Załącznik do uchwały nr XXVIII/141/16
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 19 października 2016r.

PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY
STRZELCE KRAJEŃSKIE NA LATA 2016-2023

Strzelce Krajeńskie 2016
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Strzelce Krajeńskie

Realizacja
Fundacja PARTYCYPACJA

2

Spis treści
WPROWADZENIE.......................................................................................................................... 5
1. Opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy .................... 9
2. Charakterystyka gminy Strzelce Krajeńskie .......................................................................... 15
2.1. Położenie gminy .................................................................................................................... 15
2.2. Struktura społeczno-demograficzna ..................................................................................... 15
2.3. Gospodarka........................................................................................................................... 17
2.4. Infrastruktura komunalna..................................................................................................... 18
2.5. Podsumowanie ..................................................................................................................... 19
3. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz potencjałów w gminie ................................ 20
3.1. Zjawiska kryzysowe w obszarach zdegradowanych .............................................................. 21
3.2. Charakterystyka obszaru zdegradowanego .......................................................................... 24
3.3. Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji ............................................................................. 33
3.4. Zjawiska kryzysowe i potrzeby w obszarze rewitalizacji ....................................................... 35
3.5. Potencjały interesariuszy rewitalizacji .................................................................................. 43
4. Założenia gminnego programu rewitalizacji ......................................................................... 49
4.1. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji ....................................................... 49
4.2. Cele rewitalizacji oraz kierunki działań ................................................................................. 50
4.3. Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne ...................................................... 52
4.4. Pozostałe rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych ............................................................. 53
5. System realizacji programu rewitalizacji .............................................................................. 56
5.1. Harmonogram oraz indykatywne ramy finansowe przedsięwzięć ....................................... 56
5.2. Mechanizmy wdrażania programu ........................................................................................ 60
5.3. Mechanizmy komplementarności w Programie .................................................................... 63
6. Zasada partnerstwa i partycypacji w procesie rewitalizacji ................................................... 68
6.1. Zasada partnerstwa w procesie powstawania programu ..................................................... 68
6.1.1. Partycypacyjny model diagnozy społecznej ........................................................ 68
6.1.2. Partnerstwo i partycypacja w tworzeniu założeń programu............................... 69
6.2. Mechanizmy włączenia interesariuszy w proces realizacji programu ................................... 73
6.2.1. Społeczny Komitet Rewitalizacji Gminy Strzelec Krajeńskich ............................. 73
3.2.2. Partnerstwo i zaangażowanie organizacji społecznych ....................................... 74
3.2.3. Akcja informacyjno-promocyjna podczas wdrażania programu ......................... 75
7.Monitoring i ewaluacja ............................................................................................................ 76
7.1. System monitoringu .............................................................................................................. 76
7.2. Ewaluacja ............................................................................................................................... 77
7.3. Aktualizacja Programu Rewitalizacji ...................................................................................... 79
Lista załączników ........................................................................................................................ 80
Spis tabel ................................................................................................................................... 80
Spis rysunków ............................................................................................................................ 81
Spis schematów ......................................................................................................................... 81
Załącznik nr 1 ............................................................................................................................. 81

3

4

WPROWADZENIE
Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 (dalej Program
rewitalizacji/Program) jest odpowiedzią na problemy dotykające mieszkańców. Jego realizacja
stanowi szansę na trwałą, pozytywną zmianę. Podstawą prawną jego przygotowania jest Ustawa
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym1. Podstawę merytoryczną prac nad Programem
stanowią Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 3
lipca 2015 r. przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju2. Dodatkowo w ramach
merytorycznego wsparcia w pracach nad dokumentem wykorzystano zapisy Ustawy z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji3 oraz zasady Krajowej Polityki Miejskiej 2030, przyjętej przez Radę
Ministrów w dniu 20 października 2015 roku4. W niniejszym wprowadzeniu przedstawiono sposób
rozumienia rewitalizacji przyjęty w Programie, kluczowe zasady rewitalizacji, a także metodologię
opracowania Programu rewitalizacji.

Pojęcie rewitalizacji i kluczowe zasady realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Strzelce
Krajeńskie na lata 2016-2023
W prezentowanym Programie przyjęto szerokie, wieloaspektowe rozumienie rewitalizacji. Jest ono
zgodne z koncepcją zawartą w Wytycznych i Ustawie. Wymienione dokumenty w następujący sposób
definiują to kluczowe pojęcie:
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych,
prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej
społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez
interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji5.
Konsekwencją wskazanego rozumienia rewitalizacji jest przyjęcie trzech kluczowych zasad
stanowiących podstawę Programu w gminie Strzelce Krajeńskie. Są to (1) zasada kompleksowości, (2)
zasada partnerstwa i partycypacji oraz (3) zasada inkluzji.
Wymienione zasady stosowano zarówno podczas podejmowania zadań przygotowujących do
rozpoczęcia prac nad Programem, jak i przy jego tworzeniu. Zasada kompleksowości została
zrealizowana poprzez koncentrację tematyczną i terytorialną przedsięwzięć przyjętych do realizacji.
W celu przeciwdziałania nawarstwieniu się negatywnych zjawisk powołano obszar rewitalizacji, w
którym zaplanowano 24 projekty odpowiadających na występujące w nim problemy społeczne,
gospodarcze, przestrzenne i infrastrukturalne. Program wprowadza skoordynowane, systemowe
1

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 ze zm.)

2

Źródło: www.mr.gov.pl/media/6107/Wytyczne_dot_rewitalizacji_zatwierdzone_3VII2015.pdf
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5

Ustawa z dnia 9.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777, z późn. zm.)
Źródło: www.mr.gov.pl/media/10252/Krajowa_Polityka_Miejska_20-10-2015.pdf
Ustawa rozdz. 3, pkt 1 g., s. 1; Wytyczne s. 6.
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działania dotyczące przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, podnoszenia poziomu
jakości życia, rozszerzenia i poprawy jakości usług użyteczności publicznej. Zastosowanie zasady
partnerstwa i partycypacji polegało na włączeniu partnerów (mieszkańców, przedstawicieli instytucji i
organizacji społecznych, przedsiębiorców) w procesy programowania poprzez stosowanie
konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu z podmiotami i grupami, których rezultaty
rewitalizacji mają dotyczyć (mieszkańcy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy). Zasadę partnerstwa i
partycypacji uznano również za podstawową dla etapu realizacji zapisanych w Programie działań
rewitalizacyjnych. Podczas przygotowania Programu rewitalizacji dokładano starań o tworzenie i
planowanie realizacji projektów w partnerstwach. Przyjęcie zasady inkluzji nałożyło na Program
dodatkowy wymóg stworzenia możliwości włączenia przedstawicieli różnych środowisk we
wprowadzanie zmian rewitalizacyjnych. W Programie przyjęto założenie, że bez aktywizacji środowisk
objętych sytuacją kryzysową oraz ich identyfikacji z procesem zmian efekty działań rewitalizacyjnych
będą krótkotrwałe.

Metodologia opracowania Programu rewitalizacji
Proces opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 składał
się z dwóch głównych etapów. W pierwszym z nich wyznaczono zakres podstawowych zadań i
harmonogram działań niezbędnych do przygotowania Programu oraz opracowano kompleksową
diagnozę zjawisk kryzysowych. Drugi etap polegał na przygotowaniu części realizacyjnej Programu.
Formalne, teoretyczne i praktyczne podstawy tworzenia Programu rewitalizacji
Podstawową zasadą organizującą przygotowanie Programu była realizacja zawartego w Wytycznych
wymogu partnerstwa i partycypacji na wszystkich etapach procesu rewitalizacji. Wymóg ten został
spełniony zarówno poprzez realizację złożonych badań oraz poprzez zastosowanie kilku form
konsultacji. Niniejszy dokument powstał w wyniku synergii między przedstawicielami władz,
badaczami a mieszkańcami. Biorąc pod uwagę ustalenia praktyków i teoretyków rewitalizacji, autorzy
Programu liczą na to, że zaangażowanie mieszkańców w rewitalizację już na etapie diagnozowania i
wytyczania kierunków działań rewitalizacyjnych przyczyni się do powstania „efektu dźwigni” czyli
pobudzenia inwestycji prywatnych i społecznych, które z kolei dadzą podstawy do lepszego
wykorzystania pozyskiwanych w przyszłości środków6.
Pogłębiona analiza
Jednym z działań przygotowawczych do tworzenia części realizacyjnej Programu było
przeprowadzenie diagnozy zawierającej pogłębioną analizę zjawisk kryzysowych w sferze społecznej,
gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Badaniem objęto różnorodne konteksty i
aspekty życia mieszkańców, dające podstawę do przygotowania dopełniających się tematycznie
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Ponadto w ramach realizacji pogłębionego podejścia do analiz
diagnozę ukierunkowano na identyfikację podmiotów, których interesy mogły być związane z
procesem rewitalizacji oraz opis ich wzajemnych relacji, pól konfliktów i obszarów współdziałania. Do
6

A. Czyżewska, Jak planować proces rewitalizacji gospodarczo – społecznej przestrzeni miejskiej? Pracownia
Badań i Innowacji Społecznych Stocznia,
źródło: http://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/08/jak-planowac-rewitalizacje.pdf
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interesariuszy rewitalizacji zaliczono lokalną społeczność, instytucje, organizacje pozarządowe, sektor
prywatny. W diagnozie wzięli udział przedstawiciele wszystkich wymienionych środowisk. Kierowano
się w niej przeświadczeniem o szczególnym znaczeniu różnorodności w spojrzeniu na przedmiot
analiz społecznych.
Program Rewitalizacji jako przedsięwzięcie złożone – założenia metodologiczne
Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla gminy Strzelce Krajeńskie miało charakter złożony i
wieloetapowy. Jego część diagnostyczna została zrealizowana przy zachowaniu komplementarności
uzyskanej dzięki pracy zespołowej i stałej weryfikacji uzyskiwanych efektów działań. Część
realizacyjna Programu została przygotowana w ramach współpracy zespołu zadaniowego wraz z
przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji oraz ekspertami. W ramach realizacji zasady
partnerstwa i partycypacji wszystkie etapy prac nad przygotowaniem Programu poddane zostały
konsultacjom społecznym. Pracom Zespołu Opracowującego Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce
Krajeńskie przewodniczył Zastępca Burmistrza Strzelec Krajeńskich Mateusz Karkoszka.
Koordynatorem Zespołu był Adam Roszak. W trakcie regularnych spotkań miała miejsce wymiana
dokonanych ustaleń, weryfikacja pierwotnych założeń oraz uszczegóławianie zaplanowanych działań
rewitalizacyjnych.
Etap I
Celem pierwszego etapu prac było określenie wizji i kierunków działań związanych z przygotowaniem
Programu. Wśród podjętych czynności poprzedzających opracowanie Programu były:

– powołanie Zespołu Opracowującego Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie,
– wypracowanie podstawowych form konsultacji procesu tworzenia Programu (spotkania
informacyjne, konsultacje społeczne),

– realizacja diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych w celu wytyczenia miejsc największej
koncentracji zjawisk negatywnych,

– wytyczenie harmonogramu prac nad przygotowaniem części realizacyjnej Programu.
Etap działań przygotowawczych trwał od lutego do czerwca 2016 roku.
Etap II
Celem części realizacyjnej było przygotowanie założeń Programu rewitalizacji. Na tym etapie prac
podjęto działania związane z:

–
–
–
–

wytyczeniem granic obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji,
wyznaczeniem celów i kierunków rewitalizacji oraz listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
określeniem zasad zarządzania programem i sposobów jego finansowania,
wytyczeniem sposobów realizacji zasady partnerstwa i partycypacji w zarządzaniu
programem oraz zasad dot. funkcjonowania Społecznego Komitetu Rewitalizacji,

– określeniem sposobu monitorowania i ewaluacji realizacji Programu rewitalizacji.
Stworzenie katalogu działań części realizacyjnej Programu zostało przygotowane zgodnie z zasadami
zamieszczonymi w Wytycznych i Ustawie o rewitalizacji. Projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy
Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 został podany konsultacjom społecznym. Dodatkowo

7

przeprowadzono działania edukacyjne i informacyjne o procesie rewitalizacji, a w szczególności o
celach, zasadach i zadaniach przyjętych do realizacji Programie. Prace etapu drugiego prowadzone
były od czerwca do sierpnia 2016 roku.
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1. OPIS POWIĄZAŃ PROGRAMU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI
I PLANISTYCZNYMI GMINY
W niniejszym rozdziale przedstawiona została ogólna charakterystyka dokumentów prawnych i
strategicznych bezpośrednio związanych z przygotowaniem Programu jak i jego realizacją. W
kolejnych podrozdziałach przedstawiono zarówno podstawy prawne jak i merytoryczne Programu
odnoszące się kolejno do dokumentów krajowych i regionalnych. Rozdział kończy powiązanie
Programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy Strzelce Krajeńskie.

Ustawa o rewitalizacji jako podstawa prawna prowadzenia procesów rewitalizacji w Polsce
Warunki prowadzenia procesów rewitalizacji są w Polsce określane przez dokumenty strategiczne i
narzędzia prawno-ekonomiczne. W obecnym stanie prawnym działania rewitalizacyjne w polskim
systemie legislacyjnym zostały umocowane w Ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.
(Dz.U. 2015, poz. 1777). Ma ona na celu wprowadzenie ram formalnoprawnych dla przygotowania i
prowadzenia procesów kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Jest odpowiedzią na
fragmentaryczne traktowanie działań rewitalizacyjnych. Definiuje także podstawowe pojęcia –
szczególnie samo pojęcie rewitalizacji, określa zasady przygotowania, koordynowania i tworzenia
warunków do realizacji rewitalizacji, a także określa jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy,
jako jej fakultatywne zadania własne.
Ustawa zobowiązuje samorządy do wyznaczonego przez nią sposobu określania deficytów na
obszarach zdegradowanych, definiuje minimalne warunki przygotowania programu rewitalizacji.
Reguluje także zawartość i tryb powstawania gminnego programu rewitalizacji jako podstawy
prowadzenia działań przez gminy. Ważnym jej elementem jest stosowanie wymogu realizacji zasady
partycypacji w celu zwiększenia uspołecznienia działań rewitalizacyjnych. Wprowadzając nowe prawo
ustawodawca daje gminom rozwiązania mające na celu ułatwienie procesów rewitalizacji, których
efektem ma być ożywienie zdegradowanych przestrzeni.

Krajowa Polityka Miejska 2023
Drugim głównym dokumentem, który podejmuje tematykę rewitalizacji w Polsce i stanowi podstawę
prawną do tego rodzaju działań jest Krajowa Polityka Miejska 2023 (KPM), przyjęta przez Radę
Ministrów w dniu 20 października 2015 roku.
Jej celem strategicznym jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych
do kreowania zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia
mieszkańców7. Zwrócono w niej uwagę na wyzwania stojące przed dostosowaniem procesów
rozwojowych miast oraz wyróżniono rewitalizację jako jeden z głównych podobszarów tematycznych,
do których należy także kształtowanie przestrzeni, partycypacja społeczna, transport i mobilność

7

Krajowa Polityka Miejska, str. 12, źródło: www.mr.gov.pl/media/10252/Krajowa_Polityka_Miejska_20-10-

2015.pdf
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miejska, niskoemisyjność i efektywność energetyczna, polityka inwestycyjna, rozwój gospodarczy,
ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, demografia, zarządzanie obszarami miejskimi.
Wskazując na rewitalizację jako jeden z priorytetów działań rządowych, szczególny nacisk
kładzie się w niej na popularyzowanie idei miasta zwartego, prowadzenie procesów inwestycyjnych w
sposób zrównoważony, a także potrzebę kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
W ramach Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 do rewitalizacji odwołano się w
ramach dwóch celów i przypisanych im kierunków działań tj.:
Cel 1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni
europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury
systemu osadniczego sprzyjającego spójności.
Kierunek działania 1.1. Wspieranie rozwoju funkcji metropolitalnych największych miast
(w tym: rewitalizacja historycznych i zabytkowych obiektów na cele kulturowe).
Kierunek działania 1.3. Integracja obszarów funkcjonalnych głównych ośrodków miejskich
(w tym: rewitalizacja obszarów zdegradowanych, rewitalizacja zdegradowanych dzielnic
miast).
Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez
promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się
czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału
wewnętrznego wszystkich terytoriów.
Kierunek działania 2.3. Wspomaganie spójności w specyficznych obszarach problemowych
(w tym: restrukturyzacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych i miast).

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – DSRK (Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności)
oraz Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju – ŚSRK (Strategia Rozwoju Kraju 2020)
Do głównych dokumentów strategicznych, na podstawie których prowadzona jest polityka rozwoju
kraju i w których ujęto zagadnienie rewitalizacji należą: Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju –
DSRK (Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności), określająca główne trendy, wyzwania oraz koncepcję
rozwoju kraju w perspektywie długookresowej oraz Średniookresowa strategia rozwoju kraju – ŚSRK
(Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020) – najważniejszy dokument w perspektywie
średniookresowej, określający cele strategiczne rozwoju kraju do 2020 r.
W świetle ŚSRK (dokumentu przyjętego uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 września 2012
roku) w najbardziej zdegradowanych dzielnicach miast, w efekcie spójnych działań rewitalizacyjnych,
nastąpi lokalizacja nowych funkcji, ożywienie i dywersyfikacja gospodarcza z jednoczesną poprawą
sytuacji społecznej8.

8

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020, Warszawa 2012,
źródło: www.mr.gov.pl/media/3336/Strategia_Rozwoju_Kraju_2020.pdf
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Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie
W Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego rewitalizacja została wymieniona jako jedno z działań
mających zapewnić spójność wewnętrzną kraju poprzez niedopuszczenie do nadmiernych
zróżnicowań regionalnych, przestrzennych, przeciwdziałanie zagrożeniu utraty dotychczasowych
funkcji społeczno-gospodarczych niektórych obszarów miejskich i innych obszarów. Podnosi się w niej
wagę wspomagania kompleksowej rewitalizacji i restrukturyzacji społeczno-gospodarczej.
Zakres działań restrukturyzacyjnych i rewitalizacyjnych na terenach miast i obszarów
tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze obejmuje:
– wsparcie jakości kapitału ludzkiego,
– modernizację struktury gospodarczej,
– wyrównanie zaległości w zakresie infrastruktury technicznej,
– modernizację i rozwój obiektów użyteczności publicznej,
– wspieracie kompleksowych programów rewitalizacji9.
Działania te mają przyczynić się do realizacji celu polityki regionalnej, jakim jest budowanie spójności
terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych.

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020
Planowane w Strategii interwencje z zakresu rewitalizacji są komplementarne do najważniejszych,
regionalnych dokumentów planistycznych tj. Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na lata
2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2014-2020. Zagadnienia z zakresu
rewitalizacji zaliczane są do priorytetowych z punktu widzenia rozwoju regionu i należą do nich:
– zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionalnej,
– poprawa dostępności transportowej i teleinformatycznej,
– zapewnienie większej spójności społecznej i terytorialnej regionu,
– wzmocnienie szeroko rozumianego zarządzania regionem, w tym podjęcie działań na rzecz
wzmocnienia rozpoznawalności marki Lubuskie i rozwój lubuskiej tożsamości regionalnej10.
W ramach celu 1.5 ww. strategii zapewnione zostanie wsparcie w zakresie rozwoju funkcji
gospodarczych, podnoszenia jakości usług publicznych, modernizacji infrastruktury oraz prowadzenia
programów rewitalizacji, szczególnie na słabo wykorzystywanych obecnie terenach powojskowych i
poprzemysłowych11.

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, rewitalizacja ma wzmocnić
obszary objęte programami rewitalizacji min. poprzez nadawanie obszarom nowych funkcji
społeczno-gospodarczych i kulturalnych oraz zwiększyć zintegrowane inwestycje infrastrukturalne
skierowane na rozwiązywanie problemów społecznych i przyczyniające się do ograniczenia
koncentracji ubóstwa oraz wykluczenia społecznego obszarów. Działania inwestycyjne realizowane w
9

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, str. 173, źródło: www.mr.gov.pl/media/3337/KSRR_13_07_2010.pdf

10

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, str. 5,
źródło: http://lubuskie.pl/uploads/pliki/strategia/Strategia_Rozwoju_Wojewodztwa_Lubuskiego_2020.pdf
11

Tamże, str. 34.
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ramach rewitalizacji mają służyć przede wszystkim rozwiązywaniu zdiagnozowanych
na wyznaczonych obszarach problemów społecznych.
Rewitalizacja w ramach RPO-L2020 to poza ww. działaniami finansowanymi z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wskazanymi powyżej również zadania powiązane z celami Osi
Priorytetowych 6-8, finansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:
OP 6 – Regionalny rynek pracy
OP 7 – Równowaga społeczna
OP 8 – Nowoczesna edukacja.
Zgodnie z kryteriami wyboru projektów, połączenie działań realizowanych w Osiach
Priorytetowych 6-8 i finansowanych z EFS z poprawą infrastruktury, to nie tylko jeden z warunków
uzyskania dofinansowania ale i szansa na osiągnięcie efektu synergii.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie do roku 2023
Dokumentem strategicznym poziomu lokalnego, do którego bezpośrednio nawiązuje niniejszy
Program rewitalizacji, jest Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie do roku
2023.
Misją zapisaną w Strategii jest dynamiczny i zrównoważony rozwój Gminy Strzelce Krajeńskie,
planowany i realizowany w perspektywie długofalowej, z zachowaniem wartości kulturowych i
środowiskowych oraz z wykorzystaniem możliwości technicznych i technologicznych, prowadzący do
podniesienia jakości życia mieszkańców.
W oparciu o tak wyznaczoną misję określono następujące cele strategiczne:

1.
2.
3.
4.

Wzrost jakości i dostępności świadczonych usług publicznych
Rozwój gospodarczy gminy
Zrównoważony rozwój przestrzeni
Wzmocnienie skuteczności zarządzania gminą.

Zarówno cel główny Programu rewitalizacji jak i cele szczegółowe oraz zaplanowane
przedsięwzięcia służą realizacji celów określonych w Strategii Rozwoju Gminy, szczególnie zaś
odnoszą się do celu szczegółowego 3.5 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta i gminy.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy12
W dokumencie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce
Krajeńskie jako jeden z najważniejszych celów polityki przestrzennej miasta wskazano wykreowanie
całościowych, w pełni skończonych kompleksów urbanistycznych o wysokiej jakości.
Celem studium jest umożliwienie prowadzenia spójnej polityki przestrzennej, powiązanej z
rozwojem gospodarczym i społecznym, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Niniejszy
dokument wskazuje potencjał rozwoju przestrzennego, możliwości zagospodarowania nowych
terenów oraz stopień przekształceń istniejącego zagospodarowania, a także konieczność ochrony

12

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Krajeńskie, załącznik do
uchwały Nr LIV/412/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 16 października 2014 r.,
źródło: www.bip.strzelce.pl/system/obj/2948_LIV_412_14_SUiKZP_Strzelce_Krajenskie_tekst.pdf
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obszarów i obiektów wartościowych13. Obszar zdefiniowany w Programie rewitalizacji w części objęty
jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i stanowi obszar zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej (Uchwała Nr XVII/110/2004 Rady Miejskiej w
Strzelcach Krajeńskich z dnia 2004-05-26) oraz teren zabudowy mieszkaniowo usługowej i teren
zieleni urządzonej (Uchwała Nr LIII/390/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 2010-0527).
Duży nacisk w dokumencie kładziony jest na zagadnienia związane z mieszkalnictwem oraz
poprawą jakości otoczenia mieszkaniowego, a także utrzymaniem dziedzictwa, tożsamości oraz
charakteru obszarów przeznaczonych do rewitalizacji14.
Zaplanowane w Programie działania inwestycyjne nie naruszają zapisów Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Na terenie objętym rewitalizacją obowiązują następujące plany
zagospodarowania przestrzennego:
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - w części obejmujący rejon Al. Wolności,
ul. Wojska Polskiego, ul. Katedralnej, ul. Orzechowej (Uchwała Nr XVII/110/2004 Rady
Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 2004-05-26; plan w trakcie zmiany - planowane
zakończenie prac - wrzesień 2016 r.)

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. I Brygady Saperów, ul. Cicha
(Uchwała Nr LIII/390/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 2010-05-27).

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata
2014-2020
Założenia przyjęte w Programie Rewitalizacji na lata 2016-2023, poprzez rozbudowane działania w
sferze społecznej, wpisują się w cele, jakie przyjęto do realizacji w Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla Gminy Strzelce Krajeńskie.
Strategia jest dokumentem, który wyznacza kierunki lokalnej polityki społecznej poprzez
sformułowanie zespołu długofalowych działań mających na celu zaspokojenie potrzeb oraz
rozwiązywanie problemów społecznych. Jej celem głównym jest inwestowanie w kapitał ludzki i
tworzenie szans rozwoju mieszkańców gminy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz
dążenie do wzmocnienia aktywności środowisk lokalnych. W odpowiedzi na zdiagnozowane w niej
problemy, jak: bezrobocie, niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, alkoholizm, narkomania,
przestępczość, które są spójne z problemami wskazanymi w diagnozie przygotowanej na potrzeby
opracowania niniejszego Programu rewitalizacji, wyznaczono następujące cele:
– aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
– rozwój zintegrowanego systemu wsparcia rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji
dzieci i młodzieży,
– partnerstwo na rzecz aktywnej integracji środowiska lokalnego,
– rozwój zintegrowanego systemu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie,
– poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych.
Realizacja wyznaczonych celów ma przyczynić się do poprawy sytuacji osób i rodzin wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

13

Tamże, s. 10.

14

Tamże, s. 198.
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Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Strzelce
Krajeńskie na rok 2016
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to dokument uchwalany co
roku, który określa zakres oraz sposób realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od
alkoholu. Z uwagi na to, że stanowi część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
będzie uzupełnieniem oferty wsparcia szczególnie dla rodzin z problemami uzależnień.
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2. CHARAKTERYSTYKA GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE
Proces rewitalizacji w gminie Strzelce Krajeńskie osadzony jest w kontekście lokalnym i regionalnym –
oddziałują na niego zjawiska przebiegające w powiecie strzelecko-drezdeneckim i województwie
lubuskim. Poniżej znajduje się charakterystyka gminy Strzelce Krajeńskie na tle regionu.

2.1. Położenie gminy
Gmina Strzelce Krajeńskie znajduje się w północnej części województwa lubuskiego, w powiecie
strzelecko-drezdeneckim. Gmina ma charakter miejsko-wiejski. W jej skład wchodzą następujące
sołectwa: Bobrówko, Bronowice, Brzoza, Buszów, Danków, Gardzko, Gilów, Licheń, Lipie Góry, Lubicz,
Machary, Ogardy, Piastowo, Pielice, Przyłęg, Sławno, Sidłów, Sokólsko, Strzelce Klasztorne, Tuczno,
Wełmin, Wielisławice, Żabicko. Miasto Strzelce Krajeńskie pełni funkcję administracyjną a na jego
terytorium znajdują się ważniejsze instytucje gminne oraz powiatowe.
Najbliżej położonym dużym ośrodkiem miejskim jest Gorzów Wlkp. – jedno z miast
wojewódzkich w Lubuskim. W promieniu około stu kilometrów znajduje się także Szczecin, Zielona
Góra i Poznań.
Najważniejsze szlaki komunikacyjne gminy to droga krajowa nr 22, która łączy Strzelce
Krajeńskie z miastem wojewódzkim oraz droga wojewódzka nr 156.
Powierzchnia gminy wynosi 318 km2. Powierzchnia części miejskiej obejmuje 5,6 km2, co
stanowi 1,7% całej powierzchni gminy. Gęstość zaludnienia wynosi 54 osoby na 1 km2, co plasuje
gminę pomiędzy wynikiem dla Lubuskiego (73) i powiatu (40).
Miasto położone jest nad dwoma jeziorami: Górnym i Dolnym. Bogactwem naturalnym całej
gminy są lasy i jeziora. Współczynnik lesistości w gminie Strzelce Krajeńskie wynosi 37,8%.

2.2. Struktura społeczno-demograficzna
Gminę Strzelce Krajeńskie w 2015 r. zamieszkiwało 17130 osób, co stanowi 34,22% ludności powiatu
strzelecko-drezdeneckiego i 1,68% ludności województwa lubuskiego. W ciągu ostatnich trzech lat
liczba ludności gminy utrzymywała się na względnie stabilnym poziomie.
Zróżnicowanie ze względu na wiek w gminie Strzelce Krajeńskie kształtuje się korzystnie w
porównaniu ze zmianami zachodzącymi w kontekście regionalnym. W 2015 r. udział osób w wielu
produkcyjnym był nieco wyższy (19,2%) niż w powiecie (18,81%) i województwie (18,12%) a w wieku
poprodukcyjnym nieznacznie niższy (odpowiednio 18,29%, 18,50%, 18,75%). Dane zaprezentowane
w poniższej tabeli wskazują jednak na zachodzenie niekorzystnych zmian w strukturze
demograficznej gminy i spadek udziału osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym oraz wzrost
udziału osób w wieku poprodukcyjnym (por. tabela 1).
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Tabela 1. Ludność ze względu na wiek w ujęciu funkcjonalnym w województwie lubuskim,
powiecie strzelecko-drezdeneckim i gminie Strzelce Krajeńskie w latach 2014-2015
Jednostka
terytorialna
Lubuskie
Powiat strzeleckodrezdenecki
Gmina Strzelce
Krajeńskie

Ludność w wieku
przedprodukcyjnym

Ludność w wieku
produkcyjnym

Ludność w wieku
poprodukcyjnym

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

18,44%

18,28%

18,12%

64,36%

63,76%

63,12%

17,20%

17,96%

18,75%

19,31%

19,05%

18,81%

64,12%

63,33%

62,69%

16,83%

17,62%

18,50%

19,50%

19,19%

19,02%

63,97%

63,39%

62,70%

16,53%

17,43%

18,29%

Źródło: www.stat.gov.pl, opracowanie własne.
Pogorszenie sytuacji demograficznej w regionie obrazują dane świadczące o wzroście liczby osób w
wieku nieprodukcyjnym przypadających na sto osób w wieku produkcyjnym (tabela 2). W gminie
Strzelce Krajeńskie wartość tego wskaźnika w 2015 r. wyniosła 59,5 i była taka sama jak w powiecie i
nieco wyższa niż w województwie lubuskim (58,4).
Tabela 2. Ludność w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym w
województwie lubuskim, powiecie strzelecko-drezdeneckim i gminie Strzelce Krajeńskie w latach
2013-2015
Jednostka terytorialna

Ludność w wieku nieprodukcyjnym
na 100 osób w wieku
produkcyjnym
2013
2014
2015

Lubuskie

55,4

56,8

58,4

Powiat strzelecko-drezdenecki

56,6

57,9

59,5

Strzelce Krajeńskie

56,3

57,8

59,5

Źródło: www.stat.gov.pl
W przeciwieństwie do sytuacji w powiecie strzelecko-drezdeneckim i w województwie lubuskim
przyrost naturalny na tysiąc ludności w gminie Strzelce Krajeńskie jest nie tylko dodatni, ale i znacznie
wyższy oraz wykazuje tendencję wzrostową. W 2015 roku wynosił 2,2 (tabela 3).
Tabela 3. Przyrost naturalny na 1000 ludności w województwie lubuskim, powiecie strzeleckodrezdeneckim i gminie Strzelce Krajeńskie w latach 2013-2015
Przyrost naturalny
na 1000 ludności
2013
2014
2015

Jednostka terytorialna
Lubuskie
Powiat strzelecko-drezdenecki
Strzelce Krajeńskie

-0,3

0,2

-0,7

0

-0,1

0

0,6

1,4

2,2

Źródło: www.stat.gov.pl
Uwagę zwraca wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia w gminie Strzelce Krajeńskie. Udział osób w
gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej wśród wszystkich mieszkańców
wynosił w 2014 r. 14,4% i znacznie przewyższał udział osób ubogich i wykluczonych w województwie
lubuskim (8,8%).
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2.3. Gospodarka
Dochód gminy na jednego mieszkańca w 2014 roku wyniósł 2980,68 zł i był znacznie niższy od
wartości tego wskaźnika w województwie lubuskim (3552,89 zł). Poniżej znajduje się opis
wskaźników charakteryzujących sytuację ekonomiczną gminy.
W 2014 roku w gminie Strzelce Krajeńskie stopa bezrobocia wynosiła 11,1% i była niższa niż w
powiecie strzelecko-drezdeneckim (20,1%) oraz w województwie lubuskim (12,5%).
Tabela 4. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie lubuskim, powiecie strzeleckodrezdeneckim i gminie Strzelce Krajeńskie w latach 2013-2014
Stopa bezrobocia
rejestrowanego [%]
2013
2014

Jednostka terytorialna
Lubuskie

15,7

12,5

Powiat strzelecko-drezdenecki

25,5

20,1

Strzelce Krajeńskie

14,0

11,1

Źródło: www.stat.gov.pl
Liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 10 tys. ludności sytuuje gminę Strzelce
Krajeńskie pomiędzy wskazaniami dla województwa lubuskiego i powiatu strzelecko-drezdeneckiego.
Uwagę zwraca jednak to, że o ile w województwie i powiecie wartość omawianego wskaźnika
stopniowo rosła w ciągu ostatnich trzech lat, to gminie w latach 2013-2014 odnotowano jej niewielki
ale zauważalny spadek (por. tabela 5).
Tabela 5. Podmioty gospodarcze w przeliczeniu na 10 tys. ludności w województwie lubuskim,
powiecie strzelecko-drezdeneckim i gminie Strzelce Krajeńskie w latach 2013-2015
Jednostka terytorialna

Liczba podmiotów gospodarki narodowej
wpisanych do rejestru REGON
na 10 tys. ludności
2015
2013
2014
1075

1079

1093

Powiat strzelecko-drezdenecki

908

909

913

Strzelce Krajeńskie

955

940

942

Lubuskie

Źródło: www.stat.gov.pl
Zróżnicowanie podmiotów gospodarczych w gminie Strzelce Krajeńskie ze względu na wielkość
odzwierciedla charakter regionu. Udział przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 10 pracowników
wynosił we wszystkich jednostkach podziału terytorialnego około 95% w całym analizowanym
okresie. Nie odnotowano znaczących różnic w czasie.
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Tabela 6. Podmioty gospodarcze w podziale ze względu na wielkość w województwie lubuskim,
powiecie strzelecko-drezdeneckim i gminie Strzelce Krajeńskie w latach 2013-2015
Podmioty gospodarcze ze względu na liczbę pracowników (%)
Jednostka
terytorialna

0-9
2013

Lubuskie
Powiat strzeleckodrezdenecki
Gmina Strzelce
Krajeńskie

2014

10-49
2015

2013

2014

50 i więcej
2015

2013

2014

2015

95,82

95,75

95,80

3,42

3,50

3,46

0,67

0,67

0,66

95,37

95,42

95,43

3,91

3,90

3,85

0,68

0,64

0,68

95,55

95,64

95,78

3,67

3,62

3,49

0,78

0,74

0,73

Źródło: www.stat.gov.pl

2.4. Infrastruktura komunalna
W 2014 roku na 1000 mieszkańców gminy Strzelce Krajeńskie przypadały 343 mieszkania. Taki stan
sytuuje gminę pomiędzy powiatem, gdzie wskaźnik ma niższą wartość i województwem, w którym na
1000 mieszkańców przypada o 12 mieszkań więcej (por. tabela 7).
Tabela 7. Sytuacja mieszkaniowa w województwie lubuskim, powiecie strzelecko-drezdeneckim i
gminie Strzelce Krajeńskie w latach 2013-2014
Jednostka terytorialna

Liczba mieszkań przypadająca
na 1000 mieszkańców
2013
2014

Lubuskie

351,9

355,4

Powiat strzelecko-drezdenecki

325,3

329,1

Strzelce Krajeńskie

338,8

342,5

Źródło: www.stat.gov.pl
Udział mieszkańców korzystających z infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej był wyższy w
gminie Strzelce Krajeńskie niż w powiecie w całym analizowanym okresie, a w 2015 roku odsetek
mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej przekroczył wartość dla województwa lubuskiego.
Na tle regionu gorzej przedstawia się zasięg sieci gazowej. W gminie Strzelce Krajeńskie gazyfikacją
objęto niemal dwukrotnie mniej mieszkańców niż w powiecie i niemal czterokrotnie mniej niż w
województwie lubuskim. Warto jednocześnie zwrócić uwagę na to, że wartość analizowanych
współczynników rosła w na przestrzeni całego analizowanego okresu.
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Tabela 8. Udział osób korzystających z instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej w
województwie lubuskim, powiecie strzelecko-drezdeneckim i gminie Strzelce Krajeńskie w latach
2013-2015
Korzystający z instalacji (%)
Jednostka
terytorialna

Wodociąg
2013

Lubuskie
Powiat strzeleckodrezdenecki
Gmina Strzelce
Krajeńskie

2014

Kanalizacja
2015

2013

2014

Gaz
2015

2013

2014

2015

89,7

89,9

94,3

64,9

65,5

70,4

52,3

52,3

51,7

82,2

82,5

92,6

52,2

52,4

54,8

24,7

24,7

24,9

88,0

88,2

97,7

64,9

65,0

68,7

13,8

14,1

14,2

Źródło: www.stat.gov.pl

2.5. Podsumowanie
Gmina Strzelce Krajeńskie prezentuje się korzystnie zarówno na tle powiatu strzeleckodrezdeneckiego jak i województwa lubskiego. W sferze demograficznej zauważalne są tendencje
pozytywne, np. dodatni i wysoki poziom przyrostu naturalnego. Niekorzystne tendencje, związane ze
starzeniem się populacji Strzelec Krajeńskich, mają nieco mniejsze natężenie niż przemiany
zachodzące w powiecie czy województwie lubuskim. Gospodarczo gmina odzwierciedla cechy
charakterystyczne regionu (np. wielkość przedsiębiorstw prywatnych). Znacząca pozytywna różnica
dotyczy bezrobocia, które w ostatnich latach było niższe niż w całym powiecie. Infrastruktura
komunalna w gminie nie odbiega od standardów wojewódzkich i przedstawia się nieco lepiej niż w
powiecie strzelecko-drezdeneckim.
Diagnoza zjawisk kryzysowych w gminie Strzelce Krajeńskie pokazuje jednak duże
zróżnicowanie zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej i technicznej. Opis obszarów
gminy, w których ma miejsce nagromadzenie negatywnych tendencji znajduje się w kolejnym
rozdziale.
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3. DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH ORAZ
POTENCJAŁÓW W GMINIE
Na potrzeby przygotowania Programu rewitalizacji dla gminy Strzelce Krajeńskie przeprowadzono
pogłębioną diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skali i charakteru potrzeb i oczekiwań
rewitalizacyjnych jej mieszkańców. W wyniku diagnozy wyznaczono obszar zdegradowany i obszar
rewitalizacji. Podjęte prace były odpowiedzią na jeden z podstawowych warunków skutecznego
działania rewitalizacyjnego, jakim jest ocena stanu wyjściowego procesu zmian. W diagnozie przyjęto,
że trafne ustalenie sposobu widzenia uwarunkowań rewitalizacji przez zaangażowanych w tworzenie
planów rozwoju społeczności lokalnych jest warunkiem koniecznym i niezbędnym dla tworzenia
rzetelnych strategii, misji i przypisanych jej kierunków działań.
Diagnoza była prowadzona dwuetapowo. W celu opisu występujących w obszarach
zdegradowanych czynników i zjawisk kryzysowych przeprowadzono dwa rodzaje badań:
1. Analizę zjawisk kryzysowych na potrzeby wyznaczania obszarów zdegradowanych i obszaru
rewitalizacji – analiza danych zastanych: Raport z wyznaczania granic obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Strzelce Krajeńskie, 2016.
2. Pogłębioną analizę czynników i zjawisk kryzysowych w obszarze rewitalizacji – analiza
jakościowa, analiza danych zastanych: Połączą nas mury. Raport z wyznaczania granic
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Strzelce Krajeńskie, 2016.
Zgodnie z wymaganiami Ustawy15 oraz Wytycznych16 diagnoza miała charakter złożony,
pogłębiony i partycypacyjny, tj.:
–
–
–

została przeprowadzona przy wykorzystaniu kilku różnorodnych, wzajemnie uzupełniających
się metod i technik,
dała możliwość dotarcia do źródeł zjawisk kryzysowych dzięki zastosowaniu metod i technik
badań jakościowych,
pozwoliła na dotarcie do wiedzy i doświadczeń zróżnicowanych uczestników badań –
przedstawicieli wszystkich środowisk związanych z rewitalizacją w Strzelcach Krajeńskich
(mieszkańców, liderów reprezentujących różne sektory oraz ekspertów z różnych dziedzin).

Diagnoza była prowadzona od marca do maja 2016 roku. Wykorzystano w niej następujące
metody i techniki:





analizę danych zastanych (desk research),
spacery badawcze (studyjne) z udziałem lokalnych liderów,
wywiady pogłębione z mieszkańcami,
wywiady pogłębione z ekspertami.

Dokładne dane na temat metodologii przeprowadzonych badań zostały zamieszczone w
załącznikach nr 2 i nr 3.

15
16

Ustawa o rewitalizacji (art. 5 pkt 2).
Wytyczne w zakresie programów rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, s. 19.

Celem diagnozy była charakterystyka występujących na terenie gminy zjawisk kryzysowych oraz
ustalenie zakresu potrzeb, zasobów i oczekiwań rewitalizacyjnych mieszkańców obszarów
zdegradowanych i obszaru rewitalizacji w Strzelcach Krajeńskich.
Osiągnięcie wskazanego celu było możliwe dzięki realizacji następujących celów
szczegółowych:
1. Ustalenie przejawów zjawisk kryzysowych
2. Określenie potencjałów interesariuszy procesu rewitalizacji
3. Ustalenie obszarów i kierunków działań rewitalizacyjnych
Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlały mierniki rozwoju opisujące sfery: społeczną, gospodarczą,
techniczną, przestrzenno-funkcjonalną i środowiskową, wskazujące na niski poziom rozwoju lub
dokumentujące jego spadek w odniesieniu do wartości dla całej gminy. W poszczególnych
podrozdziałach tej części Programu zaprezentowano wybrane wyniki analiz w odniesieniu do opisu
zjawisk kryzysowych i potrzeb rewitalizacyjnych w obszarach zdegradowanych i obszarze rewitalizacji.
Pełne teksty raportów z badań stanowią załączniki do Programu (załącznik nr 2 i załącznik nr 3).

3.1. Zjawiska kryzysowe w obszarach zdegradowanych
Zgodnie z zapisami Wytycznych17 obszar zdegradowany to obszar, w którym zidentyfikowano stan
kryzysowy. Stan kryzysowy oznacza koncentrację negatywnych zjawisk (w szczególności bezrobocia,
ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego
poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi
zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzennofunkcjonalnej lub technicznej. W procesie wyznaczania granic obszaru zdegradowanego w gminie
Strzelce Krajeńskie przyjęto, że o degradacji świadczy koncentracja negatywnych zjawisk w sferze
społecznej oraz w co najmniej dwóch innych sferach spośród gospodarczej, przestrzennofunkcjonalnej i technicznej.
Materiałem źródłowym dla prezentowanych danych jest Raport z wyznaczania granic obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Strzelce Krajeńskie, 2016 (załącznik nr 2).
Za podstawę procesu wyznaczania obszarów zdegradowanych przyjęto podział terytorium
gminy na 15 obszarów funkcjonalnych. Analizie poddano zjawiska występujące w następujących
sferach:
–
–
–
–

społecznej,
gospodarczej,
przestrzenno-funkcjonalnej,
technicznej.

W województwie lubuskim nie ustalono kryteriów i wskaźników zjawisk kryzysowych decydujących o
uznaniu obszarów za zdegradowane. Dlatego też ich lista zastosowana do analiz powstała w oparciu
o zasady zawarte w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 20142020, Wytycznych do tworzenia lokalnych programów rewitalizacji w województwie lubuskim na lata

17

Tamże, s. 6-7.
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2017-2013 oraz publikacji Rewitalizacja miast polskich – diagnoza pod red. Zygmunta Ziobrowskiego i
Wojciecha Jarczewskiego18.
Na podstawie ww. źródeł ustalono następującą listę kryteriów i wskaźników zjawisk
negatywnych:
Tabela 9. Wykaz kryteriów i wskaźników negatywnych zjawisk zastosowanych do wyznaczania
granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Kryteria

Opis wskaźników

Źródło danych

Wysoki poziom
ubóstwa

Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej
na 1000 mieszkańców.

Wysoki poziom
długotrwałego
bezrobocia

Udział liczby osób bezrobotnych poszukujących pracy
przez co najmniej 12 miesięcy w okresie 24 miesięcy,
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wśród
osób w wieku produkcyjnym.
Liczba przestępstw i wykroczeń stwierdzonych,
nieobejmujących zdarzeń drogowych oraz przestępstw
gospodarczych z uwzględnieniem czynów karalnych
osób nieletnich tj. do 17 roku życia na 1000
mieszkańców.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Powiatowy Urząd Pracy

Sfera społeczna
Kryteria podstawowe

Wysoki poziom
przestępczości
i wykroczeń

Powiatowa Komenda
Policji w Strzelcach
Krajeńskich

Kryteria fakultatywne
Wysoki udział lokali
socjalnych
i komunalnych
Wysoki
udział
sprawców przestępstw
i wykroczeń
wśród
mieszkańców
Wysoki
poziom
niepełnosprawności

Niski poziom edukacji

Niski poziom kapitału
społecznego 1: niski
poziom
aktywności
obywatelskiej
Niski poziom kapitału
społecznego 2: niski
poziom
aktywności
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Liczba lokali socjalnych i komunalnych w przeliczeniu na
1000 mieszkańców.

Urząd Miejski
w Strzelcach Krajeńskich

Liczba
sprawców
przestępstw
i
wykroczeń
stwierdzonych, nieobejmujących zdarzeń drogowych
oraz przestępstw gospodarczych z uwzględnieniem
czynów karalnych osób nieletnich tj. do 17 roku życia,
wg miejsca zamieszkania na 1000 osób.
Liczba osób niepełnosprawnych korzystających ze
wsparcia
Miejsko-Gminnego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej – liczba osób, które mają orzeczenie o
niepełnosprawności i w związku z tym, korzystają z
przysługującego im wsparcia – na 1000 mieszkańców.
Liczba roczników, w których liczba uczniów szkół
podstawowych osiągających wyniki z egzaminu po
szóstej klasie poniżej średniej dla gminy na 100 uczniów
w ciągu ostatnich trzech lat.

Powiatowa Komenda
Policji w Strzelcach
Krajeńskich

Frekwencja wyborcza – udział (%) osób uprawnionych
do głosowania w wyborach samorządowych w 2014
roku.
Liczba zarejestrowanych organizacji społecznych na 1000
mieszkańców.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej

Publiczne Szkoły
Podstawowe w:
Strzelcach Krajeńskich,
Bobrówku, Tucznie,
Ogardach,
Wielisławicach
Państwowa Komisja
Wyborcza

Krajowy Rejestr Sądowy

Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, red. Z. Ziobrowski i W. Jarczewski, IRM, Kraków 2010.
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społecznej
Wysoki
uzależnień

poziom

Liczba osób, które podjęły terapię przeciw uzależnieniu
od alkoholu na 1000 mieszkańców.

Ośrodek terapeutyczny
„Szansa”

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w
przeliczeniu na 100 mieszkańców.

Urząd Miejski
w Strzelcach Krajeńskich

Liczba usług charakterystycznych dla obszarów
zdegradowanych, np. pożyczki krótkoterminowe
(„chwilówki”), lombardy, lumpeksy w przeliczeniu na
1000 mieszkańców.

Urząd Miejski
w Strzelcach Krajeńskich

Sfera gospodarcza
Kryterium podstawowe
Niski
prowadzenia
aktywności
gospodarczej

poziom

Kryterium fakultatywne
Występowanie
usług
charakterystycznych dla
obszarów
zdegradowanych

Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Kryteria podstawowe
Wysoki
udział
budynków z lokalami
socjalnymi
i komunalnymi

Udział budynków z lokalami socjalnymi i komunalnymi
wśród wszystkich budynków mieszkalnych

Urząd Miejski
w Strzelcach Krajeńskich

Wysoki
udział
budynków
objętych
ochroną
konserwatorską

Udział budynków mieszkalnych wpisanych do ewidencji i
rejestru
zabytków
Lubuskiego
Wojewódzkiego
konserwatora zabytków wśród wszystkich budynków
mieszkalnych.

Urząd Miejski
w Strzelcach Krajeńskich

Kryterium fakultatywne
Gęstość zaludnienia

Liczba ludności na 1 km

2

Urząd Miejski
w Strzelcach Krajeńskich

Sfera techniczna
Kryterium podstawowe
Niski poziom wartości
zasobu
mieszkaniowego

Udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed
1990 r. wśród wszystkich budynków mieszkalnych

Urząd Miejski
w Strzelcach Krajeńskich

Udział (%) lokali socjalnych i komunalnych, w których
brak jest instalacji sanitarnej (łazienki lub WC) wśród
wszystkich lokali socjalnych i komunalnych

Urząd Miejski
w Strzelcach
Krajeńskich, PGK s. z o.o.

Udział (%) lokali socjalnych i komunalnych, w których
występuje ogrzewanie indywidualne – piece wśród
wszystkich lokali socjalnych i komunalnych

Urząd Miejski
w Strzelcach
Krajeńskich, PGK s. z o.o.

Kryterium fakultatywne
Wysoki udział lokali
komunalnych
i socjalnych
bez instalacji sanitarnej
Wysoki udział lokali
socjalnych
i komunalnych
z ogrzewaniem
indywidualnym (piece)

Wykorzystane do opisu dane pochodzą z roku 2015. Zakres czasowy analizy niskiego poziomu
edukacji dotyczy lat 2013-2015. Za wartości referencyjne wskaźników przyjęto ich średnie wartości
dla gminy Strzelce Krajeńskie. O zjawiskach negatywnych świadczą negatywne odchylenia (powyżej
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lub poniżej) od tych wartości zależnie od rodzaju wskaźnika. Dane niezbędne do oszacowania
wartości wskaźników wybranych zjawisk pochodzą z zasobów:
–
–
–
–
–
–
–
–

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich,
Powiatowego Urzędu Pracy,
Powiatowej Komendy Policji,
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Ośrodka Terapeutycznego „Szansa” w Gorzowie Wlkp.,
Państwowej Komisji Wyborczej,
Krajowego Rejestru Sądowego,
badań własnych.

3.2. Charakterystyka obszaru zdegradowanego
Zgodnie z przyjętymi powyżej założeniami za obszary zdegradowane uznano te, w których występuje
stan kryzysowy, tzn. kumulacja negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz w dwóch innych
sferach spośród gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Jego cechą szczególną jest
nawarstwianie problemów i wzajemne powiązania, prowadzące do umacniania i pogłębiania stanu
kryzysowego. Przeprowadzone analizy pozwalają na stwierdzenie, że nagromadzenie
niekorzystnych zjawisk, a tym samym występowanie stanu kryzysowego w gminie Strzelce
Krajeńskie, ma miejsce w czterech obszarach problemowych. W obszarach nr 5 i nr 7 odnotowano
kumulację negatywnych stanów w sferach: (1) społecznej, (2) przestrzenno-funkcjonalnej i (3)
technicznej. Natomiast w obszarach nr 12 i nr 13 niekorzystne zjawiska koncentrują się w sferze (1)
społecznej, (2) gospodarczej i (3) technicznej. Poniższa tabela obrazuje występowanie negatywnych
zjawisk w poszczególnych obszarach problemowych oraz liczbę wskaźników, co do których
stwierdzono negatywne odchylenia od wartości dla gminy.
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Tabela 10. Zestawienie obszarów problemowych wykazujących występowanie zjawisk kryzysowych
w podziale na sfery
Obszary
problemowe

Sfera
społeczna

Sfera
gospodarcza

Sfera
przestrzennofunkcjonalna

Sfera
techniczna

3/10
1/10
5/10
7/10
8/10
7/10
8/10
5/1
1/10
4/10
4/10
6/10
6/10
5/10
5/10

1/2
0/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
0/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

1/3
1/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
2/3
1/3
0/3
1/3
0/3
0/3
0/3

0/3
1/3
1/3
1/3
3/3
1/3
3/3
2/3
1/3
3/3
3/3
2/3
3/3
1/3
3/3

Obszar nr 1
Obszar nr 2
Obszar nr 3
Obszar nr 4
Obszar nr 5
Obszar nr 6
Obszar nr 7
Obszar nr 8
Obszar nr 9
Obszar nr 10
Obszar nr 11
Obszar nr 12
Obszar nr 13
Obszar nr 14
Obszar nr 15

Razem liczba
wskaźników
zjawisk
negatywnych
5/18
3/18
10/18
12/18
15/18
12/18
15/18
11/18
4/18
9/18
8/18
10/18
10/18
7/18
9/18

Źródło: opracowanie własne
Na podstawie przeprowadzonych analiz do obszaru zdegradowanego zaliczono następujące
obszary problemowe:





obszar nr 5
obszar nr 7
obszar nr 12
obszar nr 13.

Teren gminy spełniający warunki wyznaczone w diagnozie obszarom zdegradowanym składa się z
części miejskiej i wiejskiej. Jego powierzchnia stanowi 26,37% powierzchni gminy, a ludność go
zamieszkująca to 26,94% wszystkich jej mieszkańców. Poniżej znajduje się opis obszaru spełniającego
kryteria wyznaczania obszarów zdegradowanych (tabela nr 10).
Tabela 11. Charakterystyka obszaru zdegradowanego w gminie Strzelce Krajeńskie
Cecha
Terytorium

Powierzchnia
Udział w powierzchni gminy
Liczba ludności
Udział w liczbie ludności gminy

Wartość
Część miejska – ulice: Forteczna-Północna, Forteczna-Zachodnia, Nowa
Brama, Okrężna, Północna, Strzelecka, Zachodnia, Brygady Saperów,
Cicha, Forteczna-Południowa, Krótka, Ks. Jerzego Popiełuszki, Ludowa,
Południowa, Rynek
Część wiejska – sołectwa: Gilów, Ogardy, Tuczno, Tuczenko, Lipie Góry,
Lubicz, Pielice, Strzelce Klasztorne, Czyżewo, Małe Osiedle
8407,46 ha
26,37%
4614
26,94%

Źródło: opracowanie własne
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Zjawiska negatywne w sferze społecznej
W obszarze zdegradowanym zauważono występowanie negatywnych zjawisk społecznych
związanych z czterema kryteriami podstawowymi: wysoki poziom ubóstwa, wysoki poziom
bezrobocia długotrwałego, wysoki poziom przestępczości i wykroczeń (tabela nr 11) oraz siedmioma
kryteriami fakultatywnymi: wysoki udział lokali komunalnych i socjalnych, wysoki udział sprawców
przestępstw i wykroczeń wśród mieszkańców, wysoki poziom niepełnosprawności, niski kapitał
społeczny związany z aktywnością obywatelską (1) i społeczną (2), oraz wysoki poziom uzależnień
(tabela nr 12).
Obszary, w których odnotowano występowanie zjawisk negatywnych w sferze społecznej
zaznaczono w poniższych tabelach kolorem niebieskim.
Tabela 12. Wyniki analiz wskaźników w sferze społecznej – kryteria podstawowe
Kryteria podstawowe
Obszar

Wysoki poziom
ubóstwa

Gmina
Obszar nr 1
Obszar nr 2
Obszar nr 3
Obszar nr 4
Obszar nr 5
Obszar nr 6
Obszar nr 7
Obszar nr 8
Obszar nr 9
Obszar nr 10
Obszar nr 11
Obszar nr 12
Obszar nr 13
Obszar nr 14
Obszar nr 15

112
43
24
28
145
95
64
151
131
61
179
191
294
208
202
185
Liczba osób
korzystających
z zasiłków
z pomocy
społecznej
na 1000
mieszkańców

Skrócony opis
wskaźników

Wysoki poziom
bezrobocia
długotrwałego
4,28
1,7
1,38
6,36
4,67
5,51
4,44
4,31
3,64
2,64
5,40
6,14
7,56
5,08
6,53
4,93
Udział długotrwale
bezrobotnych
wśród osób
w wieku
produkcyjnym (%)

Źródło: opracowanie własne
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Wysoki poziom
przestępczości
i wykroczeń
52
65
27
62
153
135
92
41
88
45
25
25
19
17
23
10
Liczba przestępstw
i wykroczeń
na 1000
mieszkańców

Tabela 13. Wyniki analiz wskaźników w sferze społecznej – kryteria fakultatywne
Kryteria fakultatywne
Obszary
problemowe

Gmina
Obszar nr 1
Obszar nr 2
Obszar nr 3
Obszar nr 4
Obszar nr 5
Obszar nr 6
Obszar nr 7
Obszar nr 8
Obszar nr 9
Obszar nr 10
Obszar nr 11
Obszar nr 12
Obszar nr 13
Obszar nr 14
Obszar nr 15

Skrócony opis
wskaźnika

Wysoki udział lokali
komunalnych
i socjalnych
38
15
2
45
71
95
106
115
58
10
6
18
29
10
22
15
Liczba lokali
socjalnych
i komunalnych
na 1000
mieszkańców

Wysoki udział
sprawców
przestępstw
i wykroczeń wśród
mieszkańców
19
16
5
42
28
28
23
42
16
21
16
17
9
21
21
14
Liczba sprawców
przestępstw
i wykroczeń na 1000
mieszkańców

Wysoki poziom
niepełnosprawności
50
22
11
11
50
78
39
67
53
26
65
77
108
94
82
81
Liczba osób
niepełnosprawnych
na 1000
mieszkańców

Niski poziom
wyników
z egzaminów
szóstoklasistów
1
2
0
1
2
2
2
2
1
1
0
0
1
2
1
2
Liczba roczników,
w których wyniki
z egzaminów
szóstoklasistów były
niższe od średniej
w gminie w ciągu
ostatnich trzech lat
(2015, 2014, 2013)

Źródło: opracowanie własne
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Niski poziom
kapitału
społecznego 1: niska
frekwencja
wyborcza
47,3
45,81
Brak danych
Brak danych
50,66
45,81
41,01
Brak danych
50,66
Brak danych
48,55
53,37
43,78
48,17
41,01
43,69
Frekwencja w
wyborach
samorządowych
2014 (udział głosów
oddanych wśród
uprawnionych do
głosowania w %)

Niski poziom
kapitału
społecznego 2: niski
poziom aktywności
obywatelskiej
3
3
4
2
6
0
1
2
5
4
3
2
2
3
3
3
Liczba
zarejestrowanych
organizacji
społecznych na 1000
mieszkańców

Wysoki poziom
uzależnień
2,7
2,2
3,1
3,1
3,1
0
1
5,5
2,8
2,6
0
2,4
3,1
6,9
1,9
2,6
Liczba osób, które
w 2015 r. podjęły
terapię przeciw
uzależnieniu
od alkoholu na 1000
mieszkańców

W obszarze zdegradowanym występują problemy związane z ubóstwem i długotrwałym
bezrobociem. Zjawisko to obrazuje udział mieszkańców objętych pomocą społeczną. Najwyższe
wartości dla wskaźnika wysokiego poziomu ubóstwa odnotowano na terenach wiejskich, w obszarach
nr 12 nr 13. W obszarach tych na tysiąc mieszkańców z pomocy GMOPS korzysta odpowiednio 294 i
208 osób, podczas gdy wartość wskaźnika dla gminy to 112 osób. W mieście pod tym względem
niekorzystnie wyróżnił się obszar nr 7, w którym na tysiąc mieszkańców przypada 151 podopiecznych
GMOPS. Pod względem poziomu bezrobocia najbardziej niekorzystne wartości wskaźnika wykazuje
obszar wiejski nr 12, w którym udział osób długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku
produkcyjnym wyniósł 7,56%.
Trudną sytuację obszaru zdegradowanego, wynikającą z nawarstwiających się i silnie
powiązanych zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, potęgują szczególnie wysoka liczba lokali
komunalnych oraz wysoki poziom niepełnosprawności, niski poziom wyników szkolnych, niski poziom
kapitału społecznego. Są to wskaźniki występujące w powiązaniu, wzajemnie umacniające się
skutkujące biernością społeczną, uzależnieniem od instytucji opieki społecznej, bezradnością w sferze
wychowania. Obszary nr 5 i nr 7 wykazują szczególnie wysoki udział lokali socjalnych i komunalnych
na tysiąc mieszkańców (wartość tego wskaźnika w obszarze nr 7 wyniosła 115 i była trzykrotnie
wyższa niż wartość dla gminy (38) oraz wysoki poziom niepełnosprawności, stanowiący istotną
barierę w dostępie do różnych sfer życia społecznego. To ważny czynnik dający podstawy do opisu
wydzielonego terenu jako szczególnie obciążonego wykluczeniem i zagrożeniem wykluczeniem
społecznym. Ponadto w ciągu ostatnich trzech lat (2015, 2014, 2013) uczniowie z obszarów nr 5 nr 7
najczęściej uzyskiwali wyniki niższe od średniego poziomu w gminie. Dane te dodatkowo
poświadczają fakt trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-zabezpieczających gospodarstw
domowych wskazując jednocześnie na występowanie nieprawidłowości w wypełnianiu funkcji
wychowawczych oraz niski poziom aspiracji edukacyjnych dzieci i młodzieży. Część miejska obszaru
zdegradowanego odznacza się niskim poziomem kapitału społecznego. W 2014 roku w wyborach
samorządowych wzięło udział 45,81% mieszkańców (obszar nr 5), podczas gdy średnia dla gminy
wyniosła 47,3%. Negatywnie kształtuje się także aktywność społeczna mieszkańców – w maju 2016
roku w tej części obszaru zdegradowanego nie była zarejestrowana żadna organizacja społeczna. Na
szczególną uwagę zasługuje problem uzależnień. W obszarze nr 7 odnotowano najwyższą wartość
wskaźnika poziomu uzależnień w gminie (liczba osób korzystających z terapii przeciw uzależnieniom
na tysiąc mieszkańców). Wyniósł on 5,5 podczas gdy w gminie wartość ta kształtuje się na dwukrotnie
niższym poziomie 2,7.
W porównaniu do całości terytorium miasta i gminy obszar zdegradowany wyróżnia się
niekorzystnie również z uwagi na wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa. Odnotowano go
jednak wyłącznie w jego części miejskiej. Największą liczbę przestępstw i wykroczeń w obszarze
zdegradowanym w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców wykazał obszar nr 5 (135).
Analiza wskaźników kryteriów fakultatywnych wskazuje potrzebę wyróżnienia obszarów
problemowych położonych w miejskiej części obszaru zdegradowanego. Zauważalne jest w nich
największe natężenie występowania niekorzystnych zjawisk społecznych, dotyczące sześciu spośród
siedmiu zjawisk dodatkowych. Wartości wskaźników kryteriów fakultatywnych w obszarze nr 5
wskazują na występowanie zagrożenia ubóstwem.

28

Zjawiska negatywne w sferze gospodarczej
Wyniki analizy zjawisk negatywnych w sferze gospodarczej potwierdzają występowanie stałych
trendów gospodarczych na terenach wsi i małych miast w Polsce. W obszarach wiejskich poziom
aktywności gospodarczej jest niższy niż w mieście z uwagi na dominację funkcji mieszkaniowej i niski
poziom zaludnienia. Natomiast dla miast, szczególnie ich części centralnych charakterystyczna jest
koncentracja różnego rodzaju zakładów handlowych, usługowych i produkcyjnych. Takie skupienie
przedsięwzięć gospodarczych podwyższa wskaźniki rozwoju centrów miast. Nie świadczy jednak o
wysokiej kondycji lokalnych biznesów. W prowadzonej diagnozie na występowanie zjawisk
kryzysowych w sferze gospodarczej wskazują niski poziom prowadzenia aktywności gospodarczej
(kryterium podstawowe) poniżej średniej wartości wskaźnika tego kryterium dla gminy oraz wysoka
liczba form działalności charakterystycznej dla obszarów zdegradowanych, jak działalność
lombardów, krótkoterminowe pożyczki udzielane bez poręczeń (tzw. „chwilówki”), sklepy z używaną
odzieżą i in. towarami.
Zgromadzone dane świadczą o szczególnych cechach śródmiejskiej przedsiębiorczości
obszaru zdegradowanego. W obszarach nr 5 i nr 7 występuje najwięcej podmiotów, które kierują
swoją ofertę przede wszystkim do osób ubogich. Należą do nich lombardy, tzw. „chwilówki” i
lumpeksy (tabela nr 13). Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminie Strzelce
Krajeńskie w przeliczeniu na stu mieszkańców wyniosła 5,1. Wartość wskaźnika niższą od wartości w
gminie zarejestrowano w obszarze nr 12 i nr 13.
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Tabela 14. Wyniki analiz wskaźników zjawisk kryzysowych w sferze gospodarczej – kryterium
podstawowe i kryterium fakultatywne
Kryterium podstawowe
Obszary
problemowe

Gmina
Obszar nr 1
Obszar nr 2
Obszar nr 3
Obszar nr 4
Obszar nr 5
Obszar nr 6
Obszar nr 7
Obszar nr 8
Obszar nr 9
Obszar nr 10
Obszar nr 11
Obszar nr 12
Obszar nr 13
Obszar nr 14
Obszar nr 15
Skrócony opis
wskaźników

Niski poziom
prowadzenia
aktywności
gospodarczej
5,1
5,8
6,0
2,3
10,3
6,2
5,4
7,6
5,8
8,5
3,5
2,8
2,5
3,3
4,2
4,0
Liczba podmiotów
gospodarczych na 100
mieszkańców w 2016 r.

Kryterium fakultatywne
Występowanie form
aktywności
gospodarczej
charakterystycznych
dla obszarów
zdegradowanych
0,9
1,5
0
0
0
2,8
2,9
2,8
2,8
0,9
0
0
0
0
0
0
Występowanie
podmiotów
gospodarczych
charakterystycznych
dla obszarów
zdegradowanych, takich
jak lombardy,
„chwilówki”, sklepy z
używaną odzieżą i in.
towarami

Źródło: opracowanie własne
Ponadto analiza podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w śródmieściu wskazała na ich niski
potencjał inwestycyjny i rozwojowy. Są to na ogół przedsiębiorstwa jednoosobowe, posiadające
swoje siedziby w mieszkaniach właścicieli, którzy świadczą usługi na miejscu u klienta (np. fryzjer,
kosmetyczka). Ważną cechą śródmiejskiej przedsiębiorczości jest także krótki okres jej prowadzenia.
W skali roku zauważalna jest wysoka liczba podmiotów nowych oraz zamykanych lub zawieszanych.
Dowodzi to dodatkowo niskiego potencjału gospodarczego śródmieścia w Strzelcach Krajeńskich.

Zjawiska negatywne w sferze przestrzenno-funkcjonalnej
Do opisu zjawisk niekorzystnych w sferze przestrzenno-funkcjonalnej w gminie Strzelce Krajeńskie
zastosowano dwa kryteria podstawowe: wysoki udział budynków z lokalami socjalnymi i
komunalnymi oraz wysoki udział budynków objętych ochroną konserwatorską i jedno kryterium
fakultatywne: gęstość zaludnienia. Obszary negatywnie przekraczające średnią dla gminy znajdują się
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w mieście. Na wsi nie odnotowano niekorzystnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej. W
dwóch obszarach miejskiej części obszaru zdegradowanego zanotowano negatywne odchylenia od
wartości dla gminy w przypadku wszystkich z zastosowanych kryteriów. Najwyższe wartości
kryterium dotyczącego udziału budynków z lokalami socjalnymi i komunalnymi przyjmują wskaźniki z
obszaru nr 7 (26%) i nr 5 (20%). Podobnie jest z wysokim odsetkiem budynków mieszkalnych objętych
ochroną konserwatorską. Tutaj również obszary nr 5 (31,13%) i nr 7 (28,17%) osiągają wysokie
poziomy wskazań. Obydwa z wymienionych obszarów charakteryzują się dodatkowo gęstością
zaludnienia przekraczającą średnią wartość wskaźnika w gminie kilkadziesiąt krotnie, co wzmacnia
natężenie zjawisk kryzysowych w każdej z pozostałych badanych sfer (tabela nr 14).
Tabela 15. Wyniki analiz wskaźników zjawisk kryzysowych w sferze przestrzenno-funkcjonalnej –
kryteria podstawowe i fakultatywne
Kryteria podstawowe
Obszary
problemowe

Gmina
Obszar nr 1
Obszar nr 2
Obszar nr 3
Obszar nr 4
Obszar nr 5
Obszar nr 6
Obszar nr 7
Obszar nr 8
Obszar nr 9
Obszar nr 10
Obszar nr 11
Obszar nr 12
Obszar nr 13
Obszar nr 14
Obszar nr 15
Skrócony opis
wskaźników

Wysoki udział
budynków
z lokalami
socjalnymi
i komunalnymi
4
3
1
46
7
25
25
26
20
2
1
4
6
1
1
2
Udział budynków
z lokalami
socjalnymi
i komunalnymi
wśród wszystkich
budynków
mieszkalnych (%)

Wysoki udział
budynków objętych
ochroną
konserwatorską
5,4
1,97
0
30,77
8,37
31,13
11,84
28,18
13,04
5,76
6,44
5,24
4,34
2,94
3,09
4,15
Udział budynków
mieszkalnych
znajdujących się
w ewidencji
Lubuskiego
Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków wśród
wszystkich
budynków
mieszkalnych (%)

Kryterium
fakultatywne

Gęstość zaludnienia

54
2200
4200
8790
600
3174
13500
8780
2200
580
10
30
30
30
20
20
Liczba ludności
na 1 km2

Źródło: opracowanie własne

Zjawiska negatywne w sferze technicznej
Obszar zdegradowany charakteryzuje się również problemami sfery technicznej. Dotyczą one niskiej
wartości zasobu mieszkaniowego (część miejska terenu zdegradowanego to obszar mocno
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zurbanizowany, w którym zdecydowaną część budynków wybudowano przed rokiem ‘90.) oraz
udziału budynków wymagających remontu w wyniku podstawowych braków infrastrukturalnych, jak
dostęp do mediów (wodociąg, WC, co, termoizolacja). Zapóźnienie sfery technicznej wykazują
wszystkie z obszarów wchodzących w skład obszaru zdegradowanego. W obszarze nr 12 występuje
niższy niż przeciętnie w gminie udział lokali komunalnych i socjalnych bez instalacji sanitarnej (tabela
nr 15).
Tabela 16. Wyniki analiz wskaźników zjawisk kryzysowych w sferze technicznej – kryterium
podstawowe i kryteria fakultatywne
Kryterium podstawowe
Obszary
problemowe

Gmina
Obszar nr 1
Obszar nr 2
Obszar nr 3
Obszar nr 4
Obszar nr 5
Obszar nr 6
Obszar nr 7
Obszar nr 8
Obszar nr 9
Obszar nr 10
Obszar nr 11
Obszar nr 12
Obszar nr 13
Obszar nr 14
Obszar nr 15

Niski poziom wartości
zasobu mieszkaniowego
87,34
58,56
95,71
100
89,01
87,73
88,15
88,18
88,04
54,47
90,44
92,01
98,85
94,54
86,30
89,11
Udział budynków
mieszkalnych
wybudowanych
przed 1990 r.
wśród wszystkich
budynków mieszkalnych

Kryteria fakultatywne
Wysoki udział lokali
Wysoki udział lokali
socjalnych
komunalnych
i komunalnych
i socjalnych bez instalacji
z ogrzewaniem
sanitarnej
indywidualnym (piece)
9
63
5,00
25,00
0
33,33
0
17,24
2,94
55,88
19,61
90,20
1,83
11,93
10,48
69,35
0
66,13
0
91,67
14,29
100,00
21,74
82,63
2,70
97,30
25,00
100,00
4,30
23,00
33,33
94,44
Udział (%) lokali
Udział (%) lokali
socjalnych i komunalnych socjalnych i komunalnych
bez instalacji sanitarnej
ogrzewanych
(bez łazienki lub wc)
indywidualnie (własne
wśród wszystkich lokali
piece) wśród wszystkich
socjalnych i komunalnych
lokali socjalnych
i komunalnych

Źródło: opracowanie własne
Najniższy poziom wartości zasobu mieszkaniowego, wśród obszarów uznanych za zaniedbane pod
względem technicznym, odnotowano na wsi w obszarach nr 12 (98,85%) i nr 13 (94,54). Lokale bez
instalacji sanitarnych mają największy udział w obszarach nr 13 (25%) i nr 5 (20%), natomiast piece
służą za źródło ciepła najczęściej w obszarach nr 13 (100%) i nr 12 (97%).
Na podstawie analiz pierwszego etapu diagnozy stwierdzono, że zasadniczym problemem obszaru
zdegradowanego jest splatanie się czynników społecznych (ubóstwo, uzależnienia, niski poziom
aspiracji edukacyjnych, niski poziom kapitału społecznego), gospodarczych (słabość lokalnych
biznesów), technicznych (zły stan zasobu mieszkaniowego gminy) oraz przestrzennofunkcjonalnych (wysoki udział budynków z lokalami socjalnymi i komunalnymi). Sytuację umacnia
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wysoki poziom gęstości zaludnienia w części miejskiej obszaru zdegradowanego prowadząc do
objęcia stanem kryzysowym znacznej liczby ludności.

3.3. Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji
Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się
szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym (…) z uwagi na istotne znaczenie dla
rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację19. Ważną przesłanką przemawiającą za
wydzieleniem części obszaru zdegradowanego w celu utworzenia obszaru rewitalizacji jest jego udział
w powierzchni gminy Strzelce Krajeńskie. Zgodnie z Wytycznymi (rozdz. 3 pkt. 4) nie powinien on
przekraczać 20% całkowitej powierzchni gminy, a cały obszar rewitalizacji nie powinien liczyć więcej
niż 30% wszystkich jej mieszkańców. Udział obszaru spełniającego kryteria degradacji w gminie
Strzelce Krajeńskie wynosi 26,37% i przekracza limit wskazany w Wytycznych. Udział mieszkańców w
ogólnej liczbie mieszkańców gminy to 26,94%.
Na podstawie analizy niekorzystnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej
przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej oraz planów rozwojowych gminy za zasadne uznano
wydzielenie z obszaru zdegradowanego jego części i utworzenie obszaru rewitalizacji w obrębie
obszaru problemowego nr 5 i nr 7. Za podjęciem takiej decyzji przemawiają następujące argumenty:
1. Na wskazanym terenie zdiagnozowano występowanie zjawisk kryzysowych, powstałych w
wyniku kumulacji niekorzystnych trendów w sferze społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej i
technicznej. Obszar ten spełnia zatem wymogi formalne dla obszarów rewitalizacji. Warto
podkreślić, że w obu rekomendowanych obszarach problemowych wykazano występowanie
negatywnych zjawisk w ośmiu na dziesięć możliwych kryteriach (podstawowych i
fakultatywnych) w sferze społecznej oraz we wszystkich kryteriach w sferze przestrzennofunkcjonalnej oraz technicznej (łącznie 15 na 18 wskaźników).
2. Część obszaru wskazanego do rewitalizacji znajduje się w śródmieściu Strzelec Krajeńskich,
które z uwagi na nagromadzenie różnych potencjałów (zabytki, instytucje) jest kluczowe z
perspektywy rozwoju miasta i z którym lokalne władze wiążą plany rozwojowe, zawarte w
dokumentach strategicznych.
3. Koncentracja ludności w części obszaru zdegradowanego rekomendowanej do rewitalizacji
znacznie przekracza gęstość zaludnienia na pozostałym jego obszarze i wynosi 4673 osoby na
km2. Oznacza to, że prowadzenie działań rewitalizacyjnych na stosunkowo niewielkiej części
terenu gminy pozwoli na objęcie nimi względnie dużej liczby mieszkańców i umożliwi
realizację zasady koncentracji, wskazanej w Wytycznych.
4. Umiejscowienie obszaru rewitalizacji w obrębie miasta umożliwi wykorzystanie w działaniach
rewitalizacyjnych potencjału w postaci instytucji publicznych znajdujących się na wskazanym
terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie.
W wyniku powyższych obszar priorytetowej rewitalizacji obejmuje teren dwóch z miejskich
obszarów problemowych o numerach 5 i 7. Stanowi 0,14% powierzchni gminy i liczy 12,57%
wszystkich jej mieszkańców (tabela nr 16). Jest to obszar centrum miasta, który poprzez dużą
gęstość zaludnienia wykazuje szczególną koncentrację wzajemnie umacniających się problemów
19

Wytyczne w zakresie programów rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, s. 7.
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społecznych, przy jednoczesnym współwystępowaniu potencjałów możliwych do wykorzystania w
procesie rewitalizacji.
W poniższej tabeli zaprezentowano opis obszaru rewitalizacji w odniesieniu do głównych
cech związanych z wielkością i liczbą mieszkańców, pełnionych funkcji oraz występujących w jego
obszarze potencjałów (instytucje i organizacje, infrastruktura użyteczności publicznej).
Tabela 17. Charakterystyka obszaru rewitalizacji w gminie Strzelce Krajeńskie
Obszary nr 5 i nr 7
Terytorium:

Powierzchnia (ha):

Ulice: Forteczna-Północna, Forteczna-Zachodnia, Nowa Brama, Okrężna, Północna,
Strzelecka, Zachodnia, Brygady Saperów, Cicha, Forteczna-Południowa, Krótka, Ks.
Jerzego Popiełuszki, Ludowa, Południowa, Rynek
46,16 ha

Udział w powierzchni
gminy:
Liczba mieszkańców:

0,14%

Udział w liczbie ludności
gminy
Funkcja
i charakterystyka
obszaru:
Instytucje publiczne:

12,57%

Infrastruktura
użyteczności publicznej:

Organizacje
pozarządowe:

Przedsiębiorstwa
społeczne:

2157

Obszar z przewagą zabudowy śródmiejskiej zawierający funkcję mieszkaniowousługową. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i kilkurodzinna, usługowa.
Teren objęty ochrona konserwatorską.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich (klasy I-III)
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Przedszkole Samorządowe nr 1
Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Krajeńskich
Notariusz
Kort tenisowy
Tereny zielone wokół zabytkowych murów (częściowo dostępne) oraz Planty
Sala gimnastyczna przy poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Ścieżka rekreacyjna wokół jeziora Klasztorne Górne (fragment) oraz tereny
rekreacyjne nad jeziorem,
Siłownia zewnętrzna, boiska do plażowej piłki siatkowej
Zabytkowe mury z Basztą Więzienną
Sklep wielko powierzchniowy
Elementy małej architektury przy jeziorze Górnym
Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy
Kompleks Boisk „Orlik – Moje Boisko 2012”
Zabytkowe mury
Stowarzyszenie Walki z Kalectwem
Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”
Stowarzyszenie FSD Sport Strzelce Krajeńskie
UKS Jedynka
Brak

Źródło: opracowanie własne
Usytuowanie przestrzenne obszaru rewitalizacji w strukturze tkanki miejskiej Strzelec Krajeńskich
obrazuje poniższa mapa. Obszar rewitalizacji zaznaczono w kolorem czerwonym.
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Rysunek 1. Mapa obszaru rewitalizacji

3.4. Zjawiska kryzysowe i potrzeby w obszarze rewitalizacji
W obszarze rewitalizacji zanotowano ostatecznie występowanie negatywnych zjawisk w ośmiu na
dziesięć możliwych kryteriach (podstawowych i fakultatywnych) w sferze społecznej oraz we
wszystkich kryteriach w sferze przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej (łącznie 15 na 18
wskaźników). Charakterystyka niekorzystnych zjawisk powodujących występowanie stanu
kryzysowego w obszarze rekomendowanym do rewitalizacji znajduje się w poniższej tabeli. Wskazują
one na kumulację problemów społecznych związanych z wysokimi wskaźnikami ubóstwa,
długotrwałego bezrobocia, przestępczości i wykroczeń, niepełnosprawności, występowania usług
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charakterystycznych dla obszarów zdegradowanych, umacnianych dodatkowo poprzez niekorzystne
zjawiska związane z degradacją zasobu mieszkaniowego gminy.
Tabela 18. Wartości wskaźników zjawisk negatywnych w obszarze rewitalizacji w Strzelcach
Krajeńskich w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej
Kryterium

Wartości wskaźników
W obszarze
W gminie
rewitalizacji

Opis wskaźników

Sfera społeczna
Wysoki poziom ubóstwa
Wysoki poziom długotrwałego
bezrobocia
Wysoki poziom przestępczości
i wykroczeń
Wysoki udział lokali socjalnych
i komunalnych
Wysoki udział sprawców
przestępstw i wykroczeń
wśród mieszkańców
Wysoki poziom
niepełnosprawności
Niski poziom edukacji
Niski poziom kapitału
społecznego
Wysoki poziom uzależnień

Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy
społecznej na 1000 mieszkańców
Udział liczby osób długotrwale bezrobotnych
wśród osób w wieku produkcyjnym
Liczba przestępstw i wykroczeń stwierdzonych na
1000 mieszkańców
Liczba lokali socjalnych i komunalnych w
przeliczeniu na 1000 mieszkańców
Liczba sprawców przestępstw i wykroczeń
stwierdzonych na 1000 mieszkańców
Liczba osób niepełnosprawnych korzystających ze
wsparcia MGOPS na 1000 mieszkańców
Liczba lat, w których udział uczniów szkół
podstawowych osiągających wyniki z egzaminu po
szóstej klasie poniżej średniej dla gminy
Liczba zarejestrowanych organizacji społecznych
na 1000 mieszkańców
Liczba osób, które podjęły terapię przeciw
uzależnieniu od alkoholu na 1000 mieszkańców.

112

123

4,28

4,95

52

88

38

102

19

35

50

73

1

2

3

1

2,7

2,78

5,1

6,96

0,9

2,8

4

24,09

5,4

29,9

54

4673

87,34

87,96

9

15,00

63

78,18

Sfera gospodarcza
Niski poziom prowadzenia
aktywności gospodarczej

Liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w przeliczeniu na 100
mieszkańców
Liczba usług charakterystycznych dla obszarów
zdegradowanych, np. („chwilówki”), lombardy,
lumpeksy na 1000 mieszkańców

Występowanie usług
charakterystycznych dla
obszarów zdegradowanych
Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Wysoki udział budynków z
Udział budynków z lokalami socjalnymi wśród
lokalami socjalnymi
wszystkich budynków mieszkalnych (%)
Udział budynków mieszkalnych wpisanych do
Wysoki udział budynków
ewidencji zabytków Lubuskiego Wojewódzkiego
objętych ochroną
Konserwatora Zabytków wśród wszystkich
konserwatorską
budynków mieszkalnych (%)
2
Gęstość zaludnienia
Liczba osób na 1 km
Sfera techniczna
Niski poziom wartości zasobu
Udział budynków mieszkalnych wybudowanych
mieszkaniowego
przed 1990 r. wśród wszystkich budynków (%)
Udział lokali socjalnych i komunalnych, w których
Wysoki udział lokali
brak jest instalacji sanitarne (łazienki lub wc)
komunalnych i socjalnych bez
wśród wszystkich lokali socjalnych i komunalnych
instalacji sanitarnej
(%)
Wysoki udział lokali socjalnych Udział lokali socjalnych i komunalnych
i komunalnych z ogrzewaniem ogrzewanych indywidualnie (własne piece) wśród
indywidualnym
wszystkich lokali socjalnych i komunalnych (%)

Źródło: opracowanie własne
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W obszarze rewitalizacji przeprowadzono również pogłębioną diagnozę czynników i zjawisk
kryzysowych. W jej wyniku znaleziono trzy podstawowe zjawiska kryzysowe odnoszące się kolejno
do sfer (1) jakości życia mieszkańców, (2) wsparcia rodzin w wypełnianiu funkcji, (3) systemu usług
społecznych.
Dokumentem źródłowym dla poniższej analizy jest raport z badań: Połączą nas mury.
Diagnoza potrzeb i potencjałów mieszkańców obszaru rewitalizacji w gminie Strzelce Krajeńskie,
2016, s. 12-22 (załącznik nr 3).

Niski poziom jakości życia mieszkańców
W sferze jakości życia zanotowano szczególną koncentrację problemów z zakresu poziomu i
standardu życia, ekologii i środowiska zewnętrznego. Występujące w niej negatywne zjawiska
prowadzą do deprywacji potrzeb mieszkańców i wzmagają deficyty przestrzeni (harmonia, ład,
porządek, jakość infrastruktury i środowiska). Rdzeniem kryzysu związanego z jakością życia są
problemy społeczne prowadzące do braku środków, możliwości, chęci i potrzeb zmian w najbliższym
otoczeniu (ubóstwo, bierność społeczna, uzależnienie od pomocy społecznej, starość) oraz wzrostu
odczuwalnego zagrożenia zachowaniami patologicznymi (uzależnienia, dziedziczenie biedy). Wśród
problemów szczególnie oddziałujących na jakość życia ludności w obszarze rewitalizacji występują:
1. Niski standard życia mieszkańców dotykający szczególnie kamienic usytuowanych na ulicach
przyległych do murów miejskich. Degradacja sfery technicznej dotyczy pokrycia dachów,
klatek schodowych, infrastruktury mieszkań, korytarzy, elewacji i podwórek. Część mieszkań
jest w stanie nie dającym możliwości użytkowania. Dodatkowo braki infrastrukturalne
dotyczą złego stanu ulic i braków parkingów na osiedlach, złego rozwiązania kanalizacji
burzowej w obrębie podwórek (np. ulica Zachodnia), złego stanu budynków użyteczności
publicznej (np. szkoła podstawowa).
2. Niski poziom życia mieszkańców będący wynikiem nawarstwiających się problemów
społecznych, jak ubóstwo (wraz z dziedziczeniem biedy), uzależnienia (alkoholizm,
narkomania), uzależnienie od pomocy społecznej oraz bierność społeczna. Problemy te
oddziałują na siebie, wzajemnie się umacniając. Skutkują bezradnością i brakiem zasobów
możliwych do wykorzystania w wychodzeniu z kryzysu związanego z niskim standardem życia.
Dodatkowo są potęgowane przez występowanie w opisywanym obszarze dużej liczby
seniorów odznaczających się brakiem środków i sił witalnych do przeprowadzania zmian w
najbliższym otoczeniu.
3. Zanieczyszczenie środowiska – w budynkach mieszkalnych (kamienicach) wykorzystuje się
przestarzałe systemy ogrzewania (węglowe), co pogarsza jakość powierza i prowadzi do
zapylenia mieszkań i obszaru miasta. Mieszkańcy zgłaszają również trudności z utrzymaniem
porządku w ich najbliższej okolicy. Jako główne przyczyny wskazują: (1) niewystarczające
wielkości kontenerów na śmieci, (2) niewłaściwe ich usytuowanie – tuż pod oknami
balkonowymi – co skutkuje rozprzestrzenianiem się odoru latem do wysokości drugiego
piętra i brakiem możliwości wietrzenia mieszkań, (3) rozrzucanie nieczystości (butelek,
puszek, niedopałków) przez spożywających alkohol w bramach oraz w wyniku wandalizmu
(przewracanie koszy na śmieci lub wtaczanie ich do jeziora).
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4. Niski poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców jest wynikiem wskazywanych wyżej
problemów społecznych. Szczególnie podkreślanymi przez mieszkańców były problemy
alkoholizmu i narkomanii wśród osób młodych. Brak perspektyw w powiązaniu z
uzależnieniami powoduje wzrost ilości zachowań negatywnych a poprzez to wzrost poczucia
zagrożenia. Zdegradowana przestrzeń miejska dodatkowo potęguje występowanie zachowań
patologicznych. Mieszkańcy podkreślają codzienny kontakt z przejawami wandalizmu czy
chuligaństwa (bałagan, poprzewracane kosze, niszczenie infrastruktury – ławek, lamp,
płotów, murów, zakłócanie ciszy nocnej). W tym kontekście szczególnie negatywnie oceniane
są przestrzenie wokół murów miejskich – tył zdegradowanych kamienic, nieoświetlony, bez
infrastruktury drogowej, z zakamarkami w obszarach zabudowanych garażami, szopkami itp.
Za mocno zagrażające uznano także obszary wokół jeziora, które w ramach pierwszych
działań naprawczych zostały wyposażone w ławki, oblegane popołudniami przez
nietrzeźwych i będących pod wpływem narkotyków. Przestrzenie te są przez mieszkańców
niechętnie użytkowane lub zupełnie omijane wówczas, gdy gromadzą się w ich pobliżu osoby
budzące poczucie zagrożenia.

Trudności w sprawnym wypełnianiu funkcji rodzin
Rodziny w obszarze rewitalizacji wykazują trudności w wypełnianiu funkcji zabezpieczających i
ekonomicznych. Wysokie zapotrzebowanie na wsparcie instytucji pomocy społecznej jest wynikiem
niedomagania podstawowych obszarów funkcjonowania miasta, jak dynamika rozwoju rynku pracy,
układ sieci społecznych i jakość zasobów otoczenia. Brak i niedostosowanie oferty usług
opiekuńczych i dotyczących funkcji czasu wolnego, skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych,
dodatkowo pogłębiają ten stan. Występujące w tym obszarze zjawiska kryzysowe generują problemy
związane z ubożeniem rodzin, uzależnieniem od pomocy społecznej i rozwojem patologii
społecznych. Do najważniejszych z nich należą:
1. Trudności w wypełnianiu funkcji materialno-ekonomicznej będące wynikiem splotu trzech
podstawowych czynników: (1) słabości lokalnego rynku pracy, (2) słabości lokalnej
przedsiębiorczości, (3) konkurencji rynku usług i produktów Gorzowa Wielkopolskiego. Rynek
pracy Strzelec Krajeńskich jest oceniany jako trudny. Brakuje na nim ofert pracy dla
wszystkich kategorii społeczno-demograficznych ze szczególnym wskazaniem na
absolwentów, seniorów i kobiety. Mieszkańcy wskazują dodatkowo na niedostosowanie
kwalifikacji do zapotrzebowania pracodawców (brak spawaczy, monterów, szwaczek) oraz
brak ofert zatrudnienia dla osób z wykształceniem wyższym. Negatywny obraz przyczyn
trudności ekonomicznych rodzin uzupełniają problemy niskich wynagrodzeń i niskiej jakości
ofert pracy (służby porządkowe, praca na akord, wymaganie do zatrudnienia zaświadczeń o
niepełnosprawności). Sąsiedztwo dużego rynku usług i produktów wzmacnia sytuację
kryzysową. Mieszkańcy dojeżdżając do pracy w Gorzowie Wielkopolskim pozostawiają tam
uzyskane środki finansowe, co negatywnie oddziałuje na rozwój lokalnych biznesów
(trudności w utrzymaniu, duża rotacja, cięcie kosztów) i liczbę miejsc pracy. Trudności te
występują w bezpośrednim związku z częścią wymienianych wyżej problemów społecznych
jak migracje młodych, ubożenie i uzależnianie od systemu opieki społecznej.
2. Ograniczenia w sprawnej realizacji funkcji opiekuńczo-zabezpieczającej wynikające z
braków infrastruktury miasta w zakresie opieki nad dziećmi i seniorami. Uczestnicy badań
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wskazywali problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa i realizacji funkcji usługowych rodziny
podczas wakacji, przerw około świątecznych i innych dni wolnych od zajęć w szkole, w
sytuacji pracy zarobkowej i braku dorosłych osób w rodzinie zdolnych do opieki nad
najmłodszymi. Problemy wzmacnia brak wystarczającej liczby miejsc dla dzieci w istniejących
świetlicach, niewystarczająca liczba animatorów, niewystarczające godziny otwarcia (do
16:00, zajęcia dodatkowe dla dzieci do godziny 17.30) i terminy otwarcia (przerwy w
zajęciach dotyczą także świetlic), brak domu dziennego pobytu dla seniorów.
3. Ograniczone wsparcie w realizacji funkcji czasu wolnego widziane przez badanych jako
konsekwencja niewystarczającej oferty usług związanych z brakiem miejsc spotkań dla
młodzieży, dorosłych i seniorów. Szczególne braki dotyczą pozostawienia samymi sobie osób
młodych, które w wyniku trudności w organizacji czasu wolnego i braku dobrych wzorców
jego spędzania skłaniają się w kierunku uzależnień i patologii społecznej. Mieszkańcy
zgłaszają również informacje o zaburzeniach w realizacji funkcji towarzyskiej. Jako przyczyny
wskazują brak miejsc spotkań z muzyką dostosowaną do wieku i ograniczoną ofertę
kulturalną. Często zwracano uwagę na brak ławek na osiedlach niezbędnych dla odpoczynku i
podtrzymywania stosunków dobrosąsiedzkich. Problem braku ławek na osiedlach jest
szczególnie dotkliwie odczuwany przez młodzież, która chciałaby z nich korzystać.

Niewystarczający system usług użyteczności publicznej
W mieście występują problemy związane ze sprawnym wypełnianiem funkcji z zakresu ochrony
zdrowia, komunikacji i rekreacji. Występuje tu także silna potrzeba odnowy komunalnego zasobu
mieszkaniowego. Wymienione sfery deprywacji dotyczą wszystkich kategorii społecznodemograficznych. Brak oferty odpowiadającej potrzebom mieszkańców jest przyczyną
wykorzystywania usług poza miejscem zamieszkania. Wzmaga to problemy gospodarcze, jak
osłabienie lokalnego rynku pracy, biznesu i ograniczenie wpływów do budżetu miasta. Występujące
w ich obszarze zjawiska kryzysowe są konsekwencją utrudnień w realizacji podstawowych potrzeb
społecznych. Obszary problemowe z nimi związane to:
1. Trudności w korzystaniu z usług ochrony zdrowia. Były to pierwsze z najczęściej
wymienianych problemów dotykających mieszkańców. Mieszkańcy wskazują na
niewystarczającą infrastrukturę techniczną instytucji ochrony zdrowia, trudności w dostępie
do badań i specjalistów, konieczność dojeżdżania do ośrodków zdrowia w Gorzowie
Wielkopolskim lub Drezdenku – szczególnie uciążliwą z powodu braku dogodnych połączeń
komunikacyjnych. Jednym z częściej wskazywanych przejawów dysfunkcji związanych z tym
obszarem problemowym jest zła organizacja pracy ośrodka zdrowia. Mieszkańcy są
przekonani o niedostosowaniu istniejących rozwiązań do ich potrzeb. Szczególnie źle
oceniano kilkugodzinne oczekiwanie na przyjęcie do lekarzy rodzinnych mimo planowania
godzin przyjęć, ograniczenia możliwości rejestracji telefonicznej, trudności z rejestracją
przyjęć do lekarzy rodzinnych z wyprzedzeniem, brak normy szczególnego traktowania
nagłych przypadków.
2. Niewystarczające rozwiązania komunikacyjne. Zdaniem mieszkańców zakres usług
komunikacyjnych nie daje możliwości swobodnego przemieszczania się po gminie.
Największe utrudnienia są związane z dojazdami do dwóch strategicznych miejsc z
perspektywy działania miasta: szpitala (Drezdenko) i dworca PKP (Zwierzyn). Jako wady
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systemu wymieniano tutaj stałą likwidację połączeń, brak autobusów w weekendy, brak
możliwości powrotu do Strzelec po godzinie 15:00 (z różnych części gminy) a z Gorzowa
Wielkopolskiego po godzinie 19:00, wysokie ceny biletów szczególnie w stosunku do cen
ustalanych przez prywatnych przewoźników.
3. Problemem pogłębiającym dysfunkcjonalność poprzedniego jest duże natężenie ruchu
komunikacyjnego, powodujące nieprzejezdność miasta podczas stałych remontów drogi
krajowej nr 22 oraz problemy z dojazdem do miasta w godzinach szczytu komunikacyjnego
(przy okazji powrotów z pracy), ograniczenia w parkowaniu pojazdów. Infrastruktura
drogowa – zabytkowa kostka brukowa – jest nieprzystosowana do przejazdu ciężkiego taboru
dostawczego. Ulega stałym uszkodzeniem powodującym potrzeby napraw, a poprzez to
jeszcze większych utrudnień w przejeździe. Stały ruch na głównej ulicy miasta (ul. Chrobrego)
powoduje problemy w wykorzystywaniu przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej.
Prowadzi również do problemów ekologicznych jak zanieczyszczenie środowiska i
przekraczające normy natężenie hałasu potęgowane przejazdem przez bruk. Mieszkańcy
wskazywali na problemy z tym związane, dotyczące ograniczeń w otwieraniu okien w celu
chłodzenia nagrzanych słońcem mieszkań latem, czy ich wietrzenia.
4. Ograniczenia w dostępie do dodatkowych usług edukacyjnych są wynikiem braków w
ofercie, dotyczących rozwoju talentów i zainteresowań. Pogłębiona diagnoza wykazała brak
usług tego rodzaju dla młodzieży i dorosłych oraz ograniczenia w dostępie do nich dla dzieci i
seniorów. Mieszkańcy wskazywali na problem niewystarczającej liczby miejsc na zajęciach
dodatkowych dla dzieci i długich list oczekujących na przyjęcie oraz ograniczenie
świadczonych usług do rozwoju zainteresowań w trzech obszarach: muzyki, tańca i gier
zespołowych, zmuszających do poszukiwania lepszej oferty w innych miastach. Wśród
przyczyn tego stanu wymieniano brak infrastruktury w zakresie np. liczby i wielkości
pomieszczeń biblioteki i domu kultury, miejsc dla organizacji społecznych mogących przejąć
część funkcji z zakresu rozwoju kultury i rekreacji.
5. Niewystarczająca liczba mieszkań komunalnych i bardzo zły stan techniczny istniejących to
główne przyczyny bardzo niskich ocen zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w mieście.
Mieszkańcy zwracali uwagę na duże trudności w uzyskiwaniu nowych mieszkań (dla młodych
par, w ramach zamiany na inne lub większe) i długie kolejki oczekujących. Szczególnym
utrudnieniem jest bardzo zły stan mieszkań komunalnych (szczegółowo opisywany w sferze
problemów związanych z niskim standardem życia mieszkańców). Większość mieszkań
komunalnych mieści się w obszarze najbardziej zdegradowanych ulic, jak Południowa,
Zachodnia, Brygady Saperów. Uczestnicy wywiadów zwracali szczególną uwagę na trudności
we współpracy z administratorem mieszkań. Problemy z tym związane dotyczyły trzech
obszarów: (1) szybkości reakcji na zgłoszenie, (2) profesjonalizmu wykonawców i jakości
świadczonych usług (napraw, remontów, modernizacji), (3) trwałości wprowadzonych zmian.
6. Szczególną uwagę uczestników badań zajmowało niedostosowanie działań związanych z
rozwojem usług rekreacyjnych do potrzeb mieszkańców. W mieście jest ograniczona oferta
usług kulturalnych. Mieszkańcom brakuje miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży (filmowe
piątki nie mają repertuaru kierowanego do dzieci, cieszący się ogromną popularnością
tydzień kultury w okresie wakacyjnym trwa tylko siedem dni), kina – choćby letniego, basenu,
możliwości korzystania z przystani i wypożyczania sprzętu wodnego. Ważnym miejscem
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odniesień jest obszar jeziora. Mieszkańcy wskazują na brak potrzebnej infrastruktury
(sanitariaty, mała gastronomia, powiększenie plaży, przygotowanie podcieni/pergoli
zacieniających, ławki) oraz usług (animator bawiący się w czasie wakacji z dziećmi). Zwracają
także uwagę na braki lokalowe, brak sprzętu (np. nagłaśniającego) i stałych miejsc dla
organizacji większych imprez kulturalnych. Młodzi dodatkowo wskazują na brak bezpiecznych
miejsc zabawy, jak klub młodzieżowy, dyskoteka oraz niedostosowany do gustów młodych
repertuar zabaw i koncertów, powodujący konieczność korzystania z tego typu usług w
Gorzowie Wielkopolskim. Szczególną sferę problemów stanowią zaburzenia w wypełnianiu
funkcji rekreacyjnej powodowane użytkowaniem przestrzeni publicznych niezgodnie z
przeznaczeniem. Dotyczy to kumulacji zachowań patologicznych w obszarach miejskich
przeznaczonych do rekreacji, odstręczających mieszkańców od ich wykorzystywania.
Wyodrębnione problemy mają charakter komplementarny. Są wzajemnie powiązane,
skoncentrowane w obszarze rewitalizacji, oddziałując na siebie na zasadzie sprzężenia zwrotnego.
Tworzą sieć związków trudną do przerwania.
W świetle przeprowadzonej pogłębionej diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych zasadniczym
problemem obszaru rewitalizacji jest splatanie i nawarstwianie się czynników społecznych
(uzależnienia, ubóstwo), technicznych (zły stan budynków mieszkalnych, infrastruktury drogowej,
miejsc rekreacji), gospodarczych (brak odpowiadających kwalifikacjom miejsc pracy, niska pozycja
rynkowa większości lokalnych przedsiębiorstw) przestrzenno-funkcjonalnych (niewystarczający
system usług publicznych, brak infrastruktury dla ich wprowadzenia), środowiskowych
(nieodpowiednie rozwiązania z zakresu składowania odpadów, zapylenie i zadymienie w wyniku
przestarzałych systemów grzewczych). Wymienione czynniki utrwalają stany kryzysowe w obszarze
wewnętrznej części śródmieścia, jak i na przyległych do niej od zewnętrznej strony murów ulicach
fortecznych.
Stany te są pogłębiane poprzez dodatkowo silnie oddziałujące czynniki demograficzne związane z
odpływem ludzi młodych i starzeniem się populacji miasta oraz czynniki subiektywne, jak
niepewność, brak poczucia bezpieczeństwa, trudności w wypełnianiu funkcji rodziny.
Nieprawidłowości w wymienionych sferach obniżają skuteczność podejmowanych dotychczas
jednostkowych działań na rzecz poprawy sytuacji bytowej mieszkańców.
Na podstawie analizy wyników pogłębionej diagnozy zjawisk kryzysowych w obszarze
rewitalizacji sformułowano trzy podstawowe problemy wymagające skoncentrowanych i
komplementarnych działań umożliwiających ich rozwiązanie:

I.
II.
III.

Ubóstwo i zagrożenie wykluczeniem społecznym
Niska jakość życia mieszkańców obszaru rewitalizacji
Niewystarczający system usług użyteczności publicznej

Ubóstwo i zagrożenie wykluczeniem społecznym
Deficyty gospodarcze i infrastrukturalne przyczyniają się do zaburzeń w wypełnianiu funkcji rodzin.
Do ich szczególnych konsekwencji należą:

1. Trudności w wypełnianiu funkcji materialno-ekonomicznej rodzin i bezrobocie długotrwałe
mierzone:
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wysokim udziałem osób objętych pomocą społeczną,
wysoką stopą bezrobocia długotrwałego,
niedopasowaniem kwalifikacji do potrzeb rynku pracy,
wysokim udziałem osób niepełnosprawnych.

2. Słaba kondycja lokalnych podmiotów gospodarczych wyrażona poprzez:




dominację mikro i małych przedsiębiorstw,
ograniczenie możliwości rozwojowych i inwestycyjnych lokalnych przedsiębiorstw
prywatnych,
wysoką liczbę podmiotów gospodarczych zamykających lub zawieszających działalność w
ciągu roku.

3. Wysoki poziom uzależnień rozumiany jako:


wysoki udział osób podejmujących terapię przeciw uzależnieniom.

4. Niski poziom edukacji i ograniczenia w dostępie do dodatkowych usług edukacyjnych będący
przyczyną:
 niskiego poziomu wyników z egzaminu dla szóstoklasistów,
 deficytu dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Niska jakość życia mieszkańców obszaru rewitalizacji
Niski poziom jakości życia mieszkańców stanowi barierę sprawnego funkcjonowania rodzin i
społeczności osiedlowych. Na jego stan bezpośredni wpływ mają:
1. Niewystarczająca liczba mieszkań komunalnych i socjalnych oraz niski standard warunków
mieszkalnych wyrażane w:
 deficycie mieszkań komunalnych i socjalnych przy znacznym zagęszczeniu mieszkań
socjalnych w obszarze rewitalizacji,
 niskim poziomie wartości zasobu mieszkaniowego,
 wysokim udziale mieszkań komunalnych i socjalnych bez instalacji sanitarnych (łazienki lub
WC),
 wysokim udziale budynków mieszkalnych wpisanych do rejestru Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
2. Degradacja i zanieczyszczenie przestrzeni otoczenia mieszkaniowego rozumiana jako:
 niewydolność systemu zarządzania odpadami socjalno-bytowymi,
 wysoki udział mieszkań komunalnych i socjalnych ogrzewanych indywidualnie (piece),
 zaburzenie funkcji w przestrzeniach podwórek.
3. Niski poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców wyrażony w:
 wysokim poziomie przestępczości i wykroczeń,
 wysokim udziale sprawców przestępstw i wykroczeń wśród mieszkańców obszaru
rewitalizacji,
 zaburzaniu funkcji przestrzeni publicznej przez osoby nietrzeźwe (libacje alkoholowe,
wtargnięcia na podwórka),
 degradacji przestrzeni publicznej, w tym zabytkowej przez osoby nietrzeźwe.
4. Duże natężenie problemów komunikacyjnych w obszarze rewitalizacji powodowane:
 usytuowaniem drogi krajowej nr 22 w centrum śródmieścia,
 wysokim poziom hałasu i zanieczyszczeń (spaliny),
 ograniczeniem możliwości parkowania.
5. Niski poziom kapitału społecznego rozumiany poprzez:

42







niewielką liczbę i niski poziom aktywności organizacji obywatelskich,
niską aktywność społeczną i obywatelską mieszkańców,
słabość więzi sąsiedzkich,
brak liderów społeczności lokalnej,
brak infrastruktury przeznaczonej na cele związane z działalnością organizacji społecznych.

Niewystarczający system usług użyteczności publicznej
Ograniczenia w świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej stanowią przyczynę
zaspokajania potrzeb społecznych poza miejscem zamieszkania. Mają swoje główne przejawy w:
1.

Trudnościach w korzystaniu z usług społecznych użyteczności publicznej, szczególnie przez
dzieci, młodzież i seniorów widziane w:
 braku oferty opieki senioralnej,
 ograniczeniach w dostępie do służby zdrowia (oferta i organizacja pracy przychodni),
 niedostatecznej liczbie miejsc dla dzieci w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych,
 niedostosowaniu organizacji oferty kulturalnej do potrzeb mieszkańców.

2. Braku oferty spędzania czasu wolnego i rekreacji wyrażonej poprzez:
 niski poziom wyposażenia w infrastrukturę użyteczności publicznej miejsc rekreacji (place
zabaw, skwery, jezioro),
 niedostateczną liczbę miejsc użyteczności publicznej umożliwiającej spędzanie czasu wolnego
i rekreację,
 braku miejsc spotkań dla młodzieży,
 ograniczeniu oferty rekreacji dla młodzieży, dorosłych i seniorów,
 użytkowaniu miejsc rekreacji niezgodnie z przeznaczeniem (kumulacja zachowań
patologicznych).

Na podstawie wymienionych problemów wyróżniono trzy podstawowe obszary potrzeb
rewitalizacyjnych. Są to:
I. Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu
II. Podnoszenie poziomu jakości życia mieszkańców
III. Rozszerzenie i poprawa jakości usług użyteczności publicznej

3.5. Potencjały interesariuszy rewitalizacji
Celem analiz ostatniego fragmentu części diagnostycznej Programu jest określenie potencjałów
interesariuszy procesu rewitalizacji20. Potencjały rozumiane są tutaj jako wszystko to, co jest
korzystnym zasobem, co może mieć pozytywne znaczenie, co może się przyczynić do sukcesu
planowanych przedsięwzięć. Charakteryzując potencjały interesariuszy rewitalizacji, odpowiadamy na
pytanie o warunkowania procesu rewitalizacji. Celem tej charakterystyki jest:

20

Dokumentem źródłowym dla poniższej analizy jest raport z badań: Połączą nas mury. Raport z wyznaczania granic
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Strzelce Krajeńskie, 2016, s. 23-34 (załącznik nr 3).
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1. Identyfikacja czynników trwałych i pozytywnych zmian, dostrzeganych w poszczególnych
sferach życia miasta i gminy.
2. Rozpoznanie możliwości zaangażowania się w proces zmian przez osoby, organizacje i
instytucje przypisane do poszczególnych sfer.
3. Ustalenie możliwości porozumienia między specjalistami różnych dziedzin w celu uzyskania
spójnej wizji, a następnie wspólnego planu zmian.
Analizując uwarunkowania procesu rewitalizacji i potencjały jej interesariuszy, wyodrębniono i
scharakteryzowano siedem obszarów, w kolejności od „twardych” (potencjał infrastrukturalnotechniczny) do tzw. „miękkich” (potencjały kulturowo-edukacyjne”). Kolejność nie wskazuje na wagę
przypisywaną poszczególnym zagadnieniom. Chodzi tutaj głównie o klarowne uporządkowanie treści.
Planowana rewitalizacja ma charakter kompleksowy, wymaga więc jednoczesnego, zintegrowanego
działania we wszystkich wyodrębnionych sferach.

Potencjał infrastrukturalno-techniczny
W części dotyczącej zjawisk kryzysowych podkreślono już, że stan infrastruktury nie jest oceniany
pozytywnie. Są jednak pewne aspekty, które mogą być uznane za potencjały. Wśród nich można
wymienić następujące:
1. WYJĄTKOWA, WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ ZABUDOWA MIASTA – podkreślanie walorów i znaczenia murów
miejskich, ale także innych obiektów zabytkowych.
2. DOGODNE POŁOŻENIE MIASTA przy głównych traktach komunikacyjnych, w pobliżu granicy i w
bliskiej odległości do dużego ośrodka jakim jest Gorzów Wielkopolski. Rozwinięta sieć
telekomunikacji.
3. DUŻE ZAINTERESOWANIE POWSTAJĄCYMI TU LOKALAMI MIESZKANIOWYMI wynikające z migracji z
mniejszych miejscowości do Strzelec Krajeńskich, ale także migracji „powrotowych”,
traktowania miasta jako wygodnej alternatywy do życia w porównaniu z większymi
ośrodkami miejskimi.
4. DOCENIANIE POSIADANYCH ZASOBÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW. Motyw murów jako elementu ważnego
pojawiał się wielokrotnie w każdym z wywiadów. Mieszkańcy stwierdzali, że odpowiednie ich
‘wyeksponowanie’, byłoby ważnym działaniem wzmacniającym poczucie związku z miejscem
zamieszkania, powodem do dumy.
5. WSPÓLNE SPOJRZENIE NA POTENCJAŁ INFRASTRUKTURALNY. Badania przeprowadzone w ramach
spacerów badawczych, wykazały duże podobieństwo, a nawet zbieżność w spojrzeniu na
problemy, zadania i pomysły związane z rewitalizacją. Wskazano m.in. na liczne pola
współpracy z sektorem komercyjnym w związku z rewitalizacją i otwartość na sugestie i
propozycje zmian.

Potencjał środowiskowy
Potencjał środowiskowy jest lepiej oceniany niż infrastrukturalny. Mieszkańcy dostrzegają w nim
mniej więcej tyle samo szans co zagrożeń. Podczas badań zwracano uwagę na następujące
pozytywne aspekty:
1. WALORY POŁOŻENIA STRZELEC KRAJEŃSKICH I OKOLICY – dwa jeziora w mieście, bliskość lasów,
lokalizacja w terenie czystym ekologicznie.
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2. WZROST ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW. Wyraża się to w większej dbałości o
segregację śmieci, rzadziej występującym paleniu śmieciami w piecach itp.
3. POPRAWIAJĄCY SIĘ STAN INFRASTRUKTURY DOTYCZĄCEJ EKOLOGII (oświetlenie, oczyszczalnia ścieków,
modernizacja sposobów ogrzewania budynków itp.)

Potencjał gospodarczy
Ocena potencjału gospodarczego obejmuje trzy zasadnicze aspekty. Pierwszy z nich to stan i
dynamika rozwoju przedsiębiorstw zlokalizowanych w gminie. Drugi to sytuacja na rynku pracy. A
trzeci to działania podejmowane w celu wzmocnienia potencjału gospodarczego i dopasowania
kwalifikacji potencjalnych pracowników do potrzeb rynku pracy.
1. ISTNIENIE I STOPNIOWY ROZWÓJ WIELU PRZEDSIĘBIORSTW MAŁYCH I ŚREDNICH, w tym także
zagranicznych.
2. MOŻLIWOŚĆ POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (krajowych i unijnych, zagranicznych) na
realizację działań: z zakresu wspierania rozwoju gospodarczego, na ochronę dziedzictwa
kulturowego, rozwój kultury i sportu.
3. DOBRE WARUNKI DO ROZWOJU PRZEMYSŁU/PRZETWÓRSTWA/RYNKU ROLNO-SPOŻYWCZEGO.
4. Szanse WPROWADZENIA NA RYNEK PRACY CZĘŚCI OSÓB BEZROBOTNYCH w związku ze zmianami
demograficznymi i wzrostem zapotrzebowania na usługi społeczne (zatrudnienie w sektorze
opieki dla bezrobotnych kobiet).
5. SZANSA NA ROZWÓJ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ (rozwój Centrum Integracji Społecznej,
powstanie spółdzielni socjalnej podmiotów prawnych).
6. DOBRY KLIMAT WSPÓŁPRACY na różnych poziomach, między sektorami (samorząd i
administracja, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy). Część działań dotyczy także
współpracy międzynarodowej.
7. WYSOKA OCENA POZIOMU I MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO (w tym przy współpracy z
przedsiębiorcami) I SPECJALNEGO.
8. ŚRODOWISKO PRZEDSIĘBIORCÓW (Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości) – jak wskazują informacje
uzyskane podczas badań – jest dobrze zorganizowane i zainteresowane pracą na rzecz
wspólnych celów. Przy stworzeniu odpowiednich warunków (np. wykorzystanie klauzul
społecznych) może się zaangażować w proces rewitalizacji z korzyścią dla całej gminy.
9. Przy burmistrzu działa RADA GOSPODARCZA, która również może przyczynić się do wzmocnienia
udziału lokalnych przedsiębiorców w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych.

Potencjał instytucjonalny
Na potencjał instytucjonalny składa się kilka elementów. Sprawność działania władz miasta i
lokalnych urzędów oraz zdolność liderów instytucjonalnych do zaangażowania mieszkańców we
wspólne działania na rzecz gminy i miasta. Na potencjał instytucjonalny składa się:
1. POZYTYWNA OCENA WŁADZ MIASTA ZE WZGLĘDU NA KORZYSTNĄ ATMOSFERĘ WSPÓŁPRACY pomiędzy
władzami miasta a Radą Miasta (niezależnie od reprezentowanej opcji politycznej), zgodna
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współpraca w Radzie Miasta, gotowość władz do stosowania klauzul społecznych przy
zamówieniach, otwarte podejście władz do mieszkańców, organizacji społecznych itp.
2. KORZYSTNY NA POZIOMIE WŁADZ REGIONALNYCH KLIMAT WOKÓŁ SPRAW DOTYCZĄCYCH STRZELEC
KRAJEŃSKICH.
3. LOKALIZACJA w Strzelcach Krajeńskich podstawowych instytucji administracji publicznej.
4. INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ (MOPS) I PODMIOTY REINTEGRACYJNE (CIS, WTZ) mają szansę stać
się aktywnymi uczestnikami działań związanych z rewitalizacją.
5. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA – jak ustalono w toku spacerów badawczych – prowadzona już
kilkanaście lat przez „Caritas” przy kościele św. Franciszka może stać się ważnym
interesariuszem rewitalizacji ze względu na duże zaangażowanie w pomoc dzieciom z
różnorodnych środowisk, w tym również zagrożonych wykluczeniem. W zajęciach regularnie
bierze udział ok. 30 dzieci. W działalność świetlicy – jak podają osoby tam pracujące –
zaangażowanych jest 12 wolontariuszy, co stanowi poważny potencjał. Strzelecka Caritas
może być włączona w organizację przedsięwzięć społecznych na obszarze rewitalizacji,
włącznie z organizacją nowej świetlicy.

Potencjał społeczny
Ważnym aspektem funkcjonowania i rozwoju gminy jako całości jest poczucie identyfikacji
mieszkańców z zamieszkiwaną przestrzenią oraz poczucie związku z sąsiadami. Dlatego w wywiadach
pytano wprost o relacje z miejscem i z ludźmi. Większość wypowiedzi miało pozytywny charakter.
1. MIESZKAŃCY – pomimo dostrzeganych problemów – ZASADNICZO DOBRZE SIĘ CZUJĄ w Strzelcach,
uznają je za swój dom. Mają z nimi dobre skojarzenia.
2. RELACJE Z SĄSIADAMI SĄ OPISYWANE ZASADNICZO W KATEGORIACH POZYTYWNYCH – od zażyłych,
poprzez zasadniczo dobre do neutralnych. Bardzo rzadko sygnalizują poważne problemy w
relacjach z sąsiadami.
3. Osoby, które określają RELACJE Z SĄSIADAMI JAKO ZAŻYŁE, wskazują na czym owa zażyłość polega.
Mają przede wszystkim poczucie, że mogą na siebie wzajemnie liczyć. Spędzają razem czas
wolny. Te osoby z większą dozą pewności wypowiadają się na temat prawdopodobieństwa
włączenia się sąsiadów w ewentualne przedsięwzięcia związane z rewitalizacją.
4. CZĘŚĆ MIESZKAŃCÓW OKREŚLA RELACJE Z SĄSIADAMI JAKO ZASADNICZO DOBRE. Świadczą sobie
wzajemną pomoc w trudnościach. Zagadują, sprawdzają czy wszystko w porządku. Niekiedy
spędzają razem czas wolny. Wspólne przedsięwzięcia w przypadku tej kategorii mieszkańców
zdarzają się, ale są rzadsze niż wśród tych, których relacje są zażyłe. Oni jednak również
deklarują gotowość udziału w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych.
5. Trzecia kategoria mieszkańców to, CI KTÓRZY OKREŚLAJĄ RELACJE Z SĄSIADAMI JAKO POPRAWNE LUB
NEUTRALNE. Cieszą się ze spokoju, który sobie nawzajem zapewniają. Rozpoznają się,
pozdrawiają, ale nie spędzają wspólnie czasu, a tym bardziej nie podejmują wspólnych
działań na rzecz przestrzeni, w której żyją. W przypadku tej kategorii mieszkańców przeważa
oczekiwanie na kogoś, kto wykona prace na rzecz otoczenia lub zorganizuje wspólne
przedsięwzięcia.
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Potencjał obywatelski
Od potencjału społecznego odróżniono tutaj blisko z nim związany potencjał obywatelski. O ile
jednak ten pierwszy dotyczy szans na rozwiązywanie wspólnych problemów w najbliższym
sąsiedztwie, o tyle potencjał obywatelski odnosi się do szerszych zagadnień związanych z
funkcjonowaniem gminy i miasta jako całości lub wybranych kategorii osób znajdujących się w
szczególnej potrzebie.
Podobnie jak w przypadku więzi sąsiedzkich, mieszkańców można podzielić na trzy kategorie:
zaangażowanych, częściowo zaangażowanych i niezaangażowanych obywatelsko, choć uwagę zwraca
przewaga osób biernych. Poniżej streszczono ustalenia dotyczące zaangażowania obywatelskiego.
1. OSOBY OBYWATELSKO ZAANGAŻOWANE, SĄ W ZDECYDOWANEJ MNIEJSZOŚCI. Są w stanie wskazać
organizację, w której aktywnie działają (stowarzyszenie, związki zawodowe, związek
działkowców, organizacja pracodawców) lub przynajmniej obszar stałej aktywności. Te osoby
są najlepiej zorientowane w sprawach miasta, znają liderów. Deklarują uczestnictwo we
wspólnych przedsięwzięciach na rzecz rewitalizacji.
2. OSOBY CZĘŚCIOWO ZAANGAŻOWANE to te, które interesują się sprawami dotyczącymi rozwoju
gminy, są w miarę dobrze zorientowane, ale nie działają systematycznie w formalnych i
nieformalnych grupach. Deklarują jednak swoje zaangażowanie, jeśli ktoś im zaproponuje i
wskaże ewentualne pole aktywności.
3. OSOBY BIERNE OBYWATELSKO nie interesują się wydarzeniami i planami rozwojowymi miasta.

Potencjał kulturalno-edukacyjny
Sfera kulturalno-edukacyjna to potencjał, do którego warto i należy się odwołać, planując
przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Zgodnie z opiniami uczestników badań tworzą go następujące
walory:
1. WALORY HISTORYCZNE, DŁUGA I BOGATA PRZESZŁOŚĆ, zabytki miasta – przede wszystkim mury
miejskie, baszty, bramy, inne zabytkowe budynki.
2. AKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH (liczne inicjatywy i imprezy
kulturalne), dobrze działające sekcje kulturalne, sportowe, artystyczne i inne, funkcjonujące
przy placówkach oświatowych i kulturalnych (szkoła muzyczna, biblioteka).
3. WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW DLA DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH (sponsoring).
4. O potencjale instytucji oświatowych i wychowawczych świadczy INNOWACYJNY PROJEKT,
którego celem jest preorientacja zawodowa uczniów już na wczesnych etapach edukacji. W
działania zaangażowane są władze miasta, Ochotnicze Hufce Pracy i strzeleckie placówki
edukacyjne. Chodzi przede wszystkim o ukierunkowanie uwagi na zawody, które w najbliższej
okolicy mają przyszłość.
5. W GMINIE BARDZO AKTYWNIE DZIAŁA ŚRODOWISKO ŁEMKOWSKIE, szczególnie w sferze kultury. Ma
ono bogate doświadczenie w zakresie rewitalizacji (wieża ciśnień). Istnieje potrzeba i
możliwość zaangażowania tego środowiska do promocji zmian prowadzonych w ramach
programu rewitalizacji.
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Na podstawie przeprowadzonej analizy potencjałów interesariuszy procesu rewitalizacji w Strzelcach
Krajeńskich można sformułować następujące wnioski:
 MURY JAKO DŹWIGNIA ROZWOJU – pomimo licznych i poważnych deficytów, część zasobów
infrastrukturalnych Strzelec Krajeńskich może być uznana za istotny potencjał z punktu widzenia
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Pierścień nieźle zachowanych murów średniowiecznych wraz z
kilkoma basztami to duża atrakcja, która dzięki rewitalizacji może zwiększyć liczbę miejsc pracy w
obszarze rewitalizacji z powodu wzrostu zainteresowania turystów. Istotne jest –
zidentyfikowane w procesie badań – wspólne spojrzenie władz, ekspertów i mieszkańców na
mury jako potencjał.
 JEZIORO – SZANSA NA REKREACJĘ W POBLIŻU DOMU – położenie jeziora niemal w centrum
miasta stanowi rzadką atrakcję. Mieszkańcy doceniają ten fakt, uznając jezioro i jego otoczenie za
istotny potencjał, który zasługuje na lepsze wykorzystanie. Część z nich, jak wykazały badania,
deklaruje udział w pracach porządkowych.
 PRÓBY POWIĄZANIA EDUKACJI Z RYNKIEM PRACY – podjęte w Strzelcach Krajeńskich
działania na rzecz dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy stanowią istotny
zasób z punktu widzenia planowanych przedsięwzięć. Szanse na udaną rewitalizację będą tym
większe, im więcej mieszkańców uda się zaktywizować w związku z podejmowanymi działaniami.
Będzie to możliwe wówczas, gdy mieszkańcy zostaną do tego odpowiednio przygotowani.
 SPRAWNE, OBDARZANE ZAUFANIEM INSTYTUCJE LOKALNE – lokalne instytucje –
samorząd, urzędy, instytucje pomocowe i aktywizacyjne są oceniane jako działające sprawnie.
Mieszkańcy wykazują gotowość współpracy z nimi w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć.
Potencjał instytucjonalny polega przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu, które jest podstawą
udanych działań.
 ZRÓŻNICOWANY POTENCJAŁ RELACJI SĄSIEDZKICH – identyfikowane w Strzelcach
Krajeńskich więzi między sąsiadami są zróżnicowane. Mają szansę stać się korzystnym zasobem z
punktu widzenia procesu rewitalizacji pod warunkiem odpowiedniego zaplanowania i realizacji
działań animacyjnych.
 WYSPOWY CHARAKTER ZAANGAŻOWANIA OBYWATELSKIEGO – świadomi, zaangażowani
w sprawy ogółu obywatele stanowią mniejszość. Ich aktywność jest trudna do przecenienia.
Może stanowić istotny wkład w przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Tworzą „wyspy” aktywności,
które potrzebują poszerzenia i wzmocnienia. Właściwe spożytkowanie potencjału osób
zaangażowanych będzie możliwe dzięki integracji wokół wspólnych zadań.

 SYNERGIA KULTURY, EDUKACJI I ZMIAN INFRASTRUKTURALNYCH – istotnym potencjałem
Strzelec Krajeńskich są przedsięwzięcia, które wskazują na możliwe wzajemne powiązanie działań
z zakresu kultury i edukacji z trwałymi zmianami w zakresie infrastruktury. Bogata lokalna
aktywność kulturalna może być wykorzystana do promocji planowanych i zrealizowanych
przedsięwzięć „twardych”. Natomiast oddanie do użytku pomieszczeń na cele edukacyjnokulturalne może sprzyjać kolejnym twórczym inicjatywom.
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4. ZAŁOŻENIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
4.1. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji
Wyprowadzenie obszaru rewitalizacji z sytuacji kryzysowej zostanie osiągnięte dzięki
kompleksowemu oddziaływaniu na zdiagnozowane problemy. Planowanie działań, umożliwiających
dokonanie głębokiej i trwałej zmiany w Strzelcach Krajeńskich powiązane jest ściśle z celami
Programu, które wynikają z wizji obszaru rewitalizacji w 2023 roku, wypracowanej wspólnie przez
mieszkańców miasta, liderów, ekspertów i władze gminy. Efektem współpracy wszystkich
interesariuszy rewitalizacji w Strzelcach Krajeńskich jest ustalona przez nich następująca wizja
obszaru rewitalizacji.

Łączą nas mury
W 2023 roku obszar rewitalizacji jest tętniącym życiem sercem miasta. Szczególna atmosfera miejsca,
powstała dzięki wykorzystaniu zabytkowego (mury) i przyrodniczego (jezioro) potencjału miejsca
przyciąga mieszkańców całego miasta oraz turystów.
Jego mieszkańcy są aktywni społecznie i zintegrowani. Tworzą społeczność zdolną do
samodzielnego rozwiązywania problemów i rozwoju. Dzięki zastosowaniu narzędzi aktywnej
integracji znacząco zmniejszono zasięg ubóstwa i wykluczenia społecznego. Natomiast wdrożenie
mechanizmów sprzyjających aktywności społecznej i obywatelskiej przyczyniło się do wzrostu
świadomości praw obywatelskich wśród mieszkańców, wiedzy o możliwościach rozwiązywania
problemów i motywacji do zaangażowania społecznego.
Mieszkańcy wiodą godne życie. Warunki mieszkaniowe – lokale i najbliższa przestrzeń – mają
wysoki standard. Ludzie chętnie spędzają czas wolny przed domami, na podwórkach, pośród zieleni.
Poprawa standardów lokali mieszkalnych i otoczenia mieszkalnego udała się dzięki przeprowadzeniu
niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych oraz zaangażowaniu mieszkańców w proces odnowy
podwórek.
Wykorzystanie walorów przyrodniczych i zabytkowych miejsca przyczyniło się do rozwoju
drobnej przedsiębiorczości i oferty związanej z zaspokajaniem potrzeb rekreacyjnych mieszkańców
śródmieścia, całego miasta oraz gminy. Ważnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi
przedsiębiorczości w obszarze rewitalizacji stało się zastosowanie narzędzi służących pobudzaniu
aktywności gospodarczej i wzrostowi liczby miejsc pracy. Nowoczesna infrastruktura oraz atrakcyjna
estetycznie starówka kusi także turystów. Dzięki przywróceniu jeziora i murów mieszkańcom
powstało wiele nowych miejsc pracy, oferowanych przez odpowiedzialne społecznie
przedsiębiorstwa.
Pozostałych mieszkańców miasta i gminy przyciąga tu otwartość okolicznej ludności i
spokojna atmosfera sprzyjająca spędzaniu czasu wolnego i rekreacji. Obszar rewitalizacji oferuje
dogodne miejsca w przestrzeni publicznej dostosowane do spędzania czasu wolnego pośród zieleni i
zabytkowych murów, które łączą mieszkańców Strzelec Krajeńskich.
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4.2. Cele rewitalizacji oraz kierunki działań
Celem głównym Programu, umożliwiającym osiągnięcie opisanej powyżej wizji stanu obszaru
rewitalizacji w 2023 r., jest:

Wyprowadzenie obszaru rewitalizacji z sytuacji kryzysowej
i poprawa warunków życia mieszkańców
poprzez zintegrowane działania
w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej, technicznej i środowiskowej.
W odniesieniu do celu głównego sformułowano trzy cele strategiczne programu:
I. ZMNIEJSZENIE SKALI WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO POPRZEZ AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNOZAWODOWĄ I ROZWÓJ LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
II. POPRAWA JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH POPRZEZ
KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJĘ TERENÓW WOKÓŁ MURÓW
III. ROZSZERZENIE I POPRAWA USŁUG I INFRASTRUKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
POPRZEZ POLEPSZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU EDUKACJI, NAUKI I KULTURY ORAZ
AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
Formułowaniu celów strategicznych Programu towarzyszyło przekonanie o konieczności
zastosowania podejścia komplementarnego. Komplementarność ta jest dostrzegalna pomiędzy
celami. Występuje także pomiędzy celami a przypisanymi do nich kierunkami działań. Cel pierwszy
wraz z kierunkami działań obejmuje swoim oddziaływaniem zarówno sferę społeczną jak i
gospodarczą, przestrzenną i infrastrukturalną. Cel drugi dotyczy sfery społecznej, przestrzennofunkcjonalnej, infrastrukturalnej oraz środowiskowej. Cel trzeci oddziałuje na sferę społeczną,
przestrzenno gospodarczą oraz infrastrukturalną.
Poniższy schemat obrazuje powiązania pomiędzy (1) problemami występującymi w obszarze
rewitalizacji, (2) celami strategicznymi programu oraz (3) kierunkami działań.
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PROBLEM I
Ubóstwo i zagrożenie wykluczeniem społecznym (trudności w wypełnianiu funkcji materialnoekonomicznej rodzin i bezrobocie długotrwałe, słaba kondycja podmiotów gospodarczych, wysoki poziom
uzależnień, niski poziom edukacji i ograniczenia w dostępie do usług edukacyjnych)
CEL I
ZMNIEJSZENIE SKALI WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO POPRZEZ AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNO-ZAWODOWĄ
I ROZWÓJ LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
KIERUNKI
DZIAŁAŃ:

1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym
2. Wzmocnienie lokalnej gospodarki, utrzymanie istniejących i tworzenie nowych miejsc
pracy, szczególnie w sektorze kultury i turystyki
3. Efektywne wykorzystanie bazy lokalowej i gruntu nad jeziorem Górnym na rzecz
zmniejszenia bezrobocia

PROBLEM II
Niska jakość życia mieszkańców obszaru rewitalizacji (niewystarczająca liczba oraz niski standard mieszkań
komunalnych i socjalnych, degradacja przestrzeni otoczenia mieszkaniowego, niski poziom poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców, duże natężenie problemów komunikacyjnych, niski poziom kapitału
społecznego)
CEL II
POPRAWA JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ
MODERNIZACJĘ TERENÓW WOKÓŁ MURÓW
KIERUNKI
DZIAŁAŃ:

1. Poprawa stanu technicznego obiektów budowlanych oraz standardu miejsc zamieszkania
2. Poprawa jakości otoczenia mieszkaniowego i tworzenie przestrzeni wspólnych z udziałem
mieszkańców
3. Ochrona i wzmocnienie mieszkaniowego charakteru obszaru poprzez tworzenie warunków
dla ruchu pieszego i rowerowego – wprowadzenie funkcjonalnego systemu komunikacji
(trakt pieszo-rowerowy)
4. Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej oraz zapobieganie przestępczości

PROBLEM III
Niewystarczający system usług użyteczności publicznej (trudności w korzystaniu z usług społecznych
użyteczności publicznej, głównie przez dzieci, młodzież i seniorów, brak oferty spędzania czasu wolnego i
rekreacji)
CEL III
ROZSZERZENIE I POPRAWA USŁUG I INFRASTRUKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POPRZEZ POLEPSZENIE
WARUNKÓW DLA ROZWOJU EDUKACJI, NAUKI I KULTURY ORAZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
KIERUNKI
DZIAŁAŃ:

1. Wzmocnienie i poprawa oferty usług społecznych, szczególnie dla dzieci i osób starszych
2. Poprawa warunków działalności ośrodków edukacji, nauki i kultury oraz poszerzenie ich
oferty
3. Budowa kapitału społecznego poprzez stworzenie warunków dla rozwoju sektora
pozarządowego w obszarze rewitalizacji i wspieranie aktywności społecznej mieszkańców
oraz poczucia lokalnej tożsamości.

Schemat 1. Cele i kierunki działań rewitalizacyjnych
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4.3. Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Realizacji celów Programu rewitalizacji służą wyszczególnione poniżej przedsięwzięcia podstawowe.
Lista podstawowych projektów rewitalizacyjnych wraz z ich opisem znajduje się w załączniku nr 1,
który jest integralną częścią dokumentu.
Tabela 19. Wykaz podstawowych przedsięwzięć (projektów) rewitalizacyjnych
Lp.

Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Kierunki działań

CEL I: ZMNIEJSZENIE SKALI WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO POPRZEZ AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNO-ZAWODOWĄ I ROZWÓJ
LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I.1

Program kompleksowego wsparcia
mieszkańców – aktywizacja w CIS

dla niezatrudnionych

I.2

Program Praca w spółdzielni socjalnej

I.3

Program Lokal dostępny od zaraz

I.4

Społeczny urząd – społeczne zamówienia

I.5

Gruntowna modernizacja budynku po byłej wypożyczalni
sprzętu wodnego oraz terenu wokół jeziora Górnego w
Strzelcach Krajeńskich z przeznaczeniem na miejsce aktywności
i wypoczynku

Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym
Wzmocnienie lokalnej gospodarki, utrzymanie
istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy,
szczególnie w sektorze kultury i turystyki
Efektywne wykorzystanie bazy lokalowej
i gruntu nad jeziorem Górnym na rzecz
zmniejszenia bezrobocia

CEL II: POPRAWA JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ
MODERNIZACJĘ TERENÓW WOKÓŁ MURÓW
II.1

Termomodernizacja budynków komunalnych i socjalnych,
likwidacja lokalnych źródeł ciepła

Poprawa
stanu
technicznego
obiektów
budowlanych
oraz
standardu
miejsc
zamieszkania

II.2

Modernizacja budynku komunalno-socjalnego

II.3

Remonty zasobów komunalnych

II.4

MUR – Miejska Usługa Rewitalizacji – odnowa podwórek

II.5

Mur – cel – PAL (Program Aktywności Lokalnej) aktywizacja
społeczna rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
mieszkańców 8 podwórek

II.6

Uporządkowanie pomieszczeń gospodarczych (komórek)
użytkowanych przez najemców lokali komunalnych i socjalnych

II.7

Trakt spacerowy i historyczny

II.8

Poprawa jakości i standardu dróg oraz chodników
na ul. Zachodniej, Północnej, Południowej, Brygady Saperów
wraz z remontem sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Ochrona i wzmocnienie mieszkaniowego
charakteru
obszaru
poprzez
tworzenie
warunków dla ruchu pieszego i rowerowego –
wprowadzenie
funkcjonalnego
systemu
komunikacji (trakt pieszo-rowerowy)

II.9

Budowa oświetlenia wzdłuż murów miejskich – (w tym
podświetlenie zabytków)

Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni
publicznej oraz zapobieganie przestępczości

II.10

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego

Poprawa jakości otoczenia mieszkaniowego
i tworzenie przestrzeni wspólnych z udziałem
mieszkańców

CEL III: ROZSZERZENIE I POPRAWA USŁUG I INFRASTRUKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POPRZEZ POLEPSZENIE
WARUNKÓW DLA ROZWOJU EDUKACJI, NAUKI I KULTURY ORAZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
III.1

Utworzenie i prowadzenie świetlicy środowiskowej

III.2

Program terapii dla uzależnionych Szansa

Wzmocnienie i poprawa oferty usług
społecznych, szczególnie dla dzieci i osób
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III.3

Klub Malucha i Seniora

starszych

III.4

Budowa placu zabaw

III.5

Biblioteka oknem na świat

III.6

Program Kulturalniejsi

III.7

Lubuska Akademia Kompetencji Językowych i Informatycznych

III.8

Modernizacja budynku przy ul. Zachodniej
z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury Społecznej.

III.9

Centrum Organizacji Społecznych

nr

11

Poprawa warunków działalności ośrodków
edukacji, nauki i kultury oraz poszerzenie ich
oferty
Budowa
kapitału
społecznego
poprzez
stworzenie warunków dla rozwoju sektora
pozarządowego w obszarze rewitalizacji
i wspieranie
aktywności
społecznej
mieszkańców oraz poczucia lokalnej tożsamości

4.4. Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Poniżej znajduje się opis pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Programu, które będą miały
wpływ na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej w obszarze rewitalizacji w Strzelcach Krajeńskich.
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Tabela 20. Charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Lp.

Nazwa projektu

Opis

Realizator

1.

Aktywizacja osób w szczególnej sytuacji na Aktywizacja osób bezrobotnych określonych w artykule 49 ustawy o promocji Powiatowy Urząd Pracy
rynku pracy
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem osób do 30 roku życia poprzez
indywidualne poradnictwo zawodowe, organizacje 3-miesięcznego stażu, organizację
prac interwencyjnych, refundację doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

2.

Aktywizacja
zawodowa
osób Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie Powiatowy Urząd Pracy
bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej
posiadających zatrudnienia poprzez organizację staży, organizację szkoleń
indywidualnych, organizację prac interwencyjnych, jednorazową wypłatę środków na
podjęcie działalności gospodarczej.

3.

Aktywizacja 50+

4.

Aktywizacja osób młodych pozostających Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym Powiatowy Urząd Pracy
bez pracy
w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież
NEET) poprzez organizację sześciomiesięcznych staży, organizację pięciomiesięcznych
staży, organizację szkoleń indywidualnych, wypłatę bonów szkoleniowych, wypłatę
bonów na zasiedlenie, jednorazową wypłatę środków na podjęcie działalności
gospodarczej, prace interwencyjne.

5.

Targ przy murze

Zagospodarowanie przestrzeni przy murze, w formie obiektów dzierżawionych przez Gmina Strzelce Krajeńskie
sprzedawców. Projekt przyczyni się do poprawy funkcjonalności oraz estetyki obszaru Organizacje pozarządowe
wokół muru, a zarazem przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej w tym Przedsiębiorcy
obszarze miasta.

6.

Remont zabytkowych murów miejskich
oraz adaptacja baszt łupinowych na cele
edukacyjne i turystyczne (np. miejsce
widokowe)

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę atrakcyjności turystycznej terenu w bezpośrednim Gmina Strzelce Krajeńskie
sąsiedztwie murów miejskich poprzez przywrócenie charakteru obiektom zabytkowym Organizacje pozarządowe
w celu zwiększenia dostępności do oferty rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów oraz
poprawienia ładu i zagospodarowania przestrzeni.

7.

Park Symboli i Tożsamości

Inwestycja polegająca na utworzeniu po zewnętrznej stronie murów parku/skweru, w Gmina Strzelce Krajeńskie
którym byłyby gromadzone przedmioty charakterystyczne dla historii miasta (np. stare Organizacje pozarządowe

Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia poprzez indywidualne Powiatowy Urząd Pracy
poradnictwo zawodowe, organizacje 3-miesięcznego stażu, refundacje doposażenia lub
wyposażenia stanowiska pracy, organizację prac interwencyjnych.
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głazy fortyfikacyjne, płyty nagrobne z czasów napoleońskich, współczesne pomniki
żołnierzy radzieckich, urządzenia rolnicze). Pośród tych symboli mieszkańcy będą mogli
się zrozumieć i namacalnie poznawać historię Strzelec. Stworzone zostaną miejsca, w
których będzie można rozłożyć koc, usiąść na ławce, czy pograć w szachy na
zamontowanych na stałe kamiennych szachownicach. Będą też tam organizowane
lekcje obywatelskie. Do Parku będzie można wchodzić przez odnowione i otwarte
przejście w murze. Nowe przejście stanie się symbolem otwarcia miasta na historię
Strzelec.
8.

Program Zdrowa rodzina

Program profilaktyki zdrowia kierowany do rodzin. Działania edukacyjne w zakresie Gmina Strzelce Krajeńskie
zdrowego stylu życia.
Organizacje pozarządowe

9.

Podnoszenie kompetencji kluczowych w Celem projektu jest: wyrównywanie dysproporcji i zwiększenie szans edukacyjnych
ramach programu "Praca w zawodzie jest uczniów strzeleckich szkół, poprawa efektywności uczenia się oraz zwiększenie
znowu w modzie"
umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, zwłaszcza informatycznych i
matematycznych oraz w zakresie, porozumiewania się w języku ojczystym i językach
obcych. Dodatkowo osoby uczestniczące w projekcie nabędą większą pewność siebie i
wiarę we własne możliwości.
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Gmina Strzelce Krajeńskie,
Organizacje pozarządowe
Zespół WychowawczoOświatowy
Placówki Oświatowe

5. SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI
Do kluczowych elementów systemu wdrażania Programu rewitalizacji należy harmonogram działań,
indykatywne ramy finansowe przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz mechanizmy wdrażania
Programu. Poza opisem wymienionych części systemu realizacji programu niniejszy rozdział zawiera
charakterystykę mechanizmów komplementarności przestrzennej, problemowej, proceduralnoinstytucjonalnej, międzyokresowej i finansowej włączonych do Programu rewitalizacji.

5.1. Harmonogram oraz indykatywne ramy finansowe przedsięwzięć
Całkowita wartość przedsięwzięć rewitalizacyjnych Programu wyniesie 24 835 000,00 zł. Poniższa
tabela zawiera harmonogram oraz szczegółowe zestawienie planowanych wydatków na
przedsięwzięcia rewitalizacyjne wraz ze źródłami finansowania.
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Tabela 21. Harmonogram i ramy finansowe przedsięwzięć w Programie Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023
Szacowana wartość
projektu w zł

Termin
realizacji

Lp.

Nazwa projektu

I.1

Program kompleksowego wsparcia dla niezatrudnionych
mieszkańców – aktywizacja w CIS

800 000,00 zł

2016-2018

Budżet Gminy
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS)

I.2

Program praca w spółdzielni socjalnej

130 000,00 zł

2017-2019

Budżet Gminy
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS)
Fundusz Pracy

I.3

Program Lokal dostępny od zaraz

100 000,00 zł

2017-2018

Budżet Gminy

I.4

Społeczny urząd – społeczne zamówienia

0,00 zł

2016-2023

Budżet Gminy
Środki prywatne

I.5

Gruntowna modernizacja budynku po byłej wypożyczalni
sprzętu wodnego oraz terenu wokół jeziora Górnego w
Strzelcach Krajeńskich z przeznaczeniem na miejsce
aktywności i wypoczynku

500 000,00 zł

2016-2017

Budżet Gminy
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR, EFS)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

II.1

Termomodernizacja budynków komunalnych i socjalnych,
likwidacja lokalnych źródeł ciepła

2 500 000,00 zł

2016-2023

Budżet Gminy
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiskowo
Fundusz Termomodernizacji i Remontów (BGK)

II.2

Modernizacja budynku komunalno-socjalnego

3 000 000,00 zł

2019-2023

Budżet Gminy
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiskowo
Fundusz Termomodernizacji i Remontów (BGK)

II.3

Remonty zasobów komunalnych

2 500 000,00 zł

2016-2019

Budżet Gminy
Środki prywatne

II.4

MUR – Miejska Usługa Rewitalizacji – odnowa podwórek

2 400 000,00 zł

2017-2019

Budżet Gminy
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR, EFS)
Norweski Mechanizm Finansowy
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Źródła finansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Środki prywatne
II.5

Mur – cel – PAL (Program Aktywności Lokalnej)
aktywizacja społeczna rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym, mieszkańców 8 podwórek

500 000,00 zł

2017-2023

Budżet Gminy
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS)

II.6

Uporządkowanie pomieszczeń gospodarczych (komórek)
użytkowanych przez najemców lokali komunalnych i
socjalnych

10 000,00 zł

2017-2018

Budżet Gminy

II.7

Trakt spacerowy i historyczny

1 800 000,00 zł

2017-2020

Budżet Gminy
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR)

II.8

Poprawa jakości i standardu dróg oraz chodników na ul.
Zachodniej, Północnej, Południowej, Brygady Saperów
wraz z remontem sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

5 000 000,00 zł

2016-2023

Budżet Gminy
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
2016-2019

II.9

Budowa oświetlenia wzdłuż murów miejskich – (w tym
podświetlenie zabytków)

1 200 000,00 zł

2017-2020

Budżet Gminy
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR)

30 000,00 zł

2016-2023

Budżet Gminy

II.10 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego
III.1

Utworzenie i prowadzenie świetlicy środowiskowej

300 000,00 zł

2017-2020

Budżet Gminy
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS)
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

III.2

Program terapii dla uzależnionych Szansa

140 000,00 zł

2017-2023

Budżet Gminy
Środki prywatne

III.3

Klub Malucha i Seniora

800 000,00 zł

2017-2020

Budżet Gminy
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS)
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób
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Starszych
Rządowy Program Maluch
III.4

Budowa placu zabaw

125 000,00 zł

2017-2018

Budżet Gminy
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR)

III.5

Biblioteka oknem na świat

500 000, 00 zł

2016-2023

Budżet Gminy
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

III.6

Program Kulturalniejsi

100 000,00 zł

2016-2023

Budżet Gminy
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS)
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

III.7

Lubuska
Akademia
Informatycznych

i

300 000,00 zł

2017-2019

Budżet Gminy
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS)

III.8

Modernizacja budynku przy ul. Zachodniej
z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury Społecznej.
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2 000 000,00 zł

2017-2019

Budżet Gminy
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR)

III.9

Centrum Organizacji Społecznych

100 000,00 zł

2017-2020

Budżet Gminy
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS)
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych

Kompetencji

Językowych

nr
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5.2. Mechanizmy wdrażania Programu
Jednym z podstawowych zadań wytyczonych w ramach prac na przygotowaniem Programu
rewitalizacji jest powołanie jednostki koordynującej proces rewitalizacji w gminie (operatora
Programu) oraz pracującego przy niej zespołu zadaniowego realizującego ustalenia Programu.
Wdrażanie Programu oparte zostało o trzy podstawowe mechanizmy: organizowanie procesu
rewitalizacji (koordynacja działań), zarządzanie (realizacja Programu), kontrolowanie wyników
działań (monitoring i ewaluacja skuteczności i efektywności realizacji Programu).

Koordynacja Programu
Jednostką koordynującą proces rewitalizacji (planowanie, wdrażanie i kontrolowanie) jest Burmistrz
Strzelec Krajeńskich – organ administracji Gminy Strzelce Krajeńskie. Burmistrz Strzelec Krajeńskich
przyjmuje odpowiedzialność za wdrażanie Programu rewitalizacji. Burmistrz wykonuje zadania z
zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych, zadań zleconych z mocy ustaw lub
przejętych w wyniku porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej, przy
pomocy Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Do
jednostek organizacyjnych Gminy Strzelce Krajeńskie, dających możliwość bezpośredniego
zaangażowania w realizację zadań rewitalizacyjnych zaliczają się: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Zespół Wychowawczo-Oświatowy, Warsztat Terapii Zajęciowej, szkoły (podstawowe i
gimnazjum), przedszkola, Żłobek Samorządowy. Gmina posiada również 100% udziałów w spółce
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., realizującej głównie zadania w branży wodnokanalizacyjnej i zarządzania gminnym zasobem mieszkań komunalnych.
Jednostką zapewniającą instytucjonalne i organizacyjne wsparcie dla działań operatora
rewitalizacji jest Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich. Ze względu na zakres zadań własnych gminy,
obejmujących m.in.: sprawy ładu przestrzennego, gminnego budownictwa mieszkaniowego, pomocy
społecznej, edukacji, ochrony zdrowia, kultury, ochrony środowiska, infrastruktury dysponuje
odpowiednim personelem do inicjowania i wdrażania projektów związanych z prowadzonym
procesem rewitalizacji. Kompetencje Urzędu Miejskiego obejmują dodatkowo rzeczywiste możliwości
oddziaływania na realizację zadań podejmowanych w celu przeciwdziałania występującym w
obszarze rewitalizacji zjawiskom kryzysowym, w tym zwłaszcza prawo głosu we wszystkich sprawach
dotyczących tego obszaru. Ponadto, ze względu na łatwość nawiązywania współpracy z partnerami
procesu rewitalizacji, odgrywa kluczową rolę w inicjowaniu współpracy na rzecz procesu rewitalizacji
w gminie pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i pozarządowym, stwarzając tym samym
optymalne warunki dla osiągnięcia szerokiego partnerstwa i udziału różnych podmiotów we
wdrażaniu oraz finansowaniu Programu.

Zarządzanie Programem
W celu prawidłowego zarządzania procesem rewitalizacji, w szczególności planowaniem procesu,
realizacją i monitorowaniem, w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich zostanie powołany
Zespół ds. Rewitalizacji z Koordynatorem działań odpowiedzialnym przed Burmistrzem. Dla sprawnej
realizacji zdań z zakresu rewitalizacji w skład Zespołu wchodzić będą:
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–
–
–
–
–

–
–
–

Koordynator – wyznaczony pracownik Urzędu Miejskiego,
Zastępca Burmistrza (ekspert w zakresie zarządzania gminą, finansowania zadań,
wykorzystania środków zewnętrznych),
Skarbnik (ekspert w zakresie finansowania zadań),
kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego (ekspert w zakresie
planowania, zagospodarowania przestrzennego, gminnych zabytków)
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (ekspert w
zakresie zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy - mieszkania socjalne i komunalne,
utrzymania terenów zieleni i tzw. „małej infrastruktury”)
pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy (ekspert w zakresie przygotowania i
realizowania inwestycji, pozyskiwania środków zewnętrznych, promocji)
pracownik referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy.

Skład Zespołu uzupełnią przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych:
–
–
–
–

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (ekspert w zakresie pomocy społecznej),
Zespołu Wychowawczo-Oświatowego (ekspert w zakresie edukacji, wychowania i opieki),
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o (ekspert w zakresie zarządzania gminnym
zasobem komunalnym),
Strzeleckiego Ośrodka Kultury.

Prezentowany dobór członków zespołu gwarantuje zarówno odpowiednią realizację Programu na
poziomie organizacji gminy jak i instytucjonalną współpracę z partnerami społecznogospodarczymi oraz z innymi jednostkami publicznymi.
Do zadań koordynatora należeć będzie:
–
–
–
–
–
–

planowanie prac Zespołu ds. Rewitalizacji,
organizowanie roboczych spotkań tematycznych przedstawicieli komórek współrealizujących
zadanie,
organizowanie współpracy członków zespołu nad realizacją Programu,
współpraca z interesariuszami procesu rewitalizacji zaangażowanymi w proces tworzenia i
realizacji Programu rewitalizacji,
bieżące kontakty ze Społecznym Komitetem Rewitalizacji,
sprawowanie nadzoru nad terminowością realizacji Programu rewitalizacji a także
przebiegiem jej monitoringu i ewaluacji.

Zespół odpowiedzialny za realizację przedsięwzięć ujętych w Programie rewitalizacji ma za zadanie w
szczególności:
–
–
–

koordynację przedsięwzięć realizowanych przez komórki organizacyjne urzędu oraz jednostki
organizacyjne i inne podmioty na obszarze objętym Programem rewitalizacji,
współpracę z instytucjami zaangażowanymi w zakresie realizacji projektów objętych
Programem rewitalizacji,
współpracę ze Społecznym Komitetem Rewitalizacji i jego obsługę techniczną, (tj.
przygotowanie porządku obrad, przygotowywanie materiałów i projektów dokumentów
przeznaczonych do rozpatrzenia i zaopiniowania przez Komitet, sporządzanie protokołów z
posiedzeń, gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z
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–
–

–
–
–
–

posiedzeniami Komitetu, wykonywanie innych zadań zleconych przez przewodniczącego
Komitetu),
podejmowanie działań w zakresie informacji i promocji Programu rewitalizacji, w tym
przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych,
redakcję projektów uchwał, zarządzeń i innych dokumentów dot. procesu rewitalizacji oraz
przeprowadzenie konsultacji społecznych tych dokumentów zgodnie z przepisami prawa i
uregulowaniami wewnętrznymi Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich,
przygotowywanie wniosków o dofinansowanie gminnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze
źródeł zewnętrznych i ich realizację,
organizację i obsługę konsultacji społecznych, spotkań, konferencji i innych form udziału
mieszkańców w procesie rewitalizacji,
inicjowanie i organizowanie dyskusji publicznych związanych z istotnymi fazami procesu
rewitalizacji bądź zmianami mogącymi wpłynąć na jego realizację,
monitorowanie realizacji Programu rewitalizacji, tj. ocenę aktualności, skuteczności i stopnia
realizacji. Szczegółowy opis zasad monitoringu i ewaluacji Programu został zamieszczony w
rozdziale szóstym.

Ostateczne decyzje w sprawach dotyczących rewitalizacji podejmuje Burmistrz. Zespół będzie
odbywał posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał oraz doraźnie w przypadkach istotnych zagadnień
wymagających omówienia. W realizacji przedsięwzięć związanych z rewitalizacją, Zespół będzie
współpracował ze Społecznym Komitetem Rewitalizacji w formie organizacji wspólnych spotkań
roboczych, posiedzeń, wypracowywania stanowisk, konsultowania działań na obszarze wyznaczonym
do rewitalizacji. Osobą wyznaczoną do bieżących kontaktów z Komitetem Rewitalizacji będzie
Koordynator Zespołu ds. Rewitalizacji. Wszystkie projekty będą realizowane zgodnie z uchwalonym
przez Radę Miejską Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, Wieloletnią Prognozą Finansową oraz
budżetami rocznymi.
Dla podwyższenia sprawności realizacji programu, w ramach działalności Operatora, zostanie
przygotowany rewitalizacyjny One Stop Center (Centrum Jednej Wizyty). Jego zadaniem będzie
zagwarantowanie uzyskania szybkiej i pełniej informacji (w jednym miejscu i czasie) nt. realizacji
procesu rewitalizacji w Strzelcach Krajeńskich, a w szczególności o:
– możliwościach inwestowania związanego z realizacją Programu,
– możliwościach pozyskania partnera,
– ofertach dotyczących zakupu, najmu, dzierżawy, powstających w ramach realizacji Programu
powierzchni publicznych i użytkowych,
– przetargach i konkursach ofert, organizowanych podczas realizacji Programu,
– warunkach włączenia w realizację Programu z nowymi działaniami i projektami,
– możliwości wykorzystania odpowiednich źródeł finansowania na projekty związane z celami
rewitalizacji.
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Jednostka koordynująca (operator Programu)
Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Społeczny Komitet Rewitalizacji

Zaplecze instytucjonalno-organizacyjne
Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
Zespół ds. rewitalizacji

Koordynator działań
Schemat 2. Schemat zarządzania Programem rewitalizacji

5.3. Mechanizmy komplementarności w Programie
W Programie rewitalizacji – podczas jego powstawania i na etapie realizacji – zapewniono działanie
mechanizmów komplementarności przestrzennej, problemowej, proceduralno-instytucjonalnej,
finansowej i międzyokresowej. Ich istota zawarta jest w przyjętych rozwiązaniach dot. procesu
rewitalizacji w Strzelcach Krajeńskich. W niniejszej części dokumentu zaprezentowano ogólne
założenia zastosowanych mechanizmów komplementarności.

Komplementarność przestrzenna
Działania umożliwiające realizację wyznaczonych w Programie celów są komplementarne
przestrzennie. Działania podstawowe są zlokalizowane w obszarze rewitalizacji i bezpośrednio
oddziałują na jego społeczność. Działania dodatkowe są zlokalizowane w obszarze rewitalizacji, w
jego najbliższym sąsiedztwie, a ich oddziaływanie jest ukierunkowane na poprawę negatywnych
zjawisk zdiagnozowanych w społeczności poddawanej procesowi zmian.
Szczegółowe informacje na temat lokalizacji poszczególnych działań znajdują się załączniku nr
1 Programu.
Podczas projektowania działań na rzecz poprawy sytuacji kryzysowej w obszarze rewitalizacji
szczególną uwagę zwrócono na poprawę sytuacji życiowej i spójności jego mieszkańców,
przeciwdziałanie gentryfikacji i niedopuszczenie do pogorszenia stanu innych części gminy poprzez:
1. Objęcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem działaniami w ich miejscu
zamieszkania,
2. Skierowanie działań aktywizujących do wszystkich członków rewitalizowanej społeczności
w celu ich integracji i zapobiegania marginalizacji społecznej,
3. Objęcie działaniami z zakresu polityki społecznej pozostałej części gminy w ramach
realizacji innych dokumentów strategicznych (np. Strategia rozwoju).
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Komplementarność problemowa
W Programie rewitalizacji zapewniona została komplementarność problemowa.
Dla uzyskania lepszych efektów komplementarności problemowej przeprowadzona została
pogłębiona i usystematyzowana analiza zjawisk kryzysowych dot. m.in. sytuacji społecznej,
gospodarczej, przestrzennej, infrastrukturalnej oraz obserwowanych zjawisk i trendów
demograficznych.
Komplementarnością problemową charakteryzują się sformułowane w Programie cele oraz
przypisane do nich kierunki działań. Cel pierwszy, zmniejszenie skali wykluczenia społecznego
poprzez aktywizację społeczno-zawodową i rozwój lokalnej przedsiębiorczości, wraz z kierunkami
działań obejmuje swoim oddziaływaniem zarówno sferę społeczną jak i gospodarczą, przestrzenną
oraz infrastrukturalną. Cel drugi, który zakłada poprawę jakości przestrzeni publicznej i obiektów
budowlanych poprzez kompleksową modernizację terenów wokół murów, dotyczy sfery społecznej,
przestrzenno-funkcjonalnej, infrastrukturalnej oraz środowiskowej. Cel trzeci, który polega na
rozszerzeniu i poprawie usług i infrastruktury użyteczności publicznej poprzez polepszenie warunków
dla rozwoju edukacji, nauki i kultury oraz aktywności społecznej, oddziałuje na sferę społeczną,
przestrzenno-funkcjonalną, gospodarczą oraz infrastrukturalną.
Wybrane do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne są ze sobą powiązane oddziałując na
wyznaczony obszar rewitalizacji w aspektach: społecznym, gospodarczym, przestrzennofunkcjonalnym, technicznym, środowiskowym. Działania rewitalizacyjne związane z modernizacją
infrastruktury technicznej służą zarówno poprawie jakości życia mieszkańców, zwiększeniu ładu
przestrzennego, jak również mają pozytywny wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego. W
niniejszym dokumencie prezentowany rodzaj komplementarności wykazują karty proponowanych
projektów rewitalizacyjnych, które zawierają prognozowane rezultaty oraz informację na temat
oddziaływania zadania w odniesieniu do wszystkich niezbędnych aspektów (załącznik nr 1).
Program jest dokumentem merytorycznie spójnym, powiązanym ze strategicznymi decyzjami
gminy Strzelce Krajeńskie oraz zawierającym powiązane tematycznie i wzajemnie uzupełniające się
projekty realizowane przez różne lokalne podmioty, co w efekcie będzie skutkowało kompleksowym
rozwiązaniem problemów występujących na obszarze zdegradowanym.

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna
Zaprojektowany system wdrażania i zarządzania Programem zapewnia komplementarność
proceduralno-instytucjonalną poprzez:
1. Zaangażowanie różnych instytucji – w Zespole ds. Rewitalizacji reprezentowane będą
następujące instytucje:
 Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich,
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (ekspert w zakresie pomocy społecznej),
 Zespół Wychowawczo-Oświatowy (ekspert w zakresie edukacji, wychowania i opieki),
 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. (ekspert w zakresie zarządzania
gminnym zasobem komunalnym),
 Strzelecki Ośrodek Kultury.
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Dodatkowo funkcję doradczą wobec Jednostki koordynującej (operatora rewitalizacji)
będzie pełnił Społeczny Komitet Rewitalizacji, w skład którego będą wchodzić
przedstawiciele takich podmiotów jak:




instytucje kultury,
przedsiębiorstwa,
organizacje społeczne i inne.
Instytucje zaangażowane we wdrażanie i zarządzanie Programem reprezentują wszystkie
sfery życia strzelczan, na które oddziałuje proces rewitalizacji: społeczną, gospodarczą,
środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną, techniczną.

2. Stworzenie dogodnych warunków dla efektywnej współpracy polegające na zapewnieniu
Zespołowi i Komitetowi niezbędnej obsługi organizacyjnej i technicznej przez jednostkę
koordynującą – Burmistrza Strzelec Krajeńskich. W ramach realizacji zadań własnych oraz
zleconych z zakresu administracji publicznej, Burmistrz dysponuje odpowiednim
zapleczem organizacyjnym, technicznym oraz kadrowym zapewniającym wsparcie dla
efektywnej współpracy różnych instytucji na rzecz wdrażania i zarządzania Programem
Rewitalizacji.
3. Wzajemne dopełnianie się i spójność procedur polegające na przypisaniu do
poszczególnych elementów systemu zarządzania Programem rozłącznych funkcji, które
jednocześnie umożliwiają realizację wszystkich zadań niezbędnych do prawidłowego
przebiegu procesu rewitalizacji.
Zaplanowane procedury wdrażania i zarządzania Programem, szczegółowo opisane w części 5.2
niniejszego dokumentu są komplementarne względem siebie i zapewniają odpowiednią realizację
Programu na poziomie organizacji gminy, jak i instytucjonalną współpracę z innymi jednostkami
publicznymi oraz partnerami społeczno-gospodarczymi.

Komplementarność finansowa
Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy także w wymiarze finansowania.
Projekty rewitalizacyjne zaplanowane w Programie zakładają łączenie wsparcia ze środków
Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, szczególnie z Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych Miasta
jak i środków prywatnych.
Na liście podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych przedstawionych w załączniku nr 1
oraz w tabeli nr 21 zawierającej indykatywne ramy przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujęto
przedsięwzięcia finansowane lub współfinansowane z następujących źródeł publicznych i
prywatnych, w tym w szczególności z:
– EFRR, EFS,
– budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie,
– środków prywatnych (sektora biznesu, osób fizycznych),
– organizacji pozarządowych,
– środków wspólnot mieszkaniowych,
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–

–

środków krajowych (np.: fundusze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
środki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji
Narodowej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, itp.),
funduszy i programów Banku Gospodarstwa Krajowego – udzielane kredyty.

Mając na uwadze, że komplementarność finansowa to zdolność łączenia prywatnych i publicznych
źródeł finansowania, w realizacji Programu założono następujące przedsięwzięcia:
– program dla wspólnot mieszkaniowych (Remonty zasobów komunalnych) – remonty
podnoszące standard miejsca zamieszkania z elementem wytworzenia przestrzeni
wspólnej – planowane źródło finansowania: środki w ramach zadania budżetowego
Gminy oraz środki prywatne,
– Program oddłużeniowy – program jest kierowany do osób, które zalegają z opłatami za
użytkowanie lokalu należącego do Gminy Strzelce Krajeńskie i nie posiadają środków
niezbędnych do uregulowania wierzytelności. Zgodnie z zasadami Programu
oddłużeniowego możliwe jest umorzenie części wierzytelności, po spełnieniu określonych
warunków przez najemców.
– Program Świadczeń Rzeczowych – program reguluje możliwość odpracowywania
zadłużenia za użytkowanie lokalu będącego własnością gminy.
– określenie wysokości środków finansowych dla realizacji zadania pn. NGO w
rewitalizacji w corocznie opracowywanym Programie współpracy Gminy Strzelce
Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Komplementarność finansowa przedsięwzięć z listy podstawowej z potencjalnymi źródłami
finansowania przedstawiona została w tabeli nr 21 oraz załączniku nr 1.

Komplementarność międzyokresowa
Opracowanie listy przedsięwzięć w Programie rewitalizacji zostało poprzedzone analizą rezultatów
osiągniętych w wyniku realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Strzelce Krajeńskie
2008-2015. Wypracowane założenia projektu Programu na lata 2016-2023 są komplementarne
wobec działań podjętych w poprzednim okresie finansowania i uzupełniają proces rewitalizacji o
działania w sferze społecznej, przestrzennej i infrastrukturalnej.
Celem LPR 2008-2015 realizowanego w mieście było dążenie do ożywienia społecznogospodarczego poprzez wykorzystanie istniejącego potencjału. W latach 2008-2015 w ramach
Lokalnego Programu Rewitalizacji na terenie miasta zrealizowano następujące projekty
infrastrukturalne oraz przestrzenne: 1. Remont ul. Ludowej, 2. Budowa fontanny na Placu Rynkowym,
3. Renowacja murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w Strzelcach
Krajeńskich, 4. Adaptacja Baszty Czarownic na muzeum (stara kuźnia) lub inny rodzaj działalności
kulturalnej, 5. Rewitalizacja zabytków na terenie miasta Strzelce Krajeńskie, 6. Modernizacja zieleni
miejskiej i traktów spacerowych, 7. Remont budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego przy Al.
Wolności 48, 8. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Al. Wolności i ul. PCK oraz sieci
wodociągowej na Al. Wolności, 9. Zagospodarowanie kwartału przy Kolegiacie, 10.
Zagospodarowanie jeziora Górne.
Działania te zostały przeprowadzone z wykorzystaniem środków z ZPORR, BP, LWKZ, MKiDN,
PROW oraz ze środków własnych gminy.
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Podjęte działania przyczyniły się do poprawy estetyki śródmieścia Strzelec Krajeńskich, w
którym częściowo położony jest obecny obszar rewitalizacji, podniesienia standardu życia
mieszkańców wybranych budynków kilkurodzinnych i niektórych ulic oraz, z uwagi na ograniczony
budżet i zakres prac, częściowej poprawy stanu dziedzictwa kulturowego miasta (renowacja murów).
Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że proces rewitalizacji miał charakter rozproszony przestrzennie,
jego oddziaływanie było punktowe, a przede wszystkim obejmowało tylko niektóre sfery życia
mieszkańców obszaru zdegradowanego w Strzelcach Krajeńskich. Dlatego w Programie rewitalizacji
na lata 2016-2023 zaplanowano działania, które są ukierunkowane zarówno na poprawę sytuacji w
sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej jak i technicznej oraz charakteryzują
się komplementarnością wobec przedsięwzięć zrealizowanych przed rokiem 2016. Aktywność w
sferze technicznej i przestrzennej, odnotowana w obszarze rewitalizacji w czasie poprzedniego
okresu finansowania, zostanie uzupełniona poprzez dobór odpowiednich projektów na płaszczyźnie:
społecznej, np.:
–
–
–
–

Mur – Cel – PAL (Program Aktywności Lokalnej) aktywizacja społeczna rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkańców 8 podwórek ,
Lubuska Akademia Kompetencji Językowych i Informatycznych,
Centrum Organizacji Społecznych,
Klub Malucha i Seniora,

gospodarczej, np.:
–
–
–

Program Lokal dostępny od zaraz,
Społeczny urząd – społeczne zamówienia,
Program Praca w spółdzielni socjalnej.

Kontynuacją rozpoczętych uprzednio działań są także przedsięwzięcia obejmujące aspekty
środowiskowe, przestrzenne i techniczne, np.:
–
–
–

Remonty zasobów komunalnych,
MUR (Miejska Usługa Rewitalizacji
Modernizacja budynku przy ul. Zachodniej 11 z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury
Społecznej.

Projekty zaplanowane w Programie rewitalizacji są komplementarne względem działań
zrealizowanych w części procesu rewitalizacji w Strzelcach Krajeńskich finansowanej w poprzednim
okresie oraz względem siebie, oddziałując jednocześnie na różne sfery życia mieszkańców. Ich
szczegółowy opis wraz z odniesieniem do sfery życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, na którą
wpływają, znajduje się w załączniku nr 1.
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6. ZASADA PARTNERSTWA I PARTYCYPACJI W PROCESIE REWITALIZACJI
Zgodnie z Wytycznymi MIR istotnym celem rewitalizacji jest włączenie partnerów w procesy
programowania i realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz
konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty
rewitalizacji mają dotyczyć21. Wynika to z uznania zasady partnerstwa i partycypacji za jeden z
podstawowych warunków powodzenia procesu rewitalizacji. W Programie rewitalizacji dla Gminy
Strzelce Krajeńskie uwzględniono przytoczony wymóg i zastosowano tę zasadę podczas
opracowywania Programu rewitalizacji oraz zaplanowano jej realizację w trakcie wdrażania jego
założeń.

6.1. Zasada partnerstwa w procesie powstawania programu
Zasada partnerstwa i partycypacji w procesie powstawania programu była realizowana na etapie
diagnozy oraz opracowywania dokumentu. W odpowiedzi na problem niskiego zaangażowania
społecznego i obywatelskiego w obszarze rewitalizacji (por. Raport z wyznaczania granic..) oraz w
celu zapewnienia udziału przedstawicieli wszystkich środowisk związanych z rewitalizacją,
zastosowano różnorodne metody i techniki włączania mieszkańców w proces przygotowania
programu.

6.1.1. Partycypacyjny model diagnozy społecznej
Diagnoza pogłębiona, przeprowadzona na potrzeby opracowania Programu miała charakter
partycypacyjny i umożliwiła włączenie wszystkich środowisk społeczności Strzelec Krajeńskich, co
pozwoliło na uzyskanie informacji na temat potrzeb i potencjałów oraz oczekiwań mieszkańców
obszaru rewitalizacji. Przyczyniło się także do upowszechnienia idei rewitalizacji oraz wzbudzenia
zainteresowania zaangażowaniem w realizację założeń programu. Realizacja zasady partnerstwa i
partycypacji polegała na 1) objęciu badaniami przedstawicieli wszystkich środowisk związanych z
rewitalizacją, szczególnie mieszkańców oraz 2) zastosowaniu metod i technik umożliwiających
uczestnikom badań aktywne wyrażenie potrzeb i oczekiwań dotyczących rewitalizacji.

Uczestnicy badań społecznych
Zastosowany dobór uczestników diagnozy społecznej zapewnił ich zróżnicowanie oraz reprezentację
wszystkich środowisk związanych z procesem rewitalizacji w Strzelcach Krajeńskich. W doborze
wzięto pod uwagę następujące kryteria:
–
–
–

demograficzne (wiek, płeć, miejsce zamieszkania),
status społeczno-ekonomiczny,
reprezentowanego sektora (publiczny, pozarządowy, prywatny),

21

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Minister Infrastruktury i
Rozwoju, 2015., źródło: www.mr.gov.pl/media/6107/Wytyczne_dot_rewitalizacji_zatwierdzone_3VII2015.pdf
(dostęp z dnia: 7.09.2015 r.) rozdz. 3, pkt 1 g.
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–

dyscypliny (sprawy społeczne oraz techniczne i przestrzenne, gospodarka, ekologia, polityka,
kultura, prawo).

Łącznie w diagnozie społecznej wzięło udział około 50 uczestników. Należeli do nich przedstawiciele
wszystkich środowisk, na które będzie oddziaływał proces rewitalizacji, w tym: mieszkańcy, liderzy i
eksperci reprezentujący środowisko kulturalne, obywatelskie, biznesowe, seniorów, osób z
niepełnosprawnościami, samorządowe, pomocy społecznej, przedstawiciele spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych oraz innych.
Można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że diagnoza społeczna powstała w wyniku synergii
między przedstawicielami władz, badaczami a mieszkańcami. Szczegółowy opis doboru uczestników
diagnozy znajduje się w raporcie z badań „Połączą nas mury…” (załącznik nr 3).

Metody i techniki badań umożliwiające aktywne wyrażanie potrzeb i oczekiwań
rewitalizacyjnych
Diagnoza zjawisk kryzysowych w gminie Strzelce Krajeńskie została pogłębiona w obszarze
rewitalizacji dzięki badaniom społecznym. Zastosowane w niej metody i techniki umożliwiły aktywne i
swobodne wyrażanie opinii, potrzeb i oczekiwań przez mieszkańców oraz przedstawicieli pozostałych
środowisk. Zastosowano następujące metody i techniki badawcze:
1. Wywiady pogłębione z mieszkańcami
2. Spacery studyjne z liderami społeczności lokalnej oraz ekspertami
3. Wywiady pogłębione z lokalnymi ekspertami.
Na podstawie zgromadzonych informacji sformułowano rekomendacje dot. (1) poprawy jakości życia
mieszkańców (2) poprawy funkcjonowania instytucji i organizacji oraz (3) przemian przestrzennych i
infrastrukturalnych w obszarze rewitalizacji. Założenia, przebieg i wyniki wraz z rekomendacjami
opracowana na podstawie społecznej części diagnozy zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 3
do niniejszego dokumentu.

6.1.2. Partnerstwo i partycypacja w tworzeniu założeń programu
Realizacja zasady partnerstwa i partycypacji podczas opracowywania dokumentu Programu
rewitalizacji wynikała z przekonania o znaczeniu udziału mieszkańców i przedstawicieli pozostałych
środowisk dla jakości procesu wyprowadzania obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Przyjęto,
że najlepsze efekty przyniesie zaangażowanie lokalnej społeczności w formalną procedurę prac nad
programem połączone z aktywnym uczestnictwem mieszkańców. Szeroki udział wszystkich
interesariuszy w tworzeniu Programu rewitalizacji zapewniony został poprzez:
1. Zaangażowanie przedstawicieli różnych środowisk związanych z rewitalizacją w prace Zespołu
Opracowującego Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie
2. Konsultacje społeczne
3. Akcję informacyjno-promocyjną dot. rewitalizacji.

Zaangażowanie interesariuszy rewitalizacji w prace Zespołu Opracowującego Program
Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Strzelec Krajeńskich nr 0050.33.2016 Zespół powołany do
opracowania Programu zobowiązany był do współpracy z mieszkańcami gminy, szczególnie do
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zapewnienia partycypacji mieszkańców w procesie opracowywania dokumentu. W rezultacie,
członkowie Zespołu w trakcie opracowywania Programu odbyli liczne spotkania z mieszkańcami i
przedstawicielami różnych instytucji i organizacji.

Konsultacje społeczne
Kolejnym narzędziem umożliwiającym włączenie społeczności Strzelec Krajeńskich w tworzenie
Programu rewitalizacji były konsultacje społeczne. W trakcie przeprowadzonych konsultacji
społecznych dyskusji poddano następujące dokumenty:
1. Raport z wyznaczania granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy
Strzelce Krajeńskie
2. Połączą nas mury. Diagnoza potrzeb i potencjałów mieszkańców obszaru rewitalizacji w
Strzelcach Krajeńskich
3. Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023.
W celu poinformowania wszystkich mieszkańców gminy Strzelce Krajeńskie o prowadzonych
konsultacjach zastosowano kilka kanałów komunikacyjnych. Należało do nich:
1. Ogłoszenie na stronie Urzędu Miejskiego
2. Ogłoszenie na stronie BIP
3. Pisemne zaproszenia rozesłane do przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji
pozarządowych (około 25 listów)
4. Plakat
5. Posty na profilu Nasze Strzelce na portalu społecznościowym FaceBook
6. Posty na profilu Połączą Nas Mury na portalu społecznościowym FaceBook.
Pierwszy etap konsultacji, dot. granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, trwał od 8 do
20 lipca 2016 r., drugi etap, dot. projektu Programu rewitalizacji, o 25 lipca do 12 sierpnia 2016 r.
Opis przebiegu konsultacji społecznych w trakcie procesu powstawania Programu oraz
zastosowanych narzędzi konsultacyjnych zawiera poniższa tabela.
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Tabela 22. Przebieg konsultacji społecznych w procesie powstawania Programu rewitalizacji
Przedmiot konsultacji społecznych
Diagnoza zjawisk kryzysowych
w Strzelcach
Krajeńskich
na podstawie:
Raportu
z wyznaczania
granic
obszaru
zdegradowanego
i
obszaru
rewitalizacji dla gminy Strzelce
Krajeńskie oraz Połączą nas mury.
Diagnoza potrzeb i potencjałów
mieszkańców obszaru rewitalizacji
w Strzelcach Krajeńskich

Forma
Publikacja dokumentów na stronie Urzędu Miejskiego
Termin: 7 lipca 2016
Możliwość przesyłania uwag drogą internetową lub pocztą
Termin: od 7 lipca 2016
Ogłoszenie o konsultacjach na portalu społecznościowym
Ulotki i plakaty dot. konsultacji społecznych
Warsztaty
Termin: 14 lipca 2016
Liczba uczestników: 12 osób
Debata
Termin: 19 lipca 2016
Liczba uczestników: 12 osób

Projekt Programu rewitalizacji
dla Gminy
Strzelce
Krajeńskie
na lata 2016-2023

Publikacja na stronie BIP
Termin: 5 sierpnia
Możliwość przesyłania uwag drogą internetową lub pocztą
Termin: od 5 sierpnia
Ogłoszenie na portalu społecznościowym
Ulotki i plakaty dot. konsultacji społecznych
Warsztaty
28 lipca 2016
Liczba uczestników: 12 osób
Debata
4 sierpnia 2016
Liczba uczestników: 12 osób
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Efekty
– Uzyskanie akceptacji dla pogłębionej diagnozy czynników i zjawisk
kryzysowych oraz wyników procesu wyznaczania obszarów
zdegradowanych i obszaru rewitalizacji oraz diagnozy potrzeb i
potencjałów mieszkańców obszaru rewitalizacji
– Upowszechnienie informacji na temat prac nad Programem i realizacją
procesu rewitalizacji w Strzelcach Krajeńskich
– Pogłębienie wiedzy o potrzebach i potencjałach mieszkańców i in.
środowisk związanych z rewitalizacją.
– Zgromadzenie propozycji działań w obszarach zdegradowanych.
Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone. Uwzględniono niemal wszystkie
sugestie zmian. Dwie propozycje przedsięwzięć rewitalizacjnych, z uwagi
na brak środków, zaplanowano do realizacji w późniejszym terminie.
– Upowszechnienie wiedzy o idei rewitalizacji.

 Uzyskanie akceptacji dla założeń projektu Programu rewitalizacji dla
Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023
 Uzyskanie sugestii zmian dotyczących niektórych elementów
Programu, np.: wysokości kosztów Programu Społeczny urząd – społeczne
zamówienia; szczegółów Programu kompleksowego wsparcia dla
niezatulonych mieszkańców – aktywizacja w CIS; rozszerzenia udziału
Biblioteki Publicznej w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych. Pozostałe
uwagi miały mniejszą wagę dla dokumentu. Były ważne z punktu widzenia
prowadzonego procesu i dotyczyły budowania odpowiedniej atmosfery
dla wdrażania Programu, tworzenia sieci instytucji i organizacji oraz osób
prywatnych itp. Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone i zastosowane w
Programie lub przekazane do realizacji na dalszych etapach procesu
rewitalizacji.
 Sporządzenie listy osób prywatnych i organizacji gotowych do
włączenia się w realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych
 Upowszechnienie informacji na temat założeń Programu rewitalizacji
Upowszechnienie wiedzy o idei rewitalizacji.

Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych na poszczególnych etapach
powstawania Programu znajduje się w załączeniu (załącznik nr 4).

Akcja informacyjno-edukacyjna
Do celów towarzyszących realizacji akcji informacyjno-edukacyjnej poświęconej rewitalizacji w
Strzelce Krajeńskie należy 1) upowszechnienie idei rewitalizacji wśród mieszkańców, 2) wzrost
zainteresowania i identyfikacji interesariuszy rewitalizacji z procesem, 3) aktywizacja różnych
środowisk na rzez działań umożliwiających wyprowadzanie obszaru rewitalizacji ze stanu
kryzysowego. Opis elementów dotychczas realizowanej akcji informacyjno-edukacyjnej znajduje się w
poniższej tabeli.
Tabela 23. Charakterystyka akcji informacyjno-edukacjnej
Elementy akcji informacyjnoedukacyjnej
Opracowanie znaku graficznego
(logo) oraz hasła rewitalizacji
w Strzelcach Krajeńskich „Połączą
na mury”

Ulotka informacyjna i plakat

Wywiad radiowy z Zastępcą
Burmistrza M. Karkoszką (Radio
Zachód)
Ogłoszenia na portalu
społecznościowym, profil: Nasze
Strzelce
Profil na portalu
społecznościowym, poświęcony
rewitalizacji w Strzelcach
Krajeńskich: Połączą nas mury

Przeznaczenie
– dokumenty (np. raporty)
– plakaty
– ulotki
– Informowanie społeczności o rozpoczęciu prac nad Programem i
prowadzeniu procesu rewitalizacji
– Prezentacja propozycji działań
– Informowanie o planowanych konsultacjach społecznych
– Upowszechnianie wiedzy o idei rewitalizacji
– Upowszechnienie wiedzy o planach rewitalizacyjnych gminy
– Informowanie o ważnych wydarzeniach związanych z procesem
rewitalizacji w Strzelcach Krajeńskich, np. o konsultacjach społecznych
– Upowszechnianie wiedzy rewitalizacji
– Informowanie o ważnych wydarzeniach związanych z procesem
rewitalizacji w Strzelcach Krajeńskich, np. o konsultacjach społecznych
– Publikowanie dokumentów związanych z procesem rewitalizacji

Wybrane techniki i narzędzia partycypacyjne oraz działania aktywizacyjne zostały ocenione jako
skuteczne i adekwatne w kontekście aktywnego włączenia mieszkańców i głównych grup
interesariuszy w prace nad przygotowaniem programu rewitalizacji. W całym procesie konsultacji
udział wzięło około 50 mieszkańców, w tym około 35 w debatach i warsztatach konsultacyjnych. Ich
postulaty, propozycje i uwagi zostały przeanalizowane oraz, w przypadkach uzasadnionych i
zgodnych z procedurą zmian prawnych i finansowych, zastosowane w programie.
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6.2. Mechanizmy
programu

włączenia

interesariuszy

w

proces

realizacji

W celu zaangażowania mieszkańców i przedstawicieli innych środowisk w proces realizacji PR oraz
zapewnienia jego najwyższej jakości zasada partnerstwa i partycypacji zostanie zastosowana w
zarządzaniu programem. Głównym filarem umożliwiającym mieszkańcom i przedstawicielom innych
środowisk udział w zarządzaniu Programem jest Społeczny Komitet Rewitalizacji. Dodatkowo na
etapie wdrażania programu do narzędzi partycypacji umożliwiających podejmowanie decyzji przez
interesariuszy procesu i kontrolę obywatelską należeć będzie powierzanie realizacji zadań
publicznych organizacjom społecznym oraz systematyczne konsultacje społeczne i prowadzenie akcji
informacyjno-promocyjnej.

6.2.1. Społeczny Komitet Rewitalizacji Gminy Strzelec Krajeńskich
Jednym z elementów partycypacji społecznej obejmującej przygotowanie, prowadzenie i ocenę
rewitalizacji w sposób zapewniający udział interesariuszy jest powołanie Społecznego Komitetu
Rewitalizacji (dalej Komitet). Komitet stanowi forum współpracy i dialogu partnerów rewitalizacji z
organami gminy i Burmistrzem Strzelec Krajeńskich. Do jego zadań należy przygotowanie, współpraca
w koordynacji i ocena realizacji działań rewitalizacyjnych. Pełni funkcję opiniodawczo-doradczą
Burmistrza Strzelec Krajeńskich.
W skład Komitetu wejdą przedstawiciele głównych interesariuszy procesu rewitalizacji.
Komitet uprawniony będzie do podejmowania inicjatyw w zakresie realizacji i oceny Programu
rewitalizacji. W celu sprawnego działania Komitet stworzy nie więcej niż 15 osób fizycznych,
zameldowanych na terenie gminy na pobyt stały. Dokładny podział na kategorie osób zaproszonych
do prac w Komitecie prezentuje tabela nr 19.
Tabela 24. Kategorie uczestników Społecznego Komitetu Rewitalizacji
Maksymalna
liczba osób

Kategoria uczestników
Mieszkańcy obszaru rewitalizacji

2

Właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości znajdujących się w obszarze rewitalizacji

1

Przedstawiciele podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się w obszarze
rewitalizacji (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwo budownictwa
społecznego, spółki prawa handlowego z udziałem gminy)

2

Mieszkańcy spoza obszaru rewitalizacji

2

Przedstawiciele prowadzący lub zamierzający prowadzić działalność gospodarczą na terenie
gminy Strzelce Krajeńskie
Przedstawiciele podmiotów prowadzących lub zamierzający prowadzić działalność społeczną
na terenie gminy Strzelce Krajeńskie (organizacje pozarządowe, grupy nieformalne)

2
2

Przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy Strzelce Krajeńskie

1

Przedstawiciele instytucji kultury

2

Przedstawiciele Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich

1

Komitet zostanie powołany Zarządzeniem Burmistrza, po wyłonieniu członków w drodze otwartej
procedury naboru. Skład Komitetu jest stały i trwa do zakończenia realizacji programu rewitalizacji.
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Zmiana członków Komitetu będzie następować w wyniku ich pisemnej rezygnacji oraz w wyniku
powtarzającej się nieobecności. Na czele Komitetu rewitalizacji będzie stał Przewodniczący,
reprezentujący Komitet na zewnątrz, organizujący jego pracę, zwołujący posiedzenia Komitetu.
Komitet będzie mógł tworzyć zespoły zadaniowe. Praca w ramach Komitetu rewitalizacji będzie miała
charakter społeczny. Szczegółowe zasady pracy Komitetu zostaną uregulowane w Zarządzeniu
Burmistrza.

Strukturę Społecznego Komitetu Rewitalizacji tworzą:




Przewodniczący Komitetu,
Zastępca przewodniczącego,
Zespoły robocze.

Do zadań przewodniczącego należy:






ustalenie porządku i terminu obrad Komitetu,
przewodniczenie obradom Komitetu,
reprezentacja Komitetu na zewnątrz,
inicjowanie i organizacja prac Komitetu,
zapraszanie na posiedzenia Komitetu przedstawicieli organizacji
niereprezentowanych w Komitecie oraz ekspertów zewnętrznych.

i

instytucji

System przepływu informacji
Społeczny Komitet Rewitalizacji będzie obsługiwany przez Referat Ogólno-Organizacyjny w zakresie
udostępniania miejsca na posiedzenia, przygotowania niezbędnych druków i materiałów do pracy, z
uwzględnieniem racjonalności i niezbędności wydatków. Pracę Komitetu będzie wspierać Zespół ds.
Rewitalizacji w zakresie przygotowania porządku obrad oraz projektów dokumentów przeznaczonych
do rozpatrzenia i zaopiniowania przez Komitet oraz gromadzenia, przechowywania i archiwizowania
dokumentacji związanej z posiedzeniami Komitetu. Komitet ma za zadanie współpracować z
Zespołem ds. Rewitalizacji w celu realizacji Programu.

Ścieżka podejmowania decyzji
Członkowie Komitetu są zobowiązani do osobistego uczestnictwa w jego pracach. Decyzje Komitetu
podejmowane są w formie opinii formułowanych w drodze uzgadniania stanowisk. W przypadku ich
rozbieżności decyzja podejmowana jest na podstawie głosowania, zwykłą większością głosów osób
uprawnionych do głosowania, w obecności co najmniej połowy składu Komitetu. W przypadku
równowagi głosów, głosem decydującym dysponuje przewodniczący a przypadku jego nieobecności –
zastępca przewodniczącego.

3.2.2. Partnerstwo i zaangażowanie organizacji społecznych
W partnerstwie z organizacjami społecznymi zostaną zrealizowane następujące projekty
rewitalizacyjne:
Udział organizacji społecznych będzie polegał na:
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–
–
–

opracowywaniu planów działań,
realizacji ustalonych zadań,
udziale w monitoringu i ewaluacji zrealizowanych zadań.

3.2.3. Akcja informacyjno-promocyjna podczas wdrażania programu
Organizowanie spotkań informacyjno-konsultacyjnych
Spotkania informacyjno-konsultacyjne z interesariuszami będą platformą umożliwiającą wspólne
podejmowanie decyzji dot. obszaru rewitalizacji. Podczas spotkań prezentowane będą wyniki
prowadzonego systematycznie monitoringu Programu oraz wypracowywane będą wspólne
stanowiska dotyczące np. zagospodarowania podwórek, urządzania terenów zieleni, reorganizacji
placówek socjalnych, wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, itp. Tego typu spotkania będą
prowadzone w celu pozyskania wiedzy i dopasowania ewentualnych zmian do potrzeb i oczekiwań
mieszkańców oraz wzmocnienia ich poczucia przynależności i odpowiedzialności za wspólny projekt.
Spotkania informacyjno-konsultacyjne będą się odbywać nie rzadziej niż dwa razy do roku w czasie
całego okresu realizacji programu i będą organizowane przez Społeczny Komitet Rewitalizacji.
Systematyczne kontakty z mediami lokalnymi
W trakcie realizacji Programu zostanie położony nacisk na systematyczną współpracę z lokalnymi
mediami i przekazywanie informacji o wydarzeniach dotyczących procesu rewitalizacji w gminie.
Komunikacja z mieszkańcami
Zostaną wyznaczone stałe kanały komunikacyjne zapewniające przepływ informacji do i od
mieszkańców. Jednym z nich będą media społecznościowe (kontynuacja aktywności na stronie
www.strzelce.pl dot. rewitalizacji). Drugim będzie One Stop Center (Centrum Jednej Wizyty). Zadania
i umiejscowienie One Stop Center w strukturze organizacyjnej UM w Strzelcach Krajeńskich zostało
szczegółowo omówione w części 5.2 niniejszego Programu.
Oba kanały komunikacyjne będą służyć upowszechnianiu informacji o aktualnie
prowadzonych działaniach, o możliwościach wsparcia dla interesariuszy oraz gromadzeniu informacji
o potrzebach, oczekiwaniach i problemach uczestników procesu.
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7. MONITORING I EWALUACJA
Złożoność procesów społecznych, ich uwarunkowań i możliwych scenariuszy, jest podstawą uznania
monitoringu i ewaluacji rewitalizacji za jeden z jej kluczowych elementów. Działania Programu
przewidziane do realizacji na etapie monitoringu i ewaluacji są powiązane z innymi elementami
zarządzania Programem i zapewniają osiągnięcie najwyższej jakości procesu wyprowadzania obszaru
rewitalizacji Strzelec Kajeńskich z sytuacji kryzysowej.

7.1. System monitoringu
Do celów monitoringu procesów zmian w obszarze rewitalizacji w Strzelcach Krajeńskich należy: (1)
ocena postępów zaplanowanych działań, (2) identyfikacja ewentualnych problemów ograniczających
efektywność lub uniemożliwiających realizację planów oraz (3) możliwie szybkie korygowanie
pierwotnych założeń i wprowadzanie niezbędnych rozwiązań (aktualizacja Programu).
Monitoring Programu rewitalizacji Strzelec Krajeńskich będzie prowadzony zgodnie z
następującymi zasadami:
Systematyczność – ocena postępów rewitalizacji w Strzelcach Krajeńskich oraz konieczność
niezwłocznego dokonywania ewentualnych korekt wymaga prowadzenia regularnych i
zaplanowanych analiz. Dlatego też
1. Niezbędne dane, dotyczące postępów w realizacji projektów (min. dane ilościowe dot. realizacji
wskaźników) będą gromadzone i analizowane stale przez koordynatorów poszczególnych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz przedkładane Zespołowi ds. Rewitalizacji w postaci
sprawozdań na koniec każdego roku obrachunkowego oraz na koniec realizacji projektu.
2. Dodatkowo koordynatorzy poszczególnych projektów rewitalizacyjnych będą zobowiązani do
informowania Koordynatora działań niezwłocznie po zaistnieniu problemów lub barier
ograniczających lub uniemożliwiających realizację zaplanowanych działań.
3. Ponadto Koordynator wraz z Zespołem ds. Rewitalizacji będą gromadzić dane ilościowe i
jakościowe dotyczące min. stopnia osiągnięcia wskaźników, zaangażowania interesariuszy,
stopnia poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji za pomocą analiz
statystycznych oraz innych metod badań społecznych (np. analiza danych zastanych, wywiady z
mieszkańcami, wywiady z ekspertami, spacery studyjne, sondaż).
4. Koordynator działań wraz z Zespołem ds. Rewitalizacji zobowiązany jest do weryfikacji
otrzymanych informacji i przedkładania swoich analiz Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich oraz
Społecznemu Komitetowi Rewitalizacji co najmniej raz do roku i niezwłocznie po zaistnieniu
problemów ograniczających lub uniemożliwiających realizację zaplanowanych działań.
Wyszczególnienie rezultatów poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych znajduje się w ich
opisie w załączniku nr 1 niniejszego Programu (Lista planowanych podstawowych przedsięwzięć
(projektów) rewitalizacyjnych wraz z ich opisem), który jest integralną częścią dokumentu.
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Kompleksowość i komplementarność – gromadzone i analizowane dane dotyczące przebiegu
procesu rewitalizacji w Strzelcach Krajeńskich będą obrazować przebieg rewitalizacji w aspekcie
społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym i środowiskowym.
Partycypacja – szerokie uczestnictwo interesariuszy w monitorowaniu procesu wdrażania programu
zostanie zapewnione poprzez:
1. Przedstawianie sprawozdań z monitoringu członkom Społecznego Komitetu Rewitalizacji.
2. Prowadzenie akcji informacyjnej o przebiegu rewitalizacji za pośrednictwem strony UM w
Strzelcach Krajeńskich.
3. Gromadzenie opinii i sugestii przedstawicieli wszystkich środowisk zgłaszanych osobiście w
godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wydziale w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy lub
innym wskazanym oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej.
4. Organizację konsultacji społecznych w sytuacji konieczności wprowadzenia zmian w Programie.
Tryb wprowadzania zmian (aktualizacji) w Programie opisany jest w części 7.3 niniejszego
dokumentu.

7.2. Ewaluacja
Podstawowym przeznaczeniem ewaluacji Programu rewitalizacji jest ocena skuteczności działań
podjętych na rzecz realizacji przyjętych celów22, przede wszystkim wyprowadzania społeczności
obszaru rewitalizacji z sytuacji kryzysowej. Czynności dotyczące ewaluacji ukierunkowane są na
określenie zmian, jakie zaszły w społeczności w wyniku podejmowanych działań.
Ewaluacja Programu będzie przebiegać w następujący sposób.
Podmiot odpowiedzialny i podmiot realizujący – za realizację ewaluacji odpowiedzialny będzie
Burmistrz Strzelec Krajeńskich. Działania niezbędne do oceny skuteczności realizacji programu
prowadzić będzie Zespół ds. Rewitalizacji. Nadzór nad pracą Zespołu w tym zakresie sprawować
będzie Koordynator działań.
Termin – ewaluacja zostanie przeprowadzona dwukrotnie w czasie trwania programu:
1. na koniec 2020 roku, po zrealizowaniu odpowiedniej części harmonogramu programu,
2. w 2023 roku, po zakończeniu realizacji wszystkich działań.
Wskaźniki realizacji celów oraz metody i techniki ich szacowania – wskaźniki rezultatów –
mierzalne, jednoznaczne dane o faktach – umożliwiają sprawdzenie, czy w Strzelcach Krajeńskich w
wyniku procesu rewitalizacji doszło do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji
oraz trwałej poprawy jakości życia mieszkańców. Wartości referencyjne wskaźników zostały
określone podczas diagnozy zjawisk kryzysowych i są zawarte w Raporcie z wyznaczania obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla miny Strzelce Krajeńskie (załącznik nr 2). Opis wskaźników
oraz metod i technik umożliwiających określenie ich wartości znajdują się w poniższej tabeli. Poprawa
wskaźników referencyjnych będzie świadczyć o wyprowadzeniu obszaru rewitalizacji ze stanu
kryzysowego.
22

S. Skinner, Silniejsze społeczności. Jak budować potencjał społeczności i sektora publicznego, Centrum Wspierania
Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa 2014.
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Tabela 25. Charakterystyka wskaźników realizacji procesu rewitalizacji
Cel

Zmniejszenie skali wykluczenia
społecznego przez aktywizację
społeczno-zawodową i rozwój
lokalnej przedsiębiorczości

Poprawa jakości przestrzeni
publicznej i obiektów
budowlanych poprzez
kompleksową modernizację
terenów wokół murów

Rozszerzenie i poprawa usług i
infrastruktury użyteczności
publicznej poprzez polepszenie
warunków dla rozwoju edukacji,
kultury oraz aktywności
mieszkańców

Kryteria i wskaźniki rezultatu

Metody i techniki; źródła

Poprawa warunków realizacji funkcji
materialno-ekonomicznej rodzin i
zmniejszenie bezrobocia długotrwałego
–
liczba osób objętych wsparciem
MGOPS

Analiza danych zastanych;
MGOPS

–

stopa długotrwałego bezrobocia

Analiza danych zastanych;
PUP

Poprawa kondycji podmiotów
gospodarczych
–
poziom aktywności gospodarczej

Analiza danych zastanych;
UM

–
trwałość przedsiębiorstw
prywatnych

Analiza danych zastanych;
UM

–
udział małych firm w strukturze
podmiotów gospodarczych
Wzrost poziomu edukacji i poprawa
dostępu do dodatkowych usług
edukacyjnych
–
poziom wyników z egzaminu dla
szóstoklasistów
–
opinie mieszkańców na temat
dostępu do dodatkowych zajęć
edukacyjnych dla dzieci
Wzrost liczby i poprawa standardu
mieszkań komunalnych i socjalnych
–
liczba mieszkań komunalnych i
socjalnych
–
liczba mieszkań komunalnych i
socjalnych bez instalacji sanitarnej
–
liczba mieszkań komunalnych i
socjalnych z ogrzewaniem indywidualnym
Spadek poziomu przestępczości i wykroczeń
–
liczba kradzieży i uszkodzeń mienia
Poprawa stanu otoczenia mieszkaniowego
–
stan podwórek
Wzrost poziomu kapitału społecznego
–
frekwencja wyborcza
–
liczba nowych organizacji
społecznych
Poprawa oferty usług użyteczności
publicznej
–
liczba podmiotów oferujących
opiekę senioralną
–
liczba miejsc w instytucjach
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci

Analiza danych zastanych;
GUS

–

Wywiady z mieszkańcami

jakość oferty kulturalnej

Poprawa oferty spędzania czasu wolnego
–
liczba miejsc wyposażonych w
infrastrukturę użyteczności publicznej
dostosowaną do spędzania czasu wolnego
–
liczba podmiotów oferujących
usługi rekreacji i spędzania czasu wolnego
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Analiza danych zastanych;
gminne placówki edukacyjne

Wywiady z mieszkańcami

Analiza danych zastanych,
UM
Analiza danych zastanych;
UM
Analiza danych zastanych;
UM
Analiza danych zastanych;
KPP
Inwentaryzacja , wywiady z
mieszkańcami
Analiza danych zastanych;
PKW
Analiza danych zastanych;
KRS
Analiza danych zastanych;
UM
Analiza danych zastanych;
UM

Analiza danych zastanych,
obserwacja; UM
Analiza danych zastanych,
wywiady z mieszkańcami;

UM
–
liczba miejsc dostosowanych do
prowadzenia działalności organizacji
społecznych

Analiza danych zastanych;
UM

Zastosowanie wyników ewaluacji – w efekcie ewaluacji powstaną sprawozdania z realizacji
Programu (międzyokresowe i końcowe). Wnioski z przeprowadzonych analiz zostaną przedstawione:
1. Mieszkańcom w postaci konsultacji społecznych (w formie publikacji internetowych,
spotkań informacyjnych, debat),
2. Społecznemu Komitetowi Rewitalizacji,
3. Radzie Miejskiej,
4. Instytucji Zarządzającej RPO.
Tryb wprowadzania zmian (aktualizacji) w Programie opisany jest w punkcie 7.3.
Realizacja zasady partnerstwa i partycypacji podczas ewaluacji programu – na etapie ewaluacji
zasada partnerstwa i partycypacji zostanie osiągnięta poprzez:
1. Działania ukierunkowane na informowanie społeczności Strzelec Krajeńskich o realizacji
oceny oddziaływania programu, jej przebiegu i wynikach (np. strona internetowa Urzędu
Miejskiego, BIP, prasa itp.),
2. Udział mieszkańców i pozostałych interesariuszy w badaniach społecznych umożliwiających
oszacowanie wartości odpowiednich wskaźników,
3. Konsultacje społeczne przebiegu i wyników ewaluacji (np. spotkania informacyjne, warsztaty,
debaty, spacery studyjne itp.),
4. Aktywność Społecznego Komitetu Rewitalizacji.

7.3. Aktualizacja Programu rewitalizacji
Program rewitalizacji ma charakter otwarty i zawiera opis mechanizmów wprowadzania zmian
(aktualizacji). Składa się na nie opis okoliczności wymagających przeprowadzenia korekt w programie
oraz trybu ich formułowania i zatwierdzania.
Wprowadzanie zmian (aktualizacja) w Programie rewitalizacji następuje w wyniku analiz
prowadzonych w procesie monitoringu i ewaluacji procesu wdrażania jego założeń. Korygowanie
programu powinno mieć miejsce jeśli:
1. wyniki analiz wykażą brak efektów prowadzonych działań rewitalizacyjnych i/lub poziom realizacji
celów znacząco odbiegający od harmonogramu,
2. zmianie ulegnie stan prawny określający warunki realizacji programów rewitalizacji,
3. dojdzie do powstania nowych mechanizmów wyprowadzania obszarów rewitalizacji z sytuacji
kryzysowej, umożliwiających lepszą skuteczność podejmowanych działań.
Aktualizacji programu dokonuje Rada Miejska na wniosek Burmistrza Strzelec Krajeńskich po
uzyskaniu akceptacji Społecznego Komitetu Rewitalizacji i przeprowadzeniu konsultacji społecznych.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 LISTA PLANOWANYCH PODSTAWOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
(PROJEKTÓW) REWITALIZACYJNYCH WRAZ Z ICH OPISEM
Przedsięwzięcie I.1
Tytuł

Program kompleksowego wsparcia dla niezatrudnionych mieszkańców –
aktywizacja w CIS

Podmiot/podmioty realizujące Gmina Strzelce Krajeńskie, Centrum Integracji Społecznej, Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy
Miejsce prowadzenia projektu Obszar rewitalizacji
Krótki opis

Realizacja przez CIS usług reintegracji społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych
wykluczeniem.
Centrum Integracji Społecznej realizuje program, który adresowany jest do osób
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zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w sytuacji powodującej
ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu
zawodowym, społecznym i rodzinnym. Aktywne formy szkolenia, doradztwo oraz
projekty aktywizujące bezrobotnych zwiększają szansę na zatrudnienie i powrót na
rynek pracy.
Zakres realizowanych zadań

 identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez
zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb
szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
 kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu
zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo
zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia
lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z
zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne),
 nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji
niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której
udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.

Szacunkowa wartość projektu

800 000,00 zł

Okres realizacji

2016-2018

Źródła finansowania

Budżet Gminy
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS)

Zgodność z celami Programu

Zgodność z celem 1.
ZMNIEJSZENIE SKALI WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO POPRZEZ AKTYWIZACJĘ
SPOŁECZNO – ZAWODOWĄ I ROZWÓJ LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Kierunek działań:
1.1. aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym

Oddziaływanie

Sfera społeczna
Sfera gospodarcza

Prognozowane rezultaty
i sposób ich oceny

 objęcie wsparciem w programie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym (sposób oceny i pomiaru – analiza dokumentarna, źródło: CIS),
 podniesienie kompetencji i umiejętności życiowych uczestników CIS (sposób
oceny i pomiaru – ankieta do uczestników programu, badanie typu ex ante i ex
post),
 zwiększenie szans na rynku pracy po opuszczeniu programu (sposób oceny i
pomiaru – wywiady z przedsiębiorcami i uczestnikami programu),
 podniesienie kwalifikacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym (sposób oceny i pomiaru – wywiady z przedsiębiorcami, analiza
dokumentarna, źródło: CIS),
 podjęcie pracy przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
(sposób oceny i pomiaru – wywiady z uczestnikami programu)

Przedsięwzięcia
komplementarne

Utworzenie i prowadzenie świetlicy środowiskowej
Modernizacja budynku przy ul. Zachodniej nr 11 z przeznaczeniem na Ośrodek
Kultury Społecznej
Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym realizowanym przez MGOPS
Centrum Organizacji Społecznych
Program Praca w spółdzielni socjalnej.
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Przedsięwzięcie I.2
Tytuł

Program Praca w spółdzielni socjalnej

Podmiot/podmioty realizujące Gmina Strzelce Krajeńskie
Organizacje pozarządowe
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Powiatowy Urząd Pracy
Miejsce prowadzenia projektu Prowadzenie działalności: działka nr 647, 646/2 oraz Baszta Czarownic ul. Zachodnia
11; siedziba: ul. Zachodnia 11, Strzelce Krajeńskie
Krótki opis

Prowadzenie podmiotu ekonomii społecznej będzie odbywało się w oparciu o
osobistą pracę osób zatrudnionych z katalogu z ustawy o spółdzielniach.
Prowadzenie działalności gospodarczej, społecznej i turystyczno-kulturalnej będzie
miało miejsce na rzecz środowiska lokalnego oraz turystów. Prowadzenie
działalności społecznie użytecznej będzie miało miejsce w sferze zadań publicznych,
a szczególnie zakresie prowadzenia wypożyczalni sprzętu wodnego, kawiarni,
animacji i prowadzenia sklepu z pamiątkami.

Zakres realizowanych zadań

Współpraca z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w celu powołania
spółdzielni socjalnej. Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji
zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych w celu ułatwienia dostępu do
zatrudnienia.

Szacunkowa wartość projektu

130 000,00 zł

Okres realizacji

2017-2018

Źródła finansowania

Budżet Gminy
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS)
Powiatowy Urząd Pracy

Zgodność z celami Programu

Zgodność z celem 1.
ZMNIEJSZENIE SKALI WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO POPRZEZ AKTYWIZACJĘ
SPOŁECZNO – ZAWODOWĄ I ROZWÓJ LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Kierunek działań:
1.2 wzmocnienie lokalnej gospodarki, utrzymanie istniejących i tworzenie nowych
miejsc pracy

Oddziaływanie

Sfera społeczna
Sfera gospodarcza
Sfera przestrzenno-funkcjonalna

Prognozowane rezultaty
i sposób ich oceny

 zwiększenie liczby nowych podmiotów ekonomii społecznej (sposób oceny i
pomiaru – analiza dokumentarna, źródło: KRS),
 zwiększenie liczby nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym (sposób oceny i pomiaru – analiza dokumentarna, źródło PUP),
 zwiększenie motywacji do wejścia w rynek pracy w sposób alternatywny (sposób
oceny i pomiaru – ankieta do uczestników programu, badanie typu ex ante i ex
post),

Projekty komplementarne

Gruntowna modernizacja budynku po byłej wypożyczalni sprzętu wodnego oraz
terenu wokół jeziora Górnego w Strzelcach Krajeńskich z przeznaczeniem na
miejsce aktywności i wypoczynku
Modernizacja budynku przy ul. Zachodniej nr 11 z przeznaczeniem na Ośrodek
Kultury Społecznej.
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Przedsięwzięcie I.3
Tytuł

Program Lokal dostępny od zaraz

Podmiot/podmioty realizujące Gmina Strzelce Krajeńskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
Miejsce prowadzenia projektu Obszar rewitalizacji
Krótki opis

Program polega na utworzeniu przez Gminę rejestru wolnych lokali handlowousługowych lub adaptacji takich pomieszczeń/miejsc, które po preferencyjnej cenie
będą udostępniane osobom bezrobotnym i in. wykluczonym gotowym do
uruchomienia działalności gospodarczej.

Zakres realizowanych zadań

 opracowanie regulaminu gospodarowania lokalami użytkowymi wraz z
rekomendacją zestawu funkcji dla poszczególnych ulic oraz profilu najemców,
 analiza rynkowych stawek czynszu w porównaniu do stawek miasta,
 analiza stanu technicznego wybranych lokali użytkowych wraz z opracowaniem
dokumentacji technicznej,
 analiza procedur najmu wraz z rekomendacjami zmian,
 opracowanie przewodnika dla potencjalnych najemców lokali/miejsc.

Szacunkowa wartość projektu

100 000,00 zł

Okres realizacji

2017-2020

Źródła finansowania

Budżet Gminy

Zgodność z celami Programu

Zgodność z celem 1.
ZMNIEJSZENIE SKALI WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO POPRZEZ AKTYWIZACJĘ
SPOŁECZNO – ZAWODOWĄ I ROZWÓJ LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Kierunek działań:
1.3 poprawa warunków dla rozwoju funkcji usługowych, szczególnie z sektora
kultury i turystyki.

Oddziaływanie

Sfera społeczna
Sfera gospodarcza
Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Sfera infrastrukturalna

Prognozowane rezultaty
i sposób ich oceny

 stworzenie rejestru wolnych lokali handlowo-usługowych (sposób oceny i
pomiaru – analiza dokumentarna, źródło: Urząd Miejski),
 adaptacja i udostępnienie lokali na cele usługowe (sposób oceny i pomiaru –
analiza dokumentarna, źródło: Urząd Miejski),
 poprawa warunków na prowadzenie działalności gospodarczej (sposób oceny i
pomiaru – wywiady z przedsiębiorcami).

Projekty komplementarne

Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem realizowany przez OPS
Termomodernizacja budynków komunalnych i socjalnych, likwidacja lokalnych
źródeł ciepła
Remonty zasobów komunalnych.
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Przedsięwzięcie I.4
Tytuł

Społeczny urząd – społeczne zamówienia

Podmiot/podmioty realizujące Gmina Strzelce Krajeńskie
Miejsce prowadzenia projektu Obszar rewitalizacji
Krótki opis

Celem projektu jest obudzenie wzmocnienie lokalnego rynku pracy przez
stworzenie warunków do zatrudniania mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Zakres realizowanych zadań

 opracowanie i realizacja Zasad zwiększenia szans na zatrudnienie osób
długotrwale bezrobotnych poprzez upowszechnianie klauzul społecznych,
 umieszczanie klauzul społecznych w przetargach na remonty w zamówieniach
publicznych na wykonywanie prac budowlanych czy porządkowych na
rewitalizowanym obszarze jest ważnym instrumentem wspierającym działania z
zakresu aktywizacji zawodowej.

Szacunkowa wartość projektu

0,00 zł

Okres realizacji

2017-2019

Źródła finansowania

Budżet Gminy
Środki prywatne

Zgodność z celami Programu

Zgodność z celem 1.
ZMNIEJSZENIE SKALI WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO POPRZEZ AKTYWIZACJĘ
SPOŁECZNO – ZAWODOWĄ I ROZWÓJ LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Kierunek działań:
1.2 wzmocnienie lokalnej gospodarki, utrzymanie istniejących i tworzenie nowych
miejsc pracