYCZNYCH DO FUNKCJI OBSZARU

Poprzez dostosowanie rozwiązań urbanistycznych do funkcji obszaru to między innymi rozkład
przestrzenny dróg na obszarze Gminy. Rozkład ten został wyznaczony przez wskaźnik długości dróg
gminnych przypadających na powierzchnię danego sołectwa.

DŁUGOŚĆ DRÓG GMINNYCH
Według

ankietyzacji
internetowej

przeprowadzonej

wśród

mieszkańców

Gminy

Skalbmierz wynika, iż stan
infrastruktury drogowej, do
której zalicza
się

drogi,
chodniki,

oświetlenie
drogowe,
stan ścieżek rowerowych jest oceniany przez mieszkańców jako dobry lub też bardzo dobry. W samym
mieście Skalbmierz większość odcinków (ulic) posiada nawierzchnię bitumiczną. Tylko Plac M. C.
Skłodowskiej wykonany jest z kostki brukowej.
Na terenie Gminy Skalbmierz sumarycznie jest około 70 km dróg gminnych, najwięcej z nich znajduje
się na terenie miejscowości Skalbmierz, Szczekarzów oraz Topola. Natomiast wskaźnik obrazujący
gęstość rozkładu tych dróg w gminie, tj. długość dróg przypadająca na 1 km2, pokazuje, iż największe
zagęszczenie dróg jest w sołectwach Szczekarzów, Zakrzów, Topola oraz Krępice.
Ilość oraz gęstość dróg gminnych na terenie danego sołectwa jest oznaczana jako wskaźnik pozytywny.
Drogi gminne ułatwiają poruszanie się po gminie, tworząc zwarty układ komunikacyjny. Tym samym
ułatwiają one dostęp do podstawowych usług oferowanych przez gminę .

39

Program Rewitalizacji dla Gminy Skalbmierz

e. Sfera techniczna
Strefa techniczna została opisana poprzez zestawienie następujących wskaźników:
»

Liczbę zabytków na 1 km2 danego sołectwa,

»

Wyposażenie placówek szkolnych na terenie danego sołectwa,

»

Masa azbestu przypadająca na 1 km2 powierzchni danego sołectwa.

OBIEKTY ARCHITEKTONICZNE
Miasto i Gmina Skalbmierz charakteryzują się szczególnie zabytkowym układem przestrzennym z
ćwierćkolistym placem, który kiedyś stanowił plac targowy, a obecnie został zmieniony w zieleniec.
Pod ścisłą ochroną konserwatorską znajduje się tu zespół cmentarza parafialnego, zespół kościoła
kolegiackiego z dzwonnicą, bramą, cmentarzem, kościołem i ogrodzeniem oraz park, 11 domów, układ

ZABYTKI

urbanistyczny i budynek banku.

Na terenie gminy ścisła ochroną
konserwatora objęte są także:
» dom

w

Grodzonowicach,
» park w Kobylnikach,
» dwa domy w Kózkach,
» cmentarz, kapliczka i
zespół kościoła pod wezwaniem
Św.

Mikołaja

w

Małoszowie
» park

w

Rosiejowie,
»

dom, kapliczka oraz zespół dworu z budynkiem gospodarczym, czworakiem, dworem, oficyną,
parkiem i suszarnią w Sielcu Biskupim,

»

cmentarz, dom, kapliczka, zespół dworu z parkiem i zespół kościoła parafialnego z dzwonnicą
w Topoli.

Według danych z UGiM Skalbmierz na terenie Gminy znajduje się 8 zabytków, najwięcej na terenie
sołectwa Topola (3) oraz Małoszów (2).
Występowanie zabytków na terenie danego sołectwa pod względem technicznym jest wskaźnikiem
negatywnym, gdyż wymagają one opieki konserwatorskiej. Liczbę zabytków przeliczono na 1 km 2
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powierzchni danego sołectwa. Wskaźnik ten obrazuje zagęszczenie zabytków na terenie Gminy
Skalbmierz, wynika z niego, iż największe zagęszczenie zabytków znajduje się na terenie sołectw
Małoszów, Topola, Drożejowice, Skalbmierz oraz Kobylniki.

PLACÓWKI OŚWIATOWE I ICH WYPOSAŻENIE TECHNICZNE
Na terenie Gminy Skalbmierz znajduje się 8 jednostek szkolnych. Na obszarze gminy funkcjonują dwie
szkoły podstawowe, jedna w Skalbmierzu, druga w sołectwie Topola. Na terenie gminy działają
również dwie placówki gimnazjalne (w Skalbmierzu i Topoli). Na obszarze gminy Skalbmierz działają
dwie placówki ponadgimnazjalne (Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu, prowadzony przez
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej oraz Centrum Edukacji Ustawicznej w Skalbmierzu).
Dodatkowo na terenie Skalbmierza funkcjonują dwa przedszkola (jedno niepublicznie oraz jedno
publiczne).Wskaźnikiem obrazującym wyposażenie placówek oświatowych wyznaczony został jako
ilość sprzętu informatycznego (laptopy, rzutniki, komputery, tablice interaktywne) jakie przypadają na
1 placówkę.

PLACÓWKI SZKOLNE I ICH
WYPOSAŻENIE
Miasto Skalbmierz, w
którym

znajduje

najwięcej

się

placówek

oświatowych,

ma

najlepsze wyposażenie
techniczne

placówek

oświatowych.
Sumarycznie
placówki są
wyposażone
w

74

komputerów stacjonarnych, 16 laptopów, 10 tablic interaktywnych i 11 projektorów. Wyposażenie
techniczne placówek oświatowych na terenie Gminy jest zadowalające. Jeśli chodzi zaś o ilość
placówek szkolnych oraz ich dostępność na terenie Gminy to rozkład przestrzenny tych obiektów w
obrębie Gminy Skalbmierz wskazuje, iż nie spełnia on potrzeb lokalnej społeczności. Pod względem
zaprezentowanego wskaźnika liczby placówek oświatowych na 100 mieszkańców na tle powiatu w
roku 2015 Gmina Skalbmierz uplasowała się na miejscu trzecim od końca pod względem ich
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dostępności (0,10 placówki na 100 mieszkańców). Najlepsza sytuację w powiecie kazimierskim w tym
zakresie identyfikuje się dla gminy Czarnocin (0,15).
STAN TECHNICZNY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Stopień degradacji budynków mieszkalnych analizowano za pomocą masy wyrobów azbestowych
zewidencjonowanej w poszczególnych sołectwach Gminy Skalbmierz. Dane do analizy uzyskano z
obowiązującego Programu usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Skalbmierz na lata 2012-2023.

AZBEST
Masę wyrobów azbestowych
w

poszczególnych

przeliczono

gminach

na

powierzchni.

1

km2

Otrzymane

wartości pozwoliły

wskazać

obszary o największej masie
wyrobów azbestowych na 1
km2.

Najwięcej wyrobów azbestowych zostało zewidencjonowanych na terenie sołectw Sielec Kolonia,
Baranów, Skalbmierz, Drożejowice, Kobylniki i Topola. Natomiast najwyższym wskaźnikiem
zagęszczenia wyrobów azbestowych na terenie danego sołectwa odznacza się sołectwo Sielec Kolonia
oraz Grodzonowice.
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4. Analiza opinii mieszkańców Gminy Skalbmierz
Perspektywa mieszkańców w zakresie omawianych powyżej czynników została zbadana za pomocą ankiety
w formie papierowej oraz internetowej, w której udział wzięło 6 osób. W wyniku ankiety poznano
perspektywę mieszkańców danej miejscowości na aspekty rozwoju gminy Skalbmierz oraz efekty, jakich
oczekują w związku z podjęciem działań rewitalizacyjnych. Ankieta zawierała 5 pytań, które miały za zadanie
określenie przez ankietyzowanych swoich odczuć na temat sytuacji Gminy Skalbmierz:
1. W Gminie Skalbmierz:
a. Mieszkam
b. Jestem zatrudniony/zatrudniona
c.

Prowadzę działalność gospodarczą

d. Uczę się
2. Wskazanie sołectwa, którego się jest mieszkańcem
3. Jak ocenia Pani/Pan poniższe aspekty funkcjonowania gminy Borowie, wpływające na warunki życia
mieszkańców?
4. Jakie, według Pani/Pana, efekty powinny zostać osiągnięte w wyniku przeprowadzonego procesu
rewitalizacji w gminie Borowie?
5. Sugestie oraz uwagi
83

Procentowy udział ankietowanych
z podziałem na sołectwa
Skalbmierz

%

(5

osób)

wszystkich

ankietowanych zadeklarowało, iż
mieszka

na

ternie

Gminy

Skalbmierz, 17 % (czyli jedna

Zakrzówek

osoba) jest zatrudniona. Poniższy
wykres

17%

przedstawia

podział

ankietyzowanych na sołectwa, w
83%

których zamieszkują.

Wykres 3 Podział ankietyzowanych ze względu na miejsce zamieszkania (źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji)

Trzecie pytanie dotyczyło aspektów funkcjonowania Gminy Skalbmierz, które wpływają na warunki życia.
Odpowiedzi na pytanie nr 3 były następujące:
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 integracja lokalnej społeczności

 stan

 aktywność społeczna mieszkańców

infrastruktury

(wodociągowa, kanalizacyjna itp.)

 zaangażowanie mieszkańców w sprawy

 stan

lokalne

techniczny

zasobów

mieszkaniowych gminy

 patologie

społeczne

 stan

(alkoholizm,

narkomania, przemoc w rodzinie)

infrastruktury

połączenia

 oferta placówek kulturalnych

rowerowe

 bezpieczeństwo publiczne
 opieka przedszkolna i żłobkowa
 oferta edukacyjna szkół podstawowych i
ponadpodstawowych
sportowa

i

rekreacyjno-

wypoczynkowa
 kompetencje zawodowe mieszkańców
 sytuacja na rynku pracy
 poziom rozwoju sektora usług i handlu
 wsparcie dla mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw
 poziom

inwestycji

gospodarczych

realizowanych w gminie
 przedsiębiorczość mieszkańców
 stan techniczny zabytków
 gospodarka komunalna (odpadami i
ściekami)
 zanieczyszczenie

komunikacyjnej:

drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie,

 ubóstwo

 baza

technicznej

środowiska

naturalnego
 estetyka i funkcjonalność przestrzeni
publicznych
 świadomość ekologiczna mieszkańców
 dostęp do nowoczesnych technologii
 dostępność terenów inwestycyjnych
 wykorzystanie potencjału turystycznego
gminy
 promocja gminy
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Powyższe pytania można podzielić na trzy sfery życia: społeczną, gospodarczą oraz technicznoprzestrzenną. Poniżej zostały zobrazowane zebrane odpowiedzi ankietyzowanych dla każdej ze sfer.

