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1. Wstęp 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Oleśnica na lata 2016-2023 to wieloletni 

program opisujący stan i stopień degradacji terenu w kilku płaszczyznach: społecznej, 

gospodarczej, przestrzennej oraz  środowiskowej.  Aktualny stan opisywany jest za 

pomocą wskaźników ekonomicznych oraz społecznych. Celem programu jest 

opracowanie planów realizacji konkretnych działań oraz systemu ich wdrażania, 

mających na celu wyprowadzenie analizowanego obszaru z niekorzystnej sytuacji, 

poprzez nadanie mu nowych funkcji lub przywrócenie starych. Program jest 

opracowywany i uchwalany przez Radę Gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) 

oraz na podstawie Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na 

lata 2014-2020 (Warszawa, 3 lipca 2015 r.). Gminy, które go uchwalą mają możliwość 

ubiegania się o wsparcie działań związanych z rewitalizacją. Środki można pozyskać 

z programów operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Należy 

jednak zaznaczyć, że Lokalny Program Rewitalizacji nie jest zamkniętym dokumentem, 

zawierającym gotowe rozwiązania i projekty, gwarantującym zawsze pozytywne decyzje 

w kwestii ubiegania się np. o środki unijne. 

 

2. Zakres pojęciowy 

 

Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 

obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie 

przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-

funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz 

społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie 

i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy 

rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych 

uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym 
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także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy 

(m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy 

władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z  lokalną 

społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są 

w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) 

oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, 

celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych). 

Stan kryzysowy – stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych 

(w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji 

lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami 

w co najmniej jednej z następujących sfer: 

 gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, 

słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw), 

 środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości 

środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, 

ludzi bądź stanu środowiska), 

 przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego 

wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu 

do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań 

urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi 

komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych), 

 technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku 

funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie 

z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności 

i ochrony środowiska). 

Obszar zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy 

to najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być 

podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic 

pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów. 
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Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, 

cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w pkt 2, 

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

rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym 

podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów 

większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% 

mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania 

problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe 

i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy 

przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego 

obszaru rewitalizacji. 

Program rewitalizacji - inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, 

wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-

funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, 

Projekt rewitalizacyjny - projekt wynikający z programu rewitalizacji, tj. zaplanowany  

w programie rewitalizacji i ukierunkowany na osiągnięcie jego celów albo logicznie 

powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji, zgłoszony do objęcia albo objęty 

współfinansowaniem UE z jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności  

w ramach programu operacyjnego. Wynikanie projektu rewitalizacyjnego z programu 

rewitalizacji oznacza zatem albo wskazanie (wymienienie) go wprost w programie 

rewitalizacji albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających 

rodzajów działań rewitalizacyjnych. 

 

3. Powiązanie programu z dokumentami strategicznymi 

oraz planistycznymi  

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Oleśnica pozostaje w zgodności 

z innymi dokumentami dotyczącymi rozwoju tego obszaru. Wzajemna 

komplementarność Lokalnego Programu Rewitalizacji z innymi dokumentami 

strategicznymi podniesie efektywność podejmowanych działań 
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oraz prawdopodobieństwo realizacji inwestycji. Opracowany program 

oraz zaplanowane działania będą spójne z takimi dokumentami jak:  

 Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020 

 Strategia Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2007 – 2020  

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Oleśnica na lata 

2008 – 2013  

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Oleśnica  

  

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 stanowi jeden 

z najważniejszych dokumentów w województwie, a planowanie rozwoju jest kluczowym 

zadaniem samorządu terytorialnego zorientowanym na rozwiązywanie problemów 

i na podnoszenie konkurencyjności regionu.  

Misją strategii rozwoju regionu jest podniesienie poziomu i jakości życia 

mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Misji tej podporządkowane są wszelkie 

kierunki działań strategicznych. Cel generalny zapisany w tym dokumencie to wzrost 

atrakcyjności województwa fundamentem zintegrowanego rozwoju w sferze społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej. Aby osiągnąć ten cel w strategii określono również cele 

warunkujące, takie jak:  

 Przyspieszenie rozwoju bazy ekonomicznej i wzrostu innowacyjności 

województwa, 

 Rozwój zasobów ludzkich, 

 Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr kultury, 

 Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego województwa, 

 Rozwój systemów infrastruktury technicznej i społecznej, 

 Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby regionalne, uwzględniając przy 

tym pożądane kierunki interwencji, określone w unijnych, krajowych i regionalnych 

dokumentach strategicznych. RPO ukierunkowany jest na rozwój gospodarki, 

umacnianie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionalnej oraz na 

budowanie potencjału regionalnych przedsiębiorstw.  

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wyznaczono jedenaście osi 

priorytetowych:  

Oś priorytetowa I. Innowacje i nauka  

Oś priorytetowa II. Konkurencyjna gospodarka 

Oś priorytetowa III. Efektywna i zielona energia  

Oś priorytetowa IV. Dziedzictwo naturalne i kulturowe  

Oś priorytetowa V. Nowoczesna komunikacja  

Oś priorytetowa VI. Rozwój miast  

Oś priorytetowa VII. Sprawne usługi publiczne  

Oś priorytetowa VIII. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 

Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  

Oś priorytetowa X. Otwarty rynek pracy  

Oś priorytetowa XI. Pomoc techniczna  

 

Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji są zgodne z celami Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Niniejszy 

dokument przygotowano tak, by wykorzystać potencjał i największe wartości Gminy 

Oleśnica. Dokument podkreśla znaczenie rewitalizacji w sferze odbudowy zdolności 

do rozwoju poprzez zmiany na zdegradowanych obszarach oraz wspieranie 

rewitalizacji. Podejście kompleksowe w zakresie gospodarczym, przestrzennym 

i społecznym przyczyniają się do przeciwdziałania pogłębiającemu się zróżnicowaniu 

na tle województwa, ale również do zmniejszania wykluczenia społecznego. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2007 – 2020 jest dokumentem, który 

wyznacza kluczowe kierunki rozwoju podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. 
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Określa wizje, misje oraz cele strategiczne i operacyjne. Wizja zawarta w strategii jest 

następująca: „Gmina Oleśnica miejscem, gdzie warto pracować, działać i zainwestować”. 

Opracowane projekty i działania rewitalizacyjne będą spójne z trzema 

poniższymi celami strategicznymi i wyznaczonymi w ramach nich celami operacyjnymi:  

 Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Oleśnica  

Cel operacyjny 1: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona 

środowiska i zasobów przyrodniczych na terenie gminy Oleśnica  

Cel operacyjny 2: Odnowa i rozwój wsi  

Cel operacyjny 3: Aktywizacja społeczności lokalnej  

 Cel strategiczny 2: Rozwój lokalnej gospodarki na terenie gminy Oleśnica 

Cel operacyjny 1: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości  

Cel operacyjny 2: Różnicowanie działalności gospodarczej  

Cel operacyjny 3: Promocja gospodarcza, inwestycyjna i turystyczna gminy Oleśnica  

 Cel strategiczny 3: Rozwój rekreacji i turystyki  

Cel operacyjny 1: Rozwój bazy i usług rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych 

i sportowych  

Cel operacyjny 2: Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Oleśnica na lata 

2008 – 2013 jest dokumentem zawierającym koncepcję działania ukierunkowanych 

na długoterminową pomoc w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin oraz 

na umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. W sferze 

życia społecznego misją gminy Oleśnica jest zapewnienie dobrej jakości życia swoim 

mieszkańcom oraz dostępu do opieki medycznej, wykształcenia i szeroko pojętych usług 

dla ludności zamieszkującej gminę. 
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Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Oleśnica jest jednym z dokumentów stanowiących podstawę działania władz gminy, 

na którego podstawie realizowane są publiczne inwestycje i wydawane decyzje 

o warunkach zabudowy. Celem rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy 

Oleśnica jest wielofunkcyjny, zrównoważony rozwój gminy w kierunku kształtowania 

różnych form aktywności gospodarczej i rozwoju funkcji turystycznych 

i wypoczynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów i walorów 

przyrodniczych i kulturowych, a także tworzenia podstaw do poprawy środowiska 

zamieszkania i jakości życia mieszkańców gminy. Wszystkie projekty i przedsięwzięcia 

zawarte w niniejszym dokumencie zostały zaplanowane w zgodzie z postanowieniami 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Oleśnica.  

Tabela 1. Powiązanie Lokalnego Programu Rewitalizacji z politykami w Gminie, 

Źródło: opracowanie własne 

Cel strategiczny 1. Reintegracja społeczna 
Cel strategiczny 2. Elastyczna 

i funkcjonalna przestrzeń 

Strategia Rozwoju Gminy Oleśnica 

 Rozwój infrastruktury technicznej 

 Rozwój infrastruktury związanej ze sportem, 

oświatą, kulturą i usługami publicznymi 

 Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego 

na terenie Gminy Oleśnica 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

gminy Oleśnica 

Rozwój funkcji związanych z obsługą turystyki i wypoczynku 

Ochrona i kształtowanie środowiska kulturowego gminy 

Poprawa wyposażenia sołectw w obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i społecznej 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Oleśnica 

Rehabilitacja społeczna i zawodowa os. 

niepełnosprawnych, zapobieganie ubóstwu 
 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY OLEŚNICA NA LATA 2016-2023 

11 

 

4. Charakterystyka gminy Oleśnica 

 

1. Strefa przestrzenno-funkcjonalna, strefa środowiskowa i strefa techniczna 

1.1. Położenie gminy 

Oleśnica to gmina wiejska, położona na południowo-wschodnim skraju 

województwa świętokrzyskiego i w zachodniej części powiatu staszowskiego. 

Od północy sąsiaduje z gminami Tuczępy (powiat buski) i Rytwiany, od południa 

z gminą Pacanów (powiat buski), od wschodu z gminą Łubnice, a od zachodu z gminą 

Stopnica (powiat buski). Gmina Oleśnica leży na obszarze Wyżyny 

Środkowomałopolskiej, a dokładniej mieści się w granicach Niecki Połanieckiej, będącej 

częścią Niecki Nidziańskiej. Całkowita powierzchnia gminy to 53,38 km2. Siedzibą władz 

samorządowych gminy jest miejscowość Oleśnica.  

 

Rysunek 1. Gmina Oleśnica na tle powiatu staszowskiego i województwa 

świętokrzyskiego, Źródło: opracowanie własne 
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W skład Gminy wchodzi jedenaście sołectw, których granice pokrywają się 

z granicami obrębów geodezyjnych  z wyjątkiem obrębu Oleśnica, z którego wydzielono 

sołectwa Oleśnica i Wólka Oleśnicka. W tabeli 2 zestawiono wszystkie sołectwa 

w gminie wraz z ich powierzchnią.  

 

Tabela 2. Sołectwa w gminie Oleśnica 

Nazwa sołectwa Obręb geodezyjny Powierzchnia [ha] 

Oleśnica 
Oleśnica 1 082,69 

Wólka Oleśnicka 

Borzymów Borzymów 763,05 

Brody Brody 319,05 

Bydłowa Bydłowa 294,32 

Kępie Kępie 393,3 

Pieczonogi Pieczonogi 592,14 

Podlesie Podlesie 398,65 

Strzelce Strzelce 748,24 

Sufczyce Sufczyce 508,7 

Wojnów Wojnów 245,33 

Źródło: www.bip.gminaolesnica.pl 
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Rysunek 2. Gmina Oleśnica z podziałem na sołectwa, Źródło: www.mapy.geoportal.gov.pl 

 

Gmina Oleśnica prawie w całości położona jest na terenie zlewni rzeki 

Wschodniej, będącej dopływem rzeki Czarnej Staszowskiej, która stanowi prawobrzeżny 

dopływ Wisły. Niewielki, południowy fragment gminy odwadniany jest przez Kanał 

Strumień, wpadający bezpośrednio o Wisły. Na opisywanym terenie dominują małe cieki 

tworzące gęstą sieć hydrograficzną, co spowodowane jest zwiększonym odpływem 

powierzchniowym. W pobliżu rzeki Wschodniej w pobliżu miejscowości Sufczyce 

znajdują się stawy rybne. Ponadto obszar gminy znajdujący się na terasie zalewowej 

rzeki Wschodniej narażony jest na powodzie.  

 

1.2. Gleby 

Na terenie Gminy Oleśnica występują takie typy i rodzaje gleb jak: gleby 

bielicowe, gleby brunatne, czarne ziemie, gleby bagienne, mady oraz czarnoziemy. 

Na opisywanym obszarze gleby są zróżnicowane pod względem bonitacyjnym. Najlepsze 

chronione gleby zaliczane do klasy III występują miejscowo na podłożu ilastym 

w zachodniej części gminy. Stanowią one jednak niewielki udział w ogólnej powierzchni 
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gminy. W tym rejonie dominują gleby średniej jakości klas IVa i IVb oraz gleby słabe klas 

V i VI. Ogólnie na terenie gminy dominują gleby o złych stosunkach wodnych, 

wymagające melioracji. Są one mało zasobne w fosfor i potas, ale bogate w magnez. 

Erozja gleb w gminie praktycznie nie występuje.  

 

1.3. Struktura użytkowania gruntów 

 

Całkowita powierzchnia gminy Oleśnica wynosi 5 338 ha, a struktura użytkowania 

gruntów kształtuje się następująco (dane GUS z 2015 r.):  

 Użytki rolne – ogółem:  4 669 ha,  w tym:  

o grunty orne - 3 205 ha 

o sady -  40 ha 

o łąki trwałe - 844 ha 

o pastwiska trwałe - 306 ha 

o grunty rolne zabudowane – 140 ha 

o grunty pod stawami -  83 ha 

o grunty pod rowami - 51 ha 

 Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – ogółem: 386 ha,  w tym: 

o lasy -  359 ha 

o grunty zadrzewione i zakrzewione - 27 ha 

 Grunty pod wodami – ogółem: 28 ha,  w tym: 

o pod wodami płynącymi - 22 ha  

o pod wodami stojącymi - 6 ha 

 Grunty zabudowane i zurbanizowane – ogółem: 219 ha,  w tym:  

o tereny mieszkaniowe - 4 ha 

o tereny przemysłowe - 22 ha 

o tereny zurbanizowane niezabudowane - 1 ha 

o tereny rekreacji i wypoczynku - 2 ha 

o tereny komunikacyjne – drogi - 168 ha 

o użytki kopalne - 22 ha 
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 Nieużytki:  36 ha 

 

Tabela 3. Procentowy udział poszczególnych rodzajów gruntów w gminie Oleśnica (stan 

na 31.V.2016), Źródło: Urząd Gminy Oleśnica 

Rodzaje gruntów 

Powierzchnia 

ha % 

Grunty orne 3065 57,34 

Sady 94 1,76 

Łąki 870 16,28 

Pastwiska 313 5,86 

Lasy 434 8,12 

Pozostałe 569 10,65 

 

Gmina Oleśnica posiada Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Oleśnica. Dokument ten został przyjęty uchwałą Rady Gminy 

Oleśnica z dnia 12.12.2015 r. oraz posiada tekst jednolity uchwalony uchwałą Rady 

Gminy z dnia 30.01.2012 r. W ramach tego dokumentu zawarto kierunki i politykę 

zagospodarowania przestrzennego dla gminy.  

 

1.4. Stan środowiska 

 

Stan środowiska w Gminie Oleśnica został określony na podstawie Raportu 

o stanie środowiska w województwie świętokrzyskim w 2015 r. stworzonego przez 

WIOŚ w Kielcach. 

Na terenie gminy hałas powstaje głównie wokół dróg i jest powodowany 

wzmożonym ruchem pojazdów.  Hałas mogą powodować maszyny rolnicze użytkowane 

przez mieszkańców oraz zakłady produkcyjne oraz przemysłowe, które mogą być 

odpowiedzialne za wzmożony hałas. 
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W gminie Oleśnica nie ma zlokalizowanego punktu monitorującego aktualny stan 

powietrza. Najbliższa stacja znajduję się w miejscowości Połaniec i należy ona do sieci 

monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Stan powietrza 

atmosferycznego dla poszczególnych zanieczyszczeń przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela 4. Stan jakości powietrza – stacje w miejscowości Połaniec (stan na 31.12.2016), 

Źródło: WIOŚ w Kielcach 

Zanieczyszczenie Poziom jakości powietrza 

PM10 Dobry 

O3 Umiarkowany 

NO2 Bardzo dobry 

SO2 Bardzo dobry 

CO Bardzo dobry 

 

Ocenę stanu jakości wód powierzchniowych prowadzi się w punktach 

pomiarowo-kontrolnych w ramach sieci monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Kielcach. Stan/potencjał ekologiczny JCWP na obszarze Gminy 

Oleśnica została uznany za umiarkowany lub dobry, a stan chemiczny określono jako 

dobry (Rys. 3 i Rys. 4). 
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Rysunek 3 Ocena stanu/potencjału ekologicznego JCWP rzecznych w województwie 

świętokrzyskim w latach 2010-2012, Źródło: WIOŚ w Kielcach 
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Rysunek 4 Ocena stanu chemicznego JCWP rzecznych w województwie świętokrzyskim 

w latach 2010-2012, Źródło: WIOŚ w Kielcach 

 

 

1.5. Diagnoza przyrodnicza 

Gmina Oleśnica charakteryzuje się niską lesistością, lasy stanowią jedynie 8 % 

ogólnej powierzchni gminy, podczas gdy ten wskaźnik dla całego kraju wynosi 28 %. 

