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UCH W AŁA NR XLI/288/2017  
RADY M IEJSK IEJ W LIPSKU

z dnia 25 lipca 2017 r. 

w spraw ie przyjęcia Program u Rewitalizacji Gm iny Lipsko na lata 2017-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program Rewitalizacji Gminy Lipsko na lata 2017-2023, stanowiący załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lipsku
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UZASADNIENIE

Program Rewitalizacji Gminy Lipsko na lata 2017-2023 opracowany został zgodnie z 
„Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”, Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 3 lipca 2015 r. oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym W ojewództwa M azowieckiego dotyczącymi zasad 
przygotowania program ów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w  perspektywie 
finansowej 2014-2020.

Zgodność struktury Programu Rewitalizacji z wytycznymi warunkuje jego skuteczną i 
efektywną implementację na gruncie wym ogów m erytorycznych w okresie programowania 2014- 
2020. Z kwestii teoretycznych, można przytoczyć definicję samej rewitalizacji. 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 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 dokum entów strategicznych i planistycznych). W przypadku Miasta i 
Gminy Lipsko opracowanie Programu Rewitalizacji jest kolejnym elementem służącym 
dynamizowaniu rozwoju lokalnego.

Zakłada się, że opracowanie Programu Rewitalizacji oraz jego wdrożenie (poprzez 
realizację projektów) w sposób znaczący przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, 
wzmocnienia pozycji konkurencyjnej zdegradowanych obszarów gminy oraz zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się niekorzystnych zjawisk. Program Rewitalizacji służy identyfikacji obszarów 
zdegradowanych, na których występują niekorzystne procesy, stany kryzysowe dotyczące miejskiej 
przestrzeni w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz 
technicznej. Ponadto, warunkuje koordynację działań i współpracę poszczególnych jednostek 
organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Lipsko oraz przedstawicieli mieszkańców, 
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych na rzecz realizacji działań rewitalizacyjnych. Efektem 
implementacji Programu Rewitalizacji Gminy Lipsko jest, m.in. odwrócenie negatywnych zjawisk 
i procesów, poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej, przeciwdziałanie degradacji 
gminnych i miejskich przestrzeni, zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego, ograniczanie 
patologii społecznych, wzrost jakości życia społeczności lokalnej, stymulowanie aktywności 
społeczności lokalnej, rozwój przedsiębiorczości, zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny 
w dłuższej perspektywie czasowej.
Cele i założenia Programu Rewitalizacji Gminy Lipsko powiązane są z innymi dokumentami 
strategicznymi obowiązującymi w gminie, takimi jak:

-  Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Lipsko na lata 2000 — 2020
-  Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy Lipsko na lata 2016 —

2025
-  Gminny Program W spierania Rodziny dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016 -2 0 2 0
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-  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lipsko na lata 2016 - 2019 z perspektywą do 
roku 2023

-  Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy 
Lipsko na lata 2016 - 2019 z perspektywą do roku 2023

-  Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i 
Gminy Lipsko - aktualizacja z 2016 roku

-  M iejsko-Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii na rok 2017

Determinantą trwałego, zrównoważonego rozwoju lokalnego jest współzależność i integralność 
rozwoju w długim okresie, w obszarach podsystemów gospodarczego, społecznego i 
przyrodniczego, mająca swój materialny wyraz w określonym użytkowaniu i zagospodarowaniu 
geograficznej przestrzeni. Rozwój lokalny można, w uproszczeniu, rozumieć jako proces zmian 
zachodzących na obszarze gminy lub inaczej określonym lokalnym układzie społeczno- 
terytorialnym charakteryzującym się określonymi cechami przestrzeni, gospodarki i kultury oraz 
lokalną preferencją potrzeb i hierarchią wartości.Istotna wydaje się definicja rozwoju lokalnego 
charakteryzująca go jako  proces zróżnicowania i wzbogacania aktywności ekonomicznej i 
społecznej na określonym terytorium, przejawiający się mobilizacją i koordynacją własnych 
zasobów i energii. Należy zauważyć, że w ostatnich latach zagadnienia związane z rozwojem 
lokalnym koncentrują się na poprawie jakości życia społeczności, która powinna być jednym  z 
efektów tego rozwoju.

Obszary zdegradowane na terenie Miasta i Gminy Lipsko wskazane zostały obiektywnie 
w oparciu o zróżnicowane narzędzia, metody i techniki badawcze. W celu zdiagnozowania 
problemów dokonano analizy danych zastanych (desk research), której podstawą były zasoby 
Banku Danych Lokalnych. Dopełnieniem prowadzonych badań uczyniono analizę wskaźnikową, 
która pozwoliła zobrazować natężenie i koncentrację występujących zjawisk kryzysowych. 
Obszary koncentracji negatywnych zjawisk w gminie Lipsko zostały wyznaczone na podstawie 
przeprowadzonej analizy wskaźnikowej (tabela nr 3 z listą wskaźników) w pięciu  sferach 
wymienionych w W ytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na łata 2014- 
2020 tj. w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz 
technicznej.

Uwzględniając aspekt społeczny, jako  jeden z najważniejszych wskaźników definiujący 
negatywne zjawisko na wskazanym obszarze, wyodrębniono obszary, które cechują się 
największymi przekroczeniami w każdej ze sfer. W skazane obszary, które zdiagnozowano jako 
obszary zdegradowane zostały zaznaczone kolorem. Do obszaru zdegradowanego w gminie Lipsko 
zakwalifikowano następujące jednostki przestrzenne: Borowo, Gołębiów, Gruszczyn, Helenów 
(+Kostusin), Jakubówka, Lipa-Miklas, Maziarze, Nowa Wieś, Szymanów, Śląsko, Tomaszówka, 
Wola Solecka Druga, Zofiówka. Na delimitowanym obszarze zdegradowanym mieszka 1968 osób 
(17,3% mieszkańców gminy Lipsko).

W świetle przytoczonych definicji opracowanie i wdrożenie Programu Rewitalizacji Gminy 
Lipsko koreluje z procesami zdiagnozowanymi jako odpowiedzialne za rozwój lokalny.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku
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Niniejsze opracowanie stanowi kompleksową i szczegółową diagnozę służącą wyznaczeniu 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wyznaczenie wymienionych obszarów 
stanowi pierwszy etap procesu rewitalizacji, a także przyczynia się do sporządzenia Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Lipsko.

W opracowaniu zaprezentowano definicje kluczowych pojęć tj. rewitalizacja, stan kryzysowy 
oraz jego charakterystyka. Konceptualizacja najczęściej występujących pojęć pozwoli 
odbiorcom na zrozumienie istoty realizacji procesu rewitalizacji i prowadzonych w jego 
ramach działań.

Zawarto także podrozdział poświęcony metodologii przeprowadzonej diagnozy. 
Przedstawiono zastosowane podczas diagnozy metody badawcze oraz dokonano 
precyzyjnego wyjaśnienia zastosowanych wskaźników w celu ułatwienia interpretacji 
wyników diagnozy.

W dokumencie zaprezentowano ogólną charakterystykę miasta i gminy Lipsko, która została 
opracowana w  oparciu o dostępne dane Banku Danych Statystycznych Głównego Urzędu 
Statystycznego. W dalszej części dokumentu analizie poddano dane statystyczne odnoszące 
się do sytuacji społeczno-gospodarczej miasta i gminy Lipsko, które pozyskane zostały od 
Urzędu Miasta i Gminy, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Komendy 
Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej.

Diagnoza obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji została opracowana 
w  oparciu o analizę następujących obszarów: społecznego, gospodarczego,
środowiskowego, funkcjonalno-przestrzennego oraz technicznego. Analizie poddane zostały 
wskaźniki opracowane dla każdego z wymienionych obszarów.

Prowadzona diagnoza miała na celu wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru 
rewitalizacji. Dokonano precyzyjnego wyznaczenie wymienionych obszarów przy 
wykorzystaniu metody kartograficznej. Zamieszczone mapy obszarów zdegradowanych 
szczegółowo przedstawiają wyznaczone obszary, które mają zostać objęte procesem 
rewitalizacji.

Program Rewitalizacji Gminy Lipsko na lata 2017-2023
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Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 
2020 oraz Ustawą z 9 października 2015 r. o rewitalizacji, rewitalizacja to kompleksowy proces 
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, poprzez działania 
całościowe (powigzane 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 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.1

Przy określaniu obszarów, mających zostać objętych Programem Rewitalizacji, uwzględniono 
Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020 oraz 
Ustawę z 9 października 2015 r. o rewitalizacji, które w następujący sposób kwalifikują obszary 
zdegradowane, będące  w stanie kryzysowym.

Stan kryzysowy charakteryzuje obszary, na których skoncentrowane są negatywne zjawiska 
społeczne tj. bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału 
społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w  życiu publicznym i kulturalnym; musi 
występować przynajmniej jedno z wymienionych negatywne zjawisko ze sfery2:

• gospodarczej - niski poziom przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw;
• środowiskowej - w  zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia;
• przestrzenno-funkcjonalnej - w  zakresie niewystarczającego wyposażenia w  infrastrukturę 

techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług, lub ich niska jakość, 
niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego 
poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych;

• technicznej - w  zakresie m.in. 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.

1 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020, Ministerstwo 
Rozwoju, Warszawa 2 sierpnia 2016 r., Ustawa z 9 października 2015 r. o rewitalizacji
2 Ibidem
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M E T O D O L O G IA  PROCESU  O P R A C O W A N IA  DOKUMENTU

Koncepcja metodologiczna, zastosowana w  trakcie opracowywania Programu Rewitalizacji, 
uwzględniła kluczową dla zapewnienia trafności i rzetelności prowadzonych działań 
badawczych zasadę triangulacji. Rozumiana jest ona jako różnorodność technik analizy 
i gromadzenia informacji. Pozwoliło to lepiej poznać i zrozumieć badane problemy oraz 
stworzyć możliwość dokonania odniesień i porównań. Powstał w  ten sposób szerszy materiał 
badawczy do oceny i wnioskowania, a to umożliwiło sporządzenie analizy możliwie 
obiektywnej, uwzględniającej punkty widzenia wielu różnych grup interesariuszy.

Na poniższym diagramie przedstawiono proces opracowywania Programu Rewitalizacji.

c *
N * ,  ■

v/

METODY BADAWCZE

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH (DESK RESEARCH)

Pierwszym elementem, który ma na celu określenie obszarów zdegradowanych była analiza 
danych zastanych (desk research), która definiowana jest jako analiza dokumentów 
projektowych, prawnych, sprawozdań i innych materiałów źródłowych, która stanowić 
będzie bazę dla dalszych rozważań oraz ustaleń związanych z realizacją dalszych etapów 
badania. Analizie poddane zostały dane dotyczące pięciu sfer: sfery społecznej, sfery

Program Rewitalizacji Gminy Lipsko na lata 2017-2023

6



a Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejskie Fundusze
Pomoc Techniczna Strukturalne i Inwestycyjne

gospodarczej, sfery środowiskowej, sfery przestrzenno-funkcjonalnej, sfery technicznej. 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 
2020, dane te sq wyznacznikami stanu kryzysowego i określają obszary zdegradowane.

ANALIZA KARTOGRAFICZNA

Kolejnym etapem procesu była analiza kartograficzna, która jest metodą umożliwiającą 
analizę przestrzenną, dzięki wykorzystaniu zobrazowań kartograficznych w postaci map. 
Ponadto metoda kartograficzna pozwala na prezentowanie zjawisk w przestrzeni za pomocą 
diagramów, których rozmiary są odmienne dla poszczególnych wielkości zjawiska. 
W niniejszym opracowaniu analiza kartograficzna przeprowadzona została na poziomie 
sołectw/miasta Lipsko, co umożliwiło precyzyjne i jednoznaczne wskazanie obszarów, które 
należy poddać interwencji.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA

W celu określenia obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji opracowany został 
zestaw wskaźników, na który składały się zarówno wskaźniki ze sfery społecznej 
(w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji 
lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym 
i kulturalnym) jak i z pozostałych sfer tj. sfery gospodarczej, sfery środowiskowej, sfery 
przestrzenno-funkcjonalnej oraz sfery technicznej. Należy zaznaczyć, iż analiza wskaźnikowa 
przeprowadzona została przy uwzględnieniu podziału sołectw/miasta, takie podejście 
metodologiczne umożliwiło wytypowanie obszarów wym agających interwencji.

DELIMITACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH

Delimitacji obszarów zdegradowanych dokonano przy uwzględnieniu podziału terytorialnego 
miasta i gminy Lipsko. Analizie poddano 36 sołectw jak również pozyskano dane dla miasta 
Lipska, ze względu na brak szczegółowych danych dla poszczególnych ulic miasta, analiza 
przeprowadzona została dla ca łego  miasta łącznie.

Tabela 1. Charakterystyka badanych jednostek przestrzennych (dane wg stanu na 31 marca 2017 roku).

Lp. Sołectwo/miasto Liczba
mieszkańców Lp. Sołectwo/miasto Liczba

mieszkańców
1 Babilon 210 20 Lipa-Miklas 312
2 Borowo 88 21 Małgorzacin 65
3 Boży Dar 57 22 Maruszów 292
4 Dąbrówka 37 23 Maziarze 72
5 Długowola Druga 95 24 Nowa Wieś 138
6 Długowola Pierwsza 197 25 Poręba 232
7 Gołębiów 197 26 Ratyniec 54
8 Gruszczyn 56 27 Szymanów 128
9 Helenów (+Kostusin) 82 28 Śląsko 164
10 Huta (+Urbany) 64 29 Tomaszówka 147
11 Jakubówka 45 30 Walentynów(+Daniszów) 391
12 Jelonek 161 31 Wiśniówek (+Budy) 136
13 Józefów (+Kopaniny) 172 32 Wola Solecka Druga 283
14 Katarzynów 106 33 Wola Solecka Pierwsza 385
15 Krępa Górna 209 34 Wólka 166
16 Krępa Kościelna (+Wólka 328 35 Zofiówka 161
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Krępska)
17 Leopoldów (+Konstantynów 

+Władysławów) 115 36 Lucjanów (+Sewerynów) 74
18 Leszczyny 47 37 Lipsko 5710
19 Lipa-Krępa 189 Gmina Lipsko 11373

Rysunek 1. Podział sfer

Dla każdej z pięciu sfer (społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej 
oraz technicznej) wartościq referencyjną będzie średnia wartość wskaźnika dla Miasta 
i Gminy Lipsko. W e wszystkich strefach - jednostkach ewidencyjnych, posługiwano 
się stymulantq3 oraz destymulantg4. Poniżej przedstawiono listę wskaźników, które 
wykorzystane zostały do wyznaczenia obszarów zdegradowanych (analiza wskaźnikowa, 
syntetyczny wskaźnik Perkala).

Tabela 2. Lista wskaźników

Lp- Sfera Wskaźnik Źródło
danych

1 Liczba bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku 
produkcyjnym

2 Liczba długotrwale bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku 
produkcyjnym

Powiatowy 
Urząd Pracy

3 Liczba bezrobotnych do 30 roku życia na 100 mieszkańców 
w wieku produkcyjnym

4 Liczba osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej na 
100 mieszkańców

5
Liczba osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej 
z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby na 100 
mieszkańców Ośrodek

Pomocy
Społecznej

6 Społeczna Liczba osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej 
z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców

7 Liczba osób z niepełnosprawnością korzystających świadczeń 
z pomocy społecznej na 100 mieszkańców

8 Liczba osób objętych pomocą w ramach procedury „Niebieska 
karta" na 100 mieszkańców

9 liczba dzieci objętych dożywianiem na 100 mieszkańców
10 Wskaźnik obciążenia demograficznego
11 Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

produkcyjnym
Urząd Miasta 

i Gminy
12 Liczna NGO na 100 mieszkańców
13 Liczba stwierdzonych przestępstw na 100 mieszkańców Komenda
14 Liczba przestępstw w zakresie kradzieży, kradzieży z włamaniem Policji

3 Stymulanta-dodatnia korelacja ze zmienną objaśnianą; wzrost wartości zmiennej objaśniającej prowadzi do wzrostu 
zmiennej objaśnianej! w naszym przypadku im wyższa wartość tym gorzej-kumulacja negatywnych zjawisk)
4 ujemna korelacja ze zmienną objaśnianą; wzrost wartości zmiennej objaśniającej prowadzi do spadku zmiennej 
objaśnianej) w naszym przypadku, im mniejsza wartość tym gorzej- kumulacja negatywnych zjawisk)

Program Rewitalizacji Gminy Lipsko na lata 2017-2023
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LP- Sfera Wskaźnik Źródło
danych

i kradzieży pojazdów na 100 mieszkańców
15 liczba wypadków i kolizji na 100 mieszkańców
16 Frekwencja wyborcza w II turze wyborów prezydenckich Państwowa

Komisja
Wyborcza17 Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w 2014 roku

18
Gospodarcza

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze 
REGON na 100 mieszkańców Urząd

Statystyczny19 Liczba podmiotów gospodarczych skreślonych w 2016 i 2017 
roku z rejestru REGON na 100 mieszkańców

20 Środowiskowa Liczba wyrobów zawierających azbest w Mg na 100 
mieszkańców

Urząd Miasta 
i Gminy

21 Przestrzenno-
funkcionalna Liczba przystanków w przeliczeniu na 100 mieszkańców Urząd Miasta 

i Gminy
22

Techniczna

Szacowany odsetek dróg gminnych wymagających remontu lub 
modernizacji (ocena subiektywna)

Urząd Miasta 
i Gminy23

Degradacja techniczna obiektów budowalnych użyteczności 
publicznej (ocena w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo 
małą degradację techniczną budynków, a 5 bardzo dużą 
degradację)

24 Liczba wydanych pozwoleń na budowę na 100 mieszkańców Starostwo
Powiatowe

Źródło: opracowanie Grupa BST

DELIMITACJA OBSZARÓW REWITALIZACJI

Obszar rewitalizacji wyznaczony został na obszarach, na których zdiagnozowano stan 
kryzysowy z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych współwystępujgcych 
z negatywnymi zjawiskami, w  co  najmniej jednej z trzech sfer (gospodarczej, środowiskowej, 
przestrzenno-funkcjonalno-technicznej). Ponadto w trakcie delimitacji obszaru rewitalizacji 
uwzględniono znaczenie obszaru dla rozwoju lokalnego.

Wyznaczenie obszarów rewitalizacji oparte zostało na analizie desk research, analizie 
wskaźnikowej (wykorzystano te same wskaźniki jakie wzięto pod uwagę w trakcie delimitacji 
obszarów zdegradowanych). Zastosowanie różnych metod badawczych pozwoliło uzupełnić 
informacje zdobyte jedng metodę. Sytuacja taka jest korzystna z punktu widzenia weryfikacji 
i pogłębienia danych. Powstał w  ten sposób szerszy materiał do oceny i wnioskowania, 
a to pozwoliło na sporządzenie analizy możliwie obiektywnej, uwzględniającej punkty 
widzenia wielu różnych grup zainteresowanych rewitalizacją.

D IAGN OZA

O G Ó LN A  CHARAKTERYSTYKA GMINY LIPSKO

Gmina Lipsko jest gminą miejsko-wiejską w powiecie lipskim w województwie mazowieckim. 
W latach 1975-1998 gmina położona była w  województwie radomskim. Siedzibą gminy jest 
miasto Lipsko. Obszar gminy wynosi 135, 21 km2.

Program Rewitalizacji Gminy Lipsko na lata 2017-2023
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Mapa 1. Położenie gminy Lipsko na mapie Polski

Źródło: http://www.regioset.pl/mapkagif.php?x=738&y=581

Gmina Lipsko składa się z 35 sołectw: Babilon, Borowo, Boży Dar, Dąbrówka, Długowola 
Druga, Długowola Pierwsza, Gołębiów, Gruszczyn, Helenów, Huta, Jakubówka, Jelonek, 
Józefów, Katarzynów, Krępa Górna, Krępa Kościelna, Leopoldów, Leszczyny, Lipa-Krępa, Lipa 
Miklas, Małgorzacin, Maruszów, Maziarze, Nowa Wieś, Poręba, Ratyniec, Szymanów, Śląsko, 
Tomaszówka, Walentów, Wiśniówek, Wola Solecka Druga, Wola Solecka Pierwsza, Wólka, 
Zofiówka.

Pozostałymi miejscowościami mieszczącymi się na obszarze gminy jest Daniszów - przysiółek. 
Dąbrówka Daniszewska - kolonia, Lucjanów -wieś, Rafałów - kolonia, Rokitów - kolonia, 
Władysławów - wieś, Wólka-wieś, Wólka Krępska - wieś.

Znaczną część gminy zajmują użytki rolne, 78%. Użytki leśne stanowią 15%.

Gmina Lipsk położona jest w  obszarze dwóch dorzeczy rzeki Niemen i Wisły. Położona jest 
w  zasięgu oddziaływania klimatu Krainy Biebrzańskiej z łagodniejszymi warunkami od 
pozostałych terenów sąsiadujących.

Mapa 2. Położenie gminy Lipsko w powiecie lipskim

Źródło: https://www.osp.org.pl/hosting/mapy/mazowieckie/lipski.jpg
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Strefa spo łeczna

Demografia

Pod koniec 2015 roku gminę Lipsko zamieszkiwało 11 348 osób, co  stanowiło 32,4% ludności 
zamieszkującej powiat lipski. Na przełomie lat 2013-2015 liczba osób zamieszkujących gminę 
spadła o 157 osób. Podobna sytuacja wystąpiła w powiecie lipskim, liczba zamieszkująca 
powiat również spadła w badanym okresie. Pod koniec 2015 roku odnotowano 35 063 osób 
zamieszkujących powiat lipski. Liczba ta spadła o 501 osób. W województwie mazowieckim 
liczba mieszkańców wzrosła o 32 274 osoby.

Rysunek 2. Liczba mieszkańców w województwie mazowieckim, powiecie lipskim oraz gminie Lipsko w latach 2013- 
2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

Liczbę ludności determinuje również przyrost naturalny. Na przestrzeni lat 2013-2015 
odnotowano wahania wskaźnika przyrostu naturalnego w  powiecie lipskim oraz 
w województwie mazowieckim. W powiecie lipskim początkowo ubytek naturalny wynosił 4,9. 
W 2014 roku wzrósł do 4,8 oraz ponownie zmniejszył się do 6,6. Podobna sytuacja została 
odnotowana w województwie mazowieckim. Początkowo przyrost naturalny w 2013 roku 
wyniósł 0,2; następnie wzrósł w  2014 roku do 0,7 i spadł w  2015 roku, gdzie odnotowano 
wskaźnik przyrostu naturalnego wynoszący 0,5. Zmiany na przestrzeni lat wynikają w związku 
ze starzejącym się społeczeństwem, zwiększoną umieralnością oraz przede wszystkim 
z migracja ludności.

Program Rewitalizacji Gminy Lipsko na lata 2017-2023
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Rysunek 3. Przyrost naturalny w województwie mazowieckim, powiecie lipskim w latach 2013-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

Obserwowane i prognozowane dla gminy Lipsko trendy demograficzne można uznać za 
niekorzystne, ze względu na spadek liczby ludności. Na podstawie prognoz GUS możemy 
twierdzić, że spadek liczby ludności obserwowany wia tach 2013-2015 będzie postępował, 
czego dowodzą prognozy demograficzne dla powiatu lipskiego. Liczba ludności w  powiecie 
lipskim w latach 2015-2050 spadnie o 10 925 osób.
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Rysunek 4. Prognoza ludnościowa powiatu lipskiego na lata 2015-2050

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

Rynek pracy

W latach 2013-2015 liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w gminie Lipsko spadła 
o 152 osoby. Najwięcej bezrobotnych osób zarejestrowanych w  Powiatowym Urzędzie Pracy
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odnotowano w  2013 roku, gdzie liczba wyniosła 850. Pod koniec roku 2015 odnotowano tych 
osób 698. W analizowanym okresie wyższy udział w  ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 
kobiety. Odnotowana dysproporcja w analizowanym okresie wykazała nie wielkie zmiany. 
W 2015 roku bezrobotne kobiety stanowiły 58,9% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych 
osób, natomiast mężczyźni 41,1%.
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Rysunek 5. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Lipsko

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

Bezpieczeństwo publiczne

Największą liczbę przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach 
przygotowawczych na 1000 mieszkańców odnotowano w 2013 roku w powiecie lipskim i 
w województwie mazowieckim. W powiecie lipskim na przestrzeni lat 2013-2015 odnotowano 
spadek, w  2015 roku wynosząc 375 przestępstw. W województwie mazowieckim 
w analizowanym okresie odnotowano spadek liczby przestępstw o 27 188.