Sfera społeczna
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

bardzo źle

źle

dostatecznie

dobrze

bardzo dobrze

Wykres 4 Odpowiedzi ankietyzowanych dotyczące pytań sfery społecznej
(źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji)

Sfera gospodarcza
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
4,5
40
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Sfera techniczno-przestrzenna

bardzo źle

źle

dostatecznie

dobrze

bardzo dobrze

Wykres 5 Odpowiedzi ankietyzowanych dotyczące pytań sfery gospodarczej
(źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji)

bardzo źle

źle

dostatecznie
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Wykres 6 Odpowiedzi ankietyzowanych dotyczące pytań sfery techniczno-przestrzennej (źródło: opracowanie własne
na podstawie ankietyzacji)

Najwięcej negatywnych opinii wśród mieszkańców odnosiło się do sfery gospodarczej, a konkretniej do
sytuacji na rynku pracy. Na terenie Miasta Skalbmierz z roku na rok maleje liczba podmiotów
gospodarczych, co zdecydowanie obniża potencjał przedsiębiorczości gminnej. W strefie społecznej bardzo
źle została określona oferta placówek kulturalnych oraz integracja lokalnej społeczności. W sferze
techniczno – funkcjonalnej bardzo źle została określona estetyka oraz funkcjonalność przestrzeni
publicznych oraz świadomość ekologiczna mieszkańców. Poniższy wykres zawiera informacje dotyczące
wszystkich sfer życia mieszkańców Gminy Skalbmierz.
30
25

21

25
23

23

20

17
15

15
10
10
5

8
6

7

5

3
1

4
1

0
strefa społeczna
bardzo źle

strefa gospodarcza
źle

dostatecznie

dobrze

strefa techniczno-przestrzenna
bardzo dobrze

Wykres 7 Podsumowanie oceny aspektów funkcjonowania mieszkańców Gminy Skalbmierz (źródło: opracowanie własne
na podstawie ankietyzacji)

Czwarte pytanie ankiety dotyczyło efektów, jakie są przeprowadzane po procesie rewitalizacji. Pod spodem
są przedstawione proponowane odpowiedzi, które mieszkańcy mogli zaznaczać w ankiecie:
»

Wzrost wykształcenia i umiejętności mieszkańców

»

Zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej

»

Redukcja poziomu ubóstwa i występujących patologii społecznych

»

Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług publicznych

»

Poprawa bezpieczeństwa publicznego

»

Pozyskanie dużych inwestorów

»

Rozwój mikro- i małej przedsiębiorczości

»

Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych

»

Poprawa stanu infrastruktury technicznej

»

Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej

»

Rozszerzenie bazy sportowej i rekreacyjnej
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»

Rozszerzenie bazy turystycznej

»

Poprawa jakości środowiska naturalnego, w tym ograniczenie emisji zanieczyszczeń

»

Odnowa i zachowanie zabytków

»

Inne

Najwięcej ankietyzowanych odpowiedziało, iż największym ich zadaniem efektem rewitalizacji byłaby
poprawa estetyki oraz funkcjonalności przestrzeni publicznych (33,3 %) oraz pozyskanie dużych inwestorów
(33,3 %). Dodatkowo przeprowadzenie procesu rewitalizacji w Gminie Skalbmierz powinno przynieść wg
mieszkańców rozszerzenie bazy sportowej i rekreacyjnej oraz wzrost wykształcenia i umiejętności
mieszkańców.
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5. Diagnoza syntetyczna gminy Skalbmierz
Biorąc pod uwagę, że rewitalizacja ma w pierwszej kolejności służyć poprawie jakości życia mieszkańców
uznano, że kwestie społeczne mają kluczowe i nadrzędne znaczenie dla wyznaczania obszarów
zdegradowanych. Podstawową diagnozę przeprowadzono na poziomie sołectw gminy Skalbmierz. Dla
wyznaczonych obszarów przeprowadzono diagnozę wskaźników opisujących negatywne zjawiska społeczne
takie jak: przestępstwa, popełnione wykroczenia, zatrzymania do wytrzeźwienia, interwencje policji,
przyznane niebieskie karty, wydarzenia kulturalne, frekwencja wyborcza.
Ocenę skali koncentracji problemów oparto na wskaźniku syntetycznym, odzwierciedlającym problemy:
społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne gminy. Wskaźnik syntetyczny stanowi
sumę wskaźników cząstkowych, pogrupowanych w dwie podgrupy, przedstawione w kolejnej tabeli.
Grupa

Wskaźnik
Zidentyfikowane problemy demograficzne
Zidentyfikowane problemy związane z opieką społeczną
Liczba przestępstw na 100 mieszkańców
Liczba wykroczeń na 100 mieszkańców

Problemy
społecznogospodarcze

Liczba zatrzymanych do wytrzeźwienia na 100 mieszkańców
Liczba interwencji policji na 100 mieszkańców
Liczba przyznanych świadczeń na 100 mieszkańców
Liczba wydarzeń kulturalnych na 100 mieszkańców
Frekwencja wyborcza [%]
Zidentyfikowane problemy gospodarcze
Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców
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2

Powierzchnia lasów na 1 km sołectwa
Zidentyfikowane zanieczyszczenia powietrza
Liczba zdarzeń drogowych na 1 km
Problemy
środowiskowe,
przestrzennofunkcjonalne
oraz techniczne

2

Liczba pożarów na 1km2
Liczba miejscowych zagrożeń na 1 km
Liczba fałszywych alarmów na 1 km

2

2

Liczba obiektów sportowych na 100 mieszkańców
Liczba przychodni zdrowia na 100 mieszkańców
Długość dróg gminnych na 1 km

2
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Poniższy schemat prezentuje metodykę doboru obszarów zdegradowanych zlokalizowanych na terenie
gminy Skalbmierz w oparciu o analizę poszczególnych składowych.
Wybór zmiennych
(budowa wskaźników cząstkowych)
Dobór właściwych wskaźników cząstkowych odzwierciedlających sytuację społeczną gminy oraz zakres jej
funkcjonowania w strefie gospodarczej, przestrzennej, technicznej oraz środowiskowej. Doboru zmiennych
wraz z budową poszczególnych wskaźników dokonano w poprzedniej części opracowania.

Normalizacja zmiennych
Pierwszy etap budowy wskaźnika syntetycznego stanowi normalizacja zmiennych w celu sprowadzenia ich
do porównywalnej skali tzw. skali niemianowanej, czyli niezwiązanej z jednostką miary. Jest to zabieg
konieczny z punktu widzenia poprawności obliczeń, ponieważ dzięki niemu różne rozpiętości zmiennych nie
będą sztucznie nadawały wagi czynnikom przyjmującym wartość z wyższych przedziałów.

Wskaźnik syntetyczny
(odrębny dla wskaźników określających sytuację
społeczno-gospodarczą oraz techniczno-funkcjonalną
gminy)

Wskaźnik sum standaryzowanych skonstruowany na bazie wskaźników cząstkowych. Wskaźniki cząstkowe
zsumowano. Najwyższe wartości obliczonego wskaźnika sumarycznego oznaczają największą koncentrację
negatywnych zjawisk w poszczególnych zakresach na tych obszarach. Za obszar objęty kryzysem uznano te
jednostki, w których wartość wskaźnika sumarycznego była wyższa niż jego wartość środkowa.

Wskazanie obszarów zdegradowanych
Ostatnim etapem diagnozy było wskazanie obszarów zdegradowanych, które wykazują kumulację
negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych, a dodatkowo w analizowanych czynnikach
techniczno-funkcjonalnych wykazują nagromadzenie negatywnych cech. Na bazie wcześniej obliczonych
wskaźników sum standaryzowanych skonstruowano wskaźnik degradacji obszaru, wyliczony jako suma
dwóch wcześniej uzyskanych wskaźników.
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a. Diagnoza zjawisk społeczno-gospodarczych
W celu wyznaczenia obszarów zdegradowanych pod względem społecznym wytypowano listę 7
wskaźników, które poddano analizie w wymiarze terytorialnym w oparciu o dane ilościowe aktualne na rok
2015. Dodatkowo, dołączono do badanych czynników sytuację gospodarczą na terenie Gminy. Tabela 8
wskazuje zakres wartości wskaźników cząstkowych dla poszczególnych wartości (normalizacja zmiennych w
celu sprowadzenia ich do porównywalnej skali) oraz wygenerowany na ich podstawie wskaźnik syntetyczny
dla każdego sołectwa gminy Skalbmierz.
Wskaźnik syntetyczny dla wskaźników opisujących problemy społeczno-gospodarcze w gminie Skalbmierz
pozwolił wskazać najbardziej problemowe w tej dziedzinie życia i funkcjonowania gminy (im wskaźnik
wyższy, tym obszar bardziej zdegradowany). Mediana dla wskaźników strefy społeczno – gospodarczej
wyniosła 2,96. Wszystkie sołectwa, których syntetyczny wskaźnik był wyższy niż mediana, zostały uznane za
zdegradowane. Dodatkowo, oprócz analizy wskaźnikowej, w strefie społeczno-gospodarczej dokonano
również analizy opisowej zjawisk, które mogą prowadzić do degradacji gminy.
Na terenie Gminy występują następujące problemy w strefie społeczno – gospodarczej:
 malejąca liczba ludności – co ma związek z migracją mieszkańców do ośrodków bardziej
atrakcyjnych pod względem oferty edukacyjnej oraz zarobkowej,
 wysoka liczba przyznawanych świadczeń społecznych,
 wysoka liczba przyznawanych świadczeń rodzinnych na tle powiatowym,
 znikoma ilość wydarzeń kulturalnych odbywających się poza częścią miejską Gminy Skalbmierz,
 najniższa na tle powiatu frekwencja wyborcza na terenie Skalbmierza,
 spadająca na przestrzeni lat liczba podmiotów gospodarczych na terenie Miasta Skalbmierz,
 czynniki wynikające z ankietyzacji: bardzo zła oferta placówek kulturalnych, niska integracja
społeczna, bardzo zła sytuacja na rynku pracy.
Rysunek 5 prezentuje jak wielkość wskaźnika syntetycznego przedstawia się w układzie przestrzennym
gminy Skalbmierz.
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Przestępstwa wskaźnik cząstkowy

Wykroczenia wskaźnik cząstkowy

Zatrzymania do
wytrzeźwienia wskaźnik cząstkowy

Niebieskie karty wskaźnik cząstkowy

Wydarzenia
kulturalne wskaźnik cząstkowy

Frekwencja wskaźnik cząstkowy

Podmioty
gospodarcze wskaźnik cząstkowy

Tabela 8 Wskaźnik syntetyczny problemów społeczno-gospodarczych gminy Skalbmierz (opracowanie własne)

Wskaźnik
sumaryczny

Skalbmierz

1,00

0,40

0,77

0,73

0,00

0,00

0,25

3,15

Baranów

0,00

0,00

0,00

0,33

0,94

0,62

0,85

2,74

Bolowiec

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

3,00

Bełzów

0,39

0,00

0,93

0,93

1,00

1,00

0,93

5,18

Boszczynek

0,00

0,08

0,39

0,26

1,00

1,00

0,83

3,55

Drożejowice

0,21

0,93

0,17

0,22

1,00

0,47

0,61

3,61

Grodzonowice

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,47

0,32

1,79

Krępice

0,00

0,23

0,49

0,33

1,00

0,79

0,56

3,40

Kobylniki

0,23

0,06

0,19

0,12

0,96

0,79

0,78

3,12

Kózki

0,23

0,13

0,00

0,73

1,00

0,62

0,52

3,22

Małoszów

0,27

0,03

0,00

0,22

1,00

1,00

0,57

3,09

Przybenice

0,00

0,11

0,00

0,00

1,00

1,00

0,81

2,92

Podgaje

0,21

0,12

1,00

1,00

1,00

0,47

0,93

4,73

Rosiejów

0,19

0,00

0,00

0,00

1,00

0,94

0,73

2,86

Sielec Kolonia

0,21

0,00

0,25

0,50

0,94

0,47

0,00

2,37

Sielec Biskupi

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,62

0,89

2,50

Szarbia

0,00

1,00

0,00

0,17

1,00

0,47

0,77

3,42

Sietejów

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,62

0,88

2,49
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Szczekarzów

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,90

2,90

Topola

0,06

0,03

0,07

0,15

0,98

0,79

0,61

2,70

Tempoczów Rędziny

0,10

0,00

0,00

0,00

1,00

0,94

0,52

2,56

Tempoczów Kolonia

0,22

0,00

0,00

0,35

1,00

0,94

0,84

3,36

Zakrzów

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,62

0,70

2,31

Zakrzówek

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,62

1,00

2,62

Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.

sołectwa, dla których wskaźnik syntetyczny przekraczające medianę gminy
sytuacja kryzysowa
sytuacja zła
sytuacja umiarkowana
sytuacja dobra
sytuacja bardzo dobra
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Rysunek 5 Rozkład przestrzenny wielkości wskaźnika syntetycznego oraz wskaźników
punktowych określających natężenie problemów społeczno-gospodarczych na terenie
gminy Skalbmierz.

Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o
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b. Diagnoza zjawisk środowiskowych, technicznych oraz przestrzenno-funkcjonalnych
Identyfikacja problemów techniczno-funkcjonalnych gminy Skalbmierz pozwoliła na skonstruowanie 11
wskaźników, które poddano analizie w wymiarze terytorialnym w oparciu o dane ilościowe aktualne na rok
2015. Poniżej zaprezentowana tabela wskazuje zakres wartości wskaźników cząstkowych dla
poszczególnych wartości (normalizacja zmiennych w celu sprowadzenia ich do porównywalnej skali) oraz
wygenerowany na ich podstawie wskaźnik syntetyczny dla każdego sołectwa gminy Skalbmierz.
Wskaźnik syntetyczny dla strefy środowiskowej, technicznej oraz przestrzenno – funkcjonalnej wyniósł 4,67.
Wszystkie sołectwa, których wskaźnik syntetyczny był wyższy niż wartość mediany, zostały uznane za
zdegradowane.
Jeśli chodzi o strefę środowiskową, przestrzenno – funkcjonalną oraz techniczną to wyróżniono następujące
czynniki, które powodują sytuację kryzysową:
 przekroczenia jakości środowiska na terenie sołectw Skalbmierz, Szarbia Zwierzyniecka, Sielec
Biskupi oraz Topola,
 wysoka liczba interwencji podejmowanych przez policję oraz straż pożarną na terenie sołectwa
Skalbmierz,
 znikomy dostęp do oferty edukacyjnej oraz opieki zdrowotnej na terenie obszaru wiejskim Gminy
Skalbmierz, a co za tym idzie niskie wyposażenie tego typu miejsc,
 czynniki wynikające z przeprowadzonej ankietyzacji: bardzo zła estetyka i funkcjonalność
przestrzeni publicznych, zły stan zabytków.
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Liczba zdarzeń na
drodze - Wskaźnik
cząstkowy

Pożary - wskaźnik
cząstkowy

Miejscowe zagrożenia wskaźnik cząstkowy

Fałszywe alarmy wskaźnik cząstkowy

Liczba obiektów
sportowych - wskaźnik
cząstkowy

Przychodnie zdrowia wskaźnik cząstkowy

Długość dróg gminnych
- wskaźnik cząstkowy

Zabytki - wskaźnik
cząstkowy

Wyposażenie placówek
edukacyjnych wskaźnik cząstkowy

Masa wyrobów
azbestowych wskaźnik cząstkowy

Wskaźnik syntetyczny

x

1,00

1,00

0,85

0,76

0,70

0,0

0,74

0,32

0,00

0,27

5,65

0,84

0,33

0,00

0,20

0,00

1,00

1,0

0,57

0,00

1,00

0,62

4,73

Bolowiec

0,88

0,00

0,00

0,13

0,00

1,00

1,0

0,60

0,00

1,00

0,20

3,93

Bełzów

0,93

0,17

0,00

0,81

0,00

1,00

1,0

0,78

0,00

1,00

0,03

4,79

Boszczynek

0,55

0,34

0,32

0,63

0,00

1,00

1,0

0,67

0,00

1,00

0,31

5,27

Drożejowice

0,19

0,00

0,07

0,10

0,00

1,00

1,0

0,82

0,39

1,00

0,34

4,71

Grodzonowice

0,47

0,00

0,00

0,20

0,00

1,00

1,0

0,67

0,00

1,00

0,99

4,86

Krępice

1,00

0,24

0,00

0,14

0,00

1,00

1,0

0,47

0,00

1,00

0,73

4,58

Kobylniki

0,67

0,00

0,18

0,23

0,00

1,00

1,0

0,68

0,31

1,00

0,28

4,69

Kózki

1,00

0,25

0,24

0,15

0,00

1,00

1,0

0,74

0,00

1,00

0,41

4,79

Małoszów

0,27

0,10

0,10

0,19

0,00

1,00

1,0

0,73

1,00

1,00

0,12

5,23

Przybenice

0,98

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,0

0,58

0,00

1,00

0,37

4,95

Podgaje

0,95

0,17

0,16

0,11

1,00

1,00

1,0

1,00

0,00

1,00

0,23

5,68

Rosiejów

0,02

0,00

0,00

0,05

0,00

1,00

1,0

1,00

0,00

1,00

0,22

4,28

Sielec Kolonia

0,00

0,40

0,00

0,00

0,00

1,00

1,0

0,91

0,00

1,00

1,00

5,31

Sielec Biskupi

0,96

x

0,00

0,40

0,26

0,00

1,00

1,0

0,79

0,00

1,00

0,20

4,65

Szarbia

0,85

x

0,09

0,09

0,00

0,00

1,00

1,0

0,79

0,00

1,00

0,21

4,17

Sietejów

1,00

0,00

0,00

0,17

0,00

1,00

1,0

0,44

0,00

1,00

0,24

3,85

Powierzchnia lasów wskaźnik cząstkowy

Zanieczyszczenia
powietrza - emisja
liniowa

Tabela 9 Wskaźnik syntetyczny problemów techniczno-funkcjonalnych gminy Skalbmierz.

Skalbmierz

0,83

Baranów

x

x
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Szczekarzów

1,00

0,00

0,00

0,60

0,00

1,00

1,0

0,00

0,00

1,00

0,30

3,91

Topola

0,85

0,06

0,27

0,46

0,00

0,00

1,0

0,68

0,86

0,32

0,26

3,92

Tempoczów Rędziny

1,00

0,22

0,00

0,00

0,00

1,00

1,0

0,92

0,00

1,00

0,36

4,51

Tempoczów Kolonia

0,57

0,18

0,00

0,00

0,00

1,00

1,0

0,94

0,00

1,00

0,34

4,46

Zakrzów

0,97

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,0

0,50

0,00

1,00

0,36

3,86

Zakrzówek

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,0

0,62

0,00

1,00

0,00

3,62

x

Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.

x

sołectwa, dla których wskaźnik syntetyczny przekraczające medianę gminy
sytuacja kryzysowa
sytuacja zła
sytuacja umiarkowana
sytuacja dobra
sytuacja bardzo dobra
przekroczenia jakości środowiska
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Wskaźnik syntetyczny opisujący problemy środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne oraz techniczne
w gminie Skalbmierz pozwolił wskazać obszary najbardziej problemowe w tej sferze (im wyższy wskaźnik,
tym obszar bardziej zdegradowany).
Poniżej została zaprezentowana mapa z rozkładem sumarycznego wskaźnika problemów środowiskowych,
przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych na terenie Gminy Skalbmierz.

STOPIEŃ NASILENIA PROBLEMÓW
TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Rysunek 6 Rozkład przestrzenny wielkości wskaźnika syntetycznego oraz wskaźników
określających natężenie problemów środowiskowych, technicznych oraz
przestrzenno-funkcjonalnych na terenie gminy Skalbmierz.

Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.
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6. Identyfikacja obszarów zdegradowanych wraz z uzasadnieniem
Ostatni etap przeprowadzonej diagnozy to wskazanie obszarów zdegradowanych, które przede wszystkim
wykazują

kumulację

negatywnych

zjawisk

społeczno-gospodarczych

oraz

dodatkowo

w pozostałych analizowanych zjawiskach wykazują także nagromadzenie negatywnych cech (zjawiska
techniczne, funkcjonalno-przestrzenne i środowiskowe). Na podstawie uzyskanych wskaźników sum
standaryzowanych

dla

zakresu

społeczno-gospodarczego

oraz

środowiskowego,

przestrzenno-

funkcjonalnego oraz technicznego zidentyfikowano wskaźnik degradacji, będący sumą wcześniejszych.
Sumaryczny wskaźnik syntetyczny dla wszystkie sfer poszczególnych sołectw Gminy Skalbmierz wyniósł
8,35. Obszarem zdegradowanym zostały objęte te sołectwa, które w pierwszej kolejności są zdegradowane
pod względem strefy społeczno-gospodarczym, natomiast potwierdzenie tej diagnozy również znalazło się
w wyliczeniach wskaźnika syntetycznego dla strefy środowiskowej, technicznej oraz przestrzennofunkcjonalnej.
Poniższa tabela zawiera podsumowanie wskaźników syntetycznych dla poszczególnych stref.
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Tabela 10 Wskaźniki syntetyczne opisujące sytuację Gminy Skalbmierz z podziałem na sołectwa (opracowanie własne CDE)

Strefa społeczna

Strefa gospodarcza

Strefa środowiskowa

Skalbmierz

2,60

0,62

0,83

Strefa przestrzennofunkcjonalna
5,06

0,59

Wskaźnik
syntetyczny
9,70

Baranów

1,84

0,93

0,84

3,11

1,62

8,33

Bolowiec

2,00

1,00

0,88

2,73

1,20

7,81

Bełzów

4,53

0,95

0,93

3,76

1,03

11,20

Boszczynek

2,73

0,90

0,55

3,96

1,31

9,45

Drożejowice

4,86

0,48

0,19

2,99

1,73

10,24

Grodzonowice

1,47

0,80

0,47

2,86

1,99

7,60

Krępice

2,18

0,90

1,00

2,85

1,73

8,67

Kobylniki

2,23

0,90

0,67

3,10

1,60

8,50

Kózki

2,08

0,88

1,00

3,38

1,41

8,75

Małoszów

2,98

0,56

0,27

3,11

2,12

9,04

Przybenice

2,13

0,86

0,98

3,58

1,37

8,92

Podgaje

3,41

0,96

0,95

4,44

1,23

11,01

Rosiejów

2,17

0,84

0,02

3,05

1,22

7,31

Sielec Kolonia

2,06

0,62

0,00

3,31

2,00

7,99

Sielec Biskupi

1,62

0,96

0,96

3,44

1,20

8,18

Szarbia

3,48

0,75

0,85

2,97

1,21

9,26

Sietejów

1,62

0,97

1,00

2,61

1,24

7,43

Szczekarzów

2,00

0,98

1,00

2,60

1,30

7,88

Topola

3,08

0,00

0,85

2,48

1,44

7,84

Tempoczów Rędziny

2,13

0,55

1,00

3,15

1,36

8,19

Tempoczów Kolonia

2,42

0,93

0,57

3,12

1,34

8,37

Zakrzów

1,62

0,78

0,97

2,50

1,36

7,23

Zakrzówek

1,62

1,00

1,00

2,62

1,00

7,24
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Opierając się na tak przeprowadzonym postępowaniu badawczym możliwe było wyznaczenie sołectw, które
charakteryzują się koncentrację negatywnych zjawisk, tj. noszą znamiona obszaru zdegradowanego w
pierwszej kolejności społecznych, a następnie pozostałych. Są to następujące miejscowości: Skalbmierz,
Bełzów, Boszczynek, Drożejowice, Kobylniki, Małoszów, Podgaje, Szarbia, Tempoczów Kolonia.

Rysunek 7 Obszar zdegradowany w gminie Skalbmierz

Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.

7. Wskazanie obszaru rewitalizacji wraz z uzasadnieniem
Synteza wyników uzyskanych z przeprowadzonej diagnozy oraz badań ilościowych i jakościowych obecnej
sytuacji w gminie Skalbmierz doprowadziła do wyodrębnienia obszaru rewitalizacji na jej terenie,
cechującego się największą kumulacją negatywnych zjawisk i problemów, jak również znacznym
potencjałem rozwojowym. Obok kryterium wysokiego stopnia degradacji przy wyborze obszarów
rewitalizacji istotnym czynnikiem była identyfikacja możliwie szerokiego spektrum szansy realizacji
potencjalnych działań naprawczych, zarówno działań tak zwanych miękkich, jak i twardych, mogących także
oddziaływać w jak najszerszym zasięgu, stwarzając realną możliwość kreowania pozytywnych zmian.
Wyznaczono obszar rewitalizacji o łącznej powierzchni 4 km2 (tj. 4,65 % powierzchni gminy), zamieszkałe
przez 1200 osób (tj. 19,45 % populacji gminy Skalbmierz). Rysunek 8 prezentuje rozmieszczenie
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poszczególnych podobszarów rewitalizacji w układzie przestrzennym gminy oraz w odniesieniu do
wyznaczonych obszarów zdegradowanych.

Rysunek 8 Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w gminie Skalbmierz.

Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.
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Obszar rewitalizacji
Powierzchnia obszaru

Liczba ludności obszaru

2

4 km

1 200

Lokalizacja
Sołectwo Skalbmierz: teren przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz, budynek Urzędu przy ul.
Kościuszki 1, teren przy budynku ośrodku zdrowia oraz budynek ośrodka zdrowia przy ul. Ppor. Sokoła 19,
teren przy budynku szkoły podstawowej przy ul. Ppor. Sokoła 55, plac przy ul. Szkolnej oraz droga w ciągu ul.
5-go Sierpnia, teren kościoła i teren przy kościele parafialnym w Skalbmierzu, działki obejmujące teren
zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie sołectw Skalbmierz oraz Szarbia Zwierzyniecka

Obszar rewitalizacji zlokalizowany jest w centrum Gminy Skalbmierz. Stanowi on strefę działalności
usługowo-administracyjnej, spełniając najważniejsze funkcje, gromadząc przy tym największą ilość
różnego rodzaju patologii oraz negatywnych zjawisk społecznych. Patologie te prowadzą do kumulacji
problemów społeczno – gospodarczych oraz degradacji technicznej, wpływając tym samym na złe
działanie strefy przestrzenno-funkcjonalnej.
Sołectwo Skalbmierz ma unikatowy układ przestrzenny: zabytkowy ćwierćkolisty plac, który kiedyś
pełnił funkcję plac targowego, obecnie plac ten został całkowicie zazieleniony. Pod ścisłą ochroną
konserwatorską znajduje się tu zespół cmentarza parafialnego, zespół kościoła kolegiackiego
z dzwonnicą, bramą, cmentarzem, kościołem i ogrodzeniem oraz park, 11 domów, układ urbanistyczny
i budynek banku.
Obecnie obszar części miejski Gminy Skalbmierz jest w złym stanie technicznym. Szczególną uwagę
przykuwa zły stan elewacji wielu budynków w centrum Skalbmierza oraz braki w ich wyposażeniu, np.
brak platform dla ludzi niepełnosprawnych, czego potrzeba jest widoczna w ilości świadczeń
społecznych wydawanych z powodu niepełnosprawności i długotrwałej choroby, oraz parkingów,
ułatwiających poruszanie się po gminie. Innym problemem na terenie sołectwa Skalbmierz jest niska
estetyka oraz funkcjonalność przestrzeni publicznej – co zostało zgłoszone podczas ankietyzacji przez
mieszkańców Gminy – a odnosi się do takich miejsc jak Urząd Miast i Gminy, placówki szkolne, czy
placówki Służby Zdrowia. Ankietyzacja wykazała również braki w bazie rekreacyjno – sportowej.
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Obszar rewitalizacji obejmuje swoim zasięgiem teren Urzędu Miasta i Gminy oraz budynek Urzędu przy
ul. Kościuszki 1. Teren ten jest
niezagospodarowany

oraz

nieuporządkowany, brak jest
tam miejsc parkingowych oraz
wejścia

dla

osób

niepełnosprawnych,
znacznie

co

utrudnia

dostęp

mieszkańców do tak ważnego
miejsca jak Urząd Miasta i
Gminy.

Ponadto

elewacja

oraz

schody

budynku

wejściowe są w złym stanie
technicznym,

co

znacząco

obniża rangę ważności tego

miejsca.

Rysunek 9 Urząd Gminy i Miasta Skalbmierz (źródło: CDE Sp. z o.o.)

Obszar obejmuje również teren przy budynku ośrodka zdrowia oraz jego plac. Podobnie jak teren
Urzędu Miasta i Gminy, jest on niezagospodarowany oraz nieuporządkowany. Jednak największą
dysfunkcją tego miejsca jest brak parkingu co bardzo utrudnia korzystanie z usług medycznych.
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Rysunek 10 Ośrodek Zdrowa w Gminie Skalbmierz (źródło: CDE Sp. z o.o.)

Na terenie obszaru znajduje się również budynek szkoły podstawowej przy ul. Ppor. Sokoła 5, który nie
posiada miejsc parkingowych, co utrudnia korzystanie z tego miejsca, natomiast ogrodzenie budynku
jest w złym stanie technicznym, dając ograniczone poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
uczących się na jej terenie.
Obszar

rewitalizacji

obejmuje również działki,
na których położony jest
zbiornik retencyjny. Został
on oddany do użytku w
2005 r., natomiast jednak
prac

modernizacyjnych,

które

ułatwiłyby

korzystanie.
wschodniej

Od

jego
strony

zbiornika

znajduje

się

niezagospodarowany plac,
od

strony

północnej

znajduje się zaś porośnięta
trawą plaża piaszczysta.
Pozostały
Rysunek 11 Zbiornik wodny na terenie sołectwa Skalbmierz (źródło: CDE Sp. z o.o.)
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nieuporządkowany. Brak jest również ścieżki rowerowej od strony północnej, nieutwardzone są
również drogi wewnętrzne. Dodatkowo na rzece Szarbiówka w odległość 550 metrów od zbiornika
zamontowana jest zastawka, która piętrzy wodę do odpowiedniego wysokości i poprzez ujęcie
brzegowe znajdujące się przed zastawką kanałem PCV woda doprowadzana jest do zbiornika. Ciągłe
piętrzenie wody na zastawce powoduje, że grunty przylegające bezpośrednio do rzeki ulegają
degradacji na skutek wysokiego poziomu wód gruntowych.
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8. Wizja stanu gminy po przeprowadzeniu rewitalizacji
Wizja realizacji Programu Rewitalizacji to obraz oczekiwanego stanu gminy Skalbmierz oraz obszarów
zdegradowanych, jaki społeczność lokalna chciałaby osiągnąć po wdrożeniu Programu Rewitalizacji.
Dzięki analizie wewnętrznych potencjałów, zewnętrznych uwarunkowań oraz wyzwań i potrzeb
rozwojowych, które zidentyfikowane zostały na podstawie analizy sytuacji gminy i obszarów rewitalizacji
oraz partycypacji społecznej możliwe było sformułowania wizji rewitalizacji gminy Skalbmierz.

WIZJA:
Gmina Skalbmierz jest atrakcyjna do zamieszkania, posiadająca funkcjonalne, przyjazne oraz bezpieczne
przestrzenie publiczne, dzięki czemu mieszkańcy chętnie angażują się w życie lokalnej społeczności.

MISJA:
Poprawa jakości dostępu do podstawowych usług oferowanych przez Gminę i Miasto Skalbmierz, co prowadzi
do wzrostu atrakcyjności gminy.
Rewitalizacja wyznaczonych obszarów gminy Skalbmierz to proces, którego efektem będzie:


poprawa dostępu do podstawowych usług oferowanych przez Gminę dla lokalnej społeczności,



poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności w obrębie terenów obsługiwanych przez
Gminę,



zahamowanie degradacji terenów obejmujących grunty rolne na terenie Gminy Skalbmierz,



poprawa infrastruktury techniczno-użytkowej na terenie Gminy



wzmocnienie relacji między mieszkańcami, w szczególności w oparciu o wspólnie podejmowane
działania na rzecz wspólnoty lokalnej oraz swojej gminy,



aktywizacja mieszkańców pod kątem rozwoju kulturalnego, sportowego oraz wymiany umiejętności,
co prowadzi do głębokiej integracji,



nawiązanie współpracy z sektorem samorządowym, biznesowym, pozarządowym, parafiami
i nieformalnymi gremiami funkcjonującymi w sołectwach gminy,



podnoszenie poziomu aspiracji mieszkańców w wymiarze zawodowym, rodzinnym, osobistym,



wyrównywanie szans rozwoju mieszkańców, poszerzanie możliwości rozwijania swoich talentów bez
względu na wiek, sytuację ekonomiczną, poziom sprawności,



odbudowanie poczucia wartości grup mieszkańców, którzy obecnie są lub czują się marginalizowani,



wzbudzenie w mieszkańcach poczucia współodpowiedzialności za otaczającą przestrzeń i wspólne
dbanie o nią,



poprawa jakości środowiska,



stworzenie mechanizmów utrwalających samodzielność mieszkańców oraz rozwój wsi.
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9. Cele i kierunki działań
Wnikliwa analiza sytuacji w gminie Skalbmierz w wielu wymiarach, tj. społeczno-gospodarczym,
środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym umożliwiła określenie celów rewitalizacji
w gminie. Cele te ujęto w formie trzech celów głównych (strategicznych) oraz szeregu celów
szczegółowych, przy czym poszczególne cele szczegółowe, mimo że przyporządkowane są do danego celu
głównego, w pewnym sensie pozwolą realizować także pozostałe cele główne.
Tabela 11 Cele strategiczne i szczegółowe procesu rewitalizacji w gminie Skalbmierz.

Cele strategiczne

Cele szczegółowe

1 Zintegrowana
i zaangażowana
społeczność

2 Gmina funkcjonalna
technicznie

3 Przyjazna przestrzeń
i czyste środowisko

1.1 Promocja aktywnego trybu życia
1.2 Ograniczanie patologii społecznej i jej skutków
1.3 Pobudzenie integracji lokalnej
1.4 Przeciwdziałanie nierównościom społecznym i wykluczeniu
społecznemu
1.5 Rozwój aktywności społeczności lokalnej
1.6 Atrakcyjność gminy jako miejsca zamieszkania
1.7 Wzrost poziomu bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych
2.1 Poprawa stanu infrastruktury technicznej
2.2 Poprawa dostępu do podstawowych usług społecznych
2.3 Wzrost mobilność i bezpieczeństwa drogowego
2.4 Poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej
2.5 Uniknięcie dalszej degradacji gruntów rolnych
2.6 Poprawa dostępności wszystkich obszarów gminy
3.1 Estetyzacja przestrzeni publicznych
3.2 Poprawa dostępności terenów zielonych
3.3 Poprawa jakości powietrza
3.4 Zagospodarowanie niewykorzystanych przestrzeni o wysokim
potencjale
3.5 Poprawa efektywności energetycznej
3.6 Modernizacja wraz z poprawą dostępności obiektów użyteczności
publicznej
Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.

10.
Dla

osiągnięcia

zarysowanej

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne
wizji,

a

także

celów

rewitalizacji

obszarów gminy

Skalbmierz

w oparciu o identyfikację potrzeb społecznych, gospodarczych i przestrzennych, a także możliwości
inwestycyjnych, wyznaczono zbiór przedsięwzięć wdrożeniowych. Przeprowadzona diagnoza czynników i
zjawisk kryzysowych oraz analiza mocnych i słabych stron gminy i podobszarów rewitalizacji stała się
punktem wyjścia do określenia hierarchii potrzeb w zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Pierwszym
krokiem do podjęcia działań naprawczych w gminie powinno być uruchomienie projektów społecznych,
nakierowanych na podniesienie poziomu integracji mieszkańców i ich zaangażowanie w rozwój lokalny.
Rozpoczęcie działań rewitalizacyjnych od otwarcia procesu na lokalną społeczność i zaangażowanie ich
pomoże z sukcesem wdrożyć kolejne projekty, zarówno te „miękkie”, jak i „twarde”, skupione wokół
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przedsięwzięć remontowych i budowlanych, których realizacja wymaga stosunkowo długiego procesu
przygotowania oraz przeprowadzenia.
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne podzielono na dwie grupy. Pierwsza z nich obejmuje listę planowanych
podstawowych projektów rewitalizacyjnych, która zawiera podstawowe informacje na temat planowanych
projektów. Druga część stanowi uzupełnienie projektów rewitalizacyjnych, które są istotne z punktu
widzenia potrzeb obszaru rewitalizacji.

10.1. Część pierwsza – lista podstawowych zadań rewitalizacyjnych
W opisie przedsięwzięć uwzględniono:


nazwę projektu,



podmioty realizujące,



zakres zadań,



lokalizację/miejsce prowadzenia,



szacowaną wartość,



rezultaty,



sposób oceny i mierzenia rezultatów w odniesieniu do celów rewitalizacji.

Poniższa tabela ukazuje zbiór projektów rewitalizacji.
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Działka nr 61, obejmująca
budynek Urzędu Miasta i
Gminy Skalbmierz oraz
budynek Urzędu przy ul.
Kościuszki 1

2. Zagospodarowanie
terenu przy budynku
ośrodku zdrowia oraz
terenu budynku ośrodka
zdrowia przy ul. Ppor.
Sokoła 19

Działki nr 4, 5, 34, 30, 33,
obejmująca budynek
ośrodka zdrowia przy ul.
Ppor. Sokoła 19

3. Zagospodarowanie
terenu przy budynku
szkoły podstawowej przy
ul. Ppor. Sokoła 19

Działki nr 17, 16, 15, 13, 8,
obejmujące teren przy
budynku szkoły
podstawowej przy ul.
Ppor. Sokoła 55

4. Zagospodarowanie
placu szkolnego przy ul.
Szkolnej i drogi w ciągu ul.
5-go Sierpnia

Działki nr 469, 468, 758,
757, 429, 432, 935,
obejmujące plac szkolny
przy ul. Szkolnej oraz
budynki użyteczności
publicznej oraz
infrastruktura drogowa w
ciągu ul. 5-go Sierpnia

5. Zagospodarowanie
terenu wokół zbiornika

Działki nr 949/1, 949/2,
949/3, 950/1, 950/2,
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1.1 Promocja aktywnego trybu życia
1.2 Ograniczanie patologii społecznej i jej
skutków

Nazwa
wskaźnik/jednostka
pomiaru/wartość
docelowa

1. Zagospodarowanie
terenu przy budynku
Urzędu Miasta i Gminy
oraz budynku Urzędu przy
ul. Kościuszki 1

Rezultaty - odniesienie
do przyjętych celów

Szacowana wartość
projektu

Lokalizacja

Podmioty realizujące
Gmina
Skalbmierz,
partner
projektu Miejsko Gminny
Ośrodek
Kultury w
Skalbmierzu

Planowane zadania

1.

Rewitalizacja Miasta Skalbmierz
poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Lp.

Nazwa projektu

Tabela 12. Zbiór projektów rewitalizacji

1. Liczba zrewitalizowanych
obszarów/szt./5

1.3 Pobudzenie integracji lokalnej

2 700 000
zł

1.5 Rozwój aktywności społeczności
lokalnej
1.6 Atrakcyjność gminy jako miejsca
zamieszkania
1.7 Wzrost poziomu bezpieczeństwa w
przestrzeniach publicznych
2.1 Poprawa stanu infrastruktury
technicznej
2.2 Poprawa dostępu do podstawowych
usług społecznych
2.3 Wzrost mobilność i bezpieczeństwa
drogowego
2.4 Poprawa stanu technicznego
budynków użyteczności publicznej
2.5 Uniknięcie dalszej degradacji gruntów
rolnych
2.6 Poprawa dostępności wszystkich
obszarów gminy
3.1 Estetyzacja przestrzeni publicznych
3.2 Poprawa dostępności terenów

2. Powierzchnia
zrewitalizowanych
obszarów/ha/7,05

3. Liczba nowych
przedsiębiorstw
zlokalizowanych na
zrewitalizowanych
obszarach/szt./1

4. Ludność mieszkająca na
obszarach
zrewitalizowanych/osoby/38
1

5. Długość przebudowanych
dróg na obszarach objętych

Program Rewitalizacji dla Gminy Skalbmierz
obejmującego sołectwa
Skalbmierz oraz Szarbia
Zwierzyniecka

6. Promocja projektu impreza promocyjna dla
turystów, mieszkańców
całej Gminy oraz części
objętej rewitalizacją

948/1, 948/2, 948/3, 282,
940, 946, 942, 353, 385 w
sołectwie Skalbmierz oraz
522, 269/2, 638/2, 779 w
sołectwie Szarbia
Zwierzyniecka

zielonych

rewitalizacją/km/0,65

3.3 Poprawa jakości powietrza
3.4 Zagospodarowanie niewykorzystanych
przestrzeni o wysokim potencjale
3.5 Poprawa efektywności energetycznej

Gmina Skalbmierz

3.6 Modernizacja wraz z poprawą
dostępności obiektów użyteczności
publicznej

6. Przewidywana całkowita
liczba bezpośrednio
utworzonych nowych
etatów (EPC)/szt./1

1.3 Pobudzenie integracji lokalnej
2.1 Poprawa stanu infrastruktury
technicznej

Rewitalizacja kościoła
2
parafialnego w
.
Skalbmierzu

Gmina
Skalbmierz,
partner –
kościół
parafialny w
Skalbmierzu

2.2 Poprawa dostępu do
podstawowych usług społecznych
Remont podsadzki oraz
renowacja ołtarzy

Teren kościoła oraz teren
przy kościele parafialnym
w Skalbmierzu – działka nr
106 – Skalbmierz, obręb 3

800 000 zł

3.1 Estetyzacja przestrzeni
publicznych
3.4 Zagospodarowanie
niewykorzystanych przestrzeni o
wysokim potencjale

1. Liczba zrewitalizowanych
obszarów/szt./1
2. Powierzchnia
zrewitalizowanych
obszarów/ha/1,15

3.6 Modernizacja wraz z poprawą
dostępności obiektów użyteczności
publicznej

Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.
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3.2. Część druga – lista projektów uzupełniających

Tabela 13 Lista projektów uzupełniających dla Gminy Skalbmierz (opracowanie własne CDE Sp. z o.o.)

Punkty opiekuna
dziennego dla dzieci
od 1 do 3 roku życia

Częstym problemem rodziców jest godzenie pracy zawodowej ze
sprawowaniem opieki nad dziećmi. Stworzenie punktów dziennego opiekuna
poprawi dostęp do usługi opieki nad dziećmi do lat 3, ponadto przyczyni się
do zmniejszenia bezrobocia na terenie Gminy.

Aktywizacja
społeczności lokalnej

Zadanie polega na organizowaniu cyklicznych imprez sportowych,
kulturalnych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i regionalnym w celu
przyciągnięcia turystów, przedsiębiorców na teren gminy. Imprezy mają
przyczyniać się do promocji gminy. Ponadto imprezy mają być rozrywką dla
turystów, mieszkańców, przedsiębiorców oraz mają stanowić element
integracji wspólnoty lokalnej

Inkubator
przedsiębiorczości
społecznej

Jednostka świadcząca usługi doradcze, szkoleniowe, a także zaplecze
infrastrukturalne podmiotom ekonomii społecznej oraz instytucjom i osobom
działającym na rzecz społeczności i ekonomii społecznej.

Aktywizacja
zawodowa
Aktywizacja
społeczności lokalnej

Pobudzanie aktywności zawodowej mieszkańców, przede wszystkim poprzez
wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw
społecznych i spółdzielni socjalnych.
Bank czasu - Mieszkańcy deklarują swoje umiejętności, które mogą świadczyć
na rzecz innych osób, w zamian otrzymując godziny do wykorzystania na
otrzymanie pomocy od innych mieszkańców.
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CZĘŚĆ II – WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ
REWITALIZACYJNYCH
1. Mechanizmy integrowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Program Rewitalizacji Gminy Skalbmierz zawiera zestaw działań, pozwalających ożywić gminę w sposób
kompleksowy, holistycznie podchodząc do jej rozwoju: z uwzględnieniem wszystkich trzech filarów
zrównoważonego rozwoju, tj. społecznego, gospodarczego i środowiskowego. W związku z tym
zdefiniowano cele oraz szereg działań, których wykonanie pomoże te cele osiągnąć. Projekty te
charakteryzują się złożonością, co przede wszystkim dotyczy przedsięwzięć „miękkich”, aktywizujących
społeczność lokalną, które swoje odzwierciedlenie mają także w kwestiach środowiskowego i
ekonomicznego rozwoju gminy Skalbmierz.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 program
rewitalizacji charakteryzuje się komplementarnością w kilku płaszczyznach.

1.1 Komplementarność przestrzenna
Wyznaczone projekty rewitalizacyjne skupiają się na obszarze rewitalizacji i są z nim ściśle powiązane. Są
one odpowiedzią na główne problemy dla danego regionu, które zostały wskazane dzięki przeprowadzonej
diagnozie. Dzięki ich realizacji pozytywne skutki widoczne będą na całym obszarze, ponieważ kilka z nich
dotyczy działań podejmowanych dla miejsc lub obiektów użyteczności publicznej, przez co korzystać z nich
będą mogli mieszkańcy obszaru, całej Gminy jak i regionu.

1.2. Komplementarność problemowa
Współgranie projektów pod względem komplementarności problemowej sprowadza się do analizy pod
kątem ich wzajemnego dopełniania. W Programie zasada ta jest realizowana poprzez organizowanie działań
o charakterze społecznym, technicznym, przestrzenno-funkconalnym czy środowiskowym. Działania
społeczne będą dotyczyły rozwijania aktywnych form integracji społecznej czy prowadzenia działań
integracyjnych, edukacyjnych i

kulturalnych w zmodernizowanych obiektach użyteczności publicznej.

Modernizacja obiektów publicznych jak i mieszkalnych wpisze się w aspekty infrastrukturalne, ale także
przestrzenne (np. uporządkowanie otoczenia) czy środowiskowe. W tym aspekcie komplementarności
ważne jest precyzyjne określenie pożądanych efektów rewitalizacji. Każdy projekt posiada zatem wskazane
rezultaty wynikające z jego realizacji.

1.3. Komplementarność proceduralno - instytucjonalna
Wśród struktur, które biorą udział w realizacji Programu można wyróżnić podmioty wykonawcze - jednostki
realizujące poszczególne zadania oraz podmioty zarządzające - jednostki nadzorujące oraz koordynujące
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wdrożenie programu, a przy tym prowadzące monitoring i ocenę programu. Monitoring realizacji Programu
Rewitalizacji będzie prowadzony w wydziałach Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w zakresie realizacji
poszczególnych projektów natomiast monitoring całości procesu będzie należał do powołanego Komitetu
Rewitalizacji. Działaniami społecznymi mogą zajmować się ośrodki pomocy społecznej czy odpowiednie
wydziały (referaty) Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz. Określenie odpowiednich instrumentów zarządzania,
wdrażania i monitoringu opisane w kolejnych rozdziałach Programu jest konieczne do pełnego
wykorzystania narzędzi finansowych i instytucjonalnych.

1.4. Komplementarność międzyokresowa
Zaplanowanie sposobu wspierania procesów rewitalizacji w ramach polityki spójności 2014-2020 jest
dokonywane na podstawie analizy i oceny oraz sformułowanych wniosków na temat dotychczasowego
sposobu wspierania procesów rewitalizacji, jego skuteczności, osiągnięć i problemów wdrażania projektów
i programów rewitalizacji w województwie (analizę przeprowadza IZ RPO).

1.5. Komplementarność źródeł finansowania
Projekty rewitalizacyjne opierają się na konieczności umiejętnego uzupełniania i łączenia wsparcia ze
środków EFRR, EFS i FS z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania.

2. Instrumenty finansowania Programu Rewitalizacji
Realizacja oraz powodzenie zamierzeń zawartych w Programie Rewitalizacji jest uzależnione od wielu
czynników, m.in. zaangażowania i sprawności administracji samorządowej czy aktywności społeczności
rewitalizowanego obszaru.
Bardzo ważnym elementem jest wysokość środków przeznaczonych na realizację projektów
rewitalizacyjnych. Realizacja PR uzależniona jest zatem w dużej mierze od wysokości pozyskanych środków,
zarówno krajowych publicznych i prywatnych oraz z funduszy strukturalnych.
Poniższe schematy przedstawiają źródła finansowania działań rewitalizacyjnych.
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Rysunek 12. Źródła finansowania działań rewitalizacyjnych ze środków publicznych

Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.

Finansowanie działań w ramach Narodowego Planu Rewitalizacji będzie pochodzić z następujących źródeł,
dedykowanych w całości lub częściowo celom rewitalizacji:
a) Publicznych wspólnotowych (Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych: EFRR, EFS
i Funduszu Spójności, w ramach programów regionalnych i krajowych, w tym także sukcesywne zasilanie
środkami pochodzącymi ze spłaty pożyczek udzielonych w ramach instrumentu Jessica).
Przyjmując, że na wsparcie rewitalizacji zostanie przeznaczona część środków w ramach określonych
priorytetów inwestycyjnych (w zależności od charakteru priorytetu), szacunkowo w poszczególnych
obszarach wsparcia na NPR zostaną wydatkowane kwoty:


technologie informacyjno-komunikacyjne (wsparcie jako element szerszych,



przedsięwzięć na rewitalizowanych obszarach) – ok. 200 mln EUR,



gospodarka niskoemisyjna – ok. 1,7 mld EUR,



środowisko i kultura – ok. 600 mln EUR,
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transport – ok. 300 mln EUR,



rynek pracy i przedsiębiorczość – ok. 2 mld EUR,



włączenie społeczne, w tym dostęp do usług publicznych – ok. 2 mld EUR,



edukacja – ok. 200 mln EUR.

Powyższe kwoty mają charakter indykatywny, biorąc pod uwagę fakt, iż negocjacje programów krajowych i
regionalnych nie zakończyły się. Niemniej jednak, zsumowanie powyższych szacunków przewyższa kwotę
25 mld zł.
b) Publicznych krajowych – istniejących instrumentów i źródeł (poprzez terytorialne profilowanie –
ukierunkowywanie na obszary zdegradowane istniejących instrumentów różnych polityk dotyczących m.in.
wykluczenia społecznego, edukacji, infrastruktury, środowiska, kultury, zabytków, mieszkalnictwa itd.) oraz
sukcesywnie tworzonych nowych (w tym obejmujących instrumenty inżynierii finansowej). Wolumen
środków i identyfikacja źródeł określane będą w ramach prac i uzgodnień międzyresortowych
indywidualnie dla poszczególnych instrumentów.
c) Prywatnych, m.in. poprzez tworzenie zachęt do inwestowania na obszarach zdegradowanych oraz
poprzez upowszechnianie formuły PPP.
Dla zwiększania skali działań rewitalizacyjnych rozbudowywana będzie oferta instrumentów finansowych
(zwrotnych). Dlatego w projektowaniu zasad instrumentów zwrotnych w nowej perspektywie budżetowej
będzie kładziony akcent na możliwość szerokiego zastosowania ich na rzecz działań rewitalizacyjnych.

Finansowanie ze środków UE – Wytyczne w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Perspektywa
finansowa 2014-2020.
Umowa Partnerstwa, przyjęta przez Komisję Europejską 23 maja 2014 r. zidentyfikowała gminy oraz miasta
i dzielnice miast wymagające rewitalizacji jako jedne z pięciu obszarów strategicznej interwencji
wymagające kompleksowych, zintegrowanych działań społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Tym
samym, fundusze unijne (zwłaszcza EFS i EFRR) będą stanowiły jedno z podstawowych źródeł finansowania
działań rewitalizacyjnych w kwocie niemniejszej niż 25 mld zł. Środki te przewidziane są głównie ramach
regionalnych programów operacyjnych, a dodatkowo także w ramach programów krajowych: Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska
Cyfrowa.

76

Program Rewitalizacji dla Gminy Skalbmierz
Priorytety inwestycyjne bezpośrednio związane z rewitalizacją w ramach krajowych programów
operacyjnych.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
• 4iii Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania
odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze
mieszkaniowym;
• 4v Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla
obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań
adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu;
• 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego;
• 6iv (6e) Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego,
rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów
powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz propagowania;
• 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego,
regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia
społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia
z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych działań służących zmniejszaniu
hałasu.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
• 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą
się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych
wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
• 2a Poszerzanie zakresu dostępności łączy szerokopasmowych oraz wprowadzanie szybkich sieci
internetowych oraz wspieranie nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej;
• 2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i ezdrowia.
W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 możliwe będzie wsparcie procesu
przygotowania i wdrażania rewitalizacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych. Wsparcie
procesu przygotowania i wdrażania rewitalizacji może mieć następujący charakter:
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a. wsparcia procesu programowania rewitalizacji poprzez wsparcie procesu przygotowania
programów rewitalizacji jako podstawy prowadzenia rewitalizacji, w tym identyfikacji projektów
rewitalizacyjnych, które po spełnieniu warunków nałożonych przez programy operacyjne mogą
starać się o dofinasowanie lub preferencje w dofinasowaniu środkami UE;
b. Wsparcia procesu przygotowywania do realizacji niektórych projektów rewitalizacyjnych ze
względu na ich znaczenie lub charakter.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Priorytet inwestycyjny 9b wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich
społeczności na obszarach miejskich i wiejskich
Realizacja celów priorytetu inwestycyjnego nastąpi poprzez kompleksowe rozwiązywanie istotnych
problemów społecznych na terenach zdegradowanych poprzez nadawanie i przywracanie funkcji
gospodarczych, edukacyjnych, rekreacyjnych, społecznych, w tym projekty z zakresu rekultywacji
terenów zdegradowanych. Inwestycje infrastrukturalne w ramach interwencji nakierowane będą na
działania, których wynikiem będzie rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych.
Rezultatem przedmiotowej interwencji będzie poprawa estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej
oraz znaczne podniesienie atrakcyjności miast. Rewitalizacja powinna prezentować podejście
polegające na zastosowaniu zespołu działań prowadzonych kompleksowo, wielowymiarowo,
skoordynowanych i skoncentrowanych tematycznie i terytorialnie w celu osiągnięcia założonych
przemian na obszarach kryzysowych, zmiany zachodzące powinny mieć bezpośredni wpływ na
społeczność lokalną zamieszkałą na obszarach poddanych rewitalizacji. W ramach priorytetu wsparcie
będzie udzielane projektom wynikających z Lokalnych Planów/Programów Rewitalizacji, zatem
działania rewitalizacyjne obszarów zdegradowanych powinny być elementem całościowej wizji
rozwoju miasta. Interwencje zaplanowane w ramach priorytetu inwestycyjnego powinny mieć, jak
zostało podkreślone w UP, charakter kompleksowy i zintegrowany. Dlatego współfinansowane
działania powinny wskazywać wyraźną komplementarność z inwestycjami w ramach EFS i powinny być
powiązane z integracja społeczną, zmniejszeniem ubóstwa oraz prowadzić do zwiększenia szans
zatrudnienia (zgodnie z procesem integracji w społeczeństwie i de-instytucjonalizacji).
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2.1 Plan finansowy PR
Program Rewitalizacji dla Gminy Skalbmierz przewiduje zadania w ramach dwóch grup: podstawowe
projekty rewitalizacyjne jak i pozostałe przedsięwzięcia. Poniższe tabele zawierają indykatywny plan
finansowy, obejmujący wszystkie zidentyfikowane działania w ramach obu grup.

PODSTAWOWE PROJEKTY REWITALIZACYJNE
Tabela 14 Finansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Lp.

Nazwa projektu

1.

2.

Lokalizacja

Szacowana
wartość
projektu [PLN]

Termin
realizacji

Źródła finansowania

Rewitalizacja miasta
Skalbmierz poprzez
zagospodarowanie
przestrzeni publicznej

Miasto Skalbmierz

2 700 000

2017-2018

RPO WS (do 85% kosztów
kwalifikowalnych – 2 295 000,00
PLN), Budżet Gminy (15%
kosztów kwalifikowalnych –
405 000,00 PLN)

Rewitalizacja kościoła
parafialnego w
Skalbmierzu

Teren kościoła oraz
teren przy kościele
parafialnym w
Skalbmierzu – działka
nr 106 – Skalbmierz,
obręb 3

800 000

2017 2023

RPO WŚ, Budżet Gminy

Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.

3. Partycypacja społeczna
Istotnym aspektem rewitalizacji jest partycypacja społeczna. Aktywizacja i udział mieszkańców oraz
włączenie, organizacja i formowanie miejscowej sieci interesariuszy w danym obszarze są warunkami
koniecznymi powodzenia długofalowego rozwoju obszarów kryzysowych oraz wyprowadzenia ich
z tego stanu.
Partycypacja społeczna prowadzona w ramach niniejszego Programu Rewitalizacji obejmuje przygotowanie,
prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób, który zapewni aktywny udział mieszkańców gminy Skalbmierz i
interesariuszy, w tym prowadzenie konsultacji społecznych.
Działania partycypacyjne, które mają za zadanie włączyć społeczność lokalną w tworzenie Programu,
w szczególności polegają na:


poznaniu oczekiwań i potrzeb interesariuszy, a także dążeniu do spójności planowanych działań z
tymi potrzebami i oczekiwaniami;
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prowadzeniu działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie rewitalizacji, skierowanych do
interesariuszy, w tym o celach, zasadach i procesie przebiegu rewitalizacji – obejmuje działania
informacyjne Urzędu Gminy Skalbmierz za pośrednictwem m.in. strony internetowej;



inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań, których zadaniem jest rozwijanie dialogu pomiędzy
interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji,



zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji –
poprzez konsultację diagnozy, zadań i całego dokumentu;



wspieraniu inicjatyw mających na celu zwiększanie udziału interesariuszy w przygotowaniu
i realizacji Programu Rewitalizacji – poprzez konsultację diagnozy, zadań i całego dokumentu, a
także okresowe konsultacje nowych zadań;



zapewnieniu w przygotowaniu, prowadzeniu i ocenie rewitalizacji możliwości wypowiedzenia się
przez interesariuszy – poprzez okresowe konsultacje nowych zadań.

ETAP I
Na etapie I etapu prac, tj. pozyskaniu niezbędnych danych Programu Rewitalizacji dla Gminy Skalbmierz
poinformowano beneficjentów o rozpoczęciu procesu tworzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy
Skalbmierz. Na podstawie uzyskanych danych opracowana został Projekt Programu Rewitalizacji dla
Gminy Skalbmierz wraz ze wskazaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, która została
poddana konsultacjom społecznym prowadzonym przez Burmistrza Skalbmierza. O rozpoczęciu
konsultacji społecznych Burmistrz Skalbmierza poinformował mieszkańców poprzez informację na
stronie internetowej Gminy Skalbmierz. Termin na składanie uwag wynosił 14 dni, licząc od dnia
powiadomienia. Konsultacjom poddano: projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Skalbmierz.
Dodatkowo na tym etapie działała internetowa ankieta, dzięki której mieszkańcy oraz inni
interesariusze PR dla Gminy Skalbmierz, mogli przekazać swoją opinię na temat sytuacji na terenie
Gminy oraz wykazać swoją wizję Gminy po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji.
Następnie w poinformowano wszystkie grupy interesariuszy o możliwości zgłaszania projektów
rewitalizacyjnych. Informacja wraz z formularzem zgłaszania działań została udostępniona na stronie
internetowej Gminy Skalbmierz. Dodatkowo odbyło się spotkanie konsultacyjne, które obejmowało
następujące formy: zbieranie uwag ustnych oraz warsztaty.
Po zakończeniu konsultacji społecznych zostanie sporządzony został Raport podsumowujący z
konsultacji społecznych I - Gmina Skalbmierz, który zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji
Publicznej.
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ETAP II
Drugi etap, tj. przyjęcie przez Radę Miejską Programu Rewitalizacji dla Gminy Skalbmierz.

ETAP III
Najważniejszym etapem jest wdrażanie Programu Rewitalizacji. Udział interesariuszy w procesie
tworzenia PR nie kończy się wraz z przyjęciem dokumentu uchwałą Rady Miejskiej. Ważne jest aby na
etapie realizacji zapisów PR zapewnić interesariuszom zewnętrznym aktywny udział w konsultacjach
projektów. Zaleca się przygotowanie ankiet satysfakcji, aby móc poznać opinie mieszkańców na temat
realizowanych projektów oraz aby ocenić czy prowadzone działania przynoszą założony skutek. Stała
współpraca z interesariuszami wewnętrznymi pozwoli systematycznie monitorować sytuację
społeczno-gospodarczą Gminy, tak aby w razie potrzeby możliwa była aktualizacja zapisów PR.

4. System wdrażania i monitorowania PR Gminy Skalbmierz
Program Rewitalizacji jest dokumentem, który określa cele i plany działań na kilka lat, dlatego ważnym
elementem decydującym o skuteczności realizacji jego założeń jest skuteczny i zintegrowany system
wdrażania. Pierwszym etapem wdrożenia Programu Rewitalizacji Gminy Skalbmierz będzie przyjęcie
Programu stosowną uchwałą Rady Gminy w Skalbmierzu. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) projekt niniejszego dokumentu
powinien zostać skonsultowany z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w celu ustalenia
konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wśród struktur organizacyjnych, które biorą udział w realizacji Programu Rewitalizacji, wymienić należy dwa
typy podmiotów:
 podmioty wykonawcze – jednostki realizujące poszczególne zadania,
 podmioty zarządzające – jednostki nadzorujące oraz koordynujące wdrożenie programu,
a przy tym prowadzące monitoring i ocenę programu.
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Rysunek 13. System wdrażania Programu Rewitalizacji dla Gminy Skalbmierz
Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.

Jednocześnie, wdrażając Program rewitalizacji należy przede wszystkim oprzeć działania na zasadach
zrównoważonego rozwoju, w tym na dialogu społecznym, otwierającym możliwość współzarządzania
procesami rewitalizacji. Interesariuszami implementacji przedsięwzięć rewitalizacji są wszelkie osoby,
których projekty te dotyczą. Z uwagi na różnorodność interesariuszy, kluczowym jest umiejętne
prowadzenie dialogu, zbudowanie sieci partnerstwa na rzecz rozwoju gminy, wspólne podejmowanie
przedsięwzięć poprzez wymianę pomysłów, a także konsensualne współdziałanie. Z uwagi na otwartość
niniejszego PR podlegać on będzie aktualizacji w oparciu o zasadę partnerstwa, włączając do współpracy
szereg interesariuszy, do których należą: mieszkańcy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy, a także inne
grupy i podmioty społeczno-gospodarcze. Najwyższe stopnie partycypacji społecznej, jakimi są kontrola
obywatelska i współdecydowanie to mechanizmy zapewniające głęboką partycypację zainteresowanych
osób. Udział mieszkańców w procesach decyzyjnych jest dominujący, co przyczynia się do szerokiego
uspołecznienia podejmowanych decyzji i rozwiązań wybieranych w drodze dialogu. Wówczas podejmowane
w gminie Skalbmierz przedsięwzięcia rewitalizacyjne pomogą osiągnąć zamierzone cele, dzięki
dopasowaniu do potrzeb grup społecznych i stałej współpracy w zakresie podejmowanych inicjatyw,
mających na celu poprawę jakości życia w skali całej gminy.
Jednym z głównych zadań Programu Rewitalizacji Gminy Skalbmierz jest powołanie do funkcjonowania
Zespołu Rewitalizacji, który będzie odpowiedzialny za koordynowanie i zarządzanie rewitalizacją w ramach
struktur Urzędu Gminy Skalbmierz. W skład Zespołu wchodzić będą: urzędnicy i kierownicy jednostek
organizacyjnych gminy, a także sołtysi i organizacje pozarządowe z podobszarów rewitalizacji. Zadaniem
tego zespołu będzie podjęcie następujących działań:
82

Program Rewitalizacji dla Gminy Skalbmierz


koordynacja wdrażania zaplanowanych działań,



utworzenie sieci współpracy interesariuszy rewitalizacji,



pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym składanie wniosków, a także zapewnienie środków w
budżecie gminy,



monitoring i ewaluacja implementacji zapisów Programu Rewitalizacji.

Za realizację Programu Rewitalizacji odpowiada Burmistrz Gminy i Miasta Skalbmierz.
Ponadto, w ramach wdrażania Programu Rewitalizacji należy monitorować zgodność jego realizacji
z dokumentami w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym:
a) ewentualnych konieczności zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy,
b) ewentualnych konieczności zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Proces monitorowania PR jest jednym z kluczowych elementów procesu zarządzania

Programem

Rewitalizacji. Celem monitoringu jest prawidłowa i efektywna realizacja założeń PR, dostarczenie informacji
na temat rzeczowego i finansowego stopnia zrealizowania projektów rewitalizacyjnych oraz ocenę tego
procesu, a także określenie występujących trudności lub niezgodności.
Zespół Rewitalizacji będzie odbywać coroczne spotkania, na których w drodze konsensusu lub zwykłą
większością głosów przyjmie raport monitorujący wykonanie zapisów Programu Rewitalizacji Gminy
Skalbmierz. Wówczas badane będą wskaźniki projektu i/lub wskaźniki o charakterze statystycznym, które
wykorzystano do diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych w gminie. Spotkanie Zespołu każdorazowo
odbędzie się nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku, licząc od roku od uchwalenia PR.
Do opracowania Raportu każdorazowo zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w postaci zbierania
uwag w formie elektronicznej, papierowej i ustnej. Działalność Zespołu Rewitalizacji oraz towarzyszące
temu konsultacje pozwolą również na możliwie szybkie reagowanie na zmiany oraz bariery w procesie
wdrażania zapisów PR, dzięki czemu dokument ten będzie elastyczny i dopasowywany do bieżącej sytuacji.
Efektywne przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych w gminie Skalbmierz będzie polegało na
monitorowaniu wydatków oraz efektów rzeczowych przedsięwzięć. Monitorowanie powinno obejmować
następujące

etapy:

zbieranie,

raportowanie

i

interpretowanie

danych,

opisując

postęp

i efekty realizowanego dokumentu. Monitoring rzeczowy będzie polegał na pozyskiwaniu informacji
o

postępach

w realizacji zaplanowanych

działań,

przedstawi efekty

realizacji przedsięwzięć

rewitalizacyjnych, a także zapewni zgodność z założeniami Programu. Monitoring finansowy umożliwi
kontrolę nad finansowymi aspektami inwestycji, będzie podstawą do oceny sprawności wydatkowania
środków. Ponadto monitoring finansowy będzie oferował pomoc interesariuszom rewitalizacji w uzyskaniu
informacji dotyczących możliwych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.
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Stopień wdrażania oraz postępy w realizacji konkretnych projektów powinny być monitorowane
za pomocą karty monitoringowej projektu. Przedstawiony poniżej wzór karty oceny projektów powinien
zostać wypełniony przez poszczególne podmioty wykonawcze po zakończeniu realizacji projektu. Dzięki
takim kartom możliwe będzie monitorowanie rezultatu z perspektywy pojedynczej inwestycji, co umożliwi
opisanie i porównanie efektów w sposób przejrzysty i jednoznaczny. Posiadając karty monitoringu
projektów już zrealizowanych inwestycji, będzie możliwa ocena ich skuteczności. Ponadto będzie możliwe
oszacowanie zagrożeń oraz szans inwestycji o podobnym charakterze. Wszystko to w następnych latach
procesu rewitalizacji będzie stanowić doskonały punkt odniesienia do przeprowadzenia monitoringu.
Dodatkowo, zaleca się organizację spotkań z mieszkańcami, na których możliwe będzie przeprowadzenie
otwartej debaty na temat przebiegu prowadzonych przedsięwzięć. Pozwoli to na bezpośrednie włączenie
lokalnej społeczności w proces monitoringu PR.
Ważnym elementem raportu monitoringowego będzie zestawienie wskaźników realizacji programu
rewitalizacji, które pozwolą na określenie efektów rzeczowych realizacji projektów. Tabela 15 przedstawia
te wskaźniki.
Tabela 15 Wskaźniki realizacji PR.

Wskaźniki realizacji programu rewitalizacji
Typ wskaźnika

Źródło danych

Liczba zrewitalizowanych obszarów [szt.]
Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów [ha]
Liczba nowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na zrewitalizowanych
obszarach [szt.]

Urząd Gminy Skalbmierz
oraz realizatorzy projektów

Ludność mieszkająca na zrewitalizowanych obszarach [osoby]
Długość przebudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją [km]
Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy
[szt.]
Źródło Opracowanie CDE Sp. z o.o.
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Tabela 16 Wzór karty monitoringu projektu PR.

Nazwa projektu
Opis realizowanych zadań w roku
sprawozdawczym
Podmiot realizujący projekt
Partnerzy realizacji projektu uczestniczący
w zadaniach w danym roku (Zaangażowani
interesariusze)
Sposób włączenia interesariuszy
Wartość wskaźników produktu:
Data rozpoczęcia realizacji:
Data zakończenia realizacji:
Planowane nakłady finansowe na realizację
projektu w trakcie roku

własne

zewnętrzne

Całkowite poniesione nakłady finansowe na
realizację projektu:
Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu:
Propozycje działań minimalizujących ryzyka:
Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.

Ocena wszystkich projektów i zadań rewitalizacyjnych zostanie dokonana przy współudziale wszystkich
interesariuszy rewitalizacji, a także w oparciu o przygotowanie końcowej, kompleksowej oceny efektów
realizacji, która będzie brała pod uwagę 5 kryteriów ewaluacyjnych:
1

SKUTECZNOŚĆ – kryterium, które pozwala ocenić w jakim stopniu zostały osiągnięte cele
dokumentu opracowane na etapie planowania,

2

EFEKTYWNOŚĆ – kryterium, które pozwala ocenić stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych
efektów, czyli określić poziom „ekonomiczności” zrealizowanych projektów,

3

UŻYTECZNOŚĆ – kryterium, które pozwala ocenić do jakiego stopnia oddziaływanie Programu
odpowiada zdiagnozowanym potrzebom grupy docelowej,

4

TRAFNOŚĆ – kryterium, które pozwala ocenić do jakiego stopnia cele określone w Programie
odpowiadają potrzebom wskazanym w odniesieniu do obszaru rewitalizowanego,

5

TRWAŁOŚĆ – kryterium, które pozwala ocenić w jakim stopniu pozytywne zmiany wywołane
oddziaływaniem Programu będą nadal widoczne po zakończeniu jego realizacji.
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CZĘŚĆ III – POWIĄZANIA PROGRAMU
Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI
I PLANISTYCZNYMI GMINY
Źródła prawa na szczeblu międzynarodowym oraz Unii Europejskiej
Rewitalizacja gmin jest postrzegana na polu międzynarodowym jako jedno z kluczowych działań
zmierzających do zrównoważonego rozwoju, postrzeganego jako rozwój społeczny, gospodarczy,
przestrzenny i techniczny, który ma na celu wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego zdegradowanych
obszarów.

Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich
„Karta Lipska…” jest dokumentem państw członkowskich, który został opracowany przy szerokim i
przejrzystym udziale zainteresowanych stron. W ramach Karty wyznaczono II kluczowe cele:

Wykorzystanie na większą
skalę zintegrowanego
podejścia do polityki rozwoju
miejskiego

Zwrócenie szczególnej
uwagi na najuboższe
dzielnice w kontekście
miasta jako całości

Realizacja strategii podnoszenia jakości
środowiska fizycznego

Tworzenie
i zapewnianie przestrzeni
publicznych wysokiej
jakości

Wzmocnienie gospodarki
lokalnej i lokalnej polityki
rynku pracy

Modernizacja sieci
infrastruktury i poprawa
wydajności
energetycznej

Aktywna polityka
edukacji i szkoleń dla
dzieci i młodzieży

Aktywna polityka
innowacyjna i
edukacyjna

W ramach polityki zintegrowanego rozwoju gmin ważne są przede wszystkim następujące działania:
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 tworzenie i zapewnianie wysokiej jakości przestrzenni publicznych (wysoki standard środowiska
życia

–

„Kultury

budowlanej”

–

Baukultur

–

na

obszarze

całej

Gminy

i jej otoczenia);
 poprawa efektywności energetycznej;
 aktywna polityka innowacyjna i edukacyjna (tworzenie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
szkolnej

oraz

tworzenie

związków

pomiędzy

przemysłem

i

przedsiębiorcami

a społecznością naukową).
Należy zwrócić szczególną uwagę na najuboższe/zdegradowane dzielnice gmin. Należy przeciwdziałać
różnicom społeczno-gospodarczym występującym w obrębie jednej gminy – zapobiegać wykluczeniu
społecznemu, wysokiemu bezrobociu i niskiej jakości środowiska. W ramach polityki zintegrowanego
rozwoju miast ważne jest w tym aspekcie:
 realizacja strategii podnoszenia jakości środowiska fizycznego (w tym poprawa wyglądu, warunków
fizycznych oraz efektywności energetycznej budynków);
 wzmacnianie gospodarki lokalnej i prowadzenie lokalnej polityki rynku pracy dostosowanej do
potrzeb mieszkańców – poprzez oferowanie szkoleń dostosowanych do zapotrzebowania,
ułatwianie zakładania firm, promowanie gospodarki społecznej;

Europa 2020- Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu
Dokument jest dziesięcioletnią strategią Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia, zapoczątkowaną w 2010 r. Ma ona na celu nie tylko rozwiązanie problemów wynikających z
kryzysu. Strategia ta ma również pomóc nam skorygować niedociągnięcia europejskiego modelu wzrostu
gospodarczego i stworzyć warunki, dzięki którym będzie on bardziej służył zrównoważonemu i
sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi.1
Ustalono pięć nadrzędnych celów, które UE ma osiągnąć do 2020 roku. Obejmują one zatrudnienie,
badania i rozwój, klimat i energię, edukację, integrację społeczną i walkę z ubóstwem. Priorytet wraz
z celami, bezpośrednio związanymi z procesem rewitalizacji został zawarte poniżej.
Priorytet III. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki o wysokim poziomie
zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

Ponadto, wpływa na osiągnięcie 3 z 5 celów głównych:

1

Dokument „Europa 2020” http://ec.europa.eu/
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CEL 1 Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75% wśród kobiet i mężczyzn w wieku 20-64 lata.
CEL 4 Podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez dążenie do zmniejszenia odsetka osób zbyt
wcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz poprzez zwiększenie do co najmniej 40% osób w wieku 3034 lat mających wykształcenie wyższe lub równoważne.
CEL 5 Wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza przez ograniczanie ubóstwa, mając na celu
wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego co najmniej 20 mln obywateli.

Źródła prawa na szczeblu krajowym
Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju
Dokument ten wyznacza trzy cele strategiczne, najistotniejszym z punktu widzenia Programu Rewitalizacji
jest2:
 obszar konkurencyjności i innowacyjności gospodarki(modernizacji), który jest nastawiony na
zbudowanie
o

wzrost

nowych
KI

(wzrost

przewag
kapitału

konkurencyjnych

ludzkiego,

społecznego,

Polski

relacyjnego,

opartych
strukturalnego)

i wykorzystanie impetu cyfrowego, co daje w efekcie większą konkurencyjność.
 obszar równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski:
o

Rozwój regionalny: Cel 8 Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia
rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych.


Kierunek

interwencji:

Rewitalizacja

obszarów

problemowych

w miastach.
 Obszar Efektywności i sprawności państwa: Kapitał społeczny: Cel 11 Wzrost społecznego kapitału
rozwoju.

2

Dokument dostępny: https://mac.gov.pl
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Strategia rozwoju Kraju 2020
Strategia realizowana jest przez trzy obszary strategiczne, z punktu widzenia realizacji Planu Rewitalizacji
istotne są następujące cele oraz kierunki interwencji.

Obszar strategiczny:
sprawne
i efektywne państwo

Obszar strategiczny:
Konkurencyjna
gospodarka

Obszar strategiczny:
Spójność społeczna
i terytorialna

Cel 3:
Wzmocnienie warunków
sprzyjających realizacji
indywidualnych potrzeb i
aktywności obywateli

Rozwój kapitału ludzkiego

Kierunek interwencji:
rozwój kapitału społecznego

Kierunki interwencji:
zwiększenie aktywności
zawodowej oraz poprawa
jakości kapitału ludzkiego

Cel 4 :

Cel 1 :
Integracja społeczna

Kierunki interwencji:
zwiększenie aktywności
osób wykluczonych i
zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz
zmniejszenie ubóstwa w
grupach najbardziej
zagrożonych

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie
Istotnym zapisem w „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego…”w kontekście rewitalizacji jest „Efektywne
wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania
celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia
i spójności w horyzoncie długookresowym” Cel 2 Budowanie spójności terytorialnej
i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych („spójność”)- w ramach celu wyznaczono kierunki
działań:
2.1. Wzmocnienie spójności w układzie krajowym
2.2. Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr
i usług warunkujących możliwości rozwojowe
2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społecznogospodarcze
2.4. Przezwyciężanie niedogodności związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie
wzdłuż zewnętrznych granic UE
2.5. Zwiększanie dostępności transportowej do ośrodków wojewódzkich na obszarach
o najniższej dostępności.
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Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą do 2030
Prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030
zainicjowały w 2012 r. władze samorządowe województw łódzkiego i mazowieckiego podpisując
porozumienie
o współpracy międzyregionalnej. W porozumieniu określono, że koncepcji przyszłej strategii koncentrować
się będzie na wykorzystaniu synergicznych potencjałów rozwojowych obu województw dla wzmocnienia
pozycji konkurencyjnej Polski Centralnej zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.
Zgodnie z zasadą koncentracji i selektywności Strategia obejmuje wybrane zagadnienia rozwojowe –
głównie o charakterze gospodarczym – bez uszczerbku dla konieczności realizacji innych niezbędnych
elementów polityki rozwoju, w tym koncentrujących się na kwestiach społecznych. Ten strategiczny
i celowy wybór został dokonany w procesie identyfikacji zakresu współpracy województw makroregionu
Polski Centralnej. Formułowanie wspólnej wizji rozwoju makroregionalnego w oparciu o potencjały nie
oznacza wykluczenia z polityki rozwoju prowadzonej przez władze publiczne na różnych poziomach
pozostałych obszarów nieobjętych bezpośrednio niniejszą Strategią.
W oparciu o przyjętą wizję rozwoju Polski Centralnej wyznaczono cel główny Strategii Rozwoju Polski
Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030:

WZROST ZNACZENIA POLSKI CENTRALNEJ W SKALI
MIĘDZYNARODOWEJ JAKO PRZESTRZENI PRZYJAZNEJ
GENEROWANIU ORAZ TRANSFEROWI WIEDZY I INNOWACJI
Cel główny Strategii będzie realizowany poprzez 5 celów szczegółowych wynikających ze zdiagnozowanych
pól współpracy:
 Zintegrowana przestrzeń wiedzy i innowacji;
 Przestrzeń przyjazna twórcom i projektantom;
 Innowacyjna sieć medyczno-farmaceutyczna;
 Międzynarodowe centrum żywności prozdrowotnej;
 Multimodalny węzeł transportowy o znaczeniu międzynarodowym.
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Program Rewitalizacji dla Gminy Skalbmierz jest ponadto zgodny z następującymi dokumentami
strategicznymi i planistycznymi gminy Skalbmierz i województwa świętokrzyskiego:


Strategią Rozwoju Gminy Skalbmierz na lata 2012 - 2020,



Programem Integracji Społecznej



Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Skalbmierz,



Planem Gospodarki Niskoemisyjnej,



Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego,

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2012 – 2020
Wizja Gminy Skalbmierz przedstawiona w PR jest skorelowana z wizją założoną w Startegii Rozwoju Miasta i
Gminy Skalbmierz na lata 2012 – 2020:

Gmina Skalbmierz gminą rozwiniętą gospodarczo i społecznie.
Mieszkańcy wskazują priorytety działań i kierunki rozwoju.

Tak sformułowana wizja pozwala mieszkańcom i władzom Gminy ukierunkować ich wspólne działania
w określonym celu, a co za tym idzie odważniej podejmować wyzwania polegające na realizacji
konkretnych zadań na rzecz stabilnego rozwoju.
Ponadto cele szczegółowe zaporponowane w PR również dopsowują się do celi, które zostały
przedstawione w „Strategii Rozwoju….”:
 Obszar II – Gospodarka i społeczeństwo
Cel strategiczny: Rozwój gospodarczy gminy i poprawa warunków życia mieszkańców.
Cele cząstkowe:
Aktywne i wykształcone społeczeństwo;
Gmina przyjazna inwestorom;
Rozwój turystyki;
Zadania:
II.1. Współorganizacja imprez kulturalnych i sportowych na zasadach partnerstwa z podmiotami
zewnętrznymi;
II.4. Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych;
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II.5 Podejmowanie działań zmierzających do zachowania tożsamości lokalnej: folkloru, kultury, tradycji
i lokalnej historii;
II.18. Rozbudowa infrastruktury turystycznej wokół istniejącego zbiornika retencyjno – rekreacyjnego;
II.19. Stworzenie oferty turystycznej w oparciu różne formy spędzania wolnego czasu (turystyka piesza,
rowerowa, rodzinna, zorganizowana, wielodniowa, jednodniowa itp.);
II.20. Organizowanie imprez plenerowych np. rajdów pieszych, rowerowych, festynów;
II.22. Organizacja szkoleń dla osób zainteresowanych podjęciem działalności w zakresie agroturystyki,
rolnictwa ekologicznego i innych pozarolniczych źródeł dochodu;
II.23. Rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skalbmierz na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020
Priorytet ekologiczny przedstawiony w POŚ dla Gminy Skalbmierz na lata 2013 – 2016 znajduje
odzwierciedlenie w wizji oraz celach przedstawionych w PR:

Strategicznym celem w zakresie ochrony środowiska dla gminy Skalbmierz jest
zachowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz
ochrona środowiska naturalnego.
Jednym z najważniejszych działań prewencyjnych i wzmacniających ochronę poszczególnych
elementów środowiska oraz doskonalących harmonijny, zrównoważony rozwój na terenie gminy jest
proces i procedury związane z planowaniem przestrzennym.
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