Pod względem przyrodniczym lasy występujące na terenie gminy należą do dzielnicy 

Miechowsko-Sandomierskiej. Porastają obszary o najsłabszych glebach, a więc wydmy, 

piaszczyste tarasy doliny rzeki Wschodniej oraz dna dolin i podmokłych obniżeń. 

Grupują się głównie w północno-wschodniej części gminy oraz w postaci niewielkich 

powierzchni w rejonach wsi Wojnów i Borzymów. Wśród siedlisk dominuje bór świeży, 

bór mieszany świeży oraz bór wilgotny i ols. W lasach przeważającym gatunkiem jest 
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sosna, a towarzyszy jej najczęściej brzoza (z domieszką dębu, olchy i topoli). Dnom dolin 

i obniżeń towarzyszą skupiska olsów. Dna dolin odwadnianych oraz podmokłych 

obniżeń zajęte są pod trwałe użytki zielone, którym towarzyszą ciągi siedlisk olsowych 

(z dominacją olchy i brzozy a także w mniejszym stopniu sosny, wierzby i topoli) lub 

boru wilgotnego. 

Cały obszar Gminy Oleśnica leży w obrębie Solecko-Pacanowski Obszar 

Chronionego Krajobrazu. Płożony jest on w południowo wschodniej części 

województwa świętokrzyskiego, zajmuje powierzchnię 457,75 km2 i obejmuje tereny 

gmin Oleśnicy, Pacanów, Busko-Zdrój, Stopnica, Solec Zdrój i Nowy Korczyn. Obszar 

Chronionego Krajobrazu został utworzony przede wszystkim w celu ochrony wód 

powierzchniowych rzeki Wschodniej oraz walorów przyrodniczych doliny Wisły. 

Zabezpiecza także przed negatywnym wpływem działalności człowieka wody lecznicze 

i uzdrowiska w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju. Dominują tu zbiorowiska nieleśne, 

w dolinach rzecznych i okolicach Stopnicy i Solca -Zdroju występują liczne torfowiska 

i łąki z udziałem halofitów. W okolicach Tuczęp i Jastrzębca występują bory sosnowe 

o charakterze zbliżonym do naturalnego. Na terenie obszaru znajdują się siedliska 

lęgowe ptactwa, m.in. bociana białego. czajki, czapli siwej i kurki wodnej. Spośród 

ssaków spotykane tu są liczne gatunki nietoperzy oraz rzęsorek rzeczek. W Gminie 

Oleśnica nie ma obszarów należących do sieci Natura 2000.  

 

 

1.6. Dziedzictwo kulturowe 

 

Do rejestru zabytków wpisano obiekty zlokalizowane w Gminie Oleśnica, takie jak: 

 Kościół Parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP – murowana budowla zbudowana 

po 1406 r., w latach 1563 – 1619 zamieniony na zbór kalwiński, zniszczony 

pożarem w 1865 r., odbudowany i gruntownie przebudowany w 1866 r., 

w późniejszych latach rozbudowany przez dobudowanie naw bocznych 

i zakrystii oraz  poszerzenie prezbiterium, 

 Teren cmentarza grzebalnego, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bocian_bia%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czajka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czapla_siwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kokoszka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nietoperze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%99sorek_rzeczek
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 Ogrodzenie cmentarza grzebalnego – murowane ogrodzenie powstałe w drugiej 

połowie XIX wieku. 

W gminie Oleśnica znajduje się również wiele innych obiektów, które posiadają 

wartość kulturową, np.: domy mieszkalne, budynki gospodarcze, zagrody, młyn wodny 

czy kaplica.  

 

1.7. Obszary zabudowane 

 

W 2015 r. w Gminie Oleśnica oddano do użytku 10 mieszkań indywidualnych, 

a łączna liczba izb w tych mieszkaniach to 62. Przeciętna liczba izb w lokalu 

mieszkaniowym kształtuje się na poziomie 6,2, a przeciętna powierzchnia użytkowa 

nieruchomości to 130,7 m2. Oba te wskaźniki wypadają dużo lepiej w porównaniu 

z danymi dla województwa świętokrzyskiego, a także dla całego kraju.  

 

Wykres 1. Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008 – 2015 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 
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Wykres 2. Przeciętna powierzchnia [m2] nieruchomości oddanych do użytku w latach                  

2008 – 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

W tabeli 5 zestawiono dane dotyczące zasobów mieszkaniowych, a także 

informacje o liczbie mieszkań wyposażonych w instalacje techniczno – sanitarną 

w latach 2010 – 2014. 

Tabela 5. Zasoby mieszkaniowe w Gminie Oleśnica w latach 2010 – 2014 

ZASOBY MIESZKOANIOWE 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Mieszkania 1220 1224 1229 1233 1236 

Izby 5129 5149 5179 5203 5224 

Powierzchnia użytkowa 

mieszkań [m2] 

95318 95715 96304 96933 97361 

Budynki mieszkalne 

ogółem 

1174 1197 1200 1200 1204 

Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno - sanitarną [%] 

Wodociąg 86,1 86,1 86,2 86,2 86,2 

Łazienka 78,8 78,8 78,9 79,0 79,0 

Centralne ogrzewanie 69,5 69,6 69,7 69,8 69,9 
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1.8. Infrastruktura techniczna 

 

Infrastruktura drogowa, kolejowa i komunikacja zbiorowa  

 

Gminę Oleśnica można uznać za dobrze skomunikowaną, ponieważ przez jej 

obszar przebiegają drogi wojewódzkie, drogi powiatowe oraz drogi gminne. W tabeli 6 

zestawiono szczegółowe informację dotyczące dróg na terenie gminy.  

Tabela 6. Wykaz dróg w gminie Oleśnica, Źródło: Urząd Gminy Oleśnica 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 

NUMER DROGI NAZWA DROGI 

Drogi wojewódzkie 

757 Opatów – Iwaniska – Staszów – Stopnica 

Drogi powiatowe 

0037 T Szydłów - Pieczonogi 

0045 T Pieczonogi - Kąty 

0105 T Stopnica - Podlesie - Połaniec 

0106 T Oleśnica - Pieczonogi 

0107 T Sufczyce - Strzelce 

0108 T Oleśnica - Brody Małe 

0109 T Bydłowa - Drody Duże 

0110 T Wojnów - Borzymów - Beszowa 

0111 T Oleśnica - Wólka Oleśnicka 

0115 T Pacanów - Strzelce 

0116 T Pacanów - Brody Duże - Grobla 

0117 T Sroczków - Borzymów 

Drogi gminne 
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356001 T Pieczonogi – Olszyna – Kępie 

356002 T Pieczonogi – Czyżów 

356003 T Bydłowa – Sydzyna 

356004 T Kępie – Wadówka 

356005 T Kępie – Wadówka – Strzelce 

356006 T Strzelce – Łącznik 

356007 T Strzelce – Kępie 

356008 T Strzelce – Pieczonogi 

356009 T Strzelce – Budy 

356010 T Oleśnica ul. Szkolna – ul. Zakościele 

356011 T Oleśnica ul. Gęsia 

356012 T Oleśnica ul. Nadstawie – ul. Zwierzyniec 

356013 T Oleśnica ul. Krótka – ul. Słoneczna 

356014 T Oleśnica – Wólka 

356015 T Oleśnica ul. Wrzosy 

356016 T Oleśnica ul. Szkolna – ul. Staszowska 

356017 T Wólka Oleśnicka – ul. Stopnicka 

356018 T Wólka Oleśnicka – Oleśnica 

356019 T Wólka Oleśnicka – ul. Brzozowa 

356020 T Oleśnica od ul. Ogrodowej do ul. Żeromskiego i 

ul. Staszowskiej 

 

Sieć drogowa w gminie podlega systematycznej modernizacji i przebudowie, 

co wpływa na poprawę jej jakości. Poniższa tabela przedstawia zestawienie 

przystanków w Gminie Oleśnica w poszczególnych sołectwach. 
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Tabela 7 Liczba przystanków komunikacji publicznej w Gminie Oleśnica z podziałem 

na sołectwa (stan na 29.08.2016 r.), Źródło: Urząd Gminy Oleśnica 

KOMUNIKACJA ZBIOROWA 

SOŁECTWA LICZBA PRZYSTANKÓW 

Oleśnica 7 

Wólka Oleśnicka 4 

Borzymów 8 

Brody 6 

Bydłowa 2 

Kępie 7 

Pieczonogi 8 

Polesie 4 

Strzelce 5 

Sufczyce 10 

Wojnów 4 

 

 

Wodociągi  

Obecnie gmina Oleśnica jest zwodociągowana w 99 %, a 1 % mieszkańców 

korzysta z własnych ujęć wody – studni. Dane dotyczące sieci wodociągowej w gminie 

zaprezentowano w poniższej tabeli. 
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Tabela 8. Sieć wodociągowa w Gminie Oleśnica w latach 2010 – 2014, Źródło: Główny 

Urząd Statystyczny 

URZĄDZENIA SIECIOWE – WODOCIĄGI 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

długość czynnej sieci rozdzielczej [km] 47,5 47,5 58,3 58,3 58,3 58,6 

przyłącza prowadzące do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania [szt.] 

1021 1027 1034 1042 1048 1062 

woda dostarczona gospodarstwom 

domowym [dam3] 

66,4 71,1 69,6 73,6 75,4 - 

ludność korzystająca z sieci 

wodociągowej [os.] 

2800 2790 2782 2774 3374 - 

zużycie wody w gospodarstwach 

domowych ogółem na 1 mieszkańca 

[m3] 

16,7 17,9 17,7 18,8 19,3 20 

Procent osób korzystających z instalacji 

w gminie [%]  

70,5 70,7 70,8 71,0 86,6 99 
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Sieć gazowa  

 

Mieszkańcy Gminy Oleśnica mają dostęp sieci gazowej, której długość wynosi 43,9 km. 

W tabeli 9 zestawiono szczegółowe informacje dotyczące sieci gazowej w gminie.  

Tabela 9. Sieć gazowa w Gminie Oleśnica w latach 2010 – 2014, 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

URZĄDZENIA SIECIOWE - SIEĆ GAZOWA 

 2010 2011 2012 2013 2014 

długość czynnej sieci ogółem [m] 43823 43823 43823 43823 43942 

czynne przyłącza do budynków ogółem 

(mieszkalnych i niemieszkalnych) [szt.] 

825 827 829 836 842 

odbiorcy gazu [gosp.] 546 508 513 525 534 

zużycie gazu [tys. m3] 300,70 256,50 260,0 271,1 246,5 

ludność korzystająca z sieci gazowej 

[os.] 

1829 1789 1766 1759 1748 

Procent osób korzystających z instalacji 

w gminie [%] 

46,1 45,3 45,0 45,0 44,9 
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Kanalizacja  

Na przestrzeni ostatnich lat zwiększył się procent osób korzystających z instalacji 

kanalizacyjnej w Gminie Oleśnica. Dokładne dane dotyczące kanalizacji w gminie 

przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 10. Sieć kanalizacyjna w Gminie Oleśnica w latach 2010 – 2014, 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

URZĄDZENIA SIECIOWE - KANALIZACJA 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

długość czynnej sieci 

kanalizacyjnej [km] 

16,0 16,0 16,0 17,7 17,7 17,7 

przyłącza prowadzące do 

budynków mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania [szt.] 

438 441 450 457 463 467 

ścieki odprowadzone [dam3] 42 40 38 41,0 42,0 - 

ludność korzystająca z  sieci 

kanalizacyjnej [os.] 

1485 1496 1506 1514 1588 1723 

Procent osób korzystających z 

instalacji w gminie [%] 

37,4 37,9 38,3 38,8 40,7 64,5 

 

 

Oczyszczalnia ścieków  

W czerwcu 1997 r. do użytku została oddana mechaniczno-biologiczno 

oczyszczalnia ścieków w Oleśnicy. Odbiera ona ścieki komunalne z Oleśnicy, 

ze skanalizowanej wsi Wojnów oraz ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi 

z pobliskich miejscowości. Na oczyszczalnie ścieków w Oleśnicy składają się takie 

urządzenia i obiekty jak: pompownia z punktem zlewnym ścieków dowożonych, kraty 

schodkowe, piaskownik pionowy, reaktor biologiczny oraz poletko osadowo-filtracyjne.  
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2. Strefa Gospodarcza  

2.1. Struktura działalności gospodarczej 

Według informacji uzyskanych z Urzędu Gminy Oleśnica w gminie  

zarejestrowanych jest 158 podmiotów gospodarczych.  W poniższej tabeli zestawiono 

liczbę podmiotów gospodarczych w poszczególnych sołectwach gminy.   

Tabela 11. Liczba podmiotów gospodarczych wg siedziby działalności  

(stan na dzień 29.08.2016 r.), Źródło: Urząd Gminy Oleśnica 

PODMIOTY GOSPODARCZE 

SOŁECTWO LICZBA PODMIOTÓW 
GOSPODARCZYCH 

Oleśnica 91 

Wólka Oleśnicka 0 

Borzymów 15 

Brody 1 

Bydłowa 2 

Kępie 3 

Pieczonogi 11 

Polesie 4 

Strzelce 10 

Sufczyce 2 

Wojnów 19 

                                

W tabelach 12 i 13 przedstawiono informację na temat działalności gospodarczej 

oraz podmiotów gospodarczych w Gminie Oleśnica w latach 2010 – 2014. Zdecydowana 

większość mieszkańców zatrudnionych jest w budownictwie. Od 2008 r. w Oleśnicy 

działa Zakład Ceramiki Budowlanej austriackiej firmy Wienerberger. Mieszkańcy gminy 

zatrudnieni są również w zakładach przemysłowych znajdujących się w sąsiednich 

miejscowościach, takich jak: Kopalnia i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” 

w Grzybowie, Huta Szkła Gospodarczego w Grzybowie, Elektrownia Połaniec S.A. Grupa 

Elekrtabel w Połańcu. W Gminie Oleśnica powstały również nowoczesne gospodarstwa 
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ekologiczne ukierunkowane na produkcje truskawek, w których zatrudnienie znajduje 

wiele mieszkańców.  

Tabela 12. Działalność gospodarcza w sektorze prywatnym i publicznym w Gminie 

Oleśnica w latach 2010 – 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Podział 2010 2011 2012 2013 2014 

Sektor 

prywatny 

Osoby fizyczne 

prowadzące działalność 

gospodarczą 

243 231 222 216 219 

Spółki handlowe 1 1 1 1 1 

Spółki handlowe z 

udziałem kapitału 

zagranicznego 

1 1 1 1 1 

Spółdzielnie 3 3 4 4 4 

Stowarzyszenia  

i organizacje społeczne 

8 9 10 10 10 

OGÓŁEM 261 250 243 237 240 

Sektor 

publiczny 

Państwowe  

i samorządowe 

jednostki prawa 

budżetowego 

7 7 5 5 5 
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Tabela 13. Liczba podmiotów gospodarczych w gminie Oleśnica wg rodzaju 

działalności w latach 2010-2014 

PODMIOTY GOSPODARCZE 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Rolnictwo, 

leśnictwo, 

łowiectwo 

i rybactwo 

6 6 6 6 6 

Przemysł 

i budownictwo 

160 152 153 149 146 

Pozostała 

działalność 

105 102 92 90 96 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

2.2. Budżet gminy 

Najważniejszym inicjatorem i inwestorem Lokalnego Programu Rewitalizacji 

będzie Gmina Oleśnica. Jednak, aby skutecznie realizować program rewitalizacji 

konieczne jest jego wspólne finansowanie przez budżet publiczny, a także środki 

pochodzące z Unii Europejskiej. W poniższej tabeli przedstawiono finanse publiczne 

Gminy Oleśnica w latach 2010 – 2014 oraz kwoty dofinansowań programów i projektów 

unijnych.  
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Tabela 14. Finanse publiczne Gminy Oleśnica w latach 2010 – 2014 

FINANSE PUBLICZNE  [zł] 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Dochody ogółem 13112592,43 13678870,42 13152293,11 11570209,04 12574846,24 

Dochody majątkowe 1157221,25 1633624,00 2628433,14 547414,00 476120,82 

Dochody własne 4306640,44 3914096,07 4606151,25 4710199,88 4983300,33 

Subwencje ogółem 5081011,00 4667788,00 3655124,00 3882230,00 4067415,00 

Dotacje ogółem 3724940,99 5096986,35 4891017,86 2977779,16 3524130,91 

Dochody ogółem na 

1 mieszkańca 

3300,43 3451,65 3344,94 2948,58 3225,97 

Wydatki ogółem 11218382,18 14909949,48 13899385,29 11711582,70 14013845,64 

Wydatki ogółem  na 

1 mieszkańca 

2823,66 3762,29 3534,94 2984,60 3595,14 

FINANSOWANIE I WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW UNIJNYCH 

Dochody razem 1109172,25 1084789,33 2585831,55 168523,55 603502,19 

Środki z UE na 

finansowanie 

programów i projektów 

unijnych 

962221,25 0,00 500000,00 0,00 0,00 

Środki z budżetu 

państwa lub inne 

przekazane jako 

współfinansowanie 

progr. i proj. 

realizowanych  

z udz. śr.  

z funduszy 

strukturalnych  

i Funduszu Spójności 

UE 

11792,59 5643,90 19793,68 10037,58 6281,54 

Płatności w zakresie 

budżetu środków 

europejskich 

135158,41 1079145,43 2066037,87 158485,97 597220,65 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 
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W tabeli 15 zestawiono wydatki Gminy Oleśnica na poszczególne dziedziny 

działalności w latach 2010 – 2014. Według budżetu gminy największe kwoty 

przeznaczone są na działy: oświata i wychowanie oraz pomoc społeczna.  

Tabela 15. Wydatki ogółem Gminy Oleśnica na poszczególne działy  

w latach 2010 – 2014 

WYDATKI W GMINIE [zł] 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Rolnictwo i łowiectwo 993073,56 1170865,32 186903,60 727047,68 912288,09 

Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w 

energię elektryczną, 

gaz i wodę 

138970,00 284247,00 332705,07 329139,92 339894,50 

Transport i łączność 780844,14 1412442,89 3902521,61 594650,88 430873,04 

Gospodarka 

mieszkaniowa 

6344,00 0,00 2781,24 829,00 1500,00 

Działalność usługowa 24184,00 9450,00 8533,00 33876,00 11560,00 

Informatyka 0,00 0,00 0,00 37521,00 179730,75 

Administracja 

publiczna 

1246929,81 1267290,97 1277871,73 1472682,46 1749209,98 

Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

23899,00 8051,46 4147,95 4144,22 33922,93 

Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

422200,14 71500,73 103731,19 83910,05 63657,06 

Obsługa długu 

publicznego 

0,00 0,00 0,00 0,00 3932,05 

Oświata i wychowanie 3609357,13 4242721,86 4329934,56 4228503,98 6231465,72 

Ochrona zdrowia 56224,28 177799,85 43274,19 56309,26 64646,20 
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Pomoc społeczna 2984452,80 3389825,84 2823790,87 2422851,07 2924822,79 

Pozostałe zadania w 

zakresie polityki 

społecznej 

158144,00 125539,76 164153,40 185794,68 143227,25 

Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

102717,65 234643,91 71863,62 84398,43 99197,54 

Gospodarka 

komunalna i ochrona 

środowiska 

576920,98 2451183,72 605271,91 1395307,17 773734,84 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

68523,54 35392,68 38180,65 50000,00 50000,00 

Kultura fizyczna 4396,23 4779,12 3720,70 4616,90 182,90 
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3. Strefa społeczna 

3.1. Struktura demograficzna 

W tabelach 16 i 17 zestawiono dane dotyczące liczby ludności w Gminie Oleśnica. 

Na przestrzeni lat ogólna liczba mieszkańców zmniejsza się, a wskaźnik przyrostu 

naturalnego jest ujemny. Ponadto w gminie saldo migracji jest również ujemne. Obecnie 

liczba mieszkańców w Gminie Oleśnica wynosi 4067.  

Tabela 16. Ludność w Gminie Oleśnica w latach 2010 – 2014 

DEMOGRAFIA 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Ilość mieszkańców – ogółem 3971 3949 3928 3907 3897 

Mężczyźni 1981 1979 1959 1935 1932 

Kobiety 1990 1970 1969 1972 1965 

Gęstość zaludnienia [os/km2] 74 74 74 73 73 

Przyrost naturalny -10 1 -21 -9 -12 

Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku [%] 

Osoby w wieku przedprodukcyjnym 20,0 19,5 19,0 17,9 17,8 

Osoby w wieku produkcyjnym 61,3 61,5 61,8 62,8 63,3 

Osoby w wieku poprodukcyjnym 18,7 19,0 19,2 19,3 18,9 

Migracje w gminie 

Zameldowania 30 15 25 24 28 

Wymeldowanie 38 38 25 51 31 

Saldo migracji -8 -23 0 -27 -3 
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Tabela 17. Liczba mieszkańców w Gminie Oleśnica (stan na dzień 29.08.2016 r.) 

DEMOGRAFIA  

SOŁECTWO LICZBA MIESZKAŃCÓW 

Oleśnica 1928 

Wólka Oleśnicka 50 

Borzymów 295 

Brody 31 

Bydłowa 73 

Kępie 201 

Pieczonogi 448 

Polesie 173 

Strzelce 294 

Sufczyce 300 

Wojnów 274 

RAZEM  4067 

 

 

3.2. Oświata i poziom wykształcenia 

Dostępność usług społecznych, zwłaszcza dostęp do oświaty i jakości kształcenia 

ma istotny wpływ na atrakcyjność gminy oraz jej potencjał osadniczy. W Gminie 

Oleśnica funkcjonuje jedna placówka przedszkolna – Przedszkole Gminne w Oleśnicy, 

w której ogólna liczba miejsc to 125.  

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2015 r. w Gminie Oleśnica 

zlokalizowana jest jedna szkoła podstawowa – Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy, do której uczęszcza 198 uczniów. Współczynnik 

skolaryzacji netto dla szkolnictwa podstawowego to stosunek osób w wieku 7-12 lat 
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uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat.  

Współczynnik skolaryzacji Gminy Oleśnica na tle województwa świętokrzyskiego 

i całego kraju został przedstawiony na wykresie 3.  

 

Wykres 3. Szkolnictwo podstawowe – współczynnik skolaryzacji netto w latach                

2003 – 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Ponadto według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2015 r. w Gminie 

Oleśnica funkcjonuje jedno gimnazjum – Publiczne Gimnazjum im. S. Żeromskiego 

w Oleśnicy, do której uczęszcza 118 uczniów. Współczynnik skolaryzacji netto dla 

szkolnictwa gimnazjalnego w porównaniu do województwa świętokrzyskiego i całego 

kraju został przedstawiony na poniższym wykresie.  
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Wykres 4. Szkolnictwo gimnazjalne – współczynnik skolaryzacji netto 

w latach 2003 – 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Dane statystyczne otrzymane w Narodowym Spisie Powszechnym z 2011 r. 

wskazują, że w Gminie Oleśnica 14 % mieszkańców posiada wykształcenie wyższe, 

1,9 % policealne, 9,1 % średnie ogólnokształcące, a 17 % średnie zawodowe. Ponadto 

wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,9 % ludności gminy, 

gimnazjalnym 5,8 %, podstawowym ukończonym 24,6 %, a 1,8 % mieszkańców 

zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej. W porównaniu 

do województwa świętokrzyskiego poziom wykształcenia oraz współczynnik 

skolaryzacji w Gminie Oleśnica jest nieznacznie niższy.  
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Wykres 5. Poziom wykształcenia mieszkańców w Gminie Oleśnica 

Źródło: Narodowy Spis Powszechny 2011 

 

 

3.3. Bezpieczeństwo w gminie 

 

Najbliższym komisariatem policji, który pilnuje porządku w Gminie Chybie jest 

Komisariat Policji w Połańcu, który podlega Komendzie Powiatowej w Staszowie. 

W tabeli 18 zaprezentowano dane dotyczące interwencji policji w poszczególnych 

sołectwach w gminie. 
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Tabela 18. Liczba interwencji policyjnych w Gminie Oleśnica z podziałem 

na sołectwa w 2015 r. 

BEZPIECZEŃSTWO 

SOŁECTWO LICZBA INTEREWENCJI POLICYJNYCH 

Oleśnica 133 

Wólka Oleśnicka 5 

Borzymów 17 

Brody 9 

Bydłowa 3 

Kępie 7 

Pieczonogi 38 

Polesie 4 

Strzelce 34 

Sufczyce 12 

Wojnów 7 

 

W gminie działa pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: OSP w Oleśnicy 

(jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego), OSP 

w Pieczonogach, OSP w Borzymowie, OSP Strzelce (jednostka należy do Krajowego 

Systemu Ratowniczo – Gaśniczego) i OSP w Bydłowej. Jednostki te oprócz zapewniania 

bezpieczeństwa w gminie poprzez działalność prewencyjną i udział w akcjach 

ratowniczo-gaśniczych angażują się również w działalność kulturalną oraz edukacyjną.  
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3.4. Turystyka i rekreacja 

 

Gmina Oleśnica posiada znaczny potencjał turystyczny, jednak nie jest on w pełni 

wykorzystany. Sołectwa Borzymów, Bydłowa stanowią część tzw. szlaku paulińskiego. 

W tych miejscowościach znajdują się liczne pozostałości po działalności zakonników 

w postaci fragmentów zabudowań, murów klasztornych i przydrożnych kapliczek.  

Ze względu na liczne tereny zielone oraz stawy Gmina Oleśnica idealnie nadaje 

się do rozwoju turystyki konnej, rowerowej, pieszej lub wędkarstwa.   

W Gminie Oleśnica działają obiekty noclegowo-gastronomiczne, gospodarstwa 

agroturystyczne oraz placówki gastronomiczne, takie jak:  

 Zajazd „Oaza” w Oleśnicy 

 Kawiarnia” Stylowa” w Oleśnicy 

 Kawiarnia „ISKIERKA” w Oleśnicy 

 Gospodarstwo agroturystyczne „U KRYSTYNY” w Borzymowie 

 

 

3.5. Kultura i sport 

 

Na terenie Gminy Oleśnica zlokalizowana jest Gminna Biblioteka Publiczna, która 

mieści się w budynku Szkoły Podstawowej. Stan księgozbioru Biblioteki wynosi 10 934 

woluminów, do których należą: księgozbiór podręczny, literatura popularno-naukowa, 

lektury szkolne oraz literatura obyczajowa, przygodowa dla dzieci i młodzieży oraz 

beletrystyka. W tabeli 19 przedstawiono informację dotyczące Gminnej Biblioteki 

Publicznej.  
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Tabela 19. Dane dotyczące Gminnej Biblioteki Publicznej w latach 2010 – 2014, 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

 2010 2011 2012 2013 2014 

pracownicy bibliotek [os.] 2 2 3 3 3 

księgozbiór [szt.] 10384 10583 10501 10738 10934 

czytelnicy w ciągu roku [os.] 200 180 183 182 210 

wypożyczenia księgozbioru na 

zewnątrz [szt.] 

3321 3110 3128 3387 4733 

 

W gminie działa Stowarzyszenie pn.: Borzymowski Klub Inicjatyw Kulturalnych, 

który powstał 10 listopada 2010 roku, z inicjatywy kilkunastu osób, które pragnęły 

zrobić coś pożytecznego dla swojej „małej ojczyzny”. Głównym celem stowarzyszenia 

jest przede wszystkim integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej, poprzez 

działalność społeczno-kulturalną. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę 

w wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Borzymowie. 

W Gminie Oleśnica zlokalizowane są cztery boiska sportowe w sołectwach: 

Oleśnica, Borzymów, Strzelce oraz Sufczyce. Ponadto w gminie funkcjonują kluby 

sportowe:  

 Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy –  „STRZELEC”, który swoją 

działalność rozpoczął w grudniu 2011 r. Bodźcem do powołania stowarzyszenia 

była ukończona budowa obiektu rekreacyjno sportowego w Strzelcach. Obiekt 

składa się z dwu boisk, jedno z nich z nawierzchnią tartanową przeznaczone do 

gry w koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa ziemnego, drugie – trawiaste o 

wymiarach 30 m x 60 m przeznaczone do gry w piłkę nożną. Klub  liczy około 110 

członków w tym 20 osób dorosłych. Celem  głównym klubu jest przede 

wszystkim animacja sportu i rekreacji na ternie naszej gminy. 

 Szkolny Klub Turystyki Rowerowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. 

Stefana Żeromskiego w Oleśnicy, który powstał 1 września 2010 r. 

Pomysłodawcami klubu są uczniowie oraz nauczycielki Publicznej Szkoły 
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Podstawowej w Oleśnicy. Głównym celem klubu jest organizacja wypraw 

rowerowych połączona z poznawaniem przyrody i kultury naszego regionu. 

Dzięki współpracy z odziałem PTTK w Staszowie grupa rowerowa ma okazję 

uczestniczyć we wspólnych rajdach i wycieczkach organizowanych przez Koło 

Grodzkie PTTK w Staszowie. 

 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Budkom Oleśnica. Głównym celem klubu jest 

propagowanie piłki siatkowej mężczyzn, organizowanie życia sportowego, 

angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej. Przygotowywanie  

imprezach sportowych, organizowanie zajęć sportowych ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcji zdrowotnych a także kształtowanie pozytywnych cech 

charakteru i osobowości poprzez udział w realizacji zadań sportowych. 

 

 

3.6. Pomoc społeczna 

 

Jednostką organizacyjną w zakresie pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy 

Oleśnica jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy, który realizuje zadania 

własne i zlecone zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej. Głównym zadaniem 

placówki jest pomoc mieszkańcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu: 

ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej 

lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa 

lub wielodzietności i bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. GOPS 

pomaga również osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, 

oraz podejmuje działania zmierzające do usamodzielnienia i zaktywizowania osób 

i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Tabela 20 przedstawia dane na temat udzielanej pomocy społecznej w Gminie 

Oleśnica. Na przestrzeni lat wzrosła liczba osób korzystających z pomocy społecznej wg 

kryterium dochodowego. Można zaobserwować spadek w liczbie rodzin korzystających 

z zasiłków rodzinnych oraz w liczbie dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek. Spadek 

obserwuje się również w kwocie wydatkowanej na świadczenia rodzinne oraz zasiłki 

rodzinne z dodatkami. 
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Tabela 20. Dane dotyczące pomocy społecznej na terenie Gminy Oleśnica 

 w latach 2010 – 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny  

POMOC SPOŁECZNA 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Gospodarstwa 

domowe 

korzystające  

z pomocy 

społecznej wg 

kryterium 

dochodowego 

Ogółem 141 147 165 178 165 

Poniżej 

kryterium 

dochodowego 

68 71 98 112 102 

Powyżej 

kryterium 

dochodowego 

73 76 67 66 63 

Osoby  

w 

gospodarstwach 

korzystające  

z pomocy 

społecznej wg 

kryterium 

dochodowego 

Ogółem 307 372 404 419 396 

Poniżej 

kryterium 

dochodowego 

174 210 274 305 255 

Powyżej 

kryterium 

dochodowego 

133 162 130 114 141 

Rodziny otrzymujące zasiłki na 

dzieci 

225 308 278 246 224 

Dzieci, na które rodzice 

otrzymują zasiłek 

591 558 493 452 418 

Kwota świadczeń rodzinnych 

[tys. zł] 

1759 1928 1791 1389 1072 

Kwota zasiłków rodzinnych 

wraz z dodatkami [tys. zł] 

932 872 789 765 703 
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Tabela 21. Pomoc społeczna w Gminie Oleśnica z podziałem na sołectwa  

(dane z dnia 15.09.2016 r.), Źródło: GOPS w Oleśnicy 

POMOC SPOŁECZNA 

SOŁECTWO WSKAŹNIKI 

Liczba osób 

korzystających 

ze świadczeń 

socjalnych 

Przypadki bezradności w 

sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego 

w wieku produkcyjnym 

Liczba wydanych 

niebieskich kart 

Oleśnica 415 13 5 

Wólka Oleśnicka 20 1 0 

Borzymów 75 1 1 

Brody 4 0 0 

Bydłowa 22 1 0 

Kępie 41 1 1 

Pieczonogi 113 8 1 

Polesie 38 2 0 

Strzelce 74 2 1 

Sufczyce 72 1 0 

Wojnów 79 3 0 

Razem  953 33 9 
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3.7. Bezrobocie 

 

W tabeli 22 przedstawiono jak kształtuje się bezrobocie w Gminie Oleśnica na 

przestrzeni lat 2010 – 2014. 

Tabela 22. Bezrobocie w Gminie Oleśnica w latach 2010 – 2014, Źródło: Główny 

Urząd Statystyczny  

BEZROBOCIE 

 2010 2011 2012 2013 2014 

ogółem 246 232 254 252 234 

mężczyźni 167 144 174 147 141 

kobiety 79 88 80 105 93 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym [%] 

ogółem 10,1 9,5 10,5 10,3 9,5 

mężczyźni 12,5 10,7 13,0 10,9 10,4 

kobiety 7,2 8,1 7,4 9,5 8,4 
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Tabela 23. Liczba długotrwale bezrobotnych w Gminie Oleśnica z podziałem na sołectwa  

(stan na dzień 31.07.2016 r.), Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie  

BEZROBOCIE 

SOŁECTWO LICZBA DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH 

Oleśnica 28 

Wólka Oleśnicka 1 

Borzymów 1 

Brody 1 

Bydłowa 1 

Kępie 0 

Pieczonogi 9 

Polesie 2 

Strzelce 4 

Sufczyce 7 

Wojnów 6 

Razem  60 

 

3.8. Ochrona zdrowia 

 

W Gminie Oleśnica funkcjonuje Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia, w ramach 

którego działają poradnie:  

 Poradnia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

 Poradnia dla dzieci 

 Poradnia stomatologiczna  

 Poradnia ginekologiczno-położnicza  

 Poradnia rehabilitacyjna  
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W ośrodku tym pracują cztery pielęgniarki oraz siedmiu lekarzy, którzy posiadają 

takie specjalizacje jak: specjalista medycyny rodzinnej i pediatrii, specjalista chorób 

wewnętrznych i endokrynolog, specjalista anestezjolog, specjalista stomatologii 

i protetyki, specjalista ginekolog i położnik.  

 

Tabela 24. Liczba korzystających z usług Ośrodka Zdrowia w Oleśnicy w 2015 r.,  

Źródło: Ośrodek Zdrowia w Oleśnicy 

OCHRONA ZDROWIA 

Grupy wiekowe Ośrodek Zdrowia w Oleśnicy 

Mężczyźni kobiety 

0 - 6 125 126 

7-15 171 168 

16 - 19 76 75 

20- 65 945 964 

Powyżej 65 200 363 

Razem 1517 1696 

 

3.9. Organizacje pozarządowe 

Obecnie w Gminie Oleśnica działa dziewięć organizacji pozarządowych lub grup 

nieformalnych: 

 Stowarzyszenie pn.: Borzymowski Klub Inicjatyw Kulturalnych  

 Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy –  „STRZELEC” 

 Szkolny Klub Turystyki Rowerowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. 

Stefana Żeromskiego w Oleśnicy 

 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Budkom Oleśnica 

 OSP w Oleśnicy 

 OSP w Strzelcach 

 OSP w Pieczonogach 
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 OSP w Borzymowie 

 OSP w Bydłowej 

5. Proces partycypacji społecznej 

 

Istotnym aspektem rewitalizacji jest partycypacja społeczna. W proces 

rewitalizacji gminy Oleśnica została ona wpisana została jako fragment działań na 

różnych jego etapach, tj. diagnozowanie, programowanie, wdrażanie (w tym 

finansowanie), monitorowanie i ewaluacja. Bierze w nim udział społeczeństwo 

rozumiane zarówno jako ogół mieszkańców, jak i w znaczeniu określonych grup 

społecznych. 

 

Partycypacja społeczna na etapie przygotowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji: 

W procesie opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Oleśnica na lata 2016-2023 przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami 

Gminy oraz innymi interesariuszami. Mechanizmy włączenia mieszkańców obejmowały: 

spotkania z mieszkańcami oraz ankietyzacje. Konsultacje te miały charakter proaktywny 

i odbywały się na wszystkich etapach opracowania Programu. O wszystkich formach 

konsultacji społecznych mieszkańcy oraz inni interesariusze byli informowani poprzez 

stronę internetową Gminy oraz plakaty informacyjne.   

Spotkanie z mieszkańcami odbyło się 16.11.2016 r. w Urzędzie Gminy Oleśnica. 

W czasie spotkania w formie prelekcji zostały przestawione zagadnienia związane 

z rewitalizacją, diagnoza sytuacji Gminy oraz początkowymi etapami opracowania 

Programu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy, Rady Gminy 

oraz mieszkańcy, którzy chętnie wyrażały swoje opinie i składały uwagi do 

opracowywanego Programu. 

W ramach opracowywania Programu przeprowadzona została również 

ankietyzacja, która obejmowała wszystkich mieszkańców Gminy. Ankiety papierowe 

zostały rozesłane do Urzędu Gminy, do szkół oraz sołtysów, a wersja elektroniczna 

została zamieszczona na stronie internetowej Gminy. Wyniki ankietyzacji 

zaprezentowano w następnym rozdziale niniejszego dokumentu.  
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Przeprowadzono również otwarty nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

w formie „fiszek projektowych”. Nabór ten był prowadzony poprzez formularze 

udostępnione na stronie internetowej Gminy oraz przekazywane na spotkaniach 

z mieszkańcami. 

Dodatkowym mechanizmem zapewniania udziału w procesie rewitalizacji było 

zamieszczenie opracowanego Programu Rewitalizacji na stronie internetowej Gminy 

wraz z formularzem konsultacyjnym, umożliwiającym składanie uwag. Nie uzyskano 

żadnej uwagi do treści zawartych w Programie.  

 

Partycypacja społeczna na etapie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji: 

 

Włączenie lokalnych społeczności w działania rewitalizacyjne zostanie 

zapewnione m.in. poprzez możliwość uczestnictwa w pracach pracowników Urzędu 

Gminy, zajmujących się sprawami rewitalizacji. Będą oni współdziałali z szerokim 

gronem interesariuszy procesu rewitalizacji, w szczególności zapewnią udział 

interesariuszy na etapie wdrażania i opiniowania Programu Rewitalizacji, poprzez 

możliwość zgłaszania opinii i sugestii za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego 

na stronie internetowej Gminy lub bezpośrednio w siedzibie Zespołu. 

 

Partycypacja społeczna na etapie oceny efektów Lokalnego Programu Rewitalizacji : 

Wśród form i narzędzi aktywnego włączenia mieszkańców w ocenę efektów Lokalnego 

Programu Rewitalizacji wykorzystywanych na końcowym etapie wymienić należy: 

 ankiety z wykorzystaniem mediów społecznościowych: sondy na stronie www, 

wydarzenia na facebooku; 

 debatę z władzami publicznymi na temat rewitalizacji; 

 festyny, święta miejscowości połączone z  prezentacją efektów rewitalizacji; 

 spacery rewitalizacyjne; 

 warsztaty z mieszkańcami. 
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6. Diagnostyka problemów w gminie na podstawie badań ankietowych 

mieszkańców 

 

W celu zapewnienia aktywnego udziału społeczeństwa w opracowywaniu 

Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Oleśnica na lata 2016-2023, 

przeprowadzono badanie ankietowe mieszkańców gminy Oleśnica. Całe badanie trwało 

dwa tygodnie i otrzymano 361 wypełnionych ankiet. 

Badanie opinii społecznej miało na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców. 

Odpowiadali oni na pytania:  

 Co stanowi o atrakcyjności gminy, 

 Czy gmina wymaga rewitalizacji, 

 Jakie obszary powinny zostać poddane rewitalizacji, 

 Dlaczego te obszary są zdegradowane, 

 Jakie problemy ekonomiczne, społeczne i związane z jakością życia 

występują na tych obszarach, 

 Jakie przedsięwzięcia/inwestycje/projekty należałoby zrealizować 

w ramach rewitalizacji. 

 

Osoby, które wzięły udział w badaniu jako najważniejszy czynnik wpływający 

na atrakcyjność gminy wymieniły walory przyrodnicze. Ważna ze wzglądu 

na atrakcyjność gminy jest również infrastruktura (wykres 6).  

Znaczna większość ankietowanych osób uznało, że gmina Oleśnica zdecydowanie 

potrzebuje rozwoju gospodarczego, społecznego i  przestrzenno-środowiskowego 

poprzez realizację działań w zakresie rewitalizacji (wykres 7).  



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY OLEŚNICA NA LATA 2016-2023 

51 

 

 

Wykres 6. Atrakcyjność Gminy wg  osób ankietowanych, Źródło: opracowanie własne 

 

 

Wykres 7. Opinia ankietowanych dotycząca potrzeby opracowania programu na rzecz 

ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego Gminy.   

Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 8. Obszary, które wymagają rewitalizacji wg osób ankietowanych 

Źródło: opracowanie własne 

 

Ankietowani mieszkańcy wskazali, że spośród obszarów zdegradowanych 

działań rewitalizacyjnych najbardziej potrzebuje miejscowość Oleśnica oraz sołectwo 

Pieczonogi (wykres 8). 

Na poniższym wykresie przedstawiono listę powodów, dlaczego wskazany 

w poprzednim pytaniu obszar Gminy jest zdegradowany. Większość ankietowanych 

wskazało, że głównymi powodami są: mało lub brak miejsc pracy oraz  niska aktywność 

mieszkańców (wykres 9). 
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Wykres 9. Opinia ankietowanych odnośnie obszarów zdegradowanych, Źródło: 

opracowanie własne 

 

Osoby, które wzięły udział w badaniu wymieniły, że najważniejszym problemem 

ekonomicznym w gminie jest brak miejsc pracy oraz brak lub zbyt mała ilość połączeń 

komunikacyjnych (wykres 10).  

Natomiast spośród problemów społecznych, które należy rozwiązać w procesie 

rewitalizacji ankietowani wskazują głównie bezrobocie oraz emigracje z gminy młodych 

i wykształconych osób (wykres 11).  
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Wykres 10. Opinia ankietowanych na temat problemów ekonomicznych, które należy 

rozwiązać w procesie rewitalizacji, Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 11 Opinia ankietowanych na temat problemów społecznych, które należy 

rozwiązać w procesie rewitalizacji, Źródło: opracowanie własne 

 

Ankietowani mieszkańcy uważają, iż najistotniejszym problemem wpływającym 

na jakość życia mieszkańców, który należy rozwiązać w procesie rewitalizacji jest słaba 

aktywność ośrodków kulturalno i ośrodków sportowych oraz brak instytucji, organizacji 

integrujących mieszkańców gminy (wykres 12). 
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Wykres 12. Opinia ankietowanych na temat problemów związanych za jakością życia, 

które należy rozwiązać w procesie rewitalizacji, Źródło: opracowanie własne 

 

Mieszkańcy, którzy brali udział w badaniu wskazali, że władze Gminy powinny 

najbardziej skupić się na przedsięwzięciach i projektach inwestycyjnych dotyczących 

budowy lub rozbudowy obiektów kultury oraz zagospodarowaniu przestrzennym 

obszaru (wykres 13). Natomiast w ramach projektów społecznych najważniejsze jest 

organizowanie kursów i szkoleń oraz aktywizacja bezrobotnych (wykres 14). 
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Wykres 13.  Proponowane przedsięwzięcia i projekty inwestycyjny wg osób 

ankietowanych, Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

Wykres 14.  Proponowane przedsięwzięcia i projekty społeczne wg osób ankietowanych 

Źródło: opracowanie własne 
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Ponadto osoby ankietowane również przedstawiały własne propozycje dotyczące 

przedsięwzięć/projektów/działań inwestycyjnych i społecznych, które należałoby 

zrealizować w ramach programu rewitalizacji. Najczęściej pojawiające się propozycje to 

budowa domu kultury, budowa placów zabaw dla dzieci oraz organizacja szkoleń, 

kursów lub warsztatów dla mieszkańców. Pozostałe pomysły zostały zestawione 

tabeli 25.  

Tabela 25. Propozycje mieszkańców dotyczące projektów i przedsięwzięć 

inwestycyjnych i społecznych, Źródło: opracowanie własne 

PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROJEKTY 

INWESTYCYJNE SPOEŁCZNE 

budowa dom kultury, budowa świetlic spotkania dla seniorów, zorganizowanie klubu 

seniora i warsztatów dla osób starszych 

przebudowa remizy warsztaty dla dzieci i młodzieży: artystyczne, 

wokalne, plastyczne, muzyczne 

budowa domu kultury dla młodzieży i 

dzieci szkolnych 

warsztaty dla mieszkańców: wyroby 

handemade, rękodzieło  

budowa kina spektakle teatralne lub muzyczne 

budowa basenu utworzenie nowych miejsc pracy 

budowa placu zabaw dla dzieci w każdej 

wiosce 

kursy gastronomiczne (cukiernik, kucharz), 

szydełkowania 

budowa altanki do spotkań towarzyskich, 

budowa altan grillowych 

kursy językowe, komputerowe, fotografii, 

prawa jazdy 

zagospodarowanie  miejsc rekreacyjnych wsparcie przedsiębiorczości: spotkania 

z doradcą, ulgi, granty 

budowa boiska sportowego kursy tańca, zajęcia sportowe 

budowa obiektów kultury szkolenia: kosmetyczne, fryzjerskie, szycia, 

florystyczne 

budowa placów zabaw i boisk kursy: dietetyków, opiekunek do dzieci, kursy 

na wózek widłowy, szkolenia zawodowe 
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utworzenie miejsc wypoczynkowych szkolenie na opiekuna osób starszych 

budowa dróg dojazdowych, remont dróg organizacja pomocy w pozyskiwaniu środków 

unijnych (dotacji); udostępnianie informacji 

w sprawie dotacji z u.p. i dotacji z unii 

europejskiej 

budowa muszli koncertowej kursy: spawacz, obsługa koparko-ładowarki, 

obsługa kas fiskalnych, 

budowa zalewu organizowanie wycieczek 

naprawa placu zabaw przy przedszkolu szkolenie bezrobotnych, pomoc w 

poszukiwaniu pracy 

oczyszczalnia ścieków spotkania z ludźmi nauki, kultury, lekarzami, 

specjalistami 

budowa ścieżek rowerowych kursy, szkolenia, staże podnoszące 

kwalifikacja lub zmieniające zawód 

budowa boiska, orlików, siłowni, kortu 

tenisowego 

pikniki/ festyny rodzinne, koncerty, festiwale, 

imprezy cykliczne: dzień dziecka, andrzejki, 

mikołajki, spotkania wigilijne 

budowa chodników z kostki brukowej, 

budowa nowych ulic z odwodnieniem 

gruntów 

stworzenie koła gospodyń wiejskich 

modernizacja wodociągu dla poprawy 

ciśnienia oraz dostępu do hydrantów 

nauka tańca, gry na instrumentach 

budowa stacji paliw imprezy sportowe, kulturalne, patriotyczne 

rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej spotaknia integracyjne dla mieszkańców 

budowa ogrodzenia przy szkołach szkolenia i kursy, np. matematyka, polski, 

przyroda, angielski, niemiecki 

budowa kawiarni, hotelu, restauracji główna księgowa, opiekun osób starszych, 

staż z obowiązkiem zatrudnienia 

budowa boiska lekkoatletycznego, do 

koszykówki i piłki nożnej, budowa 

lodowiska 

kursy doszkalające, np. językowe bądź 

warsztaty z danego zawodu. spotkania dla 

osób starszych, pokazy, wspólne oglądanie 

filmów 
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monitoring miejsc publicznych tj. teren 

przedszkola, rynek, szkoła 

główna księgowa, opiekun osób starszych, 

staż z obowiązkiem zatrudnienia 

poprawa stanu dróg dojazdowych do pól, 

postawienie większej ilości znaków 

drogowych 

kursy tańca, śpiewu, nauka gry na 

instrumentach dla dzieci 

przygotowanie terenu dla nowych 

przedsiębiorstw, pracodawców; 

zachęcenie ich do otwierania nowych 

zakładów pracy na terenie naszej gminy 

warsztaty dla dzieci - nauka tańca, aerobik. 

szkolenia, kursy językowe, komputerowe 

zagospodarowanie nieużytkowanych, 

zniszczonych budynków 

kurs aranżacji wnętrz i przestrzeni, kurs 

wózek widłowy, szkolenie zawodowe 

budowa domu starców okazjonalne kiermasze 

inwestycje w agroturystykę umożliwienie podjęcia stażu, pracy. 

wspieranie młodych, wykształconych 

mieszkańców 

 szkolenie techniczne, warsztaty kulturalne, 

problemów jest tak wiele, że nie sposób 

zliczyć 
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7. Analiza wskaźnikowa i metodologia delimitacji obszarów dysfunkcyjnych 

 

Analiza wskaźnikowa – delimitacja jest strategicznym narzędziem, 

umożliwiającym rozgraniczenie obszarów zdegradowanych. Przyjęta metodologia 

analizy wskaźnikowej składa się z następujących etapów: 

I. Wyznaczenie jednostek urbanistycznych 

Jednostki urbanistyczne to obszary, które stanowią najmniejsze i spójne jednostki, dla 

których mogą być zbierane i analizowane dane dotyczące negatywnych zjawisk 

społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych 

i technicznych. Wstępny podział został poddany konsultacjom i zatwierdzony przez 

przedstawicieli Urzędu Gminy. 

II. Analiza wskaźnikowa 

W pierwszej kolejności zebrano oficjalne dane z różnych instytucji (Urząd Gminy, 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Pracy itd.), a następnie wykorzystując wskaźnik 

syntetyczny wskazano jednostki urbanistyczne, które charakteryzują się szczególnym 

skupieniem negatywnych zjawisk 

III. Wskazanie obszaru zdegradowanego 

Obszary, na których według analizy wskaźnikowej występuje największy kryzys, uznano 

jako obszary zdegradowane. 

IV. Wskazanie obszaru rewitalizacji 

Spośród obszarów zdegradowanych wyodrębniono tereny o dużym natężeniu kryzysu, 

na których mogą być prowadzone działania rewitalizacyjne.  

 

Aby dokonać diagnozy i delimitacji, podzielono obszar Gminy Oleśnica na obszary 

zgodnie z granicami poszczególnych sołectw oraz sołectwo Oleśnica na 4 podobszary. 

Podział ten ma na celu wyszczególnienie rejonów, na których występują zjawiska 

kryzysowe. Dzięki temu otrzymano 14 obszarów na terenie Gminy. 
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Tabela 26. Granice obszarów w Gminie Oleśnica, 

Źródło: opracowanie własne 

Lp. NAZWA OBSZARU GRANICE OBSZARU 

1 Oleśnica Podobszar 1 Sołectwo Oleśnica – ulice: Brzozowa, Gęsia, 

Wesoła, Wolności, Zakościele 

2 Oleśnica  Podobszar 2 Sołectwo Oleśnica – ulice: Staszowska, 

Szkolna, Wrzosy 

3 Oleśnica  Podobszar 3 Sołectwo Oleśnica – ulice: Ogrodowa, Sadowa, 

Zarzecze, Zwierzyniec, Budy, Leśna 

4 Oleśnica Podobszar 4 Sołectwo Oleśnica – ulice: Glinki, Krótka, 

Nadstawie, Słoneczna, Spacerowa, Stopnicka, 

Wiejska, Rynek, Pacanowska, Żeromskiego 

5 Wólka Oleśnicka Sołectwo Wólka Oleśnicka 

6 Borzymów Sołectwo Borzymów 

7 Brody Sołectwo Brody 

8 Bydłowa Sołectwo Bydłowa 

9 Kępie Sołectwo Kępie 

10 Pieczonogi Sołectwo Pieczonogi 

11 Polesie Sołectwo Polesie 

12 Strzelce Sołectwo Strzelce 

13 Sufczyce Sołectwo Sufczyce 

14 Wojnów Sołectwo Wojnów 

 

 W tabeli 27 przedstawiono nazwy obszarów, na które podzielono Gminę 

Oleśnica oraz wyszczególniono procent ludności zamieszkujący obszar w stosunku do 

całej Gminy oraz procent powierzchni obszaru w powierzchni całej Gminy. 
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Tabela 27. Analizowane obszary w gminie Oleśnica, Źródło: opracowanie własne  

Lp. Obszar Liczba ludności 

[os.] 

Liczba ludności 

[%] 

Powierzchnia 

[%] 

1 Oleśnica Podobszar 1 212 5,3 10,4 

2 Oleśnica Podobszar 2 730 18,2 0,7 

3 Oleśnica Podobszar 3 266 6,6 2,2 

4 Oleśnica Podobszar 4 666 16,6 1,0 

5 Wólka Oleśnicka 50 1,2 1,7 

6 Borzymów 295 7,4 15,0 

7 Brody 31 0,8 6,3 

8 Bydłowa 73 1,8 5,8 

9 Kępie 201 5,0 7,8 

10 Pieczonogi 448 11,2 11,7 

11 Podlesie 173 4,3 7,9 

12 Strzelce 294 7,3 14,8 

13 Sufczyce 300 7,5 10,0 

14 Wojnów 274 6,8 4,8 
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Rysunek 5. Podział gminy Oleśnica na obszary, Źródło: opracowanie własne 

 

Następnym krokiem umożliwiającym przeprowadzenie analizy stanu Gminy jest 

zebranie danych liczbowych dla Gminy i przyporządkowanie wskaźników do 

poszczególnych sfer:  

 społecznej, 

 gospodarczej, 

 przestrzenno-funkcjonalnej, 

 technicznej 

 środowiskowej.  
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W omawianej analizie wykorzystano wskaźniki takie jak: 

 Strefa społeczna:  

 Bezrobocie: Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 1000 mieszkańców 

(dane otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie)  

 Ubóstwo: Liczba osób korzystających ze świadczeń socjalnych na 1000 

mieszkańców (dane otrzymane z Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Oleśnicy)  

 Problemy społeczne: Liczba przypadków bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 

w wieku produkcyjnym na 1000 mieszkańców (dane otrzymane z Gminnego 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy) 

 Przestępczość: Liczba interwencji policyjnych w 2015 r. na 1000 

mieszkańców (dane otrzymane z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie)  

 Strefa gospodarcza: 

 Aktywność gospodarcza: Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 

mieszkańców (dane otrzymane z Urzędu Gminy w Oleśnicy) 

 Strefa przestrzenno-funkcjonalna:  

 Dostępność komunikacyjna: Liczba przystanków komunikacji publicznej 

(dane otrzymane z Urzędu Gminy w Oleśnicy) 

 Strefa techniczna:  

 Infrastruktura techniczna: Liczba budynków podpiętych do sieci 

wodociągowej (dane otrzymane z Urzędu Gminy w Oleśnicy) 

 Strefa środowiskowa:  

 Stan powietrza atmosferycznego: Przekroczony dopuszczalny poziom 

stężenia PM10 (dane na podstawie raportu WIOŚ w Kielcach)   

 

Uśrednione wartości tych wskaźników dla całej Gminy Oleśnica wynoszą: 

 Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców:  16 bezrobotnych, 

 Liczba osób korzystających ze świadczeń socjalnych na 1000 mieszkańców: 

245 osób,  
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 Przypadki bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego w wieku produkcyjnym na 1000 mieszkańców: 

8 przypadków, 

 Liczba interwencji policyjnych na 1000 mieszkańców: 77 interwencji   

 Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców:  34 podmiotów, 

 Liczba budynków podpiętych do sieci wodociągowej na 1000 budynków: 925 

budynków, 

 Liczba przystanków komunikacji publicznej na 1000 mieszkańców: 

34 przystanków,  

 Przekroczony dopuszczalny poziom stężenia PM10: nie stwierdzono 

przekroczeń. 

 

W celu wyznaczenia jednostki urbanistycznej (obszaru) o najwyższym poziomie 

degradacji wykorzystano wskaźnik syntetyczny obliczany według metody Perkala. 

Metoda ta pozwala na porównywalność poszczególnych mierników i otrzymywanie 

jednego syntetycznego wskaźnika poziomu rozwoju danego obszaru. Biorąc pod uwagę 

różnorodność wskaźników, ich jednostki miary i zjawiska których dotyczą, porównanie 

ich ze sobą jest bardzo trudne. Dlatego należy sprowadzić je do wspólnej "jednostki", 

czyli znormalizować. 

Porównanie ze sobą wskaźników wymaga wykonania kilku etapów. W pierwszej 

kolejności należy wyznaczyć wartości wskaźników w każdej ze sfer (społecznej, 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej). Zestawienie 

tych wyników przedstawiają poniższe tabele.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miernik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Region_(geografia)


LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY OLEŚNICA NA LATA 2016-2023 

67 

 

Tabela 28. Zestawienia wyników wskaźników – sfera społeczna, Źródło: 

opracowanie własne, Urząd Gminy Oleśnica, GOPS 

WSKAŹNIKI – SFERA SPOŁECZNA 

Obszar Liczba osób 

bezrobotnych 

na 1000 

mieszkańców 

Liczba osób 

korzystających 

ze świadczeń 

socjalnych na 

1000 

mieszkańców 

Liczba 

przypadków 

bezradności w 

sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczy

ch (…) na 1000 

mieszkańców 

Liczba 

interwencji 

policyjnych w 

2015 r. na 

1000 

mieszkańców 

Oleśnica Podobszar 1 14,15 193,40 0,00 42,45 

Oleśnica Podobszar 2 16,44 193,15 9,59 53,42 

Oleśnica Podobszar 3 15,04 259,40 0,00 86,47 

Oleśnica Podobszar 4 13,51 246,25 9,01 88,59 

Wólka Oleśnicka 20,00 400,00 20,00 100,00 

Borzymów 3,39 254,24 3,39 57,63 

Brody 32,26 129,03 0,00 290,32 

Bydłowa 13,70 301,37 13,70 41,10 

Kępie 0,00 203,98 4,98 34,83 

Pieczonogi 20,09 252,23 17,86 84,82 

Podlesie 11,56 219,65 11,56 23,12 

Strzelce 13,61 251,70 6,80 115,65 

Sufczyce 23,33 240,00 3,33 40,00 

Wojnów 21,90 288,32 10,95 25,55 
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Tabela 29. Zestawienia wyników wskaźników – sfera przestrzenno-funkcjonalna, 

techniczna, gospodarcza i środowiskowa 

WSKAŹNIKI 

Obszar Strefa 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Strefa 

techniczna 

Strefa 

gospodarcza 

Strefa 

środowiskowa 

Liczba 

przystanków 

komunikacji 

publicznej na 

1000 

mieszkańców 

Liczba 

budynków 

podpiętych do 

sieci 

wodociągowej 

na 1000  

budynków 

Liczba 

podmiotów 

gospodarczych 

na 1000 

mieszkańców 

Przekroczony 

dopuszczalny 

poziom stężenia 

PM10 

Oleśnica Podobszar 1 0,00 1000,0 61,32 0 

Oleśnica Podobszar 2 5,48 995,5 21,92 0 

Oleśnica Podobszar 3 0,00 1000,0 45,11 0 

Oleśnica Podobszar 4 6,01 1000,0 63,06 0 

Wólka Oleśnicka 80,00 1000,0 0,00 0 

Borzymów 27,12 1000,0 50,85 0 

Brody 193,55 0,0 32,26 0 

Bydłowa 27,40 1000,0 27,40 0 

Kępie 34,83 1000,0 14,93 0 

Pieczonogi 17,86 1000,0 24,55 0 

Podlesie 23,12 1000,0 23,12 0 

Strzelce 17,01 1000,0 34,01 0 

Sufczyce 33,33 1000,0 6,67 0 

Wojnów 14,60 955,2 69,34 0 
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Aby porównać ze sobą powyższe wyniki kolejnym etapem jest znormalizowanie 

wskaźników. Czynność ta polega na odjęciu od zmiennych ich średnich arytmetycznych, 

a następnie podzieleniu otrzymanej różnicy przez odchylenie standardowe według 

wzoru: 

 

gdzie: 

tij - wartość znormalizowanego wskaźnika j dla jednostki urbanistycznej i, 

xij - wartość wskaźnika j dla jednostki urbanistycznej i,  

 - średnia arytmetyczna wskaźnika j, 

Sj - odchylenie standardowe miernika j. 

 

Do obliczenia odchylenia standardowego miernika j wykorzystano poniższy wzór: 

 

 

gdzie: 

Sj - odchylenie standardowe miernika j, 

x1j - wartość wskaźnika j dla jednostki urbanistycznej 1,  

  - średnia arytmetyczna wskaźnika j, 

n - liczba jednostek urbanistycznych. 

 

W przypadku gdy wysoka wartość wskaźnika jest zjawiskiem pozytywnym (np. 

liczba podmiotów gospodarczych), wskaźnik po normalizacji pomnożono przez -1. 

Wartości znormalizowanych wskaźników przedstawiono w tabelach poniżej. 
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Tabela 30. Zestawienia wyników wskaźników po normalizacji – sfera społeczna, 

Źródło: opracowanie własne 

WSKAŹNIKI – SFERA SPOŁECZNA 

Obszar Liczba osób 

bezrobotnych 

na 1000 

mieszkańców 

Liczba osób 

korzystających 

ze świadczeń 

socjalnych na 

1000 

mieszkańców 

Liczba 

przypadków 

bezradności w 

sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczy

ch (…) na 1000 

mieszkańców 

Liczba 

interwencji 

policyjnych w 

2015 r. na 

1000 

mieszkańców 

Oleśnica Podobszar 1 -0,19 -0,86 -1,27 -0,53 

Oleśnica Podobszar 2 0,10 -0,87 0,26 -0,37 

Oleśnica Podobszar 3 -0,08 0,24 -1,27 0,14 

Oleśnica Podobszar 4 -0,27 0,02 0,17 0,17 

Wólka Oleśnicka 0,56 2,57 1,93 0,35 

Borzymów -1,58 0,15 -0,73 -0,30 

Brody 2,14 -1,93 -1,27 3,25 

Bydłowa -0,25 0,93 0,92 -0,56 

Kępie -2,02 -0,69 -0,48 -0,65 

Pieczonogi 0,57 0,12 1,59 0,11 

Podlesie -0,53 -0,42 0,58 -0,83 

Strzelce -0,26 0,11 -0,18 0,58 

Sufczyce 0,99 -0,09 -0,74 -0,57 

Wojnów 0,81 0,72 0,48 -0,79 
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Tabela 31. Zestawienia wyników wskaźników po normalizacji – sfera 

przestrzenno-funkcjonalna, techniczna, gospodarcza i środowiskowa,  

Źródło: opracowanie własne  

WSKAŹNIKI 

Obszar Strefa 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Strefa 

techniczna 

Strefa 

gospodarcza 

Strefa 

środowiskowa 

Liczba 

przystanków 

komunikacji 

publicznej na 

1000 

mieszkańców 

Liczba 

budynków 

podpiętych do 

sieci 

wodociągowej 

na 1000  

budynków 

Liczba 

podmiotów 

gospodarczych 

na 1000 

mieszkańców 

Przekroczony 

dopuszczalny 

poziom stężenia 

PM10 

Oleśnica Podobszar 1 0,71 -0,29 -1,33 0 

Oleśnica Podobszar 2 0,60 -0,27 0,58 0 

Oleśnica Podobszar 3 0,71 -0,29 -0,55 0 

Oleśnica Podobszar 4 0,59 -0,29 -1,42 0 

Wólka Oleśnicka -0,95 -0,29 1,65 0 

Borzymów 0,15 -0,29 -0,82 0 

Brody -3,30 3,60 0,08 0 

Bydłowa 0,14 -0,29 0,32 0 

Kępie -0,01 -0,29 0,92 0 

Pieczonogi 0,34 -0,29 0,45 0 

Podlesie 0,23 -0,29 0,52 0 

Strzelce 0,36 -0,29 -0,01 0 

Sufczyce 0,02 -0,29 1,32 0 

Wojnów 0,41 -0,12 -1,72 0 
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Kolejnym krokiem jest wyznaczenie wskaźników syntetycznych dla każdej sfery: 

społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. 

W tym celu należy wyznaczyć średnią arytmetyczną poszczególnych wskaźników we 

wszystkich sferach aby otrzymać wskaźnik syntetyczny według wzoru: 

 

 

gdzie: 

Pi - syntetyczny wskaźnik negatywnego wpływu zjawisk, 

n - liczba wskaźników, 

tij - wartość wskaźnika j jednostki urbanistycznej i. 
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Tabela 32. Zestawienie syntetycznych wskaźników, Źródło: opracowanie własne 

Obszar Strefa 

społeczna 

Strefa 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Strefa 

techniczna 

Strefa 

gospodarcza 

Strefa 

środowiskowa 

Oleśnica 

Podobszar 1 

-0,72 0,71 -0,29 -1,33 0 

Oleśnica 

Podobszar 2 

-0,22 0,60 -0,27 0,58 0 

Oleśnica 

Podobszar 3 

-0,24 0,71 -0,29 -0,55 0 

Oleśnica 

Podobszar 4 

0,02 0,59 -0,29 -1,42 0 

Wólka 

Oleśnicka 

1,35 -0,95 -0,29 1,65 0 

Borzymów -0,62 0,15 -0,29 -0,82 0 

Brody 0,55 -3,30 3,60 0,08 0 

Bydłowa 0,26 0,14 -0,29 0,32 0 

Kępie -0,96 -0,01 -0,29 0,92 0 

Pieczonogi 0,60 0,34 -0,29 0,45 0 

Podlesie -0,30 0,23 -0,29 0,52 0 

Strzelce 0,06 0,36 -0,29 -0,01 0 

Sufczyce -0,10 0,02 -0,29 1,32 0 

Wojnów 0,30 0,41 -0,12 -1,72 0 

 

8. Obszary zdegradowane 

 

Obszar zdegradowany charakteryzuje się występowaniem negatywnych zjawisk 

w sferze społecznej oraz przynajmniej jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. W tabeli 32 przedstawiono wyniki 

delimitacji przeprowadzonej dla Gminy Oleśnica. Postawiony symbol 1 w danej sferze 

dla poszczególnych obszarów, oznacza, że zdiagnozowano negatywne zjawiska – obszar 
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zdegradowany. Postawiony symbol 0 w danej sferze dla poszczególnych obszarów, 

oznacza, że nie zdiagnozowano negatywnych zjawisk.  

Tabela 33. Wyniki delimitacji dla Gminy Oleśnica 

– wyznaczenie obszarów zdegradowanych 

Obszar 
Strefa 

społeczna 

Strefa 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Strefa 

techniczna 

Strefa 

gospodarcza 

Strefa 

środowiskowa 

Obszar 

objęty 

kryzysem 

 

1 – TAK 

0 – NIE 

Oleśnica 

Podobszar 1 
0 1 0 0 0 0 

Oleśnica 

Podobszar 2 
0 1 0 1 0 0 

Oleśnica 

Podobszar 3 
0 1 0 0 0 0 

Oleśnica 

Podobszar 4 
1 1 0 1 0 1 

Wólka 

Oleśnicka 
1 0 0 1 0 1 

Borzymów 0 1 0 0 0 0 

Brody 1 0 1 1 0 1 

Bydłowa 1 1 0 1 0 1 

Kępie 0 0 0 1 0 0 

Pieczonogi 1 1 0 1 0 1 

Podlesie 0 1 0 1 0 0 

Strzelce 1 1 0 0 0 1 

Sufczyce 0 1 0 1 0 0 

Wojnów 1 1 0 0 0 1 
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Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wyodrębniono na terenie Gminy 

Oleśnica następujące obszary zdegradowane: 

 Oleśnica Podobszar 4,  

 Wólka Oleśnicka, 

 Brody, 

 Bydłowa, 

 Pieczonogi, 

 Strzelce, 

 Wojnów. 

  

Obszary zdegradowane zamieszkuje 1 836 osób, co stanowi 45,7% mieszkańców 

Gminy. Obszary zdegradowane zajmują 46% powierzchni Gminy. Wyniki te 

przedstawiono w tabeli 33. Na rysunku 6 przedstawiono obszary zdegradowane na 

terenie Gminy Oleśnica. Obszary zdegradowane zostały oznaczone kolorem czerwonym.  

Tabela 34. Charakterystyka obszarów zdegradowanych,  

Źródło: opracowanie własne 

Lp. Obszar Liczba ludności 

[os.] 

Liczba ludności 

[%] 

Powierzchnia 

[%] 

1 Oleśnica Podobszar 4 666 16,6 0,9 

2 Wólka Oleśnicka 50 1,2 1,7 

3 Brody 31 0,8 6,3 

4 Bydłowa 73 1,8 5,8 

5 Pieczonogi 448 11,2 11,7 

6 Strzelce 294 7,3 14,8 

7 Wojnów 274 6,8 4,8 

RAZEM 1 836 45,7 46 
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Rysunek 6. Obszary zdegradowane w gminie Oleśnica,  

Źródło: opracowanie własne 

 

9. Obszar rewitalizacji 

 

Obszar wyznaczony do rewitalizacji na terenie Gminy może stanowić 

maksymalnie 20% obszaru Gminy oraz być zamieszkały przez nie więcej niż 30% 

mieszkań, zgodnie wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na 

lata 2014-2020. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 

obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez 

zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na 

podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Obszarami poddanymi rewitalizacji mogą być zamieszkałe tereny wcześniej 

określone jako zdegradowane, oraz niezamieszkałe tereny poprzemysłowe, w tym 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY OLEŚNICA NA LATA 2016-2023 

77 

 

poportowe i powydobywcze, tereny powojskowe albo pokolejowe, na których występują 

negatywne zjawiska, które mogą wejść w skład obszaru rewitalizacji wyłącznie 

w przypadku, gdy działania możliwe do przeprowadzenia na tych terenach przyczynią 

się do przeciwdziałania stwierdzonym negatywnym zjawiskom społecznym. 

Metoda wyboru obszaru rewitalizacji polegała na zawężeniu wcześniej 

wskazanych obszarów zdegradowanych. Zawężenie to było koniecznie ze względu na to, 

że obszary zdegradowane zajmowały więcej niż 20% powierzchni Gminy oraz były 

zamieszkałe przez więcej niż 30% mieszkańców. Wybór obszarów rewitalizacji nastąpił 

po przeprowadzeniu badania ilościowego oraz jakościowego.  

Badania ilościowe polegało na przeprowadzeniu ankietyzacji, mającej na celu 

włączenie mieszkańców i innych interesariuszy w proces przygotowania niniejszego 

dokumentu. Wyniki badania wskazały obszar sołectwa Oleśnica jako teren wymagający 

działań rewitalizacyjnych w największym stopniu. Ankietowani do głównych powodów, 

dla których ten obszar Gminy jest zdegradowany zaliczyli: brak lub małą ilość miejsc 

pracy, słaby rozwój sektora handlu i usług oraz niską aktywność mieszkańców.  

Kolejnym elementem wyboru obszarów rewitalizacji były badania jakościowe, 

polegające na ustnych konsultacjach z mieszkańcami Gminy i przedstawicielami Urzędu 

Gminy oraz na analizie wskaźników.  

Po przeprowadzeniu diagnozy oraz analizie wszystkich wskaźników obszar „Oleśnica 

Podobszar 4” został uznany za obszar rewitalizacji.  

 

Obszar ten zajmuję 1,0 % powierzchni Gminy oraz liczy 16,6 % mieszkańców 

Gminy. W skład obszaru wchodzą następujące ulice: Glinki, Krótka, Nadstawie, 

Słoneczna, Spacerowa, Stopnicka, Wiejska, Rynek, Pacanowska, Żeromskiego. Obszar 

rewitalizacji został przedstawiony na poniższych rysunkach.  

Powierzchnia obszaru rewitalizacji = 49,56 - 1,0% 

Liczba ludności = 666 osób = 16,6% 
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Rysunek 7. Obszar rewitalizacji w gminie Oleśnica, Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 8. Obszar rewitalizacji na podkładzie ortofotomapy, 

Źródło: opracowanie własne 

 

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na uznanie Podobszaru 4 Oleśnicy za 

obszar rewitalizacji jest funkcja socjalna, którą pełni ten obszar. Ze względu na 

koncentrację obiektów edukacyjnych, usługowych i administracji zakłada się, że 

największa liczba mieszkańców zostanie włączona w działania rewitalizacyjne. Również 

koncentracja przestrzeni zieleni miejskiej o potencjalnie rekreacyjno-wypoczynkowy, 

z której mogliby korzystać mieszkańcy całej Gminy, wskazuje na potrzebę rewitalizacji 

tego obszaru. Podwyższenie jakości obiektów i przestrzeni, rozwijających ruch 

turystyczny na obszarze Gminy, przyczyni się do całościowego rozwoju Gminy.   
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Na podstawie przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że zasadnym jest 

prowadzenie działań rewitalizacyjnych na badanym obszarze. Analiza wskaźnikowa 

umożliwiła wyznaczenie wartości sumarycznego wskaźnika degradacji społecznej, na 

podstawie którego dokonano hierarchizacji jednostek analitycznych, wg poziomu 

natężenia negatywnych zjawisk.  

 

Pogłębiona diagnoza sfery społecznej 

 

Na wskazanym do rewitalizacji obszarze występuje największe natężenie 

negatywnych zjawisk społecznych. Głównymi problemami społecznymi Oleśnicy - 

Podobszar IV są: wysoka liczba czynów zabronionych i interwencji policyjnych w 2015 

roku, wysoka liczba osób korzystających ze świadczeń socjalnych, liczba przypadków 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego w wieku produkcyjnym.  

 

Wykres 15. Liczba czynów zabronionych i interwencji policji w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców 

Wysoka wartość wskaźnika obrazującego negatywne zjawisko dla Oleśnicy – Podobszar 

IV.  Sytuacja kryzysowa: TAK. 
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Wykres 16. Liczba osób korzystających ze świadczeń socjalnych na 1000 mieszkańców 

Wysoka wartość wskaźnika obrazującego negatywne zjawisko dla Oleśnicy – Podobszar 

IV.  Sytuacja kryzysowa: TAK. 

 

 

Wykres 17. Liczba przypadków bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego w wieku produkcyjnym na 1000 mieszkańców 

Wysoka wartość wskaźnika obrazującego negatywne zjawisko dla Oleśnicy – Podobszar 

IV.  Sytuacja kryzysowa: TAK. 
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Podsumowując uwarunkowania społeczne należy podkreślić, iż na obszarze 

rewitalizacji przeanalizowano wskaźniki obrazujące liczbę czynów zabronionych, 

i interwencji policji, liczbę osób korzystających ze świadczeń socjalnych, liczbę 

przypadków bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego w wieku produkcyjnym. Na podstawie niniejszych 

wskaźników istniała możliwość wskazania stopnia dysfunkcji społecznych istniejących 

na wybranych obszarach gminy. 

Problemy na obszarze rewitalizowanym poza sferą społeczną zidentyfikowano 

w sferze przestrzenno-funkcjonalnej – niska liczba przystanków komunikacji 

publicznej. 

 

 

Wykres 18. Liczba przystanków komunikacji publicznej na 1000 mieszkańców 

Niska wartość wskaźnika obrazującego pozytywne zjawisko dla Oleśnicy - Podobszar IV. 

Sytuacja kryzysowa: TAK 

Aby pogłębić analizę stanu obszaru rewitalizacji przeprowadzono analizę SWOT 

obszaru, która służyła określeniu kluczowych czynników zewnętrznych i wewnętrznych 

mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy obszaru rewitalizacji. Analiza 

umożliwiła wyeksponowanie lokalnych potencjałów, a także zjawisk kryzysowych.  
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Tabela 35.  Analiza SWOT obszaru rewitalizacji 

ANALIZA SWOT 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 zwarta zabudowa 

 dobry stan jakości środowiska 

naturalnego 

 rozwinięta infrastruktura drogowa  

 centrum Gminy  

 potencjał ludzki 

 stosunkowo dobra jakoś nawierzchni 

dróg  

 wysokie walory przyrodnicze  

 

 brak ośrodka kultury  

 brak bazy hotelowej i noclegowej  

 brak restauracji i punktów 

gastronomicznych 

 mała różnorodność gospodarcza  

 brak placówek oświatowych 

kształcących na poziomie 

ponadgimnazjalnym 

 ujemny przyrost naturalny  

 duża liczba osób starszych 

 ujemne saldo migracji  

SZANSE ZAGROŻENIA 

 

 budowa Gminnego Ośrodka Kultury  

 możliwość zagospodarowania terenów 

zielonych i rekreacyjnych 

 możliwość rozwoju turystyki 

i agroturystyki 

 rozwój promocji Gminy 

 pozyskiwanie kapitału zewnętrznego 

 utworzenie nowych miejsc pracy  

 rozwój potencjału inwestycyjnego 

 

 

 słabe wykorzystanie inicjatyw 

społeczności Gminy  

 odpływ młodych i wykształconych 

osób z gminy  

 słaba integracja mieszkańców  

 brak zaangażowania osób starszych 

w działalność oraz rozwój Gminy  

 brak zagospodarowania 

przestrzennego terenów zielonych 

i rekreacyjnych na obszarze Gminy 

 niekorzystne zmiany 

demograficzne  
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Skala potrzeb jest bardzo duża. Dotyczą one praktycznie większości sfer 

funkcjonowania Gminy: od podstawowej infrastruktury po inwestycje w kulturę. Po 

zakończonej analizie sytuacji obszarów zdegradowanych, uwzględniając kwestie 

wypracowane w procesie konsultacji społecznych i procesów włączających 

interesariuszy, określono następujące potrzeby rewitalizacyjne: 

 integracja mieszkańców 

 zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców 

 modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przyszkolnej 

 poprawa estetyki miejscowości 

 zachowanie i zabezpieczenie obiektu dziedzictwa kulturowego i obiektu 

zabytkowego – neogotyckiego kościoła 

 stworzenie nowego  obiektu umożliwiającego organizowanie imprez 

o charakterze rekreacyjnym i sportowym 

 adaptacja istniejące zabudowy zmierzająca do nadania nowych funkcji 

społecznych, tj.: utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury wraz z biblioteką 

 rozbudowa infrastruktury technicznej 

 

Problemy występujące na obszarze rewitalizacji: 

 braki w infrastrukturze technicznej (drogi, chodniki, parkingi) 

 brak Gminnego Ośrodka Kultury  

 brak dobrze wyposażonej infrastruktury sportowej 

 zły stan techniczny neogotyckiego kościoła 

 niewykorzystanie potencjału turystycznego, brak miejsc na organizację 

imprez kulturalno-rozrywkowych 
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10. Cele rewitalizacji i kierunki działań 

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Oleśnica precyzuje działania planowane 

do wykonania na lata 2016-2023. Jest programem działań społeczno-gospodarczych 

sporządzonym zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Celem priorytetowym  

rewitalizacji gminy jest poprawa życia mieszkańców, a także eliminowanie zjawisk 

związanych z degradacją w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno – 

funkcjonalnej i technicznej.  

 

Cel 1. Reintegracja społeczna 

 Kierunek działań 1.1. Budowanie poczucia lokalnej przynależności 

w oparciu o kulturę i sport 

 Kierunek działań 1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

 

 

Cel 2. Elastyczna i funkcjonalna przestrzeń 

 Kierunek działań 1.1. Adaptacja istniejące zabudowy zmierzająca do 

nadania nowych funkcji 

 Kierunek działań 1.2. Zwiększenie różnorodności funkcjonalnej przestrzeni 

publicznych i zmiana sposobu ich wykorzystania 

 Kierunek działań 1.3. Przebudowa i modernizacja obiektów kulturalnych 

 Kierunek działań 1.4. Rozbudowa infrastruktury technicznej 

 

Źródło: opracowanie własne 
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11. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany 

efekt rewitalizacji) 

 

Wizja realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji to obraz oczekiwanego stanu 

gminy Oleśnica oraz obszaru zdegradowanego, jaki społeczność lokalna chciałaby 

osiągnąć po wprowadzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji. Zawartość wizji jest 

wypadkową analizy eksperckiej oraz konsultacji społecznych i spotkań warsztatowych 

przeprowadzonych z mieszkańcami gminy Oleśnica. 

Wizja stanu obszaru zdegradowanego w perspektywie roku 2023 zdefiniowana została 

następująco: 

 

Zaprezentowana wizja obszaru określa zakładany efekt docelowy 

zintegrowanego na kilku płaszczyznach procesu rewitalizacji. Zlikwidowanie stanu 

kryzysowego nastąpi wskutek realizacji celów głównych i szczegółowych. Cele te 

wyznaczają kierunki działań, których realizacja pozwoli skutecznie urzeczywistnić 

zdefiniowane w wizji rozwoju założenia planistyczne. Wyprowadzony z kryzysu obszar 

rewitalizacji będzie tworzył dodatkową przestrzeń do aktywizacji publicznej, społecznej 

i gospodarczej dla mieszkańców całej gminy Oleśnica, podnosząc jej atrakcyjność 

inwestycyjną i turystyczną oraz jakość, atrakcyjność i komfort życia jej mieszkańców. 

Obszar LPR w perspektywie roku 2023 jest miejscem atrakcyjnym, przyjaznym 

mieszkańcom oraz bezpiecznym. 

Zapewnia wysoką jakość życia poprzez dbałość o integrację i wzmacnianie więzi 

społecznych. 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY OLEŚNICA NA LATA 2016-2023 

87 

 

12. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE I 

Nazwa Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury wraz z biblioteką 

Podmiot 

realizujący 

Gmina Oleśnica, 

Lokalizacja ul. Nadstawie 26, Oleśnica 

Realizowane 

cele LPR 

Cel 1. Reintegracja społeczna 

Cel 2. Elastyczna i funkcjonalna przestrzeń 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia 

Strefa społeczna, strefa przestrzenno-funkcjonalna 

Cel 

przedsięwzięcia 

Celem projektu jest  adaptacja istniejącego budynku w Oleśnicy w celu 

nadania mu nowych funkcji społecznych, tj.: utworzenia Gminnego 

Ośrodka Kultury wraz z biblioteką.  Celem projektu jest utworzenie na 

terenie gminy ośrodka kultury prowadzącego  działalność 

artystyczną, edukacyjną oraz upowszechniania kultury. Działalność 

ośrodka przyczyni się do: wzrostu edukacji i upowszechniania 

kultury, rozwijania i wyzwalania wśród mieszkańców gminy 

aktywności i inicjatyw dążących do tworzenia wartości kulturalnej, 

rozwoju czytelnictwa głównie wśród dzieci i młodzieży, zachowania 

i kultywowania miejscowych tradycji, promocji gminy 

Zakres zadań W ramach inwestycji powstanie: sala ze sceną, biblioteka z czytelnią, 

kącikiem dla dzieci oraz pomieszczeniem administracyjnym, a także: 

kawiarenka internetowa, salka z przeznaczeniem na kółka 

zainteresowań, siłownia, bilard, tenis stołowy oraz pomieszczenia 

socjalne 

Szacunkowa 

wartość 

projektu  

Koszt: 1 000 000,00 PLN 

Finansowanie: UE (RPO), budżet gminy 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY OLEŚNICA NA LATA 2016-2023 

88 

 

Okres realizacji II.2018 r. – IX.2018 r. 

Produkt  sala ze sceną 

 biblioteka z czytelnią, kącikiem dla dzieci oraz pomieszczeniem 

administracyjnym 

 kawiarenka internetowa 

 salka z przeznaczeniem na kółka zainteresowań 

 siłownia 

 bilard 

 tenis stołowy 

 pomieszczenia socjalne 

Rezultat   Powstanie 1 miejsca aktywizującego mieszkańców na terenie 

gminy 

Pomiar 

rezultatów 

 Wypełnienie karty oceny realizacji przedsięwzięcia 

 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE II 

Nazwa Przebudowa drogi gminnej wraz z budową parkingów 

i chodników oraz infrastrukturą towarzyszącą 

Podmiot 

realizujący 

Gmina Oleśnica, 

Lokalizacja ul. Nadstawie, Oleśnica 

Realizowane 

cele LPR 

Cel 1. Reintegracja społeczna 

Cel 2. Elastyczna i funkcjonalna przestrzeń 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia 

Strefa społeczna, strefa przestrzenno-funkcjonalna, techniczna, 

środowiskowa 

Cel 

przedsięwzięcia 

Głównym celem projektu jest poprawa stanu technicznego dróg 

gminnych. Cele bezpośrednie to: poprawa warunków i jakości życia 

mieszkańców; poprawa bezpieczeństwa na drogach; poprawa 

wizerunku Gminy; rozwój gospodarczy Gminy, pozyskanie nowych 

terenów pod zabudowę, wzrost atrakcyjności turystycznej regionu 
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Zakres zadań W ramach inwestycji planowana jest przebudowa drogi gminnej, 

budowa parkingów, chodników i ścieżek rowerowych wraz 

z infrastrukturą towarzysząca, w tym oświetlenie uliczne 

Szacunkowa 

wartość 

projektu  

Koszt: 700 000,00 PLN 

Finansowanie: UE (RPO), budżet gminy 

Okres realizacji V.2018 r. – XI.2018 r. 

Produkt  przebudowana droga gminna 

 nowe parkingi, 

 nowe chodniki i ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą 

towarzysząca, w tym oświetlenie uliczne 

Rezultat  Osiągnięcie ww. celów projektu wpłynie pozytywnie na rozwój 

społeczno-gospodarczy gminy, co będzie skutkować wzrostem liczby 

powstających firm, wzrostem zatrudnienia, a także wzrostem 

zamożności gminy w dłuższej perspektywie czasu. Zwiększenie 

potencjału rozwoju Gminy przyczyni się także do szerszego 

zaspokojenia potrzeb społecznych miejscowej ludności 

Pomiar 

rezultatów 

Wypełnienie karty oceny realizacji przedsięwzięcia 
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PRZEDSIĘWZIĘCIE III 

Nazwa Renowacja  neogotyckiego kościoła w Oleśnicy 

Podmiot 

realizujący Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Oleśnicy 

Lokalizacja ul. Zakościele 1, Oleśnica 

Realizowane 

cele LPR 

Cel 1. Reintegracja społeczna 

Cel 2. Elastyczna i funkcjonalna przestrzeń 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia 

Strefa społeczna, strefa przestrzenno-funkcjonalna, techniczna, 

środowiskowa 

Cel 

przedsięwzięcia 

Celem projektu jest zachowanie i zabezpieczenie obiektu dziedzictwa 

kulturowego i obiektu zabytkowego 

Zakres zadań W ramach inwestycji planowana jest: 

1) renowacja elewacji – założenie ankrów, zbicie tynków 

w przyziemiu, odsalanie, tynkowanie, malowanie, uzupełnienie 

cokołu, uzupełnienie opaski granitowej, pomalowanie ram 

okiennych, metalowych, mycie i odświeżanie witraży; 

2) renowacja ciągów komunikacyjnych – wycinka drzew, usunięcie 

korzeni, profilowanie kostki, renowacja trawnika i nasadzenia; 

Ponadto: malowanie prezbiterium – zabezpieczenie pęknięć, 

kotwienie ankrów, renowacja antepedium ołtarza głównego, dylatacja 

łuku tęczowego, malowanie ścian 

Szacunkowa 

wartość 

projektu  

Koszt: 500 000,00 PLN 

Finansowanie: UE (RPO działanie 4.4), środki własne 

Okres realizacji VI.2017 r. – V.2018 r. 
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Produkt Efektem projektu są odnowione: elewacja, ciągi komunikacyjne, 

wnętrze kościoła. Realizacja projektu spotęguje tożsamość lokalną 

mieszkańców i integrację społeczną. 

Rezultat   Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 

 Renowacja i zabezpieczenie obiektu zabytkowego 

 Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przed zagrożeniem 

zniszczenia 

 Zagospodarowanie otoczenia obiektu zabytkowego 

Pomiar 

rezultatów 

Wypełnienie karty oceny realizacji przedsięwzięcia 

 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE IV 

Nazwa Budowa kompleksu sportowo-dydaktycznego na potrzeby 

Zespołu Szkół w Oleśnicy 

Podmiot 

realizujący Gmina Oleśnica 

Lokalizacja ul. Szkolna 9, Oleśnica 

Realizowane 

cele LPR 

Cel 1. Reintegracja społeczna 

Cel 2. Elastyczna i funkcjonalna przestrzeń 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia 

Strefa społeczna, strefa przestrzenno-funkcjonalna, techniczna, 

środowiskowa 

Cel 

przedsięwzięcia 

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do nowoczesnej, dobrze 

wyposażonej infrastruktury sportowej na terenie gminy Oleśnica 

Zakres zadań W ramach inwestycji planowana jest modernizacja i rozbudowa 

infrastruktury sportowej przyszkolnej: boisko do piłki nożnej, boisko 

do piłki siatkowej i do kosza, bieżnia 4 torowa na dystansie 100 m 

oraz bieżnia wokół boiska do piłki nożnej o długości 200 m z 4 torami, 
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rozbieg do skoku w dal, stanowisko do rzutu kulą oraz 

zagospodarowanie terenu wraz z odnową szkółki rowerowej, 

parkingów, ciągów pieszych i urządzeniem zieleni. 

Szacunkowa 

wartość 

projektu  

Koszt: 850 000,00 PLN 

środki finansowe z UE (RPO działanie 7.4), budżet gminy 

Okres realizacji V.2017 r. – X.2018 r. 

Produkt  Rozbudowana i zmodernizowana infrastruktura przyszkolna: 

boisko do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej oraz do kosza, 

bieżnia 4 torowa na dystansie 100 m oraz bieżnia wokół boiska 

do piłki nożnej o długości 200 m z 4 torami, rozbieg do skoku 

w dal, stanowisko do rzutu kulą 

 odnowiona szkółka rowerowa, parkingi, ciągi piesze oraz 

urządzenie zieleni 

Rezultat   Zapobieganie problemom społecznym i wychowawczym 

 Poprawa jakości i funkcjonalności bazy dydaktycznej w gminie 

 Zapewnienie alternatywnych, aktywnych form spędzania czasu 

wolnego 

 Wzrost zainteresowania aktywnością ruchową i poprawa 

ogólnej kondycji zdrowotnej ludności 

 Wzrost konkurencyjności gminy Oleśnicy w stosunku do 

innych ośrodków wiejskich i miejskich 

 Poprawa potencjału rozwoju gminy i zapobieganie jej 

marginalizacji 

 Podniesienie poziomu i jakości życia 

 Poprawa estetyki przestrzeni publicznej 

Pomiar 

rezultatów 

Wypełnienie karty oceny realizacji przedsięwzięcia 

 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY OLEŚNICA NA LATA 2016-2023 

93 

 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE V 

Nazwa Budowa amfiteatru w Oleśnicy 

Podmiot 

realizujący Gmina Oleśnica 

Lokalizacja ul. Nadstawie 

Realizowane 

cele LPR 

Cel 1. Reintegracja społeczna 

Cel 2. Elastyczna i funkcjonalna przestrzeń 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia 

Strefa społeczna, strefa przestrzenno-funkcjonalna, techniczna, 

środowiskowa 

Cel 

przedsięwzięcia 

Celem projektu jest  zwiększenie potencjału turystycznego gminy 

Oleśnica na cele organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych 

Zakres zadań W ramach inwestycji planowane jest  zagospodarowanie placu 

pomiędzy budynkiem OSP a Ośrodkiem Zdrowia polegające na  

wybudowaniu amfiteatru wraz z utwardzeniem terenu, montażem 

ławek oraz wykonaniem instalacji elektrycznej i oświetleniowej 

Szacunkowa 

wartość 

projektu  

Koszt: 400 000,00 PLN 

Finansowanie: UE (RPO), budżet gminy 

Okres realizacji V.2018 r. – IX.2018 r. 

Produkt  Amfiteatr 

 Instalacja elektryczna i oświetleniowa 

Rezultat   Pobudzenie aktywności kulturalnej mieszkańców gminy 

 Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy 

 Poprawa estetyki przestrzeni publicznej 

 Zwiększenie atrakcyjności regionu świętokrzyskiego 

Pomiar 

rezultatów 

Wypełnienie karty oceny realizacji przedsięwzięcia 
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PRZEDSIĘWZIĘCIE VI 

Nazwa Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Oleśnicy (za 

przedszkolem) 

Podmiot 

realizujący 
Gmina Oleśnica 

Lokalizacja ul. Nadstawie 

Realizowane 

cele LPR 

Cel 1. Reintegracja społeczna 

Cel 2. Elastyczna i funkcjonalna przestrzeń 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia 

Strefa społeczna, strefa przestrzenno-funkcjonalna, techniczna, 

środowiskowa 

Cel 

przedsięwzięcia 

Celem projektu jest stworzenie nowego  obiektu 

umożliwiającego organizowanie imprez o charakterze rekreacyjnym 

i sportowym 

Zakres zadań W ramach inwestycji planowana jest: budowa boiska trawiastego do 

piłki nożnej,  budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią 

poliuretanową i z ogrodzeniem, montaż elementów małej architektury 

(ławki, kosze, ławy), budowa ciągów pieszych i parkingów, montaż 

oświetlenia 

Szacunkowa 

wartość 

projektu  

Koszt: 1 000 000,00 PLN 

Finansowanie: UE (RPO), budżet gminy 

Okres realizacji V.2019 r. – XI.2019 r. 

 

Produkt  Boisko do piłki nożnej 

 Boisko wielofunkcyjne 

 Elementy małej architektury (ławki, kosze, ławy) 

 Nowe ciągi piesze i rowerowe 

 Oświetlenie 

Rezultat   Zapewnienie alternatywnych, aktywnych form spędzania czasu 

wolnego 
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 Wzrost zainteresowania aktywnością ruchową i poprawa 

ogólnej kondycji zdrowotnej ludności 

 Wzrost konkurencyjności gminy Oleśnicy w stosunku do 

innych ośrodków wiejskich i miejskich 

 Poprawa potencjału rozwoju gminy i zapobieganie jej 

marginalizacji 

 Podniesienie poziomu i jakości życia 

 Poprawa estetyki przestrzeni publicznej 

Pomiar 

rezultatów 

Wypełnienie karty oceny realizacji przedsięwzięcia 

 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE VII 

Nazwa Dzień Oleśnicy 

Podmiot 

realizujący Gmina Oleśnica 

Lokalizacja ul. Nadstawie 

Realizowane 

cele LPR 

Cel 1. Reintegracja społeczna 

 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia Sfera społeczna 

Cel 

przedsięwzięcia 

Podnoszenie jakości życia  kulturalnego oraz integracja społeczności 

lokalnej poprzez organizację imprezy promującej lokalne walory 

Oleśnicy. 

Przedsięwzięcie na stałe wpisze się do kalendarza imprez gminnych. 

Celem nadrzędnym jest to, aby impreza stała się imprezą cykliczną - 

organizowaną corocznie, aby pobudzała aktywność społeczną 

mieszkańców gminy i stała się atrakcją turystyczną z zachowaniem 

tradycyjnego wizerunku wsi. Rezultatem jest odbudowanie więzi 
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międzyludzkich, nauczenie młodego pokolenia jak można ciekawie 

i aktywnie spędzać czas, jednocześnie ucząc się i wypoczywając. 

Zakres zadań Przedsięwzięcie realizowane na terenie naszej gminy skierowane do 

wszystkich mieszkańców Oleśnicy. Impreza plenerowa pod stałą 

nazwą "Dzień Oleśnicy", jednak rokrocznie pod innym tytułem 

tematycznym. Zakres: panel naukowo-kulturalny, panel rozrywkowo-

kulturalny. 

Szacunkowa 

wartość 

projektu  

50 000,00 PLN – każdego roku 

Okres realizacji Corocznie - VIII 

 

Produkt Wydarzenie integrujące mieszkańców 

Rezultat  Rezultatami jest wzrost liczby inicjatyw społecznych mieszkańców – 

1 szt. 

Pomiar 

rezultatów 

Wypełnienie karty oceny realizacji przedsięwzięcia 

 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE VIII 

Nazwa Aktywność = Zatrudnienie 

Podmiot 

realizujący Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy 

Lokalizacja Wojska Polskiego 78, 56-400 Oleśnica  

Realizowane 

cele LPR 

Cel 1. Reintegracja społeczna 
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Oddziaływanie 

przedsięwzięcia Sfera społeczna 

Cel 

przedsięwzięcia 

Wzrost aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej u kobiet 

i mężczyzn, w tym osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Oleśnica.  

Zakres zadań Objęcie uczestników projektu zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym kompleksowym wsparciem z zakresu wszystkich 

instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowy, tj.: 

poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego, kursy 

zawodowe, staże, aktywna integracja i praca socjalna – realizacja 

kontraktów socjalnych, w tym usługi aktywnej integracji uczestników 

projekt, usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym – 

grupowe pośrednictwo psychologiczne i psychospołeczne, usługi 

aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym – dostosowanie 

kwalifikacji zawodowych uczestników projektu do potrzeb rynku 

pracy, wyposażenie w wartości najbardziej poszukiwane na rynku 

pracy. 

Szacunkowa 

wartość 

projektu  

Koszt: 472 240,00 PLN 

Finansowanie: UE (RPO działanie 9.1), środki własne GOPS 

Okres realizacji I.2017 r. – VII.2018 r. 

Produkt Wydarzenie integrujące mieszkańców 

Rezultat  Rezultatami jest wzrost liczby inicjatyw społecznych mieszkańców – 1 

szt. 

Pomiar 

rezultatów 

Wypełnienie karty oceny realizacji przedsięwzięcia 

 

Realizacja wszystkich wymienionych przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest kluczowa do 

powodzenia procesu rewitalizacji.  
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Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

W Programie nie zostały określone dodatkowe, dopuszczalne przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne. 

 

13. Mechanizmy zapewniające komplementarność 

 

Komplementarność jest jednym z ważnych aspektów Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. Zapewnienie powiązań pomiędzy poszczególnymi projektami skutkować 

może lepszym i bardziej efektywnym wykorzystaniem środków finansowych 

przeznaczonych na rewitalizację. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji 

w programach operacyjnych na lata 2014-2020, opracowanymi przez Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju, wymogiem koniecznym przy opracowaniu programów 

rewitalizacji jest konieczność zapewnienia komplementarności w pięciu następujących 

aspektach: przestrzennym, problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, 

międzyokresowym i źródeł finansowania. Uwzględnienie komplementarności 

w planowaniu i wdrażaniu rewitalizacji polegające na zapewnieniu powiązań pomiędzy 

poszczególnymi przedsięwzięciami, jak również pomiędzy przedsięwzięciami 

a systemem ich implementacji przyczyni się do wzmocnienia skuteczności oraz 

efektywności realizacji rewitalizacji. 

 

13.1. Komplementarność przestrzenna 

 

Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji na obszarze rewitalizacji zostały 

zaplanowane w taki sposób, aby dopełniały się wzajemnie. Obszar zdegradowany 

i obszar rewitalizacji zostały wyznaczone po przeprowadzeniu dokładnej analizy 

istotnych problemów w pięciu sferach: społecznej, gospodarczej, technicznej, 

przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej oraz z uwzględnieniem uwag mieszkańców 

i innych interesariuszy wnoszonych podczas konsultacji społecznych. Uwzględnienie 

zarówno danych obiektywnych (GUS, UG, GOPS), jak i opinii społeczeństwa świadczy 
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o trafności przestrzennej zaplanowanej w ramach rewitalizacji interwencji. Wszystkie 

podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne skupiają się na obszarze rewitalizacji i są 

z nim ściśle powiązane. Stanowią odzwierciedlenie problemów i potrzeb 

rewitalizacyjnych. Realizacja planowanych przedsięwzięć przyniesie pozytywne skutki 

dla wybranego obszaru rewitalizacji, jak również dla całej miejscowości Oleśnica. 

 

13.2. Komplementarność problemowa 

 

Komplementarność problemowa w LPR została zapewniona na poziomie 

poszukiwania rozwiązań (przedsięwzięć) prowadzących do ograniczenia problemów 

i zaspokojenia potrzeb, a następnie określenia harmonogramów ich realizacji. 

Zaplanowane przedsięwzięcia są ze sobą wzajemnie powiązane, a także wzajemnie się 

dopełniają. Zadania infrastrukturalne, związane z przebudową zniszczonych budynków 

użyteczności publicznej bądź modernizacją zakładają prowadzenie tam działań 

o charakterze społecznym (kulturalnym, integracyjnym, aktywizującym mieszkańców). 

W diagnozie wykazano, iż na obszarze rewitalizacji występuje nagromadzenie 

problemów w sferze społecznej i przestrzenno funkcjonalnej. W związku z powyższym 

w ramach przeciwdziałania wspomnianym problemom w pierwszej kolejności skupiono 

się na działaniach skierowanych na ich zminimalizowanie.  

Dodatkowo w celu wykazania komplementarności, karty proponowanych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawierają prognozowane rezultaty oraz informację na 

temat oddziaływania projektu w odniesieniu do pięciu sfer. Będzie to przeciwdziałało 

fragmentaryzacji zadań, a rewitalizacja uzyska kompleksowy charakter. Dla LPR 

przyjęto ponadto zestawienie wskaźników, które pozwolą ocenić tempo oraz zakres 

realizacji całego programu – na poziomie produktu, rezultatu oraz oddziaływania. 

 

 

13.3. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna przejawia się w systemie 

zarządzania, który został zaprojektowany na potrzeby implementacji LPR – Rozdział 15. 
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Tym samym zapewniona zostanie współpraca i współdziałanie różnych podmiotów 

działających na rzecz realizacji Programu i poprawy stwierdzonej sytuacji kryzysowej 

obszaru rewitalizacji. Za realizację Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Oleśnica 

odpowiada Wójt Gminy, przy współpracy z Radą Gminy oraz Partnerami Programu 

(m.in. GOPS w Oleśnicy). Wójt Gminy przyjmuje roczne sprawozdania z realizacji 

planowanych przedsięwzięć i koordynuje dalsze prace.  

Rada Gminy odpowiedzialna jest za wdrażanie i monitorowanie działań 

rewitalizacyjnych. Zapewni to skuteczne zarządzenie programem oraz pozwoli na 

kontynuację i uzupełnienie działań podejmowanych w ramach realizacji polityk 

publicznych w programach rozwoju Gminy. Realizuje ona również zadania z zakresu 

upowszechniania wiedzy na temat Programu i jego realizacji oraz prowadzenia 

konsultacji społecznych. Tym samym koordynuje ona włączenie nowych podmiotów 

i interesariuszy w proces rewitalizacji oraz wspiera Partnerów Programu, w realizację 

przez nich zadań, pomagając im poszukiwać funduszy na ich realizację. 

Każdy potencjalny Partner Programu dzięki działaniom Rady Gminy ma 

zapewniony dostęp do informacji na temat realizacji założeń programu oraz ma szansę 

uczestniczyć w działaniach edukacyjno-szkoleniowych, w których dowie się w jaki 

sposób może zgłaszać i realizować zaproponowane przez siebie zadania. 

Wdrażanie LPR będzie się opierało na szeregu procedur uwzględniających m.in. 

prowadzenie stosownych rejestrów, rozliczanie rewitalizacji (monitoring i ewaluacja), 

sporządzanie sprawozdań z postępów realizowanych działań uwzględnionych w LPR –

Rozdział 15. 

 

13.4. Komplementarność międzyokresowa 

 

Istotnym aspektem procesu rewitalizacji jest prowadzenie działań 

rewitalizacyjnych w sposób ciągły i spójny, zapewniający trwałość realizowanych 

przedsięwzięć, co stanowi wyraz komplementarności międzyokresowej. Zaplanowane 

do realizacji projekty będą kontynuacją, zarówno bezpośrednią jak i pośrednią, 

dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć, a wnioski wyciągnięte z poprzednich działań 

pozwolą na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie środków i możliwości. 
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Wykaz projektów zrealizowanych w gminie Oleśnica: 

 Kompleksowa poprawa komunikacji lokalnej w gminie Oleśnica poprzez 

przebudowę sieci dróg gminnych o dł. 3,81 km, okres realizacji: 12.05.2008 –

30.12.2009 

 Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników malej retencji wraz z urządzeniem 

parku i modernizacją ciągów komunikacyjnych – etap I, okres realizacji: 

4.11.2008 –30.12.2011 

 Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia 

zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy, okres realizacji: 

19.12.2008 –29.11.2013 

 Podniesienie jakości usług dla ludności poprzez rozbudowę i przebudowę 

świetlicy wiejskiej, modernizację zbiornika przeciwpożarowego, rozbudowę 

boiska wielofunkcyjnego i urządzenie terenu wokół przedmiotowych obiektów, 

okres realizacji: 31.03.2009-31.08.2010 

 Podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich poprzez urządzenie 

przestrzeni publicznej pełniącej funkcję rekreacyjno-sportową i społeczno-

kulturalną w miejscowościach Strzelce i Kępie, okres realizacji: 25.06.2010 –

30.11.2011 

 Odnowa zbiornika wodnego w Oleśnicy wraz z zagospodarowaniem terenu, 

okres realizacji: 01.09.2011-31.08.2012 

 Rozbudowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w miejscowości Sufczyce, 

okres realizacji 29.12.2011-30.08.2013 

 Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Bydłowa, okres 

realizacji: 13.07.2012-30.11.2013 

 Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w miejscowościach 

Borzymów, Podlesie i Sufczyce, okres realizacji: 30.04.2013-31.10.2014 

 Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Strzelce pełniącego 

funkcje społeczne i kulturalne, okres realizacji: 10.01.2013-10.09.2015 

 Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Oleśnica poprzez budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kępie, Wólka Oleśnicka, 
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Oleśnica, Sufczyce, Borzymów, Brody oraz zakup ciągnika z beczką asenizacyjną, 

okres realizacji: 27.07.2011-31.03.2015 

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oleśnica – etap II, 

okres realizacji: 08.11.2013-30.06.2015 

 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych 

od rybactwa poprzez urządzenie terenu przy budynku szkoły filialnej 

w miejscowości Pieczonogi, okres realizacji: 18.11.2013-30.06.2015 

 Odnowa miejscowości Oleśnica poprzez zagospodarowanie terenu przy 

obiektach użyteczności publicznej, okres realizacji: 23.06-30.06.2015 

 Poprawa bezpieczeństwa i dostępności układu drogowego w Oleśnicy poprzez 

przebudowę dróg gminnych, okres realizacji:  25.03.2015 - 31.07.2015 

 

13.5. Komplementarność źródeł finansowania 

 

Komplementarność źródeł finansowania LPR została zapewniona poprzez 

określenie oraz łączenie różnych źródeł finansowania. W ramach poszczególnych 

przedsięwzięć wpisanych do LPR, wykazano możliwe źródła finansowania, zgodnie 

z założeniami Narodowego Planu Rewitalizacji, przewidziano możliwość wykorzystania 

następujących funduszy: publicznych wspólnotowych (Europejskich Funduszy 

Strukturalnych i Inwestycyjnych: EFRR, EFS i Funduszu Spójności, w ramach RPO 

Województwa Świętokrzyskiego oraz publicznych krajowych – istniejących 

instrumentów i źródeł (ukierunkowywanie na obszary zdegradowane istniejących 

instrumentów różnych polityk dotyczących m.in.: wykluczenia społecznego, edukacji, 

infrastruktury, zabytków, mieszkalnictwa itd.). Przy pozyskaniu środków finansowych 

na realizację ujętych w programie przedsięwzięć rewitalizacyjnych wyklucza się 

możliwość ich podwójnego finansowania. 

Gmina Oleśnica w pierwszej kolejności zakłada wykorzystanie zewnętrznych 

źródeł finansowania, w tym funduszy europejskich dedykowanych rewitalizacji. 

Jednakże, w trakcie trwania Programu, zakłada się również prowadzenie działań 

edukacyjnych dla różnych podmiotów z zakresu możliwości włączenia się w proces 

rewitalizacji. Mając to na uwadze, Gmina w trakcie realizacji Programu, będzie starała 

pozyskać się Partnerów partycypujących w kosztach realizacji działań i projektów 
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służących wyprowadzaniu obszaru ze stanu kryzysowego poprzez współpracę 

z różnymi podmiotami. 

 

14. Indykatywne ramy finansowe przedsięwzięć 

 

Istotnym źródłem finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych 

w Lokalnym Programie Rewitalizacji są środki europejskie, pochodzące przede 

wszystkim z  Regionalnego Programu Operacyjnego oraz środki własne Gminy. Inne 

możliwe źródła finansowania to: środki budżetu państwa , środki jednostek samorządu 

terytorialnego, a także środki prywatne. 

Projekty rewitalizacyjne wpisane w Projekcie Rewitalizacji mogą zostać 

współfinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. W Osi Priorytetowej 

VI – Rozwój Miast zapisano Działanie 6.5  Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, 

którego celem jest wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i  przestrzenny 

obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych. Typy projektów, na które można 

wnioskować o dofinansowanie to:  przedsięwzięcia z zakresu: przebudowy, adaptacji 

zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub 

nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub 

rekreacyjnych, przedsięwzięcia dot. rewitalizacji zmarginalizowanych obszarów miast, 

miejscowości lub części miejscowości będących centrami gmin oraz projekty 

przyczyniające się do wzrostu estetyki przestrzeni publicznej w zakresie m.in.: 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej, kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej, 

rekreacyjnej, zaopatrzenia w energię elektryczną, oraz systemów monitorowania 

bezpieczeństwa w miejscach publicznych. 

 

Tabela 36. Indykatywne ramy finansowe przedsięwzięć 

L.p. Nazwa projektu 
Podmiot 

realizujący 

Wartość 

inwestycji/źródła 

finansowania 

Okres 

realizacji 

I Utworzenie 

Gminnego Ośrodka 
Gmina Oleśnica Koszt: 1 000 000,00 PLN II.2018 r. – 
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Kultury wraz 

z biblioteką 

Źródło: EFRR (85%) + 

budżet gminy (15%) 

IX.2018 r. 

II 

Przebudowa drogi 

gminnej wraz 

z budową parkingów 

i chodników oraz 

infrastrukturą 

towarzyszącą 

Gmina Oleśnica 

Koszt: 700 000,00 PLN 

Źródło: EFRR (85%) + 

budżet gminy (15%) 

V.2018 r. – 

XI.2018 r. 

III 

Renowacja 

neogotyckiego 

kościoła w Oleśnicy 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

p.w. 

Wniebowzięcia 

N.M.P. w Oleśnicy 

Koszt: 500 000,00 PLN 

Źródło: EFRR (85 %) + 

środki własne parafii 

(15%) 

VI.2017 r. – 

V.2018 r. 

 

IV 

Budowa kompleksu 

sportowo-

dydaktycznego na 

potrzeby Zespołu 

Szkół w Oleśnicy 

Gmina Oleśnica 

Koszt: 850 000,00 PLN 

Źródło: EFRR (85%) + 

budżet gminy (15%) 

V.2017 r. – 

X.2018 r. 

V 
Budowa amfiteatru 

w Oleśnicy 
Gmina Oleśnica 

Koszt: 400 000,00 PLN 

Źródło: EFRR (85%) + 

budżet gminy (15%) 

V.2018 r. – 

IX.2018 r. 

VI 

Budowa kompleksu 

sportowo-

rekreacyjnego 

w Oleśnicy (za 

przedszkolem) 

Gmina Oleśnica 

Koszt: 1 000 000,00 PLN 

Źródło: EFRR (85%) + 

budżet gminy (15%) 

V.2019 r. – 

XI.2019 r. 

 

VII Dzień Oleśnicy Gmina Oleśnica 

Koszt: 50 000,00 PLN 

Źródło: EFS (95%) + 

budżet gminy (5%) 

Corocznie - 
VIII 

 

VIII Aktywność  

= Zatrudnienie 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Oleśnicy 

Koszt: 

Źródło: EFS (95%) + 

środki własne GOPS 

(5%) 

I.2017 r. – 
VII.2018 r. 
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15. Wdrażanie i monitoring 

 

Za wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji odpowiadali będą Wójt Gminy, przy 

współpracy z Radą Gminy. Na każdym z  poziomów, w proces wdrażania założeń LPR 

zaangażowane będą ponadto następujące podmioty: Partnerzy Programu m.in. GOPS 

w Oleśnicy, mieszkańcy obszaru rewitalizacji i całej Gminy, lokalni aktywiści, 

przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. 

Rola organów Gminy w zarządzaniu Programem polega na jego ukierunkowaniu, 

uchwaleniu, kontrolowaniu i ocenie.  

 

Do kompetencji wójta Gminy Oleśnica należy: 

 prowadzenie ogólnej koordynacji nad wdrażaniem LPR, a także 

uwzględnienie w planach budżetowych finansowania zadań ujętych 

w Programie, 

 podejmowanie decyzji o potrzebie weryfikacji Programu, m.in. na podstawie 

wniosków Rady Gminy, jak i Partnerów Programu.  

Do kompetencji Rady Gminy Oleśnica należy: 

 uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Oleśnica, 

 przyjęcie zmian (modyfikacji w LPR wprowadzonych po konsultacjach 

społecznych projektu), 

 opiniowanie i uchwalanie zmian i aktualizacji Programu. 

Do kompetencji Urzędu Gminy należy: 

 nadzór nad realizacją Programu, 

 przygotowanie i koordynowanie wdrażania przedsięwzięć ujętych w LPR, 

 stały monitoring realizacji przedsięwzięć, w tym organizacja systemu 

ewaluacji LPR 

 składanie wniosków i pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz 

zapewnienie środków w budżecie gminy na realizację zaplanowanych 

przedsięwzięć, 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY OLEŚNICA NA LATA 2016-2023 

106 

 

 prowadzenie monitoringu zewnętrznych źródeł finansowania rewitalizacji, 

 koordynacja działań promujących rewitalizację oraz wdrażanie 

mechanizmów włączania mieszkańców i innych podmiotów w proces 

rewitalizacji, 

 sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji LPR. 

 

 Stosowanie systemu monitorowania etapów realizacji procesu rewitalizacji jest 

niezbędne, aby został on odpowiednio przeprowadzany. Nadzór polegać będzie 

na gromadzeniu i analizowaniu informacji o realizacji przyjętych projektów. Analiza 

zarówno danych ilościowych, jak i jakościowych pozwoli, w przypadku wystąpienia 

takiej konieczności, na wczesne wykrycie niezgodności, a także pozwoli 

na zapobiegnięcie możliwych do rozpoznania komplikacji. Można wyróżnić formy 

monitorowania takie jak:  

 bieżąca inspekcja wykonywanych w danym momencie inwestycji, gromadzenie 

danych dotyczących postępów w ich realizacji, a także zapewnieniu zgodności 

z założeniami i harmonogramem Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

 kontrola finansowania projektów oraz trwałości planowanych rezultatów. 

W programie rewitalizacji określono wskaźniki osiągania celów programu. Uznano 

za nie wskaźniki określane dla planowanych projektów rewitalizacyjnych. Poszczególne 

przedsięwzięcia będą objęte jednakowym systemem ewaluacji. Odpowiedzialni za to 

będą pracownicy Urzędu Gminy, zajmujący się sprawami rewitalizacji. Dokonywać oni 

będą ewaluacji poszczególnych przedsięwzięć, a także corocznej ewaluacji realizacji 

założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji w postaci sprawozdań końcowo-rocznych, 

opartych na wypełnionej karcie oceny realizacji przedsięwzięcia, wypełnianej przez 

podmiot realizujący przedsięwzięcie. Coroczna ocena realizacji programu będzie 

podlegać zaopiniowaniu przez Radę Gminy na wniosek Wójta Gminy oraz ogłoszeniu na 

stronie internetowej gminy Oleśnica. 

W przypadku stwierdzenia, że Program wymaga zmiany Wójt Gminy  wystąpi do Rady 

Gminy z wnioskiem o jego zmianę dołączając opinię pracowników Urzędu Gminy 

zajmujący się sprawami rewitalizacji. 
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Na etapie ewaluacji zastosowane zostaną następujące mechanizmy włączenia 

interesariuszy: aktywność pracowników Urzędu Gminy, zajmujących się sprawami 

rewitalizacji oraz działania związane z informowaniem mieszkańców o przebiegu 

realizacji Programu i jego wynikach (np. strona internetowa, Biuletyn Informacji 

Publicznej Gminy Oleśnica, spotkania informacyjne, debaty). 

Po zakończeniu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji zostanie 

przeprowadzona ewaluacja ex-post, która posłuży do rozliczenia wyników prac 

związanych z programem. Będzie to kompleksowa ocena efektów realizacji oparta na 

wypełnionej karcie oceny realizacji przedsięwzięcia, porównanie osiągniętych 

wskaźników produktu i rezultatu z prognozowanymi, a także zostaną podjęte kroki 

w celu wyznaczenia kierunków rewitalizacji na następne lata. W wyniku oceny zostanie 

sporządzony raport końcowy z realizacji programu, który zostanie zamieszczony na 

stronie internetowej Gminy i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Oleśnica. 

Ewaluacja uwzględniała będzie następujące kryteria oceny: 

Tabela 37. Karta oceny realizacji przedsięwzięcia 

Ocena przedsięwzięcia Tak Nie 

Trafność interwencji – czy cele interwencji były zgodne ze 

zidentyfikowanymi problemami i potrzebami? 

  

Skuteczność – czy efekt, który osiągnięto jest tym, który 

planowano osiągnąć 

  

Uzyskania wskaźników – czy uzyskano planowane wskaźniki 

rewitalizacji: 

  

 czy planowane wskaźniki korelują ze stwierdzonymi 

problemami na obszarze rewitalizacji 

  

 czy uzyskano planowane produkty danego 

przedsięwzięcia 

  

 czy uzyskano planowane rezultaty danego 

przedsięwzięcia 
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 czy planowane wskaźniki odzwierciedlają poprawę 

stwierdzonej sytuacji kryzysowej na obszarze 

rewitalizacji 

  

Użyteczność – czy interwencja spełniła oczekiwania adresatów   

Trwałość – czy osiągnięte efekty przedsięwzięcia mają trwały 

charakter 

  

 

Zamiany Programu realizowane będą na podstawie rzetelnych badań i analiz 

(ewaluacji). Zostaną one szerzej opisane - zawierać będą rodzaj i przyczynę, wpływ na 

dalszą realizację programu i propozycje modyfikacji. Procedura aktualizacji realizowana 

będzie w przypadku sytuacji wyjątkowych oraz szczególnych zmian wpływających na 

realizację wdrażanego dokumentu, w tym m.in., gdy wystąpi znaczna zmiana warunków 

finansowania zewnętrznego do zaplanowanych projektów rewitalizacyjnych, istotna 

zmiana w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej, wpływająca na sytuację gminy 

lub zmiana sytuacji finansowej  i konieczność dostosowania zapisów Programu do 

zmienionych wymogów formalno-prawnych, aktualizacji danych dotyczących obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji bądź wdrożenia wniosków i rekomendacji 

z raportów ewaluacyjnych. 

 

16. Ocena oddziaływania na środowisko 

 

Zgodnie z zasadami zawartymi w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. 

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

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko projekt niniejszego dokumentu 

został przedłożony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w …..… oraz 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w ……… w sprawie uzgodnienia 

konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz 

określenia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko w przypadku konieczności jej opracowania.  
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W wyniku uzyskanych opinii odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Oleśnica na lata 2016-2023. Szczegółowe informacje w tym zakresie zamieszczono na 

stronie internetowej Gminy. 
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