Rysunek 6. Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych ogółem na 
1000 mieszkańców w latach 2013-2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

Uczestnictwo w  życiu publicznym

Partycypacja obywateli w  wyborach jest jednym z przejawów społeczeństwa 
obywatelskiego. Frekwencja w  wyborach prezydenckich w  2015 roku w  gminie Lipsko (49,0%) 
była wyższa niż frekwencja wyborcza w powiecie lipskim (47,3%), mniejsza niż frekwencja 
ogólnokrajowa (55,3%) czy w  województwie mazowieckim (61,2%). W przypadku frekwencji 
wyborczej do Parlamentu Europejskiego, wyborów do Sejmu i Senatu sytuacja była 
podobna. Natomiast frekwencja wyborcza w  wyborach samorządowych w gminie (54,3%) 
była wyższa niż frekwencja ogólnokrajowa oraz w  województwie mazowieckim.

Tabela 3. Frekwencja wyborcza w wyborach standardowych

Wyszczególnienie

Wybory 
Prezydenta RP

W ybory do  
Parlamentu  

Europejskiego

W ybory do 
Sejmu

Wybory
do

Senatu

Wybory
sam orządowe

(rok 2015) (rok 2014) (rok2015) (rok
2015) (rok 2014)

Polska 55,3 23,8 50,9 50,9 47,2

Województwo
mazowieckie 61,2 28,1 58,7 58,7 51,1

Powiat lipski 47,3 15,0 38,6 38,6 56,5
Gmina Lipsko 49,0 15,7 41,2 41,2 54,3

Źródło: opracowanie właśnie na podstawie Państwowa Komisja Wyborcza

W latach 2013-2015 w gminie Lipsko liczba działających fundacji, stowarzyszeń i organizacji 
społecznych przypadająca na 1000 mieszkańców stopniowo zwiększała się, co  świadczy 
o rozwoju tego sektora. Pod koniec badanego okresu w gminie na 1000 mieszkańców 
przypadało 2,7 podmiotów, co oznaczało wzrost podmiotów o 0,4 w stosunku do 2013 roku. 
Podobna sytuacja miała miejsce w  powiecie lipskim oraz w województwie mazowieckim. 
Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w powiecie lipskim wzrosła 0,3; 
natomiast w  województwie mazowieckim o 0,4.

Rysunek 7. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1000 mieszkańców
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

W latach 2013-2015 w województwie mazowieckim odnotowano wzrost liczby placówek 
stacjonarnych pomocy społecznej. W 2013 roku liczba ta wynosiła 244 placówek i wzrosła do 
255 w  2015 roku. W powiecie lipskim funkcjonuje jedna placówka pomocy społecznej 
znajdująca się na obszarze gminy Lipsko.

Rysunek 8. Liczba placówek stacjonarnych pomocy społecznej w latach 2013-2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

W badanym okresie tj. 2013-2015 rok odnotowano znaczący spadek liczby gospodarstw 
domowych korzystających z pomocy społecznej wg. kryterium dochodowości na 
analizowanych obszarach. W województwie mazowieckim liczba gospodarstw spadła 
o 11 759 gospodarstw, w  powiecie lipskim o 149 a w gminie Lipsko o 12 gospodarstw.
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Rysunek 9. Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej wg kryterium dochodowości w latach 2013- 
2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

Najczęstszymi powodami przyznania pomocy rodzinie w 2015 roku w powiecie lipskim były 
problemy związane z ubóstwem, bezrobociem, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz 
niepełnosprawnością. Na przełomie lat 2014-2015 odnotowano wzrost przyznania pomocy 
społecznej z powodu alkoholizmu.

Rysunek 10. Powody przyznania pomocy rodzinie w latach 2014-2015
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Strefa gospodarcza

Na przestrzeni lat 2013-2015 zwiększyła się liczba podmiotów gospodarki narodowej 
wpisanych do rejestru REGON na 1000 mieszkańców w województwie mazowieckim o 7. 
Liczba podmiotów gospodarki narodowej zwiększyła się również w powiecie lipskim oraz 
gminie Lipsko w  2014 roku pozostając bez zmian, wynosząc kolejno 74 i 107.

Rysunek 11. Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na 1000. mieszkańców w latach 
2013-2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w badanym okresie tj. 
2013-2015 roku w gminie Lipsko spadła z 72 podmiotów w  2013 roku do 71 podmiotów w 2015 
roku. W powiecie lipskim liczba ta spadła o 6 podmiotów w analizowanym okresie. Odwrotna 
sytuacja została odnotowana w województwie mazowieckim. Liczba nowo zarejestrowanych 
podmiotów wzrosła o 2 992 podmioty wynosząc pod koniec 2015 roku 68 431 nowo 
zarejestrowanych podmiotów.

Rysunek 12. Nowo zarejestrowane pomioty gospodarki narodowej w latach 2013-2015
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Na przełomie lat 2013-2015 odnotowano wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej wg 
klas wielkości na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w gminie Lipsko o 55,3 podmioty. 
Podobna sytuacja została odnotowana w  powiecie lipskim, liczba ta wzrosła o 33,4 
podmioty. Tendencja wzrostowa wystąpiła również w  analizowanym okresie w województwie 
mazowieckim.

Rysunek 13. Podmioty gospodarki narodowej wg klas wielkości na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

Sfera środowiskowa

Z roku na rok odnotowano wzrost liczby ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków 
w województwie mazowieckim o 1,8% ludności. W powiecie lipskim pod koniec 2015 roku 
27,7% wszystkich mieszkańców korzystało z oczyszczalni ścieków. Liczba ta spadła od 2013 
roku o 0,5%.
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Rysunek 14. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków [%] w latach 2013-2015
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Emisja zanieczyszczeń gazowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych wykazała 
w ia tach  2013-2015 tendencję spadkową w powiecie lipskim o 542 t/rok. W przypadku 
województwa mazowieckiego emisja zanieczyszczeń gazowych wykazała wahania.

Rysunek 15. Emisja zanieczyszczeń gazowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w latach 2013-2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

W przypadku emisji zanieczyszczeń pyłowych powietrza w  powiecie lipskim odnotowano 
niewielki spadek (3 t/rok). Podobna sytuacja została odnotowana w województwie 
mazowieckim. Emisja zanieczyszczeń pyłowych powietrza zmniejszyła się 628 t/rok.
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Rysunek 16. Emisja zanieczyszczeń pyłowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w latach 2013-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

Istotną kwestią w  zakresie sfery środowiskowej jest problem niskiej emisji, tj. zanieczyszczeń 
powstałych podczas spalania paliw w  systemach grzewczych, zasilających bezpośrednio 
budynki. Jej elementem składowym są zanieczyszczenia emitowane w  trakcie ogrzewania 
budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej, a także spalania paliw przez silniki 
spalinowe pojazdów. Na terenie Miasta i Gminy Lipsko nie funkcjonują większe przemysłowe 
źródła emisji, które miałyby wpływ na zwiększenie zanieczyszczeń w  powietrzu.

Niska emisja jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta i 
Gminy Lipsko, czego niewątpliwą przyczyną jest nagminne spalanie w domowych piecach 
paliw niskiej jakości, a także odpadów, w tym tworzyw sztucznych, gumy i tekstyliów. Mając 
powyższe na uwadze, koniecznym staje się ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę 
efektywności wytwarzania i dystrybucji ciepła oraz prowadzenie stałej edukacji mieszkańców 
w  tym temacie.

Sfera przestrzenno-funkcjonalna

Gminę Lipsko znaczącą część zajmują użytki rolne, 78%. Użytki leśne stanowią w gminie 15%. 
Gleby rolniczo-nieprzydatne zajmują 7,6%.

Sfera techniczna

Na przełomie lat 2013-2015 wzrosła liczba mieszkań wyposażonych w instalacje 
wodociągową, łazienkę oraz w centralne ogrzewanie we wszystkich badanych obszarach. 
W przypadku mieszkań wyposażonych w  instalacje wodociągową w gminie Lipsko, liczba ta 
wzrosła o 41, w  powiecie lipskim o 122, w  województwie mazowieckim o 55 568. W gminie 
Lipsko odnotowano pod koniec 2015 roku 3 338 mieszkań wyposażonych w łazienkę, 
w powiecie lipskim 9 163, a w województwie mazowieckim 1830 753. W badanym okresie 
w gminie wzrosła liczba mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie o 41. Podobna 
sytuacja została odnotowana w powiecie lipskim i województwie mazowieckim.
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Rysunek 17. Liczba mieszkań wyposażonych w instalacje w latach 2013-2015
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W analizowanym okresie tj. 2013-2015 rok wzrosła liczba zasobów mieszkaniowych na terenie 
gminy Lipsko. Liczba ta na przestrzeni lat wzrosła o 41 mieszkań. Podobna sytuacja 
odnotowana została w powiecie lipskim. Liczba zasobów mieszkaniowych wzrosła z 13 076 
w  2013 roku do 13 198 mieszkań w 2015 roku. Tendencja wzrostowa odnotowana została 
również w województwie mazowieckim. Liczba zasób mieszkaniowych wzrosła o 54 968 
mieszkań.

Rysunek 18. Zasoby mieszkaniowe w latach 2013-2015
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Podsumowanie

Sfera spo łeczna
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Gmina Lipsko zmaga się z problemami demograficznymi. Obrazuje to przede wszystkim 
zmniejszająca się liczba ludności gminy, występujące zmiany w strukturze ekonomicznych 
grup wieku. Prognoza ludnościowa na lata 2015-2050 w powiecie lipskim wskazuje, że liczba 
mieszkańców w roku 2050 spadnie do 10 952, przy wzroście liczby osób w wieku 
poprodukcyjnym.

Rynek pracy

Badanie bezrobocia na rynku pracy w  gminie Lipsko wskazuje, że liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych z roku na rok zmniejsza się. W analizowanym okresie spadła o 152 osoby. 
Analizując wskaźnik zarejestrowanych osób bezrobotnych uwidoczniła się dysproporcja płci 
w tym zakresie, która wskazała na dominację kobiet wśród osób bezrobotnych w całym 
analizowanym okresie tj. 2013-2015. Zmniejszenie bezrobocia w  gminie Lipsko, 
prawdopodobnie jest skutkiem zmniejszania się z roku na rok liczby mieszkańców.

Bezpieczeństwo społeczne

Negatywnym zjawiskiem występującym w  województwie mazowieckim, w tym w powiecie 
lipskim są przestępstwa. Na przestrzeni lat 2013-2015 liczba przestępstw zmniejszyła się. Poziom 
bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych elementów definiujących poziom jakości życia 
społeczności. Należy stale dążyć do zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. 
W perspektywie najbliższych lat planuje się działania m ające na celu podwyższenie 
standardu i bezpieczeństwa mieszkańców m.in. poprzez modernizację infrastruktury 
drogowej, ograniczeniu zachowań patologicznych oraz wykluczeń społecznych.

Uczestnictwo w  życiu publicznym

Gminę Lipsko cechuje średni stopień aktywności społeczeństwa, co  oznacza że frekwencja 
wyborcza w większości wyborach standardowych była większa niż frekwencja w powiecie 
lipskim, a mniejsza niż w  województwie mazowieckim czy w e frekwencji ogólnopolskiej. Liczba 
fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych przypadająca na 1000 mieszkańców 
w gminie Lipsko w  analizowanych latach tj. 2013-2015 wzrosła, jak również w  powiecie lipskim, 
czy województwie mazowieckim. Wzrost aktywności obywateli w  tym zakresie jest istotny dla 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, który stanowi bazę wzmocnienia i rozkwitu 
społeczności lokalnych. Istotnym elementem jest również w najbliższym czasie podejmowanie 
działań wspierających sektor NGO, fundacje, stowarzyszenia poprzez zwiększenie 
dostępności do lokali, czy organizację wydarzeń m ających na celu pobudzanie aktywności 
mieszkańców. Dzięki sprawnemu funkcjonowaniu fundacji, stowarzyszeń z roku na rok 
zmniejsza się liczba osób korzystająca z pomocy społecznej oraz liczba osób korzystająca ze 
świadczeń rodzinnych. W grupie osób korzystających z pomocy najbardziej popularnymi 
powodami był problem ubóstwa oraz długotrwałej lub ciężkiej choroby.

Sfera gospodarcza

Ważnym elementem sprawnie funkcjonującej gminy jest rozwinięta gospodarka. Diagnoza 
sfery gospodarczej wykazała wzrost podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru 
REGON w województwie mazowieckim od 2013 roku, natomiast w  powiecie lipskim oraz 
gminie Lipsko liczba podmiotów wzrosła w 2014 roku i pozostała bez zmian. Natomiast

Program Rewitalizacji Gminy Lipsko na lata 2017-2023

22



Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniczna

Europejskie Fundusze 
Strukturalne i Inwestycyjne

Unia Europejska m
w badanym okresie malała liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki 
narodowej na obszarze gminy Lipsko oraz powiatu lipskiego. Identyfikacja negatywnych 
zjawisk w sferze gospodarczej jest istotna, gdyż ma ona wpływ na kondycję sfery społeczno- 
ekonomicznej jednostek terytorialnych. Przeobrażenia w sferze gospodarczej determinują 
kierunek i dynamikę procesów w pozostałych sferach tj. sfera społeczna, sfera przestrzenno- 
funkcjonalna, sfera środowiskowa, sfera techniczna. Należy wskazać tutaj przekształcenia 
środowiska naturalnego, zmiany na rynku pracy, zmianę sytuacji mieszkaniowej, czy zmianę 
kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Sfera środowiskowa

W analizowanym okresie tj. 2013-2015 odnotowano spadek liczby ludności korzystającej 
z oczyszczalni ścieków w  powiecie lipskim o 0,5%, natomiast w  województwie mazowieckim 
wzrosła o 1,8%. Niepokojąca natomiast jest sytuacja emisji zanieczyszczeń gazowych 
powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w województwie mazowieckim, gdzie 
odnotowano duże wahania. W przypadku emisji zanieczyszczeń pyłowych powietrza 
w badanym okresie czasu odnotowano tendencję spadkową tego zjawiska.

Problem niskiej emisji, tj. zanieczyszczeń powstałych podczas spalania paliw w  systemach 
grzewczych, zasilających bezpośrednio budynki, dotyczy również gminy. Głównym 
powodem jest składowanie zanieczyszczeń emitowanych w  trakcie ogrzewania budynków 
mieszkalnych lub użyteczności publicznej, a także spalania paliw przez silniki spalinowe 
pojazdów.

Sfera przestrzenno-funkcjonalna

Gmina Lipsko jest gminą miejsko-wiejską, gdzie większość terenu zajmują użytki rolne. Rozwój 
tej gminy powinien być nakierunkowany również na rozwój I sektora gospodarki narodowej.

Sfera techniczna

W latach 2013-2015 na terenie gminy Lipsko, powiatu lipskiego oraz województwa 
mazowieckiego odnotowano niewielki wzrost mieszkań wyposażonych w instalację 
wodociągową, łazienkę oraz centralne ogrzewanie. Podobna sytuacja została odnotowana 
w przypadku zwiększającej się z roku na rok liczby zasobów mieszkaniowych. Świadczy 
to o wzroście nowo powstających budynków mieszkalnych na badanych obszarach.

Program Rewitalizacji Gminy Lipsko na lata 2017-2023

23



s Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejskie Fundusze
Pomoc Techniczna Strukturalne i Inwestycyjne

ANALIZA WSKAŹNIKOWA

SFERA SPOŁECZNA

Analiza sfery społecznej stanowi kluczową część analizy wskaźnikowej, pozwalającej na 
diagnozę stanu obecnego i prognowanie oraz planowanie zmian przeprowadzonych 
w przyszłości. Największym potencjałem rozwoju jest jego kapitał ludzki, dlatego też 
skoncentrowano się na analizie społecznych obszarów tj. bezrobocie, ubóstwo, problemy 
społeczne, bezpieczeństwo, demografia, edukacja oraz aktywność społeczna. Wymienione 
kategorie tworzą katalog podstawowej wiedzy na temat badanej zbiorowości, pozwalają 
także na identyfikację problemów z jakimi potencjalnie może borykać się dana społeczność.

Pierwszą analizowaną grupę wskaźników stanowi bezrobocie. Sołectwa, na których terenie 
zidentyfikowano najwięcej problemów związanych zww. zjawiskiem zalicza się: Długowola 
Druga, Jakubówka, Jelonek, Lipa-Miklas, Maziarze, Wola Solecka Druga oraz Zofiówka.

Tabela 4. Sfera społeczna - bezrobocie [Dane na koniec maja 2017 r.]

Lp. Wyszczególnienie

liczba osób 
bezrobotnych na 
100 mieszkańców 

w wieku 
produkcyjnym

liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych na 
100 mieszkańców 

w wieku 
produkcyjnym

liczba osób 
bezrobotnych do 

30 r. ż. na 100 
mieszkańców 

w wieku 
produkcyjnym

1 Babilon 9,92 6,11 2,29
2 Borowo 14,29 8,93 5,36
3 Boży Dar 8,57 5,71 0,00
4 Dąbrówka 8,70 8,70 0,00
5 Długowola Druga 13,46 7,69 5,77
6 Długowola Pierwsza 3,28 1,64 2,46
7 Gołębiów 13,85 9,23 4,62
8 Gruszczyn 9,68 9,68 6,45
9 Helenów (+Kostusin) 11,76 9,80 5,88
10 Huta (+Urbany) 17,07 12,20 4,88
11 Jakubówka 24,14 20,69 10,34
12 Jelonek 12,73 8,18 3,64
13 Józefów (+Kopaniny) 2,97 0,99 0,99
14 Katarzynów 7,25 0,00 1,45
15 Krępa Górna 5,69 3,25 2,44
16 Krępa Kościelna (+Wólka 

Krępska) 6,25 3,13 2,68

17 Leopoldów
(+Konstantynów+Władysławów) 7,79 3,90 3,90

18 Leszczyny 18,75 12,50 0,00
19 Lipa-Krępa 7,76 6,03 2,59
20 Lipa-Miklas 9,69 7,14 4,59
21 Małgorzacin 2,70 2,70 0,00
22 Maruszów 14,45 6,94 4,62
23 Maziarze 23,81 11,90 9,52
24 Nowa Wieś 9,46 5,41 1,35
25 Poręba 7,28 2,65 3,31
26 Ratyniec 12,50 3,13 0,00
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Lp. Wyszczególni enie

liczba osób 
bezrobotnych na 
100 mieszkańców 

w wieku 
produkcyjnym

liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych na 
100 mieszkańców 

w wieku 
produkcyjnym

liczba osób 
bezrobotnych do 

30 r. ż. na 100 
mieszkańców 

w wieku 
produkcyjnym 

3,7527 Szymanów 10,00 7,50
28 Śląsko 6,86 3,92 1,96
29 Tomaszówka 6,82 2,27 5,68
30 Walentynów (+Daniszów) 11,06 8,51 4,26
31 Wiśniówek (+Budy) 5,81 4,65 2,33
32 Wola Solecka Druga 15,79 12,28 5,85
33 Wola Soleca Pierwsza 5,02 3,65 2,74
34 Wólka 16,35 10,58 5,77
35 Zofiówka 12,36 7,87 5,62
36 Lucjanów (+Sewerynów) 5,00 5,00 0,00
37 Lipsko 7,09 4,31 2,28

Średnia dla gminy 8,39 5,23 2,92
Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy

Tabela poniżej przedstawia dane dot. liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej na 100 mieszkańców, liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej z powodu choroby i ubóstwa na 100 mieszkańców, liczby osób 
z niepełnosprawnością korzystających świadczeń z pomocy społecznej na 100 mieszkańców, 
a także liczbę dzieci objętych dożywianiem na 100 mieszkańców. Wskaźniki powyżej wartości 
referencyjnej (wartość średnia dla całej gminy) oznaczają negatywne zjawiska. Wśród 
sołectw, które borykają się z największą liczbą osób korzystających z pomocy społecznej, 
należy zaliczyć: Borowo, Gołębiów, Lipa-Miklas, Maziarze, Śląsko oraz Wiśniówek (+Budy). 
Należy zaznaczyć, iż nierzadko wysokie wskaźniki wśród osób bezrobotnych przekładają się 
na wysoką liczbę osób korzystających z pomocy społecznej.

Tabela 5. Sfera społeczna - ubóstwo [Dane na koniec maja 2017 r .]

Lp. Wyszczególnienie

Liczba osób 
korzystający 

ch
z świadczeń 

pomocy 
społecznej 

na 100 
mieszkańcó 

w

Liczba osób korzystających 
z świadczeń pomocy 

społecznej
Liczba osób 

z niepełnospraw 
nością 

korzystających 
świadczeń 
z pomocy 

społecznej na 
100 mieszkańców

liczba 
dzieci 

objętych 
dożywiani 
em na 100 
mieszkańc 

ów

z powodu 
długotrwałej 
lub ciężkiej 

choroby na 100 
mieszkańców

z powodu 
ubóstwa 
na 100 

mieszkańc 
ów

1 Babilon 2,38 0,48 1,43 0,48 0,00
2 Borowo 7,95 1,14 4,55 2,27 6,82
3 Boży Dar 5,26 0,00 5,26 0,00 5,26
4 Dąbrówka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Długowola Druga 1,05 0,00 0,00 1,05 0,00
6 Długowola Pierwsza 4,57 0,51 3,55 0,51 2,03
7 Gołębiów 5,08 0,51 2,03 2,54 3,05
8 Gruszczyn 7,14 0,00 7,14 0,00 5,36
9 Helenów (+Kostusin) 2,44 0,00 2,44 0,00 1,22
10 Huta (+Urbany) 4,69 0,00 3,13 1,56 0,00
11 Jakubówka 4,44 0,00 4,44 0,00 0,00
12 Jelonek 1,24 0,00 0,62 0,62 0,00
13 Józefów (+Kopaniny) 1,16 0,58 0,00 0,58 0,00
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Lp. Wyszczególnienie
Liczba osób 
korzystający 

ch

Liczba osób korzystających 
z świadczeń pomocy 

społecznej

Liczba osób 
z niepełnospraw 

nością

liczba
dzieci

objętych
14 Katarzynów 2,83 0,94 0,00 1,89 0,00
15 Krępa Górna 4,31 0,48 3,35 0,48 5,74
16 Krępa Kościelna 

(+Wólka Krępska) 1,52 0,00 1,22 0,30 1,22

17
Leopoldów
(+Konstantynów
+Władysławów)

1,74 0,00 1,74 0,00 1,74

18 Leszczyny 4,26 0,00 4,26 0,00 0,00
19 Lipa-Krępa 0,53 0,00 0,00 0,53 0,00
20 Lipa-Miklas 4,17 1,60 1,28 1,28 0,96
21 Małgorzacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Maruszów 2,05 0,00 1,71 0,34 3,42
23 Maziarze 8,33 0,00 5,56 2,78 9,72
24 Nowa Wieś 2,17 0,00 0,00 2,17 1,45
25 Poręba 1,72 0,43 0,86 0,43 0,86
26 Ratyniec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Szymanów 3,13 0,00 3,13 0,00 0,00
28 Śląsko 7,93 0,00 3,66 4,27 7,93
29 Tomaszówka 2,04 0,00 1,36 0,68 4,08
30 Walentynów

(+Daniszów) 1,53 0,00 1,02 0,51 0,77
31 Wiśniówek (+Budy) 4,41 1,47 2,21 0,74 1,47
32 Wola Solecka Druga 4,24 0,00 3,18 1,06 6,36
33 Wola Soleca 

Pierwsza 0,78 0,00 0,52 0,26 1,04
34 Wólka 2,41 0,00 1,81 0,60 1,81
35 Zofiówka 2,48 1,24 1,24 0,00 3,73
36 Lucjanów

(+Sewerynów) 5,41 0,00 2,70 2,70 0,00
37 Lipsko 1,00 0,18 0,35 0,47 0,37

Średnia dla gminy 1,93 0,24 1,05 0.65 0,65
Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej

W toku diagnozy analizie poddano także wskaźnik obciążenia demograficznego (liczba 
ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym) oraz liczby ludności 
w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w  wieku produkcyjnym. W przypadku wskaźnika 
obciążenia demograficznego średnia wartość dla gminy Lipsko wynosi 59,9%. Wartości 
najwyższe odnotowano w następujących sołectwach: Tomaszówka, Maziarze. Wskaźnik 
liczby ludności w  wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym dla gminy 
Lipsko wynosi 21,8%. Wartości najwyższe odnotowano w  następujących sołectwach: 
Tomaszówka, Maziarze, Dąbrówka. Szczegółowe dane zaprezentowano w tabeli.

Tabela 6. Słera społeczna - demografia [Dane na koniec maja 2017 r.]

Lp. Wyszczególnienie Wskaźnik obciążenia 
demograficznego

Liczba ludności w wieku 
poprodukcyjnym na 100 osób 

w wieku produkcyjnym
1 Babilon 60,3% 23,7%
2 Borowo 57,1% 21,4%
3 Boży Dar 62,9% 40,0%
4 Dąbrówka 60,9% 56,5%
5 Długowola Druga 82,7% 48,1%
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Lp. Wyszczególnienie Wskaźnik obciążenia 
demograficznego

Liczba ludności w wieku 
poprodukcyjnym na 100 osób 

w wieku produkcyjnym
6 Długowola Pierwsza 61,5% 32,8%
7 Gołębiów 51,5% 18,5%
8 Gruszczyn 80,6% 29,0%
9 Helenów (+Kostusin) 60,8% 41,2%
10 Huta (+Urbany) 56,1% 39,0%
11 Jakubówka 55,2% 37,9%
12 Jelonek 46,4% 22,7%
13 Józefów (+Kopaniny) 70,3% 41,6%
14 Katarzyn ów 53,6% 29,0%
15 Krępa Górna 69,9% 36,6%
16 Krępa Kościelna 

(+Wólka Krępska) 47,7% 22,5%

17 Leopoldów (+Konstantynów 
+Władysławów) 49,4% 27,3%

18 Leszczyny 46,9% 37,5%
19 Lipa-Krępa 62,9% 34,5%
20 Lipa-Miklas 59,2% 34,7%
21 Małgorzacin 75,7% 32,4%
22 Maruszów 49,7% 21,4%
23 Maziarze 90,5% 64,3%
24 Nowa Wieś 86,5% 44,6%
25 Poręba 53,6% 29,8%
26 Ratyniec 68,8% 37,5%
27 Szymanów 60,0% 23,8%
28 Śląsko 60,8% 34,3%
29 Tomaszówka 103,4% 67,0%
30 Walentynów (+Daniszów) 66,4% 37,4%
31 Wiśniówek (+Budy) 58,1% 36,0%
32 Wola Solecka Druga 65,5% 29,2%
33 Wola Solecka Pierwsza 75,8% 45,2%
34 Wólka 59,6% 31,7%
35 Zofiówka 80,9% 30,3%
36 Lucjanów (+Sewerynów) 70,0% 42,5%
37 Lipsko 56,8% 34,3%

Średnia dla gminy 59,9% 34,0%
Źródło: Dane Urzędu Miasta i Gminy Lipsko

Komenda Policji udostępniła dane dotyczące liczby stwierdzonych przestępstw, liczby 
stwierdzonych przestępstw w zakresie kradzieży, kradzieży z włamaniem i kradzieży pojazdów, 
liczby wypadków i kolizji drogowych, oraz liczby osób objętych pomocą w ramach 
procedury „Niebieska karta” . Na tej podstawie obliczone zostały wskaźniki wykorzystane 
w  diagnozie bezpieczeństwa w gminie. Wartości wyższe od średniej referencyjnej dla gminy, 
oznaczają zjawiska negatywne. Najwyższe wartości wskaźnika stwierdzonych przestępstw 
odnotowano w następujących sołectwach: Boży Dar, Gołębiów, Małgorzacin, Szymanów. 
Wyższe wartości wskaźnika odnoszącego się do liczby wypadków i kolizji aniżeli średnia dla 
gminy Lipsko (0,86) odnotowano w następujących sołectwach: Dąbrówka, Gołębiów, 
Jakubówka, Krępa Kościelna (+Wólka Krępska), Nowa Wieś, Poręba, Walentynów
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(+Daniszów), Wola Solecka Pierwsza a także na terenie miasta. Na terenie gminy w kilku 
sołectwach występuje problem przemocy w  rodzinie, który zdiagnozowany został na 
podstawie liczby osób objętych procedurę „Niebieskiej Karty". Warto podkreślić fakt, iż 
wszystkie wskaźniki ze sfery bezpieczeństwa zostały przekroczone w mieście Lipsko.
Tabela 7. Sfera społeczna - bezpieczeństwo [Dane na koniec maja 2017 r.)

Lp. Wyszczególnienie

Liczba 
stwierdzonych 
przestępstw na 

100
mieszkańców

Liczba przestępstw 
w zakresie kradzieży, 

kradzieży 
z włamaniem 

i kradzieży pojazdów 
na 100 mieszkańców

Liczba 
wypadków 

i kolizji na 100 
mieszkańców

Liczba osób objętych 
pomocą w ramach 

procedury „Niebieska 
karta" na 100 
mieszkańców

1 Babilon 0,00 0,48 0,48 0,00
2 Borowo 0,00 1,14 0,00 1,14
3 Boży Dar 5,26 0,00 0,00 0,00
4 Dąbrówka 2,70 0,00 2,70 0,00
5 Długowola Druga 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Długowola Pierwsza 2,03 0,51 0,00 0,00
7 Gołębiów 3,05 0,51 2,54 0,00
8 Gruszczyn 1,79 0,00 0,00 0,00
9 Helenów (+Kostusin) 2,44 4,88 0,00 0,00
10 Huta (+Urbany) 1,56 0,00 0,00 0,00
11 Jakubówka 2,22 2,22 2,22 0,00
12 Jelonek 2,48 0,62 0,00 0,00
13 Józefów (+Kopaniny) 1,16 0,58 0,00 0,00
14 Katarzynów 0,94 0,00 0,00 0,00
15 Krępa Górna 0,96 0,00 0,48 0,00
16 Krępa Kościelna 

(+Wólka Krępska) 0,60 0,30 1,49 0,00

17
Leopoldów
(+Konstantynów
+Władysławów)

0,00 0,00 0,00 0,00

18 Leszczyny 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Lipa-Krępa 0,53 0,00 0,53 0,53
20 Lipa-Miklas 1,28 0,00 0,64 0,32
21 Małgorzacin 3,08 0,00 0,00 0,00
22 Maruszów 1,37 1,37 0,34 0,00
23 Maziarze 2,78 1,39 0,00 0,00
24 Nowa Wieś 2,17 1,45 2,90 0,00
25 Poręba 2,16 0,86 0,86 0,43
26 Ratyniec 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Szymanów 5,47 0,78 0,00 0,00
28 Śląsko 2,44 0,61 0,61 0,61
29 Tomaszówka 0,68 0,68 0,00 0,00
30 Walentynów (+Daniszów) 0,51 0,00 1,02 0,00
31 Wiśniówek (+Budy) 0,74 0,74 0,00 0,00
32 Wola Solecka Druga 0,00 0,00 0,71 0,00
33 Wola Solecka Pierwsza 1,56 0,78 1,04 0,00
34 Wólka 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Zofiówka 1,24 0,00 0,00 0,00
36 Lucjanów (+Sewerynów) 2,70 0,00 0,00 0,00
37 Lipsko 2,26 1,05 1,10 0,14

Średnia dla gminy 1,80 0,77 0,86 0,11
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Źródło: Dane Komenda Policji

Tabela poniżej prezentuje frekwencję wyborczą w  wyborach samorządowych w  2014 
roku, prezydenckich w 2015 roku w II turze, a także dane dotyczące liczby organizacji 
pozarządowych w  przeliczeniu na 100 mieszkańców. Wskaźniki poniżej wartości referencyjnej 
oznaczają negatywne zjawiska. Z analizy wynika, że duża liczna sołectw boryka 
się z problemem niskiego zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne, tj. niską frekwencją 
wyborczą w  wyborach samorządowych oraz w wyborach prezydenckich. W przypadku 
wskaźnika liczby NGO na 100 mieszkańców sześć sołectw oraz obszar miasta Lipsko 
charakteryzują się wartością wskaźnika powyżej średniej, w  pozostałych badany jednostkach 
nie funkcjonują organizacje pozarządowe.

Tabela 8. Sfera społeczna - pozostałe wskaźniki ze sfery społecznej

Lp. Wyszczególnienie
Frekwencja wyborcza 

w wyborach 
samorządowych 

w 2014 roku

Frekwencja wyborcza 
w II turze wyborów 

prezydenckich w 2015 
roku

Liczba organizacji 
pozarządowych na 
100 mieszkańców

1 Babilon 49,75% 49,87% 0,00
2 Borowo 43,21% 37,13% 0,00
3 Boży Dar 54,62% 49,08% 0,00
4 Dąbrówka 59,31% 39,85% 0,00
5 Długowola Druga 50,29% 43,68% 0,00
6 Długowola Pierwsza 50,29% 43,68% 1,02
7 Gołębiów 59,31% 39,85% 0,00
8 Gruszczyn 50,18% 42,67% 0,00
9 Helenów (+Kostusin) 50,29% 43,68% 0,00
10 Huta (+Urbany) 43,21% 37,13% 1,56
11 Jakubówka 59,31% 39,85% 0,00
12 Jelonek 59,31% 39,85% 0,00
13 Józefów (+Kopaniny) 50,29% 43,68% 0,00
14 Katarzynów 59,31% 39,85% 0.00
15 Krępa Górna 54,62% 49,08% 0.00
16 Krępa Kościelna 

(+Wólka Krępska) 54,62% 49,08% 0,61

17
Leopoldów
(+Konstantynów
+Władysławów)

54,62% 49,08% 0,00

18 Leszczyny 43,21% 37,13% 0,00
19 Lipa-Krępa 49,75% 49,87% 0.00
20 Lipa-Miklas 49,75% 49,87% 0,32
21 Małgorzacin 49,75% 49,87% 0,00
22 Maruszów 50,29% 43,68% 0,34
23 Maziarze 43,21% 37,13% 0,00
24 Nowa Wieś 49,75% 49,87% 0,00
25 Poręba 50,18% 42,67% 0,00
26 Ratyniec 54,62% 49,08% 0,00
27 Szymanów 59,31% 39,85% 0,00
28 Śląsko 50,18% 42,67% 0,00
29 Tomaszówka 50,18% 42,67% 0,00
30 Walentynów

(+Daniszów) 50,29% 43,68% 0,00
31 Wiśniówek (+Budy) 54,62% 49,08% 0,00
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Lp. Wyszczególnienie
Frekwencja wyborcza 

w wyborach 
samorządowych 

w 2014 roku

Frekwencja wyborcza 
w II turze wyborów 

prezydenckich w 2015 
roku

Liczba organizacji 
pozarządowych na 
100 mieszkańców

32 Wola Solecka Druga 60,30% 46,11% 0,00
33 Wola Solecka Pierwsza 60,30% 46,11% 0,52
34 Wólka 60,30% 46,11% 0,00
35 Zofiówka 54,62% 49,08% 0,00

36 Lucjanów
(+Sewerynów) 49,75% 49,87% 0,00

37 Lipsko 54,31% 50,10% 0,33
Średnia dla gminy 54,32% 48,99% 0,25

Źródło: Dane Państwowa Komisja Wyborcza, Dane Urzędu Miasta i Gminy Lipsko

W gminie Lipsko funkcjonują dwa gimnazja. Analiza zdawalności egzaminów gimnazjalnych 
odniesiona została do średnich wyników w powiecie lipskim. Uczniowie Gimnazjum w Lipsku 
uzyskali niższe średnie wyniki niż w  powiecie lipskim w trzech egzaminach tj. języku polskim, 
m atematyce oraz w przedmiotach przyrodniczych. W przypadku Gimnazjum w Krępie 
Kościelnej średnie wyniki egzaminów historii i WOS oraz przedmiotów przyrodniczych były 
niższe niż średnie dla powiatu. Szczegółowe dane dotyczące średnich wyników egzaminu 
gimnazjalnego zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 9. Zdawalność egzaminu gimnazjalnego w 2016 r.- średnia wyników w %

Język
Polski Historia i WOS M atem atyka Przedmioty

przyrodnicze
Język

Angielski
Gimnazjum w Lipsku 62,9 57,7 39,5 48,5 59,4
Gimnazjum w Krępie 
Kościelnej 69,4 51,1 48,3 49,1 59,5

Powiat lipski 67,3 53,1 46,7 49,5 55,7
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

SFERA GOSPODARCZA

Monitoring potencjału rozwoju ekonomiczno-gospodarczego i analiza sytuacji zastanej są 
niezwykle ważne w kontekście planowanych działań, w ramach procesu rewitalizacji. Analizie 
poddany został obszar przedsiębiorczości w  gminie, z wyszczególnieniem miasta. Siłą 
rozwojową każdego obszaru jest jego kondycja ekonomiczno-gospodarcza. Wyznaczenie 
obszarów stanowiących o problematycznym charakterze gminy, pozwoli na dokonanie 
zmian, pozwalających w przyszłości ograniczyć bariery rozwojowe gminy. Skuteczne 
zaplanowanie przemian w lokalnej gospodarce zwiększy jej konkurencyjność i atrakcyjność 
dla pracowników oraz potencjalnych inwestorów.

Podczas diagnozy sfery gospodarczej wzięto pod uwagę dwa wskaźniki: liczbę podmiotów 
gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na 100 mieszkańców oraz liczbę 
podmiotów gospodarczych skreślonych w 2016 i 2017 roku z rejestru REGON na 100 
mieszkańców. Dane na potrzeby analizy sfery gospodarczej pozyskano z bazy internetowej 
REGON prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny. Zgodnie z poniższą tabelą najniższe 
wskaźniki liczby podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców występują w  większości 
badanych jednostek przestrzennych. Jest to spowodowane dużą liczbą gospodarstw rolnych 
na tych terenach, które nie były wliczane do liczby podmiotów gospodarczych. Obszarami,
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na których nie występuje problem sq: Boży Dar, Gołębiów, Huta (+Urbany) oraz miasto Lipsko. 
Najniższe wartości wskaźnika odnoszącego się do liczby wykreślonych podmiotów z rejestru 
REGON w  2016 i 2017 roku aniżeli średnia dla gminy Lipsko odnotowano w  dziesięciu 
sołectwach: Dąbrówka, Helenów (+Kostusin), Jakubówka, Józefów (+Kopaniny), Poręba, 
Ratyniec, Śląsko, Tomaszówka, Walentynów (+Daniszów), miasto Lipsko. Szczegółowe dane 
zaprezentowano w  poniższej tabeli.

Tabela 10. Sfera gospodarcza [Dane na koniec maja 2017 r.]

Lp. Wyszczególnienie
Liczba podmiotów 

gospodarczych 
zarejestrowanych w rejestrze 
REGON na 100 mieszkańców

Liczba podmiotów 
gospodarczych skreślonych 
w 2016 i 2017 roku z rejestru 

REGON na 100 mieszkańców
1 Babilon 5,71 0,95
2 Borowo 1,14 0,00
3 Boży Dar 17,54 0,00
4 Dąbrówka 8,11 2,70
5 Długowola Druga 4,21 0,00
6 Długowola Pierwsza 9,14 0,51
7 Gołębiów 11,17 1,02
8 Gruszczyn 5,36 0,00
9 Helenów (+Kostusin) 8,54 1,22
10 Huta (+Urbany) 26,56 0,00
11 Jakubówka 2,22 2,22
12 Jelonek 5,59 0,00
13 Józefów (+Kopaniny) 4,07 1,74
14 Katarzynów 3,77 0,00
15 Krępa Górna 4,31 0,48
16 Krępa Kościelna (+Wólka Krępska] 3.96 0,30
17 Leopoldów (+Konstantynów 

+Władysławów) 1,74 0,00
18 Leszczyny 2,13 0,00
19 Lipa-Krępa 5,82 1,06
20 Lipa-Miklas 2,88 0,64
21 Małgorzacin 7,69 0,00
22 Maruszów 4,79 0,68
23 Maziarze 0,00 0,00
24 Nowa Wieś 7,97 0,00
25 Poręba 5,17 1,29
26 Ratyniec 5,56 1,85
27 Szymanów 9,38 0,78
28 Śląsko 9,15 2,44
29 Tomaszówka 3,40 2,04
30 Walentynów (+Daniszów) 5,12 1,28
31 Wiśniówek (+Budy) 6,62 0,00
32 Wola Solecka Druga 3,18 0,35
33 Wola Solecka Pierwsza 2,34 0,00
34 Wólka 9,04 0,00
35 Zofiówka 9,94 0,00
36 Lucjanów (+Sewerynów) 2,70 0,00
37 Lipsko 15,88 1,66

Średnia dla gminy 10,79 1,16
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Źródło: Baza REGON - Główny Urząd Statystyczny

SFERA ŚRODOWISKOWA

Jednym z równie ważnych aspektów diagnozy obszarów zdegradowanych jest sfera 
środowiskowa. Analiza tego obszaru pozwoli na określenie kondycji środowiskowej gminy 
Lipsko. Współcześnie nacisk kładzie się na optymalizowanie sytuacji środowiskowej, gdyż ma 
ona wpływ na jakość życia mieszkańców gminy oraz stanowi o atrakcyjności i potencjale 
danego obszaru. Zatem identyfikacja kondycji środowiska w gminie z wyszczególnieniem 
miasta staje się niezwykle potrzebna w celu wyznaczenia obszarów kryzysowych, 
wym agających działań interwencyjnych w  ramach procesu rewitalizacji.

Sfera środowiskowa w gminie Lipsko zdiagnozowana została na podstawie wskaźnika 
liczby wyrobów zawierających azbest w  Mg w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Zgodnie 
z poniższą tabelą, najwyższe wartości wskaźnika odnotowano w następujących sołectwach: 
Dąbrówka, Jakubówka, Leopoldów (+Konstantynów+Władysławów), Huta (+Urbany), 
Józefów (+Kopaniny), Maziarze, Wiśniówek (+Budy). Szczegółowe dane zaprezentowano 
w  poniższej tabeli.

Tabela 11. Sfera środowiskowa - [Dane na koniec maja 2017 r.]

Lp. Wyszczególnienie Azbest - Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających 
azbest w Mg

1 Babilon 85,7
2 Borowo 1079,5
3 Boży Dar 1052,6
4 Dąbrówka 3243,2
5 Długowola Druga 1473,7
6 Długowola Pierwsza 1472,1
7 Gołębiów 761,4
8 Gruszczyn 892,9
9 Helenów (+Kostusin) 1463,4
10 Huta (+Urbany) 2031,3
11 Jakubówka 3111,1
12 Jelonek 1273,3
13 Józefów (+Kopaniny) 1744,2
14 Katarzyn ów 1415,1
15 Krępa Górna 1100,5
16 Krępa Kościelna (+Wólka Krępska) 884,1
17 Leopoldów (+Konstantynów 

+Władysławów) 2087,0
18 Leszczyny 1255,3
19 Lipa-Krępa 1164,0
20 Lipa-Miklas 208,3
21 Małgorzacin 1415,4
22 Maruszów 787,7
23 Maziarze 1805,6
24 Nowa Wieś 398,6
25 Poręba 1250,0
26 Ratyniec 1666,7
27 Szymanów 1093,8
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Lp. Wyszczególnienie Azbest - Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających 
azbest w Mg

28 Śląsko 1097,6
29 Tomaszówka 1020,4
30 Walentynów (+Daniszów) 127,9
31 Wiśniówek (+Budy) 1838,2
32 Wola Solecka Druga 989,4
33 Wola Solecka Pierwsza 1558,4
34 Wólka 602,4
35 Zofiówka 1304,3
36 Lucjanów (+Sewerynów) 1621,6
37 Lipsko 183,9

Średnia dla gm iny 623,3

Źródło: Dane Urzędu Miasta i Gminy Lipsko

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA ORAZ TECHNICZNA

O potencjale i atrakcyjności danego obszaru świadczą także warunki przestrzenno- 
funkcjonalno-techniczne. Mogą one stać się przyczyną przyciągania nowych mieszkańców 
lub potencjalnych inwestorów. Określenie obszarów problemowych w tym zakresie dotyczyć 
będzie przede wszystkim kategorii uwarunkowań przestrzennych oraz technicznych. 
W ramach sfery przestrzenno-funkcjonalnej analizie poddano zarówno dane zawarte 
w dokumentach planistycznych oraz dane ilościowe - wskaźniki.

W iodącą funkcją gminy Lipsko jest produkcja rolnicza, uzupełniona funkcją pozarolniczą, 
pełnioną przez miasto Lipsko. Jest to wyraźnie widoczne w strukturze zagospodarowania 
gminy, gdzie przeważają użytki rolne, zabudowa o charakterze wiejskim oraz lasy 
w  północnej części gminy. Podstawowymi ciągami komunikacyjnymi w gminie jest droga 
krajowa nr 723 Warszawa - Kozienice - Zwoleń - Sandomierz oraz drogi wojewódzkie, 
przecinające się w  mieście Lipsko. Drogi te pełnią funkcje tranzytowe, ogólne, miejskie, 
lokalne oraz dojazdowe. Warto zaznaczyć, że ruch tranzytowy miesza się z miejskim lokalnym 
pogarszając warunki życia mieszkańców.

Główną jednostką układu osadniczego o charakterze ponadlokalnym jest miasto Lipsko, 
pełniące funkcje mieszkalne, usługowe oraz przemysłowe. Ogólny stopień zainwestowania 
terenów w mieście jest stosunkowo niski, w  strukturze użytkowania ziemi przeważają użytki 
rolne. Jednocześnie jest to obszar o wysokiej koncentracji ludności, wyposażony w instytucje 
o zasięgu ponadlokalnym, tj. Zespół Opieki Zdrowotnej, Powiatowy Urząd Pracy. Lipsko ma 
zapewnioną wysoką dostępność komunikacyjną.

Uzupełniające ośrodki obsługi ludności to Wola Solecka, Krępa Kościelna i Górna oraz 
Walentynów-Maruszów. Są to obszary, w  obrębie których, oprócz osadnictwa wiejskiego, 
występuje zwarta zabudowa mieszkalno-zagrodowa. Na pozostałej części gminy przeważa 
zabudowa wiejska, w  postaci długich ulicówek. W gminie Lipsko obserwuje się postępującą 
urbanizację, szczególnie wzdłuż rzeki Krępianki. W północnej oraz środkowej części gminy 
występują dobre warunki naturalne do produkcji rolnej, co sprzyja rozwojowi przemysłu rolno- 
spożywczego, opartego o lokalne surowce.

Program Rewitalizacji Gminy Lipsko na lata 2017-2023

33



%

Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejskie Fundusze
Pomoc Techniczna Strukturalne i Inwestycyjne

Mapa 3. Sfera przestrzenno-funkcjonalna - gmina Lipsko
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Źródło: opracowanie własne Grupa BST

Analiza struktury zagospodarowania przestrzennego miasta Lipsko pozwala stwierdzić, że 
zabudowa koncentruje się w  centralnej części obszaru miejskiego, wzdłuż rzeki Krępianki oraz 
ciggów komunikacyjnych. Przebiegająca przez centrum rzeka Krępianka dzieli miasto na 
część północną oraz południową, różniące się od siebie sposobem zagospodarowania. 
Część północna to przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oraz w niewielkim stopniu wielorodzinnej, jak również obszar śródmiejski, gdzie występuje 
koncentracja usług i handlu oraz przestrzeń publiczna (Rynek Miejski). Na drugim brzegu rzeki 
Krępianki, w  południowej części miasta, zlokalizowane są zakłady produkcyjne. Znajduje się 
tu również cmentarz oraz ogródki działkowe. Jednym z konfliktów funkcjonalnych jest
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niewątpliwie tranzyt drogi krajowej przebiegającej przez centrum miasta, generującej hałas 
i zanieczyszczenia.

Mapa 4. Sfera przestrzenno-funkcjonalna - miasto Lipsko
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Źródło: opracowanie własne Grupa BST

W ramach sfery przestrzenno-funkcjonalnej analizie poddano liczbę przystanków 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Wskaźnik ten jest uzupełnieniem analizy przedstawionej 
powyżej. Mniejszą wartość wskaźnika zdiagnozowano w na terenie sześciu sołectw oraz na 
obszarze miasta Lipsko.

Podczas analizy sfery technicznie wzięto pod uwagę trzy wskaźniki: szacowany odsetek dróg 
gminnych wym agających remontu lub modernizacji (ocena subiektywna, gdzie 0% oznacza 
brak dróg wym agających remontu, a 100% wszystkie drogi wym agające remontu), 
degradacja techniczna obiektów budowalnych użyteczności publicznej (ocena 
subiektywna, gdzie 1 oznacza bardzo m ałą degradację techniczną budynków, a 5 bardzo 
dużą degradację, 0 budynek nie wym agający żadnych prac), liczba wydanych pozwoleń 
na budowę na 100 mieszkańców. Drogi wym agające remontu znajdują się przede wszystkim 
w następujących sołectwach: Boży Dar, Leopoldów (+Konstantynów +Władysławów),
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Leszczyny, Walentynów (+Daniszów), Lucjanów (+Sewerynów). Warto podkreślić fakt, iż nie 
wszystkie budynki użyteczności publicznej w  gminie wymagajg remontu, ponieważ ten 
problem dotyczy trzech z trzynastu budynków. Biorgc pod uwagę liczba wydanych pozwoleń 
na budowę na 100 mieszkańców można dostrzec wyższe wartości wskaźnika w  większości 
badanych obszarów.

Tabela 12. Sfera przestrzenno-funkcjonalna, sfera techniczna [Dane na koniec maja 2017 r.]

Lp. Wyszczególnienie

Sfera przestrzenno- 
funkcjonalna Sfera techniczna

Liczba przystanków 
w przeliczeniu na 
100 mieszkańców

Szacowany 
odsetek dróg 

gminnych 
wymagających 

remontu lub 
modernizacji

Degradacja
techniczna
obiektów

budowalnych
użyteczności
publicznej

Liczba 
wydanych 

pozwoleń na 
budowę na 100 
mieszkańców

1 Babilon 0,95 0% - 0,48
2 Borowo 4,55 50% - 1,14
3 Boży Dar 7,02 70% - 1,75
4 Dąbrówka 0,00 30% - 0,00
5 Długowola Druga 2,11 20% - 0,00
6 Długowola Pierwsza 1,02 20% 1 1,02
7 Gołębiów 4,06 10% - 1,52
8 Gruszczyn 1,79 30% - 3,57
9 Helenów (+Kostusin) 3,66 0% - 0,00
10 Huta (+Urbany) 3,13 20% - 0,00
11 Jakubówka 4,44 20% - 0,00
12 Jelonek 1,24 50% - 0,62
13 Józefów (+Kopaniny) 3,49 50% - 1,16
14 Katarzynów 2,83 0% 3 0,94
15 Krępa Górna 0,96 10% 0 1,44
16 Krępa Kościelna 

(+Wólka Krępska) 2,44 40% 1 0,30

17
Leopoldów
(+Konstantynów
+Władysławów)

6,09 70% - 0,00

18 Leszczyny 4,26 80% - 0,00
19 Lipa-Krępa 1,06 10% - 0,53
20 Lipa-Miklas 1,28 40% 3 0,32
21 Małgorzacin 1,54 20% 0 0,00
22 Maruszów 1,37 0% 1 0,00
23 Maziarze 2,78 10% - 1,39
24 Nowa Wieś 2,90 60% - 2,17
25 Poręba 1,29 10% - 1,29
26 Ratyniec 3,70 20% - 1,85
27 Szymanów 0,78 40% - 0,00
28 Śląsko 1,83 0% 3 0,61
29 Tomaszówka 2,72 10% 0 0,68
30 Walentynów

(+Daniszów) 1,28 100% - 0,51
31 Wiśniówek (+Budy) 4,41 50% 3 0,74
32 Wola Solecka Druga 2,83 20% 0 0,35
33 Wola Solecka Pierwsza 2,34 10% 1 0,00
34 Wólka 0,00 50% - 0,00
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Sfera przestrzenno- 
funkcjonalna Sfera techniczna

Lp. Wyszczególnienie Liczba przystanków 
w przeliczeniu na 
100 mieszkańców

Szacowany 
odsetek dróg 

gminnych 
wymagających 

remontu lub 
modernizacji

Degradacja
techniczna
obiektów

budowalnych
użyteczności

publicznej

Liczba 
wydanych 

pozwoleń na 
budowę na 100 
mieszkańców

35 Zofiówka 1.24 60% - 0,62

36 Lucjanów
(+Sewerynów) 1,35 100% - 1,35

37 Lipsko 0,28 10% 1 Brak danych
Średnia dla gminy 1,20 38% 3 0,32

Źródło: Dane Urzędu Miasta i Gminy Lipsko

OBSZAR Z D E G R A D O W A N Y

Obszar zdegradowany to taki, na którym nasilone sq negatywne zjawiska społeczne, do 
których zaliczyć można m.in.: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji, niski 
poziom kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym 
oraz kulturalnym. Co więcej, obszar zdegradowany powinien cechow ać się co  najmniej 
jednym negatywnym zjawiskiem ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno- 
funkcjonalnej oraz technicznej.

Obszary zdegradowane wskazane zostały obiektywnie w oparciu o zróżnicowane narzędzia, 
metody i techniki badawcze. W celu zdiagnozowania problemów dokonano analizy danych 
zastanych (desk research), której podstawą były zasoby Banku Danych Lokalnych. 
Dopełnieniem prowadzonych badań uczyniono analizę wskaźnikową, która pozwoliła 
zobrazować natężenie i koncentrację występujących zjawisk kryzysowych. Obszary 
koncentracji negatywnych zjawisk w gminie Lipsko zostały wyznaczone na podstawie 
przeprowadzonej analizy wskaźnikowej (tabela nr 3 z listą wskaźników) w pięciu sferach 
wymienionych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w  programach operacyjnych na lata 
2014-2020 tj. w  sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej 
oraz technicznej.

Uwzględniając aspekt społeczny, jako jeden z najważniejszych wskaźników definiujący 
negatywne zjawisko na wskazanym obszarze, wyodrębniono obszary, które cechują się 
największymi przekroczeniami w każdej ze sfer. Wskazane obszary, które zdiagnozowano jako 
obszary zdegradowane zostały zaznaczone kolorem. Do obszaru zdegradowanego w gminie 
Lipsko zakwalifikowano następujące jednostki przestrzenne: Borowo, Gołębiów, Gruszczyn, 
Helenów (+Kostusin), Jakubówka, Lipa-Miklas, Maziarze, Nowa Wieś, Szymanów, Śląsko, 
Tomaszówka, Wola Solecka Druga, Zofiówka. Na delimitowanym obszarze zdegradowanym  
mieszka 1968 osób (17,3% mieszkańców gminy Lipsko).

Tabela 13. Obszary koncentracji negatywnych zjawisk - obszary zdegradowane

Lp. Wyszczególnienie Liczba Liczba przekroczonych wartości
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OBSZAR REWITALIZACJI

Rozpoznanie problemów występujących w gminie Lipsko dało podstawy do wyznaczenia 
obszaru rewitalizacji i umożliwiło wskazanie terenu najbardziej wym agającego wsparcia. 
Obszar wskazany do rewitalizacji został skonkretyzowany w oparciu o dane ilościowe oraz 
wskaźniki jakościowe, co  umożliwiło uchwycenie powiązań funkcjonalnych obszarów.

Wyznaczenie obszaru rewitalizacji zostało oparte na zapisie zawarty w Wytycznych w  zakresie 
rewitalizacji w  programach operacyjnych na lata 2014-2020 odnoszącym się do definicji 
obszaru rewitalizacji „obszar obejmujący całość lub część obszaru z degradowanego, 
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 rekomendowany do rewitalizacji w  gminie został wyznaczony na podstawie 
analizy społeczno-gospodarczo-przestrzennej i jest tożsamy z wyznaczonym obszarem 
zdegradowanym. Zasadniczym założeniem przy delimitacji obszaru zdegradowanego było 
wskazanie obszarów, na których koncentrują się negatywne zjawiska społeczne. Podczas 
analizy wykorzystano dane pozyskane m.in. z Urzędu Miasta i Gminy, Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Powiatowej Komendy Policji, Powiatowego Urzędu Pracy. Działania 
diagnostyczne zwieńczone zostały identyfikacją licznych zjawisk kryzysowych na wskazanym 
obszarze rewitalizacji oraz potwierdziły konieczność szybkiej interwencji oraz działań w celu 
ich eliminacji lub istotnego ograniczenia.

Do obszaru rewitalizacji w gminie Lipsko zakwalifikowano następujące jednostki przestrzenne: 
Borowo, Gołębiów, Gruszczyn, Helenów (+Kostusin), Jakubówka, Lipa-Miklas, Maziarze, Nowa 
Wieś, Szymanów, Śląsko, Tomaszówka, Wola Solecka Druga, Zofiówka.

S Z C Z E G Ó Ł O W Y  OPIS OBSZARU REWITALIZACJI

SFERA SPOŁECZNA

W sferze społecznej analizie poddano liczbę bezrobotnych. Średnia liczba osób 
pozostających bez pracy na obszarze rewitalizacji wynosi 13,52 w przeliczeniu na 100 
mieszkańców w wieku produkcyjnym.

Wykres 1 Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym

8.39

OBSZAR REWITALIZACJI ŚREDNIA DLA GMINY
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Źródło: opracowanie Grupa BST

Istotnym problemem, utrudniającym rozwój społeczny, jest nadmierne korzystanie ze 
świadczeń pomocy społecznej mieszkańców gminy. Na obszarze rewitalizacji 
zdiagnozowano występowanie tego problemu, o czym świadczy wyższa nić średnia dla 
gminy (1,93) wartość miernika wskaźnikowego (4,64). Powodów korzystania ze świadczeń 
pomocy społecznej jest wiele. Często jeden problem skutkuje występowaniem drugiego. Na 
obszarze rewitalizacji powodem korzystania z dodatkowych środków finansowych jest:

=> ubóstwo,
=> długotrwała lub ciężka choroba,
=5 niepełnosprawność.

Wykres 2 Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 100 mieszkańców

4,64

1,93

OBSZAR REWITALIZACJI ŚREDNIA DLA GMINY

Źródło: opracowanie Grupa BST

Rozwój kapitału społecznego ograniczony jest przez m ałą liczbę organizacji pozarządowych. 
Na obszarze rewitalizacji średnia dla analizowanego wskaźnika jest zdecydowanie niższa 
(0,056) niż średnia dla gminy (0,25). Przyczyn stanu rzeczy należy upatrywać w niskim poziomie 
zaangażowanie mieszkańców w życiu publicznym, w konsekwencji wpływającym na niski 
poziom kapitału społecznego.

Wykres 3 Liczba organizacji pozarządowych na 100 mieszkańców

0,25

OBSZAR REWITALIZACJI ŚREDNIA DLA GMINY

Źródło: opracowanie Grupa BST
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SFERA G O SPO D ARC ZA

W sferze gospodarczej analizie poddano wskaźnik dot. liczby podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych w rejestrze REGON na 100 mieszkańców. Na obszarze rewitalizacji 
zdiagnozowano małq liczbę funkcjonujących podmiotów gospodarczych w  porównaniu do 
średniej dla gminy. Wartość wskaźnika dla obszaru rewitalizacji wyniosła 6,21, przy średniej dla 
gminy równej 10,79.
Wykres 4 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na 100 mieszkańców

6,21

10,79

OBSZAR REWITALIZACJI ŚREDNIA DLA GMINY

Źródło: opracowanie Grupa BST

SFERA ŚRODOW ISKOW A

W sferze środowiskowej zdiagnozowany problem dotyczy znacznej liczby wyrobów 
azbestowych. Wartość uzyskana na obszarze rewitalizacji (1357,69) znacznie przekracza 
średnią dla gminy (623,3). Niechęć do usunięcia wyrobów wynika głównie z kosztów, jakie 
ponieść muszą właściciele nieruchomości, którzy często nie są świadomi zagrożenia 
zdrowotnego. Tak wysoka ilość nieinwentaryzowanego azbestu, niekorzystanie wpływa na 
stan zdrowia mieszkańców, doprowadzając do powstania poważnych chorób układu 
oddechowego i zmian opłucnowych.

Wykres 5 Azbest - Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierajgcych azbest w Mg

1357,7

623,3

OBSZAR REWITALIZACJI ŚREDNIA DLA GMINY

Źródło: opracowanie Grupa BST

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA ORAZ TECHNICZNA
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W sferze przestrzenno-funkcjonalnej analizowany wskaźnik dotyczył liczby przystanków 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Dla obszaru rewitalizacji uzyskana wartość wyniosła 2,6 
i przekroczyła średnią dla gminy (1,2), co  oznacza brak degradacji sfery przestrzenno- 
funkcjonalnej.

Wykres 6 Liczba przystanków w przeliczeniu na 100 mieszkańców

OBSZAR REWITALIZACJI ŚREDNIA DLA GMINY

Źródło: opracowanie Grupa BST

Stan infrastruktury technicznej jest istotnym czynnikiem wpływającym na codzienne 
funkcjonowanie mieszkańców gminy. Na obszarze rewitalizacji identyfikuje się problem 
wysokiego odsetka dróg gminnych wym agających remontu lub modernizacji. Wartość 
uzyskana dla wskazanego obszaru wyniosła 73%, przy średniej dla gminy równej 38%. 
Oznacza to, że mieszkańcy mają utrudniony dostęp do własnych nieruchomości, co obniża 
jakość zamieszkania na tym obszarze.

Wykres 7 Szacowany odsetek dróg gminnych wymagających remontu lub modernizacji

73%

38%

OBSZAR REWITALIZACJI ŚREDNIA DLA GMINY

Źródło: opracowanie Grupa BST

WIZ JA  W Y P R O W A D ZEN IA  OBSZARU REWITALIZACJI  ZE STANU KRYZYSO W EGO

Na podstawie zdiagnozowanych problemów stworzona została wizja obszaru rewitalizacji. 
Określa ona stan docelowy, któremu należy podporządkować ogół działań. Ograniczenie 
lub eliminację zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno- 
funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, pozwoli na osiągnięcie oczekiwanego efektu 
rewitalizacji na obszarze rewitalizacji.

Proponowana wizja wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego brzmi:
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Borowo, Gołębiów, Gruszczyn, Helenów (+Kostusin), Jakubówka, Lipa-Miklas, Maziarze, Nowa 
Wieś, Szymanów, Śląsko, Tomaszówka, Wola Solecka Druga, Zofiówka w  roku zakończenia 
Programu będą obszarami cechującym i się zintegrowaną społecznością lokalną, promującą 
wspólne wartości i podejmującą działania na rzecz rozwoju lokalnego. Działania wspierane 
przez lokalny samorząd sprawią, że zmniejszy się poziom wykluczenia społecznego, 
szczególnie wśród osób pobierających świadczenia społeczne, w  tym dzieci i dorosłych 
z rodzin ubogich i niepełnosprawnych. Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych nastąpi 
poprzez ożywienie lokalnej przedsiębiorczości i powstanie nowych miejsc pracy. Jakość życia 
mieszkańców obszaru rewitalizacji wzrośnie zarówno w wymiarze życia społecznego, jak 
i innych sferach poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego.

Źródło: opracowanie Grupa BST

CELE REWITALIZACJI  I KIERUNKI DZIAŁAŃ

Cele rewitalizacji zostały stworzone na podstawie problemów zdiagnozowanych na etapie 
diagnozy (w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej 
i technicznej) i stanowią pochodną wizji określającej moment zakończenia rewitalizacji w roku 
2023. Przedstawione poniżej cele rewitalizacji są ukierunkowane na odciągnięcie efektów 
procesu rewitalizacji.

Rysunek 1 ? Cele strategiczne i kierunki działań dla obszaru rewitalizacji

Problem
Wysoki udział osób 

korzystających z pomocy 
społecznej

Problem

Niski poziom kapitału 
społecznego

Problem

Niska aktywność w  życiu 
społecznym i publicznym

* * *
Cel strategiczny 1: Niwelacja problemów społecznych poprzez rozwój kapitału

społecznego

* * *
Kierunek działań:
Wspieranie osób 
zagrożonych lub 

wykluczonych społecznie

Kierunek działań:
Aktywizacja i integracja 
społeczna mieszkańców 

obszaru rewitalizacji

Kierunek działań:
Zwiększenie partycypacji 
społecznej mieszkańców 
obszaru rewitalizacji, ze 

szczególnym 
uwzględnieniem osób 

zagrożonych wykluczeniem 
_ _ _ _ ^ > jo o łe c z n ^ m ^ _ _ _

Problem Problem
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Cel strategiczny 2: Ograniczenie skali bezrobocia i niwelacja problemów społecznych

* *
Kierunek działań:

Aktywizacja zawodowa mieszkańców 
i>i<iii_^ __o b sz a ru _re w ita liz a c ji^ ^ _<i

Kierunek działań:
Pobudzenie przedsiębiorczości wśród 
_jTTieszkańcówobszarujiew ita to

Problem Problem
Degradacja infrastruktury przestrzenno- ... .. . . , . , ,, , . . .  , .  . Wysoki udział zinwentaryzowanego azbestufunkcj^^nej i technicznej

Cel strategiczny 3: Poprawa jakości infrastruktury społeczn^technicznej

Kierunek działań: Kierunek działań:
Modernizacja infrastruktury społecznej Poprawa efektywności energetycznej

MB<î ^ ^ ^ ^ ^ ite c h n ic z n e ^ ^ _ i^_^^_^^^^^3ud^nków _uż^tecznoścm ub liczne^^_

Źródło: opracowanie Grupa BST

LISTA P L A N O W A N Y C H  PR O JE K T Ó W  I PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITAL IZACYJNYCH

PROJEKTY G ŁÓ W N E

Projekty na liście A stanowią projekty główne, bez których realizacja celów nie będzie 
możliwa. Dodatkowo, realizacja zaplanowanych działań przyczyni się do wyjścia z sytuacji 
kryzysowej, czyli osiągnięcia wizji obszaru rewitalizacji.

Część projektów na liście głównej zaplanowana została jako „wiązki przedsięwzięć” , które 
wskazują na powiązanie projektów miękkich z projektami infrastrukturalnymi. Pozostałe 
projekty wpisane na listę główną stanowią odpowiedź na zdiagnozowane problemy.

PROJEKT NR 1A

NAZWA PROJEKTU Zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów szkół 
zamieszkujących obszar rewitalizacji- rozwój kompetencji 
kluczowych dzieci i młodzieży

ZAKRES REALIZOWANYCH 
ZADAŃ

Projekt skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjów oraz 
szkół ponadgimnazjalnych z obszaru objętego rewitalizacją. 
Głównym kierunkiem podejmowanych działań będzie rozwój 
kompetencji kluczowych uczniów, w  tym także rozwój 
umiejętności ułatwiających wejście na rynek prac 
i rozpoczęcie pracy zawodowej. Przedsięwzięcie wpisuje się 
zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. w  sprawie kompetencji kluczowych w  procesie uczenia 
się przez ca łe  życie (2006/962/WE) (dz. Urz. UE L 394
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z 30.12.2006).
W pierwszej kolejności projekt skierowany będzie do 
mieszkańców obszarów rewitalizacji. Nie oznacza to jednak, że 
z prowadzanego przedsięwzięcia wykluczone zostaną osoby 
potrzebujące wsparcia z terenu gminy. Mieszkaniec z poza 
obszaru rewitalizacji będzie mógł włączyć się w  projekt, w 
momencie, gdy dostępna pula miejsc nie zostanie 
wykorzystana.

PODMIOT
ODPOWIEDZIALNY ZA 
REALIZACJĘ ZADANIA

Miasto i Gmina Lipsko

BENEFICJENT Mieszkańcy obszaru rewitalizacji
KRÓTKI OPIS PROBLEMU Wyniki egzaminacyjne uczniów zamieszkujących obszar

rewitalizacji są niższe od średniej wyników dla województwa 
mazowieckiego. Jest to zjawisko niepokojące biorąc pod 
uwagę wysokie wskaźniki bezrobocia obserwowane na tym 
obszarze, a także wysoki udział osób wchodzących na rynek 
pracy- absolwentów szkół w  ogóle zarejestrowanych 
bezrobotnych. Konieczne jest budowanie od podstaw dla 
rozwoju kapitału ludzkiego na rewitalizowanym obszarze, 
poprzez rozwój kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży, 
zwiększających ich szanse edukacyjne i zawodowe, które 
zapobiegną w przyszłości zjawisku dziedziczenia biedy czy też 
wykluczeniu społecznemu i zawodowemu części mieszkańców 
tego obszaru.
Realizacja podstawy programowej nie pozwala w pełni 
rozwinąć umiejętności kluczowych uczniów. Zakres zajęć 
i indywidualizacja pracy z uczniem jest niewystarczająca, aby 
w  pełni zainteresować dzieci i młodzież danym przedmiotem 
czy też wspomóc jednostki utalentowane w rozwoju swoich 
pasji i zainteresowań edukacyjnych. Część uczniów, która nie 
nadąża za realizacja podstawy programowej staje przed 
koniecznością uczestniczenia w płatnych pozaszkolnych 
formach m ających na celu nadrobienie zaległości 
dydaktycznych, co  często z uwagi na niezamożność rodziców 
jest niemożliwe do spełnienia. Oznacza to, iż obok organizacji 
zajęć dodatkowych dla uczniów wybitnych powinny być 
prowadzone zajęcia wyrównawcze, na których mniej zdolni 
uczniowie mieliby szansę zniwelowania dysproporcji 
edukacyjnych.
Uczniowie podczas zajęć dydaktycznych mają niewiele okazji 
do kształtowania kompetencji społecznych niezbędnych 
w  pracy zawodowej, np. pracy zespołowej, kreatywności, 
umiejętności uczenia się, stawiania sobie celów, planowania 
czasu pracy czy czasu potrzebnego do nauki. Podczas 
organizowanych zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych 
szczególny nacisk powinien być położony na kreowaniu 
postaw i umiejętności społecznych uczniów.
Dwubiegunowy rozwój kompetencji dzieci i młodzieży, 
nastawiony zarówno na poprawę wyników edukacyjnych oraz 
zdobywanie wiedzy, jak i rozwój kompetencji społecznych, 
zdecydowanie zwiększyłby szanse edukacyjne objętych nim
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uczniów. Dzięki realizacji programu i utrwaleniu zmian 
w szkołach, uczniowie otrzymaliby umiejętności niezbędne do 
sprawnej adaptacji do aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz 
szybkiego i efektywnego przyswajania wiedzy.
Dodatkowym problemem zdiagnozowanym wśród uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych jest niewystarczająca świadomość 
własnych predyspozycji zawodowych wśród uczniów 
i uczennic.
Obecnie coraz trudniej jest tak ukierunkować swój rozwój 
zawodowy, aby właściwie ulokować się na rynku pracy. 
Uczniowie, mimo że są świetnie wykształceni często nie 
posiadają odpowiedniej wiedzy i świadomości, jak przełożyć 
swoje zdolności na wybór odpowiedniego zawodu i znalezienia 
pracy. Wielu z nich traci życiowe szanse przez złe wybory, 
nietrafne decyzje i brak umiejętności wejścia i utrzymania się na 
rynku pracy. Proces wyboru zawodowego i wejścia na rynek 
pracy nie może być rozwiązywany jednorazowymi akcjami 
informacyjnymi, lecz stanowić wieloletni system intensywnej 
pracy.
Pracownie w szkołach objętych rewitalizacja są często za mało 
zaawansowane, aby sprostać współczesnym wyzwaniom 
technologicznym także potrzebom i oczekiwaniom uczniów 
i uczennic. Efektywna realizacja zaplanowanych w  ramach 
przedsięwzięcia programów wym aga zatem dostosowania 
pracowni dydaktycznych do potrzeb edukacyjnych, w  tym 
stosownej modernizacji wyposażenia oraz zakupu nowych 
pomocy naukowych i sprzętu, spełniającego współczesne 
standardy technologiczne i techniczne. Zakupione w ramach 
realizacji poszczególnych działań wyposażenie będzie 
wykorzystywane przez kolejne roczniki uczniów szkół.

KOSZTY 1 000 0000 zł
UDZIAŁ ŚRODKÓW Na poziomie 10%
WŁASNYCH
WPŁYW NA • Bezrobocie.
ZDIAGNOZOWANE
PROBLEMY

PARTNERZY PROJEKTU Powiatowy Urząd Pracy

PROJEKT NR TB

NAZWA PROJEKTU Projekt 1- działania służące rozwojowi kompetencji kluczowych 
skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, 
w tym dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi 
i niepełnosprawnością (SOSW Huta.

ZAKRES REALIZOWANYCH 
ZADAŃ

W ramach projektu przewiduje się:
1. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z uczniami, 
w  ramach których uczniowie usprawniają się i nabywają nowe 
umiejętności.

• Wyjazdy na zajęcia z hipoterapii.
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Poprawa sprawności fizycznej i psychicznej poprzez warsztaty 
z hipoterapii;

• Wyjazdy na basen.
Poprawa sprawności fizycznej i psychicznej poprzez wyjazdy na 
basen;

• Realizacja zajęć plastyczno-terapeutycznych.

Realizacja zajęć plastyczno-terapeutycznych polegać będzie 
na zorganizowaniu warsztatów plastycznych łączących kontakt 
z naturą i żywą sztuką z samodzielną praca dzieci. Uczestnicy 
zajęć odbędą wycieczki krajoznawczo-turystyczne po 
najbliższej okolicy. Planowana jest również organizacja konkursu 
plastycznego m ającego na celu uwrażliwienie uczniów na 
piękno krajobrazu przyrodniczego z naszych stron. Prace 
uczniów zostaną wystawione w Lipskim Centrum Kultury.

• Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna.

Zajęcia terapeutyczne będą prowadzone m.in. metodą A.A. 
Tomatisa polegającą na słuchaniu odpowiednio 
przygotowanego materiały dźwiękowego o określonej 
częstotliwości poprzez urządzenie zwane „elektronicznym 
uchem” . W ramach realizacji zajęć planowana jest organizacja 
konkursu ortograficznego oraz konkursu recytatorskiego.

• Realizacja zajęć teatralno-terapeutycznych.

W ramach zajęć uczniowie będą uczestniczyć w tworzeniu 
scenariuszy przedstawień, projektowaniu kostiumów 
i scenografii. Na koniec realizacji zadania SOSW zostanie 
wystawiona sztuka z udziałem uczniów. Przewidywane są 
wyjazdy do kina i teatru.

• Zajęcia komputerowe.

Zostaną zorganizowane zajęcia z wykorzystaniem komputera 
jako środka terapeutycznego w rewalidacji słuchu, intelektu, 
psychomotoryki jako źródła wiedzy umożliwiającego 
komunikację interpersonalną.
2. Wdrażanie rozwiązań na rzecz efektywnego uczenia się, np.

• warsztaty z treningu umiejętności społecznych;
• warsztaty z zakresu czytania ze zrozumieniem;
• warsztaty matematyczne;
• wycieczki po najbliższej okolicy w celu poznania 

okolicznych zabytków architektury i przyrody.
3. Doposażenie SOSW w nowoczesny sprzęt multimedialny 
wspomagający realizacje zajęć oraz pomoce dydaktyczne 
niezbędne do przeprowadzenia zajęć z kompetencji 
kluczowych.
4. Wsparcie nauczycieli w  zakresie TIK.
5. Doposażenie pracowni integracji sensorycznej, rehabilitacji 
w  sprzęt specjalistyczny.
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W pierwszej kolejności projekt skierowany będzie do 
mieszkańców obszarów rewitalizacji. Nie oznacza to jednak, że 
z prowadzanego przedsięwzięcia wykluczone zostaną osoby 
potrzebujące wsparcia z terenu gminy. Mieszkaniec z poza 
obszaru rewitalizacji będzie mógł włączyć się w  projekt, w 
momencie, gdy dostępna pula miejsc nie zostanie 
wykorzystana.

PODMIOT
ODPOWIEDZIALNY ZA 
REALIZACJĘ ZADANIA

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie

BENEFICJENT Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego w Hucie.

KRÓTKI OPIS PROBLEMU Na obszarze rewitalizacji identyfikuje się wysoki udział 
korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Część dzieci, z 
rodzin bezradnych życiowo, to osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną, które nie potrafią bezpiecznie korzystać z 
komputera i Internetu. Problem wykluczenia społecznego 
generuje również problem wycofania z życia społecznego z 
powodu niskich kompetencji i umiejętności w  obsłudze 
urządzeń komputerowych.

KOSZTY ok. 800 000,00 zł
UDZIAŁ ŚRODKÓW 
WŁASNYCH

Na poziomie 10%

WPŁYW NA
ZDIAGNOZOWANE
PROBLEMY

• Korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej.

PARTNERZY PROJEKTU Brak

PROJEKT NR TC

NAZWA PROJEKTU

ZAKRES
ZADAŃ

REALIZOWANYCH

Projekt 2 - program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów 
ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących z obszaru 
rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów 
językowych matematyczno-przyrodniczych oraz kompetencji 
społecznych (ZSP Lipsko)
W ramach projektu planowane są następujące działania:
1. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno- 
wyrównawczych z języków obcych i przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych służących wyrównaniu 
dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla 
uczniów mających trudności w  spełnianiu wymagań 
edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla ponadgimnazjalnego etapu 
edukacyjnego;

• Tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich
rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub 
metodycznych;

• Organizacja kółek zainteresowań, warsztatów,
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laboratoriów dla uczniów;
Nawiązywanie

współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły lub 
placówki systemu oświaty (w tym m.in. 
przedsiębiorcami, zrzeszeniami przedsiębiorców) w celu 
realizacji programów edukacyjnych.

2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 
nauczycieli w  zakresie stosowania metod oraz form 
organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u 
uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 
oraz właściwych postaw, w  szczególności obejmujące 
współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. szkołami 
kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, 
specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi,
młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, poradniami 
psychologiczno-pedagogicznymi;
3. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie 
eksperymentu poprzez kształtowanie i rozwijanie kompetencji 
uczniów w  zakresie przedmiotów przyrodniczych lub 
matematyki. Doskonalenie umiejętności i kompetencji 
zawodowych nauczycieli, w  tym nauczycieli przedmiotów 
przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia 
procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
4. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz 
rozwijanie kompetencji informatycznych, kształtowanie 
i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w  tym 
z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 
i wynikających z tego tytułu zagrożeń. Wyposażenie szkół lub 
placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz 
narzędzia TIK niezbędne i realizacji programów nauczania 
w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w  tym 
zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej. 
Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich 
przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK do 
nauczania przedmiotowego, szczególności następujące 
zagadnienia:

• Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu 
informatycznego, w  tym mobilnego, zakupionego do 
szkół w  ramach wsparcia EFS;

• Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w  nauczaniu 
przedmiotowym, w tym wykorzystanie cyfrowych 
programów i aplikacji wspomagających nauczanie 
oraz dydaktycznych serwisów internetowych, również 
w trakcie zajęć prowadzonych z uczniami 
z niepełnosprawnościami oraz w kształceniu 
informatycznym;

• Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi 
cyfrowych;

• Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 
oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu 
komputerowego lub innych mobilnych narzędzi 
mających funkcję komputera;
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• Wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych 
w  Internecie;

• Administracja wewnętrzna infrastrukturą sieciowo- 
usługową szkoły lub placówki systemu oświaty 
(komputerową i bezprzewodową);

5. Realizacja nauki programowania wśród uczniów .in. poprzez 
realizację dodatkowych zajęć na podstawie opracowania 
scenariuszy; działalność szkolnych kółek programistycznych.
6. Realizacja zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji 
społecznych.

W pierwszej kolejności projekt skierowany będzie do 
mieszkańców obszarów rewitalizacji. Nie oznacza to jednak, że 
z prowadzanego przedsięwzięcia wykluczone zostaną osoby 
potrzebujące wsparcia z terenu gminy. Mieszkaniec z poza 
obszaru rewitalizacji będzie mógł włączyć się w projekt, w 
momencie, gdy dostępna pula miejsc nie zostanie 
wykorzystana.

PODMIOT 
ODPOWIEDZIALNY 
REALIZACJĘ ZADANIA

ZA
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jan a  Paw ła II w  Lipsku

BENEFICJENT Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w  ZSP w  Lipsku.
KRÓTKI OPIS PROBLEMU Wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana 

Paw ła II w  Lipsku odnotowuje się niskie wyniki w  nauce. Niska 
jakość kształcenia obniża szanse uczniów na znalezienie pracy 
w  przyszłości.

KOSZTY ok. 450 000,00 zł
UDZIAŁ ŚRODKÓW 
WŁASNYCH

Na poziomie 10 -20 %

WPŁYW
ZDIAGNOZOWANY
PROBLEM

NA • Bezrobocie;
• Korzystanie ze świadczeń pomocy społecznych.

PARTNERZY PROJEKTU Brak

PROJEKT NR ID

NAZWA PROJEKTU Projekt 3 - projekt skierowany do uczniów technikum i szkół 
branżowych / szkół zawodowych służący poprawie doradztwa 
edukacyjno- zawodowego oraz zwiększeniu szans wejścia na 
rynek pracy (ZSP Lipsko)

ZAKRES REALIZOWANYCH 
ZADAŃ

W ramach projektu planowana jest realizacja kursów/zajęć 
specjalistycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe, 
współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorstwami, 
obejmująca także prowadzenie staży zawodowych i praktyk 
oraz doradztwo zawodowe dla wszystkich uczestników.
Działania zaplanowane w  ramach projektu:
1. Rozwój współpracy technikum i szkoły zawodowej
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z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w  tym realizacja staży 
i praktyk;
a. praktyki zawodowe dla uczniów zasadniczych szkół 
zawodowych organizowane u pracodawców  lub 
przedsiębiorców,
b. staże zawodowe dla uczniów techników organizowane u 
pracodawców  lub przedsiębiorców obejmujące realizację 
kształcenia zawodowego praktycznego lub wykraczające 
poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego,
c. organizowanie kursów przygotowawczych na studia we 
współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów 
i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów 
czeladniczych i mistrzowskich,
d. wsparcie uczniów w  zakresie zdobywania dodatkowych 
uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
e. tworzenie klas patronackich w szkołach,
f. przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu 
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w  charakterze 
młodocianego pracownika organizowane u pracodawców, 
obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania 
określonej pracy.
2. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego 
w sprzęt i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia 
zawodowego: wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych 
dla zawodów szkolnictwa zawodowego w sprzęt i materiały 
dydaktyczne w  celu tworzenia warunków odzwierciedlających 
naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów.
3. Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów 
praktycznej nauki zawodu;
a. kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie 
tematyki związanej z nauczanym zawodem, w tym 
organizowanie i prowadzenie przez kadrę ośrodków 
doskonalenia nauczycieli lub przeszkolonych trenerów,
b. praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno- 
gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe, w  tym przede wszystkim 
w przedsiębiorstwach lub u lokalnych pracodawców,
c. studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania 
zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo 
obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym 
zawodem (branżowe, specjalistyczne),
d. budowanie lub moderowanie sieci współpracy 
i samokształcenia,
e. realizacja programów wspomagania,
f. programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności 
i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze 
szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień 
egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki 
zawodu na terenie przedsiębiorstw,
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4. Prowadzenie doradztwa zawodowego i rozwój współpracy 
z rynkiem pracy.

W pierwszej kolejności projekt skierowany będzie do 
mieszkańców obszarów rewitalizacji. Nie oznacza to jednak, że 
z prowadzanego przedsięwzięcia wykluczone zostaną osoby 
potrzebujące wsparcia z terenu gminy. Mieszkaniec z poza 
obszaru rewitalizacji będzie mógł włączyć się w  projekt, w 
momencie, gdy dostępna pula miejsc nie zostanie 
wykorzystana.

PODMIOT
ODPOWIEDZIALNY ZA 
REALIZACJĘ ZADANIA

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jan a  Paw ła II w  Lipsku

BENEFICJENT Uczniowie technikum i szkoły branżowej/ szkoły zawodowej 
w  ZSP w  Lipsku.

KRÓTKI OPIS PROBLEMU Ze względu na wysoki poziom bezrobocia na obszarze 
rewitalizacji, planuje się realizację przedsięwzięcia mającego 
na celu zdobycie kwalifikacji i umiejętności potrzebnych na 
lokalnym rynku pracy.

KOSZTY ok. 1 500 000,00 zł
UDZIAŁ ŚRODKÓW 
WŁASNYCH

Na poziomie 10 -20 %

WPŁYW NA
ZDIAGNOZOWANY
PROBLEM

• Bezrobocie.

PARTNERZY PROJEKTU Brak

PROJEKT NR TE

NAZWA PROJEKTU Projekt 4 - projekt skierowany do uczniów szkoły branżowej / 
szkoły zawodowej w  Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 
w  Solcu nad Wisłą, filia w  Szymanowie służący poprawie 
doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zwiększeniu szans 
wyjścia na rynek pracy

ZAKRES REALIZOWANYCH Działania zaplanowane w  ramach projektu:
• realizacja kursów/zajęć specjalistycznych

podnoszących kwalifikacje zawodowe:
• realizacja zajęć podnoszących kompetencje społeczne 

uczniów i uczennic;
• realizacja praktyk zawodowych u przedsiębiorców;
• doradztwo zawodowe dla wszystkich uczestników 

projektu;
• doposażenie pracowni zawodowych MOS 

w Szymanowie.
W pierwszej kolejności projekt skierowany będzie do 
mieszkańców obszarów rewitalizacji. Nie oznacza to jednak, że
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z prowadzanego przedsięwzięcia wykluczone zostaną osoby 
potrzebujące wsparcia z terenu gminy. Mieszkaniec z poza 
obszaru rewitalizacji będzie mógł włączyć się w projekt, w 
momencie, gdy dostępna pula miejsc nie zostanie 
wykorzystana.

PODMIOT
ODPOWIEDZIALNY ZA 
REALIZACJĘ ZADANIA

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, filia w  Szymanowie

BENEFICJENT Uczniowie szkoły branżowej/szkoły zawodowejw Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii w  Szymanowie

KRÓTKI OPIS PROBLEMU Ze względu na widoczne dysproporcje edukacyjne z zakresu 
kompetencji zawodowych wychowanków MOS, dostrzega się 
zjawiska wykluczenia społecznego. Wyrównanie szans 
edukacyjnych, poprzez rozwój kompetencji miękkich, pozwoli 
absolwentom na znalezienie pracy zgodnej z profilem ich 
wykształcenia.

KOSZTY ok. 1 000 000,00 zł
UDZIAŁ ŚRODKÓW 
WŁASNYCH

Na poziomie 10 -20 %

WPŁYW NA
ZDIAGNOZOWANE
PROBLEMY

• Bezrobocie.

PARTNERZY PROJEKTU Brak

PROJEKT NR 2A

NAZWA PROJEKTU Aktywizacja społeczna, zapobieganie patologii i wykluczeniu
społecznemu na obszarze rewitalizacji - 1

ZAKRES REALIZOWANYCH Projekt polega na objęciu zintegrowanymi usługami
ZADAŃ o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym

i zdrowotnym osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub/i 
wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie 
wskazanym do rewitalizacji. Ze względu na planowany 
zindywidualizowany charakter wsparcia poprzedzony 
kompleksową diagnozą sytuacji uczestnika, na etapie 
projektowania nie jest możliwe sformułowanie zamkniętego 
katalogu planowanych działań. Zaproponowane uczestnikom 
i osobom z ich najbliższego otoczenia formy pomocy 
uzależnione będą również od obowiązujących w okresie 
aplikowania o dofinansowanie projektu wytycznych i zasad 
oraz dokumentacji konkursowej. Zastosowane instrumenty 
wsparcia obejmować będą prawdopodobnie działania 
w  zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej dorosłych 
członków rodzin, w  szczególności: pracę socjalną, poradnictwo 
psychologiczne i zawodowe, trening kompetencji 
i umiejętności społecznych, finansowanie zajęć szkolnych 
związanych z uzupełnieniem wykształcenia, kursy i szkolenie 
umożliwiające nabycie, podniesienie lub zamianę 
kwalifikacji/kompetencji zawodowych, inicjatywy
przygotowujące do podjęcia zatrudnienie np. staże, praktyki
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zawodowe, jak również w miarę możliwości wsparcie rodzin 
obejmujące pomoc w zakresie świadomego rodzicielstwa czy 
wzmacnianie samodzielności rodzin z osobami zależnymi. 
Jednocześnie w  przypadku możliwości skierowania działań do 
społeczności lokalnej podejmowane będg inicjatywy 
odpowiadające na potrzeby ogółu mieszkańców miasta np. 
organizacja poradnictwa prawnego i psychologicznego, 
konferencji poruszających trudne problemy społeczne czy 
programów profilaktycznych i społecznych. Planuje się, że 
w ramach projektu wsparciem objętych zostanie około 20-40 
osób, przy czym liczba ta może ulec zmianie w  szczególności 
w  związku z zapisami wytycznych obowiązujących podmioty 
wnioskujące o dofinansowanie. Realizacja działań 
zaplanowanych w projekcie przyczyni się do zdolności do 
uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywizacji zawodowej. 
Równolegle zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie 
rodzin umożliwi przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji, 
wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz utraty samodzielności 
osób zamieszkałych na obszarze rewitalizacji.

PODMIOT
ODPOWIEDZIALNY ZA 
REALIZACJĘ ZADANIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku

BENEFICJENT Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, którzy pobierają świadczenia 
społeczne

KRÓTKI OPIS PROBLEMU Projekt jest odpowiedzią na potrzeby zidentyfikowane w toku 
diagnozy problemów społecznych występujących na terenie 
obszaru rewitalizacji. Skala problemów powoduje, iż obszar ten 
wym aga wzmożonych działań socjalnych, niestety obecne 
możliwości kadrowe i infrastrukturalne pomocy społecznej są 
niewystarczające, aby zapewnić wysoki poziom koncentracji 
działań na tym obszarze i przez to zwiększyć ich skuteczność.

KOSZTY 350 000,00 zł - 600 000,00 zł
UDZIAŁ ŚRODKÓW 
WŁASNYCH

Na poziomie 10 -20 %

WPŁYW NA
ZDIAGNOZOWANE
PROBLEMY

Bezrobocie.

PARTNERZY PROJEKTU Brak

PROJEKT NR 2B

NAZWA PROJEKTU Aktywizacja, zapobieganie patologii i wykluczeniu 
społecznemu na obszarze rewitalizacji - II

ZAKRES REALIZOWANYCH 
ZADAŃ

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji 
społecznych u osób z niepełnosprawnością lub/i osób 
przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających 
pieczę zastępczą oraz kompetencji lub/i kwalifikacji 
zawodowych u osób z niepełnosprawnością lub/i 
przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających 
pieczę zastępczą z terenu rewitalizacji zagrożonego ubóstwem
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PODMIOT 
ODPOWIEDZIALNY 
REALIZACJĘ ZADANIA
BENEFICJENT 

KRÓTKI OPIS PROBLEMU

ZA

KOSZTY
UDZIAŁ
WŁASNYCH

lub/i wykluczeniem społecznym.
Planowane w  ramach projektu zadania to m.in.: 
upowszechnienie instrumentów aktywnej integracji realizowane 
przez pracowników socjalnych i koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej, opracowanie indywidualnych ścieżek 
reintegracji dla każdego uczestnika na podstawie 
przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej lub 
zagrożenia sytuacją problemową, zasobów, potencjału, 
predyspozycji i potrzeb osoby, doradztwo zawodowe, 
wypłacanie świadczeń pieniężnych na rzecz uczestników 
projektu, usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym ( 
w  tym: warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty umiejętności 
społeczno-zawodowych, etc.), usługi aktywnej integracji
0 charakterze zawodowym (w tym kursy i szkolenia 
umożliwiające nabycie, podniesienie lub/i zmianę kwalifikacji
1 /lub kompetencji zawodowych), a także - w przypadku 
zidentyfikowania potrzeb w tym zakresie - inne usługi np.
0 charakterze edukacyjnym czy zdrowotnym.
Realizacja działań zaplanowanych w projekcie, nakierowanie 
na ww. grupy przyczyni się do poprawy jakości ich życia. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu 
wymienionych grup osób poprzez podniesienie ich motywacji 
do działania i zaufania we własne możliwości oraz 
wyposażenie w wiedzę i umiejętności zwiększające szansę na 
zatrudnienie i pozwalające na aktywne funkcjonowanie 
w  środowisku, będzie miało ponadto szerszy pozytywny wpływ 
zarówno na bezpośrednie otoczenie grupy docelowej, jak
1 lokalną społeczność.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Lipsku

Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, którzy pobierają świadczenia 
społeczne
Projekt jest odpowiedzią na potrzeby zidentyfikowane w toku 
diagnozy problemów społecznych występujących na terenie 
obszaru rewitalizacji. Skala problemów powoduje, iż obszar ten 
wym aga wzmożonych działań socjalnych, niestety obecne 
możliwości kadrowe i infrastrukturalne pomocy społecznej są 
niewystarczające, aby zapewnić wysoki poziom koncentracji 
działań na tym obszarze i przez to zwiększyć ich skuteczność.
100 000,00 zł

ŚRODKÓW Na poziomie 10 -20 %

WPŁYW
ZDIAGNOZOWANE
PROBLEMY

PARTNERZY PROJEKTU

NA Bezrobocie;
Korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej z powodu 
niepełnosprawności.

Brak

PROJEKT NR 3A
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NAZWA PROJEKTU Szkolenia dla osób bezrobotnych
ZAKRES REALIZOWANYCH Przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy planuje się
ZADAŃ organizację szkoleń dla osób pozostających bez zatrudnienia.

W ich ramach wzmocnione zostaną zarówno kompetencje 
twarde (np. obsługa komputera, kursy językowe, przyuczenie 
do zawodu, doskonalenie kompetencji), jak i miękkie (np. 
umiejętność pracy w grupie, kreatywność, zarządzanie 
czasem) uczestników. Projekt przewiduje organizacje zarówno 
szkoleń grupowych (skierowanych do określonej grupy 
bezrobotnych - w  zależności od typu szkolenia i zawodu - 
poprzedzonych rekrutacją), jak i indywidualnych (w 
określonych sytuacjach). Głównym celem szkoleń będzie 
złagodzenie problemu bezrobocia poprzez nabycie 
kompetencji oraz nowych kwalifikacji. Znaczenie w  tym 
kontekście ma również poszerzanie wiedzy i informacji na temat 
źródeł wsparcia.
W pierwszej kolejności projekt skierowany będzie do 
mieszkańców obszarów rewitalizacji. Nie oznacza to jednak, że 
z prowadzanego przedsięwzięcia wykluczone zostaną osoby 
potrzebujące wsparcia z terenu gminy. Mieszkaniec z poza 
obszaru rewitalizacji będzie mógł włączyć się w projekt, 
w  momencie, gdy dostępna pula miejsc nie zostanie 
wykorzystana.

PODMIOT Urząd Miasta i Gminy Lipsko
ODPOWIEDZIALNY ZA
REALIZACJĘ ZADANIA
BENEFICJENT Mieszkańcy obszaru rewitalizacji
KRÓTKI OPIS PROBLEMU Na terenie obszaru rewitalizacji zdiagnozowano wysoki odsetek

osób bezrobotnych, odnotowano również długotrwale 
bezrobotnych oraz bezrobotnych bez kwalifikacji i 
doświadczenia. W związku z narastającym problemem podjęto 
w  ramach rewitalizacji działania zmierzające do jego 
ograniczania.

KOSZTY 100 000,00 zł
UDZIAŁ ŚRODKÓW Na poziomie 10%
WŁASNYCH
WPŁYW NA • Bezrobocie
ZDIAGNOZOWANE
PROBLEMY

PARTNERZY PROJEKTU Powiatowy Urząd Pracy w  Lipsku

PROJEKT NR 3B

NAZWA PROJEKTU Cykl spotkań z zakresu z zakładania własnej działalności 
gospodarczej

ZAKRES REALIZOWANYCH 
ZADAŃ

W ramach rewitalizacji planuje się organizację cyklu spotkań, 
których tematyka będzie związana z zakładaniem własnej 
działalności gospodarczej. Program kursu przewiduje podstawy 
prawne prowadzenia działalności, podmiotowy charakter
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PODMIOT 
ODPOWIEDZIALNY 
REALIZACJĘ ZADANIA
BENEFICJENT
KRÓTKI OPIS PROBLEMU

ZA

KOSZTY
UDZIAŁ
WŁASNYCH

SRODKOW

WPŁYW
ZDIAGNOZOWANE
PROBLEMY

NA

działalności gospodarczej, omówienie ograniczeń 
wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa i pomysłów na 
własny biznes, a także pomoc przy wyborze formy 
organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa czy pozyskaniu 
kapitału niezbędnego do uruchomienia przedsiębiorstwa. 
Istotne będzie również przedstawienie obecnej sytuacji na 
rynku pracy, możliwościach zatrudnienia i jego prawno- 
formalnych aspektach. Celem spotkań będzie poszerzenie 
wiedzy i zachęcanie mieszkańców do otwierania własnej 
działalności, a w  efekcie zwiększenie liczby podmiotów 
gospodarczych funkcjonujących na terenie obszaru 
rewitalizacji.
W pierwszej kolejności projekt skierowany będzie do 
mieszkańców obszarów rewitalizacji. Nie oznacza to jednak, że 
z prowadzanego przedsięwzięcia wykluczone zostaną osoby 
potrzebujące wsparcia z terenu gminy. Mieszkaniec z poza 
obszaru rewitalizacji będzie mógł w łączyć się w projekt, 
w  momencie, gdy dostępna pula miejsc nie zostanie 
wykorzystana.
Urząd Miasta i Gminy Lipsko

Mieszkańcy obszaru rewitalizacji
Obszar rewitalizacji charakteryzuje się m ałą (w porównaniu do 
średniej dla gminy) liczbą podmiotów gospodarczych, co 
wpływa na jego słaby rozwój społeczno-gospodarczy, a także 
występowanie innych problemów (m.in. bezrobocia, 
wysokiego odsetka osób korzystających z pomocy społecznej 
itd.).
100 000,00 zł 
Na poziomie 10%

Bezrobocie;
Niska aktywność gospodarcza obszaru rewitalizacji.

PARTNERZY PROJEKTU Powiatowy Urząd Pracy w  Lipsku

PROJEKT NR 3C

NAZWA PROJEKTU Aktywnie razem na rynku pracy
ZAKRES REALIZOWANYCH 
ZADAŃ

W ramach projektu przewiduje się spotkania z doradcą 
zawodowym (w zakresie wyboru ścieżki zawodowej, sytuacji na 
lokalnym rynku pracy), a także warsztaty przygotowujące do 
rozmów kwalifikacyjnych. Istotnym elementem będą również 
otwarte spotkania ze specjalistami, którzy zaprezentują obecne 
trendy na rynku pracy, zawody deficytowe i nadwyżkowe oraz 
udzielą informacji w  jakich instytucjach i działaniach (w tym 
dofinansowywanych z funduszy UE) można szukać wsparcia. 
Dodatkowo planuje się kilka spotkań grupowych z 
psychologiem. Działanie dostarczy osobom bezrobotnym
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informacji, a także wiedzy dotyczącej odnalezienia się 
na lokalnym rynku pracy i możliwości uzyskania wsparcia.
W pierwszej kolejności projekt skierowany będzie do 
mieszkańców obszarów rewitalizacji. Nie oznacza to jednak, że 
z prowadzanego przedsięwzięcia wykluczone zostaną osoby 
potrzebujące wsparcia z terenu gminy. Mieszkaniec z poza 
obszaru rewitalizacji będzie mógł włączyć się w  projekt, 
w  momencie, gdy dostępna pula miejsc nie zostanie 
wykorzystana.

PODMIOT
ODPOWIEDZIALNY ZA 
REALIZACJĘ ZADANIA

Urząd Miasta i Gminy Lipsko

BENEFICJENT Mieszkańcy obszaru rewitalizacji
KRÓTKI OPIS PROBLEMU Program rewitalizacji cechuje się wysokim odsetkiem osób 

bezrobotnych. Wśród nich odnotowuje się długotrwale 
bezrobotnych i osób pozostających bez pracy do 30 roku 
życia. Problem ze znalezieniem pracy, ze względu na brak 
doświadczenia, kwalifikacji czy przebyte choroby, wpływa na 
niską stopę życia mieszkańców, poczucie wykluczenia 
społecznego czy dyskomfort psychiczny.

KOSZTY 100 000 zł
UDZIAŁ ŚRODKÓW 
WŁASNYCH

Na poziomie 10 %

WPŁYW NA
ZDIAGNOZOWANE
PROBLEMY

• Bezrobocie

PARTNERZY PROJEKTU Powiatowy Urząd Pracy w  Lipsku

PROJEKT NR 3D

NAZWA PROJEKTU Utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy
celem rozwoju terenów inwestycyjnych - rozwój gospodarczy, 
ekonomiczny, stworzenie miejsc pracy na terenie gminy Lipsko

ZAKRES REALIZOWANYCH Teren przeznaczony pod strefę ekonomiczną - położony na 
ZADAŃ południowy - zachód od miasta Lipsko, w  jego bezpośrednim

sąsiedztwie położone we wsi Babilon i Gruszczyn. Na teren 
będący własnością Miasta i Gminy Lipsko składa się z 5 działek 
ewidencyjnych oznaczonych nr:

- 311 o pow. 5,2486 ha,
- 322 o pow. 2,7526 ha,
- 323 o pow. 1,4437 ha,
- 336 o pow. 0,1068 ha,
- 337 o pow. 0,9419 ha.

Łączna powierzchnia w/w działek wynosi 12,0518 ha.
Obszar położony jest przy drodze gminnej nr 190301W - teren 
płaski, działki o korzystnym, regularnym kształcie, najbliższe 
otoczenie stanowią obszary upraw rolniczych.
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PODMIOT 
ODPOWIEDZIALNY 
REALIZACJĘ ZADANIA
BENEFICJENT
KRÓTKI OPIS PROBLEMU

ZA

Przedmiotowy teren wyróżnia bardzo korzystne położenie w 
stosunku do istniejącej infrastruktury technicznej. Obszar 
zlokalizowany jest w  odległości ok. 1 km od drogi krajowej nr 79 
(Warszawa - Kraków) i od projektowanej drogi 747 do mostu w 
Solcu na Wisłą i dalej do Lublina. Teren położony jest blisko 
głównego źródła zasilania sieci średniego napięcia jaką jest 
stacja transformatorowa 110/15 kV (GPZ) z transformatorem o 
mocy 10MVA. Atut stanowi również położenie w  niedalekiej 
odległości od ścisłego centrum miasta Lipsko oraz obecnej, 
aktywnej strefy przemysłowej. Rada Miejska 
w  Lipsku przyjęła uchwałę w  sprawie przystąpienia do 
częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lipsko dla 
terenu o projektowanej funkcji produkcyjno - usługowej w  
sołectwie Babilon (Uchwała nr XIX/153/2012 z dn. 28.05.2012r).
Działania dotyczące nieruchomości:

- wybudowanie instalacji wodno - kanalizacyjnej 
(wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna)'

- objęcie w/w terenu miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego w planie z 
przeznaczeniem pod tereny gospodarczo- 
przemysłowe.

Urząd Miasta i Gminy Lipsko

Mieszkańcy obszaru rewitalizacji
Gmina Lipsko nie jest rozwinięta pod względem gospodarczym. 
Stagnacja w rozwoju gospodarczym, skutkująca 
pogłębiającym się zjawiskiem bezrobocia, powoduje że 
mieszkańcy zmuszeni są podejmować pracę poza miejscem 
zamieszkania.

KOSZTY
UDZIAŁ
WŁASNYCH

5 000 000 zł 
ŚRODKÓW Na poziomie 10 -20 %

WPŁYW NA
ZDIAGNOZOWANE
PROBLEMY
PARTNERZY PROJEKTU
UZASADNIENIE REALIZACJI 
PROJEKTU

Bezrobocie;
Niska aktywność gospodarcza obszaru rewitalizacji.

Brak
Projekt infrastrukturalny jest komplementarny z działaniami 
społecznymi tj.:

• Szkolenia dla osób bezrobotnych
• Cykl spotkań z zakresu z zakładania własnej działalności 

gospodarczej
• Aktywnie razem na rynku pracy

Realizacja projektu pozwoli na stworzenie Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, na terenie której powstaną nowe firmy. 
Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, poprzez udział w  szkoleniach, 
będą mieli możliwość dopasowania kwalifikacji zawodowych
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do oczekiwań pracodawców, którzy planować będą 
prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej.

PROJEKT NR 4A

NAZWA PROJEKTU
ZAKRES REALIZOWANYCH 
ZADAŃ

PODMIOT 
ODPOWIEDZIALNY 
REALIZACJĘ ZADANIA
BENEFICJENT
KRÓTKI OPIS PROBLEMU

ZA

Centrum pomocy osobom ubogim i bezradnym życiowo
Projekt „Centrum pomocy osobom ubogim i bezradnym 
życiowo” zakłada realizację punktu konsultacyjnego w 
świetlicach środowiskowych na terenie miejscowości 
Katarzynów, Krepa Kościelna, Wiśniówek, Józefów i Maruszów. 
Pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  prowadzić będą bezpłatne poradnictwo:

Specjalistyczne: ukierunkowane na pomoc w
rozwiązywaniu sytuacji problemowych,
Prawne: udzielanie informacji o różnych możliwościach 
rozwiązania problemu, pomocy w zakresie prawa 
rodzinnego, itp.
Psychologiczne - określenie czynników występowania 
problemów, poszukiwanie nowych sposób 
przezwyciężania trudności i możliwości radzenia sobie w 
aktualnej sytuacji.

Mieszkańcy obszaru rewitalizacji zachęcani będą do 
uczestnictwa w  projekcie poprzez wysyłanie ulotek na 
prywatne adresy i umieszczanie plakatów na słupach 
informacyjnych.
Mieszkańcy, którzy będą zainteresowani pomocą w  dalszym 
zakresie, umawiani będą na indywidualne spotkania w Miejsko- 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Urząd Miasta i Gminy Lipsko

Mieszkańcy obszaru rewitalizacji
Przeciwdziałanie bezradności, poprzez pomoc osobom ubogim 
i zagrożonym lub wykluczonym z powodu niepełnosprawności, 
stanowi istotne działanie na rzecz niwelacji zjawisk 
negatywnych występujących na obszarze rewitalizacji.

KOSZTY
UDZIAŁ
WŁASNYCH

3 000 000 zł 
ŚRODKÓW Na poziomie 10-20 %

WPŁYW
ZDIAGNOZOWANE
PROBLEMY

NA Korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej
z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby;
Korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej

z powodu ubóstwa;
Korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej

z powodu niepełnosprawności;
Liczba dzieci objęta dożywianiem.
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PARTNERZY PROJEKTU Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Lipsku

PROJEKT NR 4B

NAZWA PROJEKTU Wspólnota to MY! - wspieranie aktywności twórczej 
i promowanie korzyści uczestnictwa w  życiu publicznym

ZAKRES REALIZOWANYCH 
ZADAŃ

Projekt „Wspólnota to MY! - wspieranie aktywności twórczej 
i promowanie korzyści uczestnictwa w życiu publicznym" 
skierowany jest do mieszkańców obszaru rewitalizacji, którzy 
chcieliby włgczyć się aktywnie w działalność na rzecz rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego i swojego miejsca 
zamieszkania. Realizacja projektu zakłada cykl spotkań i szkoleń 
doradczych dotyczących m.in. rozwoju umiejętności 
budowania pozytywnych relacji z ludźmi, podejmowania 
inicjatyw oddolnych czy możliwości i form zakładania 
organizacji pozarządowych. W ramach projektu przewiduje się 
również zapewnienie środków finansowych dla mieszkańców, 
którzy chcieliby zorganizować przedsięwzięcie na rzecz rozwoju 
lokalnego.

PODMIOT
ODPOWIEDZIALNY ZA 
REALIZACJĘ ZADANIA

Urząd Miasta i Gminy Lipsko

BENEFICJENT Mieszkańcy obszaru rewitalizacji
KRÓTKI OPIS PROBLEMU Na terenach wiejskich obserwuje się spadek zainteresowania 

społeczności wiejskich możliwościami i metodami rozwoju. 
Coraz większa niechęć do podejmowania oddolnych inicjatyw, 
przekłada się na znikome uczestnictwo w  życiu społecznym, 
kulturalnym czy gospodarczym jednostki, rozpad więzi 
sąsiedzkich, anonimowość, a w określonych przypadkach 
również występowanie zjawiska wykluczenia społecznego. Stan 
kryzysowy pogłębia się również poprzez m ałą aktywność 
organizacji pozarządowych.

KOSZTY 100 000 zł
UDZIAŁ ŚRODKÓW 
WŁASNYCH

Na poziomie 10 -20 %

WPŁYW NA
ZDIAGNOZOWANE
PROBLEMY

• Niski poziom uczestnictwa w  życiu społecznym 
i publicznym;

• Niski poziom kapitału społecznego.
PARTNERZY PROJEKTU Brak

PROJEKT NR 4C

NAZWA PROJEKTU Doposażenie i dostosowanie do użytkowania istniejących 
świetlic środowiskowych na terenach wiejskich gminy 
w  m. Katarzynów, Krepa Kościelna, Wiśniówek, Józefów, 
Maruszów ze wskazaniem na sąsiadujące z nimi tereny 
miejscowości
z przeznaczeniem na lokalne ośrodki rekreacyjno-kulturalne
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ZAKRES
ZADAŃ

REALIZOWANYCH Zakres realizowanych zadań obejmuje:
• wyposażenie kafejek internetowych;
• zakup wyposażenia do świetlic wiejskich skłaniającego

do aktywnego spędzania czasu w  grupie - integracja 
społeczna mieszkańców terenów zdegradowanych;

• zakup tematycznych materiałów edukacyjnych
umożliwiających prowadzenie darmowych zajęć 
wyrównawczych, językowych, rekreacyjnych

• Zajęcia edukacyjno-rozwojowe
• Nauka języków obcych;

• Warsztaty aktywności obywatelskiej;
• Nauka obsługi komputerów i urządzeń cyfrowych

(aparatów, drukarek, smartfonów) - walka z 
wykluczeniem cyfrowym.

• Cykliczne spotkania integracyjne - wycieczki, wspólne
gotowanie, tańce itp.

• Poradnictwo specjalistyczne (np. dietetyka, wsparcie
psychologiczne itp.)

PODMIOT 
ODPOWIEDZIALNY 
REALIZACJĘ ZADANIA
BENEFICJENT
KRÓTKI OPIS PROBLEMU

ZA

KOSZTY
UDZIAŁ
WŁASNYCH

SRODKOW

WPŁYW
ZDIAGNOZOWANE
PROBLEMY

NA

PARTNERZY PROJEKTU
UZASADNIENIE REALIZACJI 
PROJEKTU

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 

Mieszkańcy obszaru rewitalizacji
Na terenie obszaru rewitalizacji brakuje infrastruktury 
społecznej, która umożliwiałaby realizację projektów miękkich. 
Infrastruktura, dostępna na terenie innych miejscowości, jest 
również niewystarczająca i uniemożliwia realizację działań 
społecznych.
1 000 000,00 zł
Na poziomie 10 %

• Niski poziom uczestnictwa w  życiu społecznym i 
publicznym;

• Niski poziom kapitału społecznego;
• Degradacja techniczna obiektów budowalnych 

użyteczności publicznej.
Brak
Na obszarze rewitalizacji brakuje infrastruktury technicznej, w 
której istniałaby możliwość realizacji projektów społecznych. 
Również Urząd Miasta i Gminy Lipsko, jako główny 
pomysłodawca projektu, nie jest w  posiadaniu działek, na 
których mogłaby powstać infrastruktura umożliwiająca 
aktywizację i integrację mieszkańców.
Doposażenie i dostosowanie świetlic środowiskowych we 
wskazanych miejscowościach pozwoli na realizację
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przedsięwzięć społecznych skierowanych do mieszkańców 
obszaru rewitalizacji, w  tym projektu:

• Centrum pomocy osobom ubogim i bezradnym 
życiowo;

• Wspólnota to MY! - wspieranie aktywności twórczej i
promowanie korzyści uczestnictwa w  życiu publicznym.

PROJEKT NR 5

NAZWA PROJEKTU RAZEM LEPIEJ - cykl spotkań na świeżym powietrzu
ZAKRES REALIZOWANYCH 
ZADAŃ

„Razem lepiej - cykl spotkań na świeżym powietrzu" ma na celu 
podejmowanie inicjatyw służących włączeniu społecznemu 
mieszkańców z obszaru rewitalizacji. W ramach projektu 
planuje się organizację zabaw tematycznych, gier ruchowych, 
warsztatów rękodzielniczych i wypożyczalni gier planszowych. 
Spotkania z mieszkańcami będą miały na celu podejmowanie 
rozmów o lokalnych problemach i sposobów na ich 
rozwiązanie.

PODMIOT
ODPOWIEDZIALNY ZA 
REALIZACJĘ ZADANIA

Urząd Miasta i Gminy Lipsko

BENEFICJENT Mieszkańcy obszaru rewitalizacji
KRÓTKI OPIS PROBLEMU Obszar rewitalizacji cechuje się niskim poziomem udziału 

mieszkańców w życiu społecznym i publicznym. Niski poziom 
angażowania się w życie społeczności lokalnej skutkuje 
osłabieniem więzi społecznych, co  konsekwencji wzmacnia 
proces degradacji terenów.

KOSZTY 100 000,00 zł
UDZIAŁ ŚRODKÓW 
WŁASNYCH

Na poziomie 10%

WPŁYW NA
ZDIAGNOZOWANE
PROBLEMY

• Niski poziom uczestnictwa w  życiu społecznym i 
publicznym;

• Niski poziom kapitału społecznego.
PARTNERZY PROJEKTU Brak

PROJEKT NR 6

NAZWA PROJEKTU Stworzenie ośrodka rehabilitacji w  budynku po byłej szkole w 
Lipie Miklas

ZAKRES REALIZOWANYCH 
ZADAŃ

Projekt polega bezpośrednio na zwiększeniu powierzchni 
infrastruktury dla osób niepełnosprawnych poprzez:

• stworzenie specjalistycznych sal do prowadzenia zajęć 
rehabilitacyjnych;

• stworzenie specjalistycznych gabinetów;
• stworzenie pokoi z zapleczem sanitarnym i podręcznymi 

magazynami.
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Łącznie stworzonych zostanie 20 nowych pomieszczeń.
W ramach leczenia ambulatoryjnego na oddziale dziennym, 
dochodzący na zabiegi pacjenci będą mogli skorzystać 
z pełnego pakietu świadczeń rehabilitacyjnych w  ramach 
umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

PODMIOT
ODPOWIEDZIALNY ZA 
REALIZACJĘ ZADANIA

Urząd Miasta i Gminy Lipsko

BENEFICJENT Osoby niepełnosprawne
KRÓTKI OPIS PROBLEMU W Lipie-Miklas znajduje się budynek po dawnej szkole, który 

obecnie podlega procesowi degradacji.
KOSZTY 3 500 000 zł
UDZIAŁ ŚRODKÓW 
WŁASNYCH

Na poziomie 10 -20 %

WPŁYW NA
ZDIAGNOZOWANE
PROBLEMY

• Niepełnosprawność;
• Degradacja techniczna obiektów budowalnych 

użyteczności publicznej.
PARTNERZY PROJEKTU Brak
UZASADNIENIE REALIZACJI 
PROJEKTU

W Lipie-Miklas zdiagnozowany problem dotyczy korzystania ze 
świadczeń pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności. 
Na terenie gminy brakuje ośrodków, które świadczyłyby opiekę 
nad osobami niepełnosprawnymi.
Ta inwestycja pozwoliłaby na stworzenie profesjonalnego 
ośrodka rehabilitacji dla mieszkańców obszaru rewitalizacji (dziś 
funkcjonuje tylko mały odział na terenie Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w  Lipsku). Stworzony ośrodek, oprócz 
pacjentów indywidualnych, mógłby wspom agać również 
szpital i wspom agać funkcjonujący na terenie miasta Dom 
Opieki Społecznej.

Źródło: opracowanie Grupa BST

PROJEKTY UZUPEŁN IA JĄCE

Na listę wypisane zostały projekty, które stanowią projekty uzupełniające dla przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych. Ze względu na jednostkowy charakter są trudne do zidentyfikowania, 
jednak ich realizacja będzie odpowiadała na potrzeby i oczekiwania mieszkańców obszarów 
rewitalizowanych. Projekty na liście uzupełniającej będą wchodzić w synergię z projektami 
głównymi. Zapewni to zwielokrotnienie uzyskanych korzyści oraz pozwoli na realizację 
w sposób kompleksowy Programu Rewitalizacji.

PROJEKT 1: M ODERNIZACJA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ

Krótki opis projektu: Realizacja projektów mających na celu poprawę efektywności 
energetycznej budynków użyteczności publicznej ma służyć zmniejszeniu kosztów 
eksploatacji oraz emisji C02 do atmosfery. Jak  wykazała analiza wskaźnikowa, wiele 
obiektów charakteryzuje się znacznymi stratami ciepła, spowodowanych niewłaściwą 
konstrukcją budowlaną. W miesiącach zimowych następuje znaczne wychłodzenie 
pomieszczeń. W celu utrzymania właściwej temperatury w czasie sezonu grzewczego
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w budynkach wykorzystuje się duże ilości miału, spalanego w kotłach miałowych. Wiąże się 
to nie tylko z dużymi nakładami finansowymi, ale także ze zwiększoną emisją zanieczyszczeń 
do atmosfery. Ponadto większość wskazanych budynków poza znacznymi nakładami na 
energię cieplną, ponosi duże koszty energię elektryczną. Wskazanym jest realizacja zadań z 
zakresu wymiany istniejących instalacji na te wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Ze wskazanych obiektów na co  dzień korzystają mieszkańcy obszaru rewitalizacji.

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku, Dom Pomocy 
Społecznej w  Lipsku, Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Hucie

PROJEKT 2: ROZWÓJ M IEJSKO-GMINNYCH OBIEKTÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH  
„I ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH UDOSTĘPNIONYCH DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW  
REWITALIZACJI

Krótki opis projektu: Ze względu na zdiagnozowany problem niskiego poziomu kapitału 
społecznego i uczestnictwa w życiu społecznym, na terenie gminy brakuje miejsc 
sprzyjających integracji społecznej i niwelacji zjawiska wykluczania społecznego 
mieszkańców terenów źle prosperujących w aspekcie społecznym i gospodarczym. Miasto 
Lipsko, stanowiący główny ośrodek społeczno-kulturalny gminy, cechuje się również 
niedostateczną infrastrukturą, umożliwiającą rozwój społeczny. Również diagnozuje się brak 
rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjny na terenach wiejskich. W ramach projektu 
„Rozwój miejsko-gminnych obiektów rekreacyjno-sportowych” planuje się:

- rozwój stadionu miejskiego w  Lipsku jako głównego obiektu sportowego 
dla mieszkańców. Planuje się nadanie nowych funkcji sportowych celem stworzenia 
wielofunkcyjnego obiektu sportowego (budowa wielofunkcyjnego boiska - 
koszykówka, siatkówka, tenis;

- rozwój istniejących boisk na terenach wiejskich gminy w wielofunkcyjne obiekty 
sportowe jako jedyne bezpośrednie ośrodki aktywności dla mieszkańców terenów 
wiejskich gminy;

- rozwój i modernizacja istniejących placów zabaw na terenach wiejskich.

Dla mieszkańców obszaru rewitalizacji ze względu na brak terenów pod przedmiotowe 
funkcje na obszarach miejscowości uwzględnionych w ramach terenów rewitalizacji 
zaplanowane zostaną przedsięwzięcia społeczne na obiektach użyteczności publicznej 
położonych w miejscowościach bezpośrednio sąsiadujących, posiadających obiekty które 
można udostępnić mieszkańcom terenów zdegradowanych ( świetlice środowiskowej w  m. 
Krepa Kościelna, Katarzynów, Wiśniówek, Józefów, Maruszów).

W ramach obiektów sortowych i świetlic środowiskowych proponuje się stworzenie 
działań społecznych m.in. darmowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin 
pobierających świadczenia społeczne; darmowe uczestnictwo rodzin z obszaru rewitalizacji 
w  imprezach społeczno-kulturalnych organizowanych na zmodernizowanych obiektach, itp.:

Koncepcja zadania: Rewitalizacja budynków świetlic środowiskowych udostępnionych 
dla mieszkańców obszarów rewitalizacji
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Wykorzystanie potencjału istniejących budynku do walki z wykluczeniem społecznym oraz 
zwiększeniem aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców terenów obszaru 
rewitalizacji, w  tym także osób starszych. Stworzenie ciekawej i różnorodnej oferty spędzania 
czasu wolnego - odpowiednie wyposażenie miejsc - możliwość przeprowadzania zajęć 
ogólnodostępnych plastycznych, tanecznych, ale też np. modelarstwa, fotografii lub 
robotyki. Stworzenie centrum aktywności i spotkań dla mieszkańców wsi, w  tym okazji do 
nawiązania kontaktu pomiędzy mieszkańcami a władzami w kwestiach potrzeb, oddolnych 
inicjatyw i informacji. Sytuacją do nawiązania kontaktu mogą być np. takie wydarzenia jak: 
festyny, imprezy okolicznościowe, grille, konkursy, rozgrywki sportowe, wspólne oglądanie 
meczu, wystawy plenerowe. Stworzenie sali widowiskowej (wielofunkcyjnej), która pozwoli na 
organizację różnego rodzaju inicjatyw dla mieszkańców obszarów rewitalizacji, wydarzeń 
muzycznych i teatralnych.

Zakres prac modernizacyjnych:

• kompleksowy remont budynku: adaptacja  z dostosowaniem budynku do potrzeb 
centrum społeczno-kulturalnego zapewniając niezbędne warunki do korzystania 
w  części parterowej przez osoby niepełnosprawne,

• zmiana układu funkcjonalnego, termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego 
centrum kulturalnego polegająca na dociepleniu przegród zewnętrznych, 
o wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja wentylacji, poprawa 
sprawności instalacji ogrzewania oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej - 
zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku.

Efekt zadania:

• Zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej dla mieszkańców obszarów rewitalizacji,
• Reintegracja społeczna mieszkańców obszarów rewitalizacji, w  tym osób starszych,

Projekt jest komplementarny z projektem nr 4 na liście głównej „RAZEM LEPIEJ - cykl spotkań 
na świeżym powietrzu".

PROJEKT 3: M ODERNIZACJA OBSZARÓW PUBLICZNYCH NA TERENIE MIASTA LIPSKO 
M AJĄCYCH  PEŁNIĆ FUNKCJE ROZW OJOW E DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW  
REWITALIZACJI

Rozwój niżej wskazanych terenów i udostępnienie bazy terenów rekreacyjno- 
wypoczynkowych dla mieszkańców obszarów rewitalizacji, na których identyfikuje się brak 
obszarów z możliwością zagospodarowania pod wskazaną funkcję. W ramach projektu 
przewiduje się realizację:

- terenów rekreacyjnych sprzyjających zacieśnianiu kontaktów społecznych nad 
zalewem w Lipsku - wyposażenie bulwaru rekreacyjnego w  obiekty i sprzęt 
do aktywnego spędzania czasu jako jedynego takiego terenu dostępnego dla 
mieszkańców w gminie będzie sprzyjać zacieśnianiu więzi i minimalizacji różnic 
społecznych w  tym zakresie ;

- rekreacyjne zagospodarowanie doliny rzeki Krępianki - stworzenie ścieżki edukacyjnej 
z programem użytkowym dla starszych i młodszych celem niwelacji różnic
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społecznych miedzy mieszkańcami terenów zdegradowanych i mieszkańcami 
terenów lepiej prosperujących społecznie;

- obszar Parku miejskiego i stadionu miejskiego jako jedynych terenów publicznych 
koncentrujących wydarzenia kulturalne stanowiące ważny aspekt integracji 
mieszkańców terenów zdegradowanych z pozostałymi mieszkańcami Miasta i Gminy 
Lipsko.

- Organizację warsztatów edukacyjnych i sportowych w  plenerze w ramach terenów 
publicznych dla mieszkańców terenów zdegradowanych

PROJEKT 4: STWORZENIE BAZY POD REALIZACJĘ PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH DLA 
MIESZKAŃCÓW Z OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH

Na terenie gminy istnieje wiele terenów, cechujących się degradacją przestrzenno- 
funkcjonalną. Jednym z nich jest teren byłego Zakładu Energetyki Cieplnej. Obszar 
poprzemysłowy zostanie zagospodarowany na cele kulturalno-edukacyjne i sportowo- 
rekreacyjne. Wykorzystanie dostępnego obiektu poza obszarem rewitalizacji będącego 
w posiadaniu Miasta i Gminy, pozwoli na realizację darmowych projektów społecznych dla 
mieszkańców terenów sklasytikowanych jako zdegradowane. Dla mieszkańców obszaru 
rewitalizacji przewidziany zostanie darmowy transport, zapewniający im uczestnictwo 
we wszystkich zaplanowanych wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie 
obiektu.

Wychodząc naprzeciw problemom społecznym, jakie zostały zdiagnozowane, proponuje się 
stworzenie centrum wsparcia, które będzie oferować całościową pomoc dla rodzin z 
terenów zdegradowanych. Głównym celem funkcjonowania Centrum będzie 
przeciwdziałanie degradacji społecznej rodzin, narażonych na wykluczenie społeczne w 
różnych aspektach

W ramach funkcjonowania Centrum przewiduje się realizację kilku przedsięwzięć, w  tym:

• Klub dziecięcy - placówka wsparcia dziennego dla dzieci i rodzin z dysfunkcjami.

• Punkt opieki dla dzieci - placówka zapewniająca opiekę nad dziećmi rodziców 
korzystających z Centrum oraz poszukujących pracy.

• Klub rodzica - grupy wsparcia i samopomocy dla rodziców.

• Punkt poradnictwa psychologicznego / terapeutycznego / pedagogicznego / 
logopedycznego.

• Bezpłatny punkt poradnictwa prawnego - udzielanie porad i pomocy w prawnej o 
tematyce np. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, mieszkaniowego, 
postępowania sądowego itp.

• Klub Aktywizacji Zawodowej - zapewnienie pomocy w poszukiwaniu pracy, nauka 
pisania życiorysów zawodowych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, pomoc 
w zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Działania edukacyjne / rozwojowe 
dla pracowników / instytucji wspierających rodziny, m.in. pracowników socjalnych, 
asystentów rodzinnych, opiekunów, kuratorów sądowych itp.
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• Całość podejmowanych działań będzie realizowana różnymi metodami, m.in. 
poprzez warsztaty, szkolenia, zajęcia dedykowane, treningi, spotkania, konsultacje itd.

Efekt zadania:

• Poprawa dostępności do poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców.

• Wzrost aktywności zawodowej kobiet na rynku pracy.

• Wzrost aktywności społecznej osób wykluczonych bqdź zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.

• Poprawa kompetencji wychowawczych.

• Integracja środowiska pracowników służb socjalnych.

• Wzrost kompetencji pracowników służb socjalnych.

PROJEKT 5: DOPOSAŻENIE LIPSKIEGO CENTRUM KULTURY

Modernizacja istniejącego jedynego na obszarze gminy obiektu Centrum Kultury 
w  charakterze doposażenia obiektu w  sprzęt i technologię tj. w  estradowy sprzęt 
nagłośnieniowy, remont kinowej sali widowiskowo - tanecznej celem wdrażania projektów 
prospołecznych w  zakresie organizacji darmowych zajęć artystycznych, sportowych 
,prowadzenia darmowych seansów kinowych, teatralnych dla mieszkańców terenów 
zdegradowanych, stworzenie pracowni plastycznej ceramiki i rzeźby dla dzieci i młodzieży, 
stworzenie mini galerii itp.

W rezultacie realizacji niniejszego zadania nastąpi, między innymi:

• Rozszerzenie oferty proponowanych działań edukacyjnych, animacyjnych 
i artystycznych dla mieszkańców obszarów zdegradowanych

• Możliwość zwiększenia liczby osób korzystających z pracowni i sal LCK,
• Wyjście naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych uczestnictwem 

w warsztatach i innych oferowanych zajęciach i działaniach z terenu obszarów 
zdegradowanych w ramach gminy Lipsko,

• Poszerzenie oferty kulturalnej Lipskiego Centrum Kultury i dostosowane do potrzeb 
wynikających z analizy terenów zdegradowanych,

• Dotarcie do szerokiego kręgu odbiorców z terenu obszarów zdegradowanych
• Poprawienie warunków i podniesienie komfortu pracy uczestników oferowanych 

warsztatów, zajęć i innych działań.

Ze względu na położenie obiektu zostanie udostępniony transport zapewniający 
mieszkańcom obszarów zdegradowanych uczestnictwo w  każdej organizowanej inicjatywie.

PROJEKT 6: POPRAWA JA K O ŚC I ŻYCIA M IESZKAŃCÓW W ZAKRESIE JAKO ŚĆ
ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Obszar rewitalizacji cechuje się znaczną ilością nieinwentaryzowanych wyrobów 
azbestowych. Azbest, który stanowił główny materiał w  budownictwie w latach 80., okazał 
się bardzo szkodliwy dla środowiska oraz życia i zdrowia człowieka. Projekt, skierowany do 
mieszkańców obszaru rewitalizacji, będzie polegał na przeprowadzeniu kampanii 
antyazbestowej polegającej na zapoznaniu społeczności lokalnej w  zakresie:

- Jak skutecznie pozbyć się azbestu?
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- Skqd pozyskać można środki finansowane na usunięcie wyrobów azbestowych z 
własnej posesji?

- Jaki wpływ ma azbest na zdrowie i życie człowieka?

Kampania informacyjna prowadzona będzie w  okresie wiosenno-letnim.

PROJEKT 7: REMONT I M ODERNIZACJA DOMU POM OCY SPOŁECZNEJ

Na obszarze rewitalizacji zdiagnozowano problem korzystania ze świadczeń pomocy 
społecznej z powodu niepełnosprawności. Na terenie gminy istnieje jeden ośrodek, który 
zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby 
zdrowotne i społeczne. Dom Pomocy Społecznej w  Lipsku, z którego korzystają również 
mieszkańcy z obszaru rewitalizacji, wym aga działań naprawczych. Plan inwestycyjny 
obejmuje następujące działania:

- Montaż pomp ciepła celem wspomagania systemu centralnego ogrzewania;
- Wymiana i montaż grzejników centralnego ogrzewania:
- Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED;
- Modernizacja kuchni;
- Modernizacja pralni/ suszarni.

NAWIĄZANIE  DO DO KUM EN TÓW  PLANISTYCZNYCH I STRATEGICZNYCH

W poniższej tabeli przedstawione zostały szczegółowe powiązania z dokumentami 
strategicznymi na poziomie gminy:

Tabela 14 Powiązanie Programu Rewitalizacji z dokumentami planistycznymi i strategicznymi

Powiązanie z Programem Rewitalizacji 

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Lipsko na lata

2000  - 2020

Uchwała nr XXXI/232/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r.

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Lipsko na lata 2000 - 2020 jest 
dokumentem strategicznym, w ramach którego zostały opracowane kluczowe kierunki 
rozwoju jednostki miejsko-wiejskiej. Koncepcja działań rewitalizacyjnych, sformułowana 
w  ramach Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Lipsko na lata 2017 - 2023 została 
dostosowana do misji wyznaczonej w  Strategii, brzmiącej następująco:

„Gmina Lipsko— oazq spokoju i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego"

Cele strategiczne zdefiniowane w Programie Rewitalizacji również bezpośrednio 
odpowiadają sformułowanym założeniom w  Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 
Miasta i Gminy Lipsko na lata 2000 - 2020. Stanowią one dopełnienie celów strategicznych 
i operacyjnych Strategii, odnoszących się do sfer: społecznej, środowiskowej i gospodarczej, 
a przedstawionych poniżej.

Cel strategiczny 2. Doskonalenie infrastruktury społecznej.

Cel operacyjny 2.1. Rozwój opieki socjalnej.
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Cel operacyjny 2.2. Doskonalenie opieki zdrowotnej.

Cel strategiczny 3. Rozwój przedsiębiorczości.

Cel operacyjny 3.1. Tworzenie warunków do zróżnicowanego rozwoju społeczno- 
gospodarczego.

Cel strategiczny 5. Rozwój oświaty i kultury.

Cel operacyjny 5.1. Doskonalenie bazy kulturalnej.

Cel strategiczny 6. Ochrona środowiska naturalnego.

Cel operacyjny 6.3. Ochrona powietrza.

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Lipsko na lata 2000 - 2020 
została opracowana przez zespół wolontariuszy - mieszkańców analizowanych obszarów 
miejskich i wiejskich. Założenia wyznaczone przez zespół odpowiadajg bezpośrednio 
potrzebom lokalnej społeczności. Koncepcja partycypowania mieszkańców w procesie 
rewitalizacji jest bezpośrednim uzupełnieniem działań aktualnie prowadzonych na terenie 
gminy i miasta Lipsko. Cele strategiczne zdefiniowane w obu dokumentach sq ze sobg 
komplementarne. Podejmowane działania rewitalizacyjne będg uzupełniały te wynikające 
bezpośrednio ze Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Lipsko na lata 
2000 -  2020 .

Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy Lipsko na lata 2016 - 2025

Uchwała nr XXIV /180/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 maja 2016 r.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy Lipsko na lata 2016 - 2025 
definiuje koncepcję działań, która ma na celu stworzenie warunków do godnego życia, 
zarówno dla jednostki, jak i lokalnej społeczności. Program Rewitalizacji jest dokumentem 
komplementarnym do Strategii rozwiązywania problemów społecznych. Założenia Programu 
wynikają bezpośrednio z misji i wizji Strategii, wskazanych poniżej.

Misja Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy Lipsko na lata 2016-
2025:

„Integralny rozwój człow ieka w Gminie Lipsko."

Wizja Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy Lipsko na lata 2016 -
2025:

„Miasto i Gm ina Lipsko jest gminą, która dąży do tego, a by b y ć gminą kreatywną, 
bezpieczną, otwartą na potrzeby społeczności. Swoim m ieszkańcom  c h c e  zapew nić ja k  

najlepsze warunki życia  oraz umożliwić realizację planów osobistych, zaw odow ych
i społecznych. ”

Celem nadrzędnym, zdefiniowanym w  Strategii jest zapewnienie wysokiej jakości życia 
mieszkańcom poprzez stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju we wszystkich 
sferach życia. Poniżej przedstawiono cele strategiczne dokumentu, które należy osiągnąć, 
aby zrealizować główne założenia Strategii.

Cel strategiczny 1. Przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu i uzależnieniom oraz zapobieganie
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ich skutkom.

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

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

Cel strategiczny 4. Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego

Działania zaplanowane w  ramach Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Lipsko na lata 
2017 - 2023 stanowią bezpośrednią odpowiedź na wskazane powyżej cele Strategii. 
Zdefiniowane na podstawie zdiagnozowanych potrzeb cele strategiczne Programu 
Rewitalizacji stanowią dopełnienie założeń wynikających ze Strategii rozwiązywania 
problemów społecznych.

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Lipsko 

na lata 2016 - 2020

Uchwała nr XXIV/181/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 maja 2016 r.

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016 - 2020 stanowi 
ważny dokument, określający charakter świadczonej pomocy dla rodzin wykluczonych 
społecznie oraz zagrożonych marginalizacją. Wsparcie świadczone w ramach Programu ma 
charakter profilaktyczny. Nadrzędnym założeniem dokumentu jest poprawa sytuacji bytowej 
rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Poniżej zostały przedstawione cele szczegółowe Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016 - 2020.

Cel szczegółowy 1. Diagnoza i monitoring skali problemów i potrzeb rodzin.

Cel szczegółowy 2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dzieci i rodzin.

Cel szczegółowy 3. Działania m ające na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym 
i rozwiązywaniu już istniejących.

Cel szczegółowy 4. Interdyscyplinarne wsparcie na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych 
marginalizacją społeczną.

W ramach opracowywania Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Lipsko na lata 2017 - 
2023 zostały zdefiniowane przedsięwzięcia rewifalizacyjne, które również bezpośrednio 
odpowiadają celom Gminnego Programu Wspierania Rodziny. Wyznaczone kierunki działań 
Programu Rewitalizacji stanowią dopełnienie czynności wykonywanych w ramach Programu 
Wspierania Rodziny.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lipsko na lata 2016 - 2019 z perspektywą do roku
2023

Uchwała nr XXVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lipsk na lata 2016 - 2019 z perspektywą do roku 
2023 stanowi dokument określający kierunki działań w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego. Wysoka jakość otoczenia naturalnego wpływa na poziom zadowolenia z życia 
mieszkańców gminy i miasta. Założenia Programu Ochrony Środowiska zostały opracowane
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na podstawie wytycznych ujętych w  dokumentach z poziomów: krajowego, regionalnego 
i lokalnego. Poniżej przedstawiono te z założeń, które sq komplementarne względem celów 
zdefiniowanych w Programie Rewitalizacji.

Cel. Poprawa jakości środowiska.

Cel. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Cel. - Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego.

Realizacja założeń Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Lipsko na lata 2017 - 2023 
będzie determinować efektywniejsze wyniki działań wynikających z Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Lipsk na lata 20 i6 - 2019 z perspektywą do roku 2023.

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy 
Lipsko na lata 2016 - 2019 z perspektywą do roku 2023

Uchwała nr XXVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2016 r.

W Prognozie zostały wyznaczone kierunki działań, względem których opracowano założenia 
Programu Rewitalizacji. Poniżej przedstawione założenia Prognozy oddziaływania 
na środowisko zostały opracowane na podstawie zdiagnozowanych obszarów 
problemowych sfery środowiskowej gminy i miasta Lipsko.

Cel. Ochrona powietrza atmosferycznego.

Cel. Ochrona wód.

Na potrzeby realizacji Prognozy oddziaływania na środowisko zostały opracowane 
przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla miasta i gminy, m.in. termomodernizacja 
budynków. Założenia Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Lipsko na lata 2017 - 2023 są 
komplementarne w  relacji do działań zaplanowanych w  ramach Prognozy oddziaływania 
na środowisko.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta
i Gminy Lipsko - aktualizacja z 2016 roku

Uchwała nr XXXIV/251 /2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 r.

Dokument „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla Miasta i Gminy Lipsko - aktualizacja z 2016 roku" stanowi diagnozę bieżących potrzeb 
energetycznych mieszkańców obszaru jednostki miejsko-wiejskiej. Założenia niniejszego 
dokumentu wynikają z celów programów strategicznych i planistycznych z poziomu: 
krajowego, regionalnego oraz lokalnego. Zakres zdefiniowanych w  Planie celów, 
kompatybilnych z założeniami Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Lipsko na lata 2017 
- 2023 dotyczy:

Cel. Modernizacji lokalnych, nieefektywnych systemów grzewczych.

Cel. Termomodernizacji budynków celem zwiększenia ich efektywności cieplnej.

Cel. Zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska.

Zdefiniowane kierunki działań w  Programie Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Lipsko na lata 
2017 - 2023 zostały skoordynowane z celami środowiskowymi, wynikającymi z dokumentu
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Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta 
i Gminy Lipsko - aktualizacja z 2016 roku.

Miejsko-Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii na rok 2017

Uchwała nr XXXII/239/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 grudnia 2016 r.

Miejsko-Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii jest dokumentem określającym strategię w zakresie 
minimalizowania szkód społecznych wynikających z uzależnień. W niniejszym Programie 
zdefiniowano zbiór działań, mających poprawić sytuację bytową osób uzależnionych oraz 
ich najbliższego otoczenia. Poniżej znajdują się działania opracowane w ramach 
dokumentu, które wzajemnie uzupełniają się z celami sformułowanymi w Programie 
Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Lipsko na lata 2017 - 2023.

Cel. Zapobieganie powstawaniu problemów i ograniczenie szkód zdrowotnych 
i społecznych, wynikających ze spożywania alkoholu lub innych substancji 
psychoaktywnych.

Cel. Edukacja psychologiczna i społeczna o szkodliwości środków i substancji 
psychoaktywnych oraz promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki 
uzależnień.

Cel. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych 
przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych.

Problem uzależnień dotyka wielu mieszkańców gminy i miasta Lipsko. Na pomoc doraźną, 
świadczoną w ramach problemu uzależnień ponoszone są rokrocznie wysokie koszty 
finansowe oraz społeczne. Założenia Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Lipsko na 
lata 2017 - 2023 uzupełniają działania podejmowane w ramach Miejsko-Gminnego 
Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii na rok 2017.

Źródło: opracowanie Grupa BST

M ECHANIZM Y ZAPEWN IEN IA  K O M PLEM EN TARNO ŚC I  REWITALIZACJI

Proces rewitalizacji powinien charakteryzować się podejmowaniem wielokierunkowych 
działań w  pierwszej kolejności w  sferze społecznej, a następnie w gospodarczej, 
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. W celu skuteczności działań, 
w Programie należy określić mechanizmy komplementarności, która ma charakter:

• przestrzenny,
• problemowy,
• proceduralno-instytucjonalny,
• międzyokresowy,
• finansowy.

Komplementarność przestrzenna oznacza tworzenie i realizację Programu Rewitalizacji 
z uwzględnieniem wzajemnych powiązań pomiędzy projektami/ przedsięwzięciami 
rewitalizacyjnymi realizowanymi zarówno na obszarze rewitalizacji, jak i poza nim (jednak
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oddziałujących na obszar rewitalizacji). Zaplanowanie działań w taki sposób pozwoli na 
efektywne oddziaływanie na ca ły  obszar dotknięty kryzysem, a nie tylko punktowo, 
przyczyniając się do zapewnienia efektu synergii. Wzajemne dopełnienie przestrzenne 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, nie poskutkuje przenoszeniem problemów na inne lub 
występowaniem niepożądanych efektów społecznych, tj. segregacja społeczna czy 
wykluczenie.

Komplementarność problemowa oznacza realizację działań rewitalizacyjnych
dopełniających się tematycznie. Efektem tego jest oddziaływanie na obszar zdegradowany 
we wszystkich istotnych aspektach funkcjonowania gminy (społecznym, gospodarczym, 
środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym). Zachowanie zasady
komplementarności problemowej zapobiega fragmentaryzacji i ułatwia całościowe
spojrzenie na realizowane działania. Ponadto, pozwala na efektywne współdziałanie różnych 
instytucji oraz zapewnienia wzajemność uzupełniania się i spójność procedur.

Komplementarność problemowa została przedstawiona w  poniższej tabeli.

Projekt Aspekt
społeczny

Aspekt
gospodarczy

Aspekt
środowiskowy

Aspekt 
przestrzenno- 
funkcjonalny i 

techniczny
Zwiększenie szans 

edukacyjnych i zawodowych 
uczniów szkół zamieszkujących 

obszar rewitalizacji- rozwój 
kompetencji kluczowych dzieci 

i młodzieży

V

Projekt 1 - działania służące 
rozwojowi kompetencji 

kluczowych skierowany do 
uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjów, w tym dzieci z 
dysfunkcjami rozwojowymi i 
niepełnosprawnością (SOSW 

Huta)

V

Projekt 2 - program rozwoju 
kompetencji kluczowych 

uczniów ponadgimnazjalnych 
szkół ogólnokształcących z 

obszaru rewitalizacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem 

przedmiotów językowych 
matematyczno-przyrodniczych 
oraz kompetencji społecznych 

(ZSP Lipsko)

V

Projekt 3 - projekt skierowany 
do uczniów technikum i szkół 

branżowych / szkół 
zawodowych służący poprawie 

doradztwa edukacyjno- 
zawodowego oraz zwiększeniu 
szans wejścia na rynek pracy 

(ZSP Lipsko)
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Projekt Aspekt
społeczny

Aspekt
gospodarczy

Aspekt
środowiskowy

Aspekt 
przestrzenno- 
funkcjonalny i 

techniczny
Projekt 4 - projekt skierowany 
do uczniów szkoły branżowej / 

szkoły zawodowej w 
Młodzieżowym Ośrodku 

Socjoterapii w Solcu nad Wisłq, 
filia w Szymanowie służqcy 

poprawie doradztwa 
edukacyjno-zawodowego oraz 

zwiększeniu szans wyjścia na 
rynek pracy

V

Aktywizacja społeczna, 
zapobieganie patologii i 

wykluczeniu społecznemu na 
obszarze rewitalizacji -1

V

Aktywizacja, zapobieganie 
patologii i wykluczeniu 

społecznemu na obszarze 
rewitalizacji - II

■/

Szkolenia dla osób 
bezrobotnych

V

Cykl spotkań z zakresu z 
zakładania własnej 

działalności gospodarczej

V

Aktywnie razem na rynku 
pracy

s

Utworzenie Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej na terenie gminy 

celem rozwoju terenów 
inwestycyjnych - rozwój 

gospodarczy, ekonomiczny, 
stworzenie miejsc pracy na 

terenie gminy Lipsko

V ✓

Centrum pomocy osobom 
ubogim i bezradnym życiowo

s

Wspólnota to MY! - wspieranie 
aktywności twórczej i 
promowanie korzyści 
uczestnictwa w życiu 

publicznym

s

Doposażenie i dostosowanie do 
użytkowania istniejqcych 

świetlic środowiskowych na 
terenach wiejskich gminy w m. 
Katarzynów, Krepa Kościelna, 

Wiśniówek, Józefów, Maruszów 
ze wskazaniem na sqsiadujqce 

z nimi tereny miejscowości z 
przeznaczeniem na lokalne 

ośrodki rekreacyjno-kulturalne

V

RAZEM LEPIEJ - cykl spotkań na ✓
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Projekt Aspekt
społeczny

Aspekt
gospodarczy

Aspekt
środowiskowy

Aspekt 
przestrzenno- 
funkcjonalny i 

techniczny
świeżym powietrzu

Stworzenie ośrodka rehabilitacji 
w budynku po byłej szkole w 

Lipie Miklas

✓

Modernizacja obiektów 
infrastruktury społecznej

V

Rozwój miejsko-gminnych 
obiektów rekreacyjno- 

sportowych

V

Modernizacja obszarów 
publicznych na terenie miasta 

Lipsko

V

Stworzenie infrastruktury pod 
realizację projektów 

społecznych

✓

Doposażenie Lipskiego 
Centrum Kultury

✓

Poprawa jakości życia 
mieszkańców w zakresie 

jakość środowiska naturalnego
Remont i modernizacja Domu 

Pomocy Społecznej
Źródło: opracowanie Grupa BST

Komplementarność proceduralno-instyłucjonalna oznacza zaprojektowanie systemu 
zarządzania Programem Rewitalizacji w  sposób, który zapewni efektywne współdziałanie na 
jego rzecz różnych instytucji oraz pozwoli na wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur. 
W celu zapewnienia komplementarności proceduralno-instytucjonalnej niezbędne jest 
osadzenie systemu zarządzania Programem Rewitalizacji w  systemie zarządzania w  ogóle 
przyjętym przez gminę.

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna zostanie osiągnięta dzięki powołaniu 
Zespołu osób składającego się z pracowników Urzędu Miasta i Gminy Lipsko. Szczegółowe 
informacje na temat systemu zarządzania Programem Rewitalizacji zawiera rozdział: System 
wdrażania (realizacji) Programu Rewitalizacji.

Komplementarność międzyokresowa polega na uzupełnieniu przedsięwzięć zrealizowanych 
w ramach polityki spójności 2007-2013 (np. o charakterze infrastrukturalnym) projektami 
komplementarnymi (np. o charakterze społecznym), realizowanymi w ramach polityki 
spójności 2014-2020.

Tabela 15 Projekty realizowane przez Miasto i Gmina Lipsko

TYTUŁ WARTOŚĆ DOFINANSOWANIE
PROJEKTU Z UE

Rozwój Edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie 1 468 825.00 zł 1 248 501.25 zł
Lipsko

Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków 1 377 100.00 zł 997 104.00 zł
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TYTUŁ WARTOŚĆ
PROJEKTU

DOFINANSOWANIE 
Z UE

użyteczności publicznej w Gminie Lipsko
Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie 

Gminy Lipsko
1 525 050.62 zł 639 412.56 zł

LIPSKO PARK - ROZWÓJ AKTYWNEJ TURYSTYKI 
HISTORYCZNEJ 786 020.49 zł

493 290.65 zł

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie 
Lipsko

559 990.00 zł 475 991.50 zł

e-Lipsko. Elektroniczne usługi dla mieszkańców i 
sprawny urzqd

449 326.27 zł 379 716.76 zł

Chcemy się rozwijać 162 937.00 zł 138 496.45 zł
Wiedza łwojq szansq - program wyrównywania 

szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich 131 300.00 zł
111 605.00 zł

Zwiększamy szanse edukacyjne uczniów w Gminie 
Lipsko 81 800.00 zł

69 530.00 zł

Dokonaj właściwego wyboru 49 900.00 zł 42 415.00 zł
Punkt informacji Oświatowej w Lipsku 49 610.00 zł 42 168.50 zł

Edukacja - nasza przyszłość 45 675.00 zł 38 823.75 zł
Źródło: opracowanie na podstawie http://www.mapadotacji.gov.pl

Komplementarność źródeł finansowania opiera się na konieczności umiejętnego 
uzupełniania i łączenia wsparcia ze środków EFRR,EFS i FS. Zasada ta ma również na celu 
zapobieganie sytuacjom podwójnego finansowania, tj. niedozwolonego zrefundowania 
(całościowego lub częściowego) danego wydatku dwa razy ze środków publicznych - 
krajowych lub wspólnotowych.

Zaplanowane przedsięwzięcia będą realizowane ze środków instytucji publicznych oraz inny 
środków zewnętrznych, co  pozwoli na zapewnienie komplementarności źródeł finansowania. 
Planowane źródła finansowania przedstawione zostały przedstawione poniżej.

Program Rewitalizacji Gminy Lipsko na lata 2017-2023
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Tabela 1& Szacunkowe ramy finansowania

Numer
projektu Nazwa projektu Nazwa wnioskodawcy

Harmonogram
realizacji
projektów

Wartość
projektu

Źródła
dofinansowania

%
dofinansowania

PROJEKTY GŁÓWNE

1A

Zwiększenie szans edukacyjnych i 
zawodowych uczniów szkół 

zamieszkujących obszar 
rewitalizacji- rozwój kompetencji 
kluczowych dzieci i młodzieży.

2017-2023 600 000,00 zł
RPO WM (EFS), 
POWER, środki 

własne

80% RPO 
WM/POWER 
20% środki 

własne

IB

Projekt 1- działania służące 
rozwojowi kompetencji 

kluczowych skierowany do 
uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjów, w tym dzieci z 
dysfunkcjami rozwojowymi i 
niepełnosprawnością (SOSW 

Huta).

Specjalny Ośrodek 
Szkolno- 

Wychowawczy w 
Hucie

2017-2023 ok. 800 
000,00 zł

RPO WM (EFS), 
POWER, środki 

własne

80% RPO 
WM/POWER 
20% środki 

własne

1C

Projekt 2 - program rozwoju 
kompetencji kluczowych uczniów 

ponadgimnazjalnych szkół 
ogólnokształcących z obszaru 
rewitalizacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem przedmiotów 
językowych matematyczno- 

przyrodniczych oraz kompetencji 
społecznych (ZSP Lipsko).

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
im. Jan a  Paw ła II w 

Lipsku
2017-2023 ok. 450 

000,00 zł
RPO WM (EFS), 
POWER, środki 

własne

80% RPO 
WM/POWER 
20% środki 

własne

ID

Projekt 3 - projekt skierowany do 
uczniów technikum i szkół 

branżowych / szkół zawodowych 
służący poprawie doradztwa 

edukacyjno- zawodowego oraz 
zwiększeniu szans wejścia na rynek 

pracy (ZSP Lipsko).

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
im. Jan a  Paw ła II w 

Lipsku
2017-2023 Ok. 1 5000 

000,00 zł

RPO WM (EFS), 
POWER, środki 

własne

80% RPO 
WM/POWER 
20% środki 

własne



a Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejskie Fundusze
Pomoc Techniczna Strukturalne i Inwestycyjne

Numer
projektu Nazwa projektu Nazwa wnioskodawcy

Harmonogram
realizacji
projektów

Wartość
projektu

Źródła
dofinansowania

%
dofinansowania

1E

Projekt 4 - projekt skierowany do 
uczniów szkoły branżowej / szkoły 

zawodowej w  Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii w  Solcu nad 
Wisłg, filia w  Szymanowie służgcy 

poprawie doradztwa edukacyjno- 
zawodowego oraz zwiększeniu 
szans wyjścia na rynek pracy.

Młodzieżowy Ośrodek 
Socjoterapii 2017-2023 ok. 1 000 

000,00 zł

RPO WM (EFS), 
POWER, środki 

własne

80% RPO 
WM/POWER 
20% środki 

własne

2A
Aktywizacja społeczna, 
zapobieganie patologii i 

wykluczeniu społecznemu na 
obszarze rewitalizacji -1

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Lipsku
2017-2023

350 000,00 zł 
- 600 000,00 

zł

RPO WM (EFS), 
POWER, środki 

własne

80% RPO 
WM/POWER 
20% środki 

własne

2B
Aktywizacja, zapobieganie 

patologii i wykluczeniu 
społecznemu na obszarze 

rewitalizacji - II

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Lipsku
2017-2023

350 000,00 zł 
- 600 000,00 

zł

RPO WM (EFS), 
POWER, środki 

własne

80% RPO 
WM/POWER 
20% środki 

własne
POWER, RPO WM 80% RPO WM

3A Szkolenia dla osób bezrobotnych Urząd Miasta i Gminy 
Lipsko 2017-2023 170 000,00 zł (EFS), budżet 

Miasta i Gminy 
Lipsk

20% budżet 
Miasta i Gminy 

Lipsko

3B
Cykl spotkań z zakresu z 

zakładania własnej działalności 
gospodarczej

Urząd Miasta i Gminy 
Lipsko 2017-2023 55 000,00 zł

RPO WM (EFS), 
POWER, budżet 
Miasta i Gminy 

Lipsko

80% RPO 
WM/POWER 
20% budżet 

Miasta i Gminy 
Lipsko

3C Aktywnie razem na rynku pracy Urząd Miasta i Gminy 
Lipsko 2017-2023 90 000,00 zł

RPO WM (EFS), 
POWER, budżet 
Miasta i Gminy 

Lipsko

80% POWER/RPO 
WM 

20% budżet 
Miasta i Gminy 

Lipsko
3D Utworzenie Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej na terenie gminy
Urząd Miasta i Gminy 

Lipsko 2017-2023 2 000 000,00 
zł WFOŚiGW 100% WFOŚiGW

Program Rewitalizacji Gminy Lipsko na lata 2017-2023
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Numer
projektu Nazwa projektu Nazwa wnioskodawcy

Harmonogram
realizacji
projektów

Wartość
projektu

Źródła
dofinansowania

%
dofinansowania

celem rozwoju terenów 
inwestycyjnych - rozwój 

gospodarczy, ekonomiczny, 
stworzenie miejsc pracy na terenie 

gminy Lipsko

4A Centrum pomocy osobom 
ubogim i bezradnym życiowo

Urząd Miasta i Gminy 
Lipsko 2017-2023 60 000,00 zł

RPO WM (EFS), 
POWER, budżet 
Miasta i Gminy 

Lipsko

80% RPO WM 
20% budżet 

Miasta i Gminy 
Lipsko

4B
Wspólnota to MY! - wspieranie 

aktywności twórczej i promowanie 
korzyści uczestnictwa w  życiu 

publicznym

Urząd Miasta i Gminy 
Lipsko 2017-2023 35 000,00 zł

RPO WM (EFS), 
POWER, budżet 
Miasta i Gminy 

Lipsko

80% RPO WM 
20% budżet 

Miasta i Gminy 
Lipsko

4C

Doposażenie i dostosowanie do 
użytkowania istniejgcych świetlic 

środowiskowych na terenach 
wiejskich gminy w  m, Katarzynów, 

Krepa Kościelna, Wiśniówek, 
Józefów, Maruszów ze 

wskazaniem na sąsiadujące z nimi 
tereny miejscowości z 

przeznaczeniem na lokalne 
ośrodki rekreacyjno-kulturalne

Urząd Miasta i Gminy 
Lipsko 2017-2023 1 000 000,00 

zł
RPO WM (EFRR), 
budżet Miasta i 
Gminy Lipsko

80% RPO WM 
20% budżet 

Miasta i Gminy 
Lipsko

5 RAZEM LEPIEJ - cykl spotkań na 
świeżym powietrzu

Urząd Miasta i Gminy 
Lipsko 2017-2023 20 000,00 zł

RPO WM (EFS), 
POWER, budżet 
Miasta i Gminy 

Lipsko

80% RPO WM 
20% budżet 

Miasta i Gminy 
Lipsko

6
Stworzenie ośrodka rehabilitacji w 

budynku po byłej szkole w  Lipie 
Miklas

Urząd Miasta i Gminy 
Lipsko 2017-2023 3 500 000,00 

zł
RPO WM (EFRR), 
budżet Miasta i 
Gminy Lipsko

80% RPO WM 
20% budżet 

Miasta i Gminy 
Lipsko

PROJEKTY UZUPEŁNIAJĄCE
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Numer
projektu Nazwa projektu Nazwa wnioskodawcy

Harmonogram
realizacji
projektów

Wartość
projektu

Źródła
dofinansowania

%
dofinansowania

1 Modernizacja obiektów 
infrastruktury społecznej

Urzgd Miasta i Gminy 
Lipsko 2017-2023 10 000,00 zł

RPO WM (EFRR), 
budżet Miasta i 
Gminy Lipsko

80% RPO WM 
20% budżet 

Miasta i Gminy 
Lipsko

2 Rozwój miejsko-gminnych 
obiektów rekreacyjno-sportowych

Urzgd Miasta i Gminy 
Lipsko 2017-2023 1 000 000,00 

zł
RPO WM (EFRR), 
budżet Miasta i 
Gminy Lipsko

80% RPO WM 
20% budżet 

Miasta i Gminy 
Lipsko

3
Modernizacja obszarów 

publicznych na terenie miasta 
Lipsko

Urzgd Miasta i Gminy 
Lipsko 2017-2023 1 000 000,00 

zł
RPO WM (EFRR), 
budżet Miasta i 
Gminy Lipsko

80% RPO WM 
20% budżet 

Miasta i Gminy 
Lipsko

4 Stworzenie infrastruktury pod 
realizację projektów społecznych

Urzgd Miasta i Gminy 
Lipsko 2017-2023 2 500 000,00 

zł

RPO WM (EFRR), 
budżet Miasta i 
Gminy Lipsko

80% RPO WM 
20% budżet 

Miasta i Gminy 
Lipsko

5 Doposażenie Lipskiego Centrum 
Kultury

Urzgd Miasta i Gminy 
Lipsko 2017-2023 40 000,00 zł Budżet Miasta i 

Gminy Lipsko

100% budżet 
Miasta i Gminy 

Lipsko

6
Poprawa jakości życia 

mieszkańców w zakresie jakość 
środowiska naturalnego

Urzgd Miasta i Gminy 
Lipsko 2017-2023 30 000,00 zł WFOŚiGW 100% WFOŚiGW

7 Remont i modernizacja Domu 
Pomocy Społecznej

Dom Pomocy 
Społecznej 2017-2023 1 000 000,00 

zł

RPO WM (EFRR), 
środki własne 
(Dom Pomocy 

Społecznej, 
Starostwo 

Powiatowe)

85% RPO WM 
(EFRR), środki 

własne 
15% Dom 
Pomocy 

Społecznej, 
Starostwo 

Powiatowe
Źródło: opracowanie Grupa BST
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PA R T Y C Y P A C JA  SPO ŁEC Z N A  W PRO CES IE  REWITALIZACJI

Opis uzupełniony zostanie po przeprowadzeniu konsultacji społecznych 

PARTYCYPAC JA  NA ETAPIE WDRAŻANIA I MONITOROWANIA

Bardzo ważnym elementem uspołeczniania procesu rewitalizacji jest partycypacja społeczna 
na etapie wdrażania i monitorowania, która rozpocznie się po podjęciu przez Radę Miejską 
uchwały w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 
2017-2023 i pozytywnej ocenie programu przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Prowadzenie takich działań pozwoli na wypracowanie akceptacji społecznej dla 
realizowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, pozyskanie odpowiednich 
środków, ciągły monitoring postępów realizacji Programu Rewitalizacji. W związku z tym, na 
etapie wdrażania i monitorowania przewiduje się podejmowanie takich form partycypacji 
społecznej jak:

KOMUNIKACJA JEDNOKIERUNKOWA
• Władze gminy zobowiązują się do 
informowania społeczności lokalnej o 
wszystkich działaniach związanych z 
rewitalizacją poprzez wykorzystanie 
strony internetowej, Biuletynu Informacji 
Publicznej, artykułów na portalach 
społecznościowych, ulotek i plakatów.

KOMUNIKACJA DWUKIERUNKOWA
• Gmina zobowiązuje się do zapraszania 
interesariuszy rewitalizacji na spotkania 
warsztatowe/ konsultacyjne, których 
częstotliwość zostanie uszczegółowiona 
i zweryfikowana na etapie prac 
realizacyjnych. Na spotkania zapraszani 
będą przedstawiciele Zespołu ds. 
Rewitalizacji, podmioty bezpśrednio 
zaangażowane w  działania 
rewitalizacyjne, lokalni liderzy oraz 
podmioty, na które działania 
rewitalizacyjne będą oddziaływać.

r i
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KOMUNIKACJA JEDNOKIERUNKOWA
• Gmina zobowiązuje się do 
publikowania cyklicznych raportów oraz 
analiz wskaźnikowych.

KOMUNIKACJA DWUKIERUNKOWA
• Gmina zobowiązuje się do 
organizowania debat publicznych, w  
których będą uczestniczyć zarówno 
władze lokalne, dyrektorzy festynów, 
organizatorzy pikników na obszarze 
rewitalizacji w  celu zaprezentowania 
efektów Programu Rewitalizacji i 
wysłuchania oczekiwań mieszkańców.

Podsumowując, na etapie wdrażania i monitorowania Programu Rewitalizacji interesariusze 
angażowani będą w  proces rewitalizacji poprzez:

=> Spotkania z przedstawicielami Urzędu,
=> Organizowanie działań społecznych,
=> Zaangażowanie organizacji pozarządowych,

Spotkania/warsztaty/debaty z mieszkańcami, przedsiębiorcami, lokalnymi liderami i 
organizacjami pozarządowymi.
Informowanie interesariuszy rewitalizacji o stanie realizacji poszczególnych zadań (z 
wykorzystaniem strony internetowej Urzędu oraz mediów społecznościowych).

Program Rewitalizacji Gminy Lipsko na lata 2017-2023

83



S Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejskie Fundusze
Pomoc Techniczna Strukturalne i Inwestycyjne

SYSTEM WDRAŻAN IA  (REALIZACJ I)  P R O G R A M U  REWITALIZACJI

System wdrażania jest jednym z niezbędnych elementów Programu Rewitalizacji dla Miasta 
i Gminy Lipsko na lata 2017-2023. Obejmuje szereg narzędzi usprawniających realizację celów 
i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. System wdrażania Programu Rewitalizacji ma na celu 
kierowanie realizowanymi działaniami tak, aby umożliwić wyprowadzenie obszarów 
zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Na system wdrażania składają się następujące 
elementy:

Rysunek 20 Elementy składowe systemu wdrażania
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rezultatów

Źródło: opracowanie Grupa BST

Głównym odpowiedzialnym za realizację Programu Rewitalizacji jest Burmistrz Miasta i Gminy 
Lipsko, stanowiący organ decyzyjny. Natomiast koordynatorem realizacji programu 
rewitalizacji jest Zespół osób, który będzie współpracować z:

Referatami Urzędu Miasta i Gminy (Referat 
Administracyjno-Organizacyjny; Referat Finansowo-Księgowy; Referat Rozwoju 
Gospodarczego, Środowiska i Mienia Komunalnego);

Radnymi tworzącymi Radę Miejską na lata 2014-2020 
oraz wybranych w latach następnych:

Mieszkańcami obszaru rewitalizacji;
Jednostkami organizacyjnymi;
Jednostkami pomocniczymi;
Instytucjami publicznymi;
Innymi podmiotami zainteresowanymi procesem

rewitalizacji.

Zespół osób, odpowiedzialny za wdrożenie i realizację Programu Rewitalizacji, składać się
będzie z przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Lipsko. Zadania w Zespole zostaną rozdzielone
według kwalifikacji i doświadczenia w zakresie zagadnień związanych z rewitalizacją.
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Do głównych zadań Zespołu osób należeć będzie:

Prowadzenie dialogu z interesariuszami rewitalizacji; 
Prowadzenie kontroli nad stopniem realizacji

projektów rewitalizacyjnych;
Zbieranie danych niezbędnych do monitorowania

i ewaluacji PR;
Przygotowanie, przeprowadzenie i nadzór nad 

propozycjami przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach aktualizacji PR;
Proponowanie wprowadzenia zmian do PR; 
Przygotowanie raportów ze stopnia realizacji PR.

Na spotkania Zespołu osób zapraszani będg także radni, sołtysi, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych oraz mieszkańcy, co pozwoli na pełne zaangażowanie interesariuszy 
rewitalizacji na wszystkich etapach realizacji Programu Rewitalizacji.

Burmistrz minimum raz na dwa lata będzie przekazywać Radzie Miejskiej informacje 
dotyczące stopnia realizacji Programu Rewitalizacji. Informacja ta zostanie również 
udostępniona publicznie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko i na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej.

SYSTEM M ONITOR INGU  I O C E N Y  PR

System monitorowania i oceny stanowi jeden z kluczowych etapów procesu zarządzania 
Programem Rewitalizacji. Monitoring, na etapie wdrażania PR, odbywać się będzie na 
dwóch poziomach;

1. Stopień realizacji przedsięwzięć głównych i uzupełniających;
2. Analiza zmian zachodzących na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji.

Podstawą monitorowania będą dane pozyskane z instytucji publicznych dotyczących 
wszystkich, analizowanych sfer (tj. społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej 
i przestrzenno-funkcjonalnej). Podmiotem odpowiedzialnym za system monitoringu i oceny PR 
będzie Zespół osób, który raz na dwa lata będzie koordynował pozyskiwanie danych 
niezbędnych do oceny skuteczności i efektów prowadzonej interwencji. Proces agregowania 
danych odbywać się będzie na poziomie umożliwiającym zaklasyfikowanie ich do obszarów 
rewitalizacji. Pozyskane dane pozwolą na określenie tendencji badanego zjawiska (spadku 
lub wzrostu) oraz możliwości uzyskania założonego efektu końcowego. Tabela poniżej 
zawiera wskaźniki monitorowania programu rewitalizacji.

Tabela 17 Wskaźniki monitorowania programu rewitalizacji

LP- Nazwa wskaźnika Wartość bazowa Wartość
docelowa

1. Spadek udziału bezrobotnych na 100 
mieszkańców w wieku produkcyjnym 13,52 12,84 (spadek 

o 5%)

2.
Spadek liczby osób korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej na 100 

mieszkańców
4,64 4,41 (spadek 

o 5%)

3. Wzrost liczby organizacji pozarządowych 0,056 0,61 (wzrost

Program Rewitalizacji Gminy Lipsko na lata 2017-2023

85



a Fundusze Unia Europejska I
Europejskie Europejskie Fundusze I

Pomoc Techniczna Strukturalne i Inwestycyjne HKEBSł

LP- Nazwa wskaźnika Wartość bazowa Wartość
docelowa

na 100 mieszkańców o 10%)

4.
Wzrost liczby zarejestrowanych 

podmiotów gospodarki narodowej na 100 
mieszkańców

6,21 6,52 (wzrost o 5%)

Źródło: opracowanie Grupa BST

Podsumowanie, w  formie raportu, zawierać będzie ocenę postępów prac w PR, stopnia 
realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych i środków finansowych oraz analizę najważniejszych 
wydarzeń i ich wpływu na realizację PR.

Raport z monitoringu zostanie przekazany raz na dwa lata Radzie Miejskiej oraz poddany 
ocenie publicznej za pom ocą strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko i na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz, po zapoznaniu się z wynikami monitoringu, będzie miał możliwość wprowadzenia 
zmian do Programu Rewitalizacji. Zakłada się również, że aktualizacja PR będzie możliwa 
w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba aktualizacji listy podstawowych projektów 
rewitalizacyjnych, poprzez doprecyzowanie zakresu realizowanych działań lub w  momencie 
dodania nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y  
Rady ICitjskiej w Lipaku-war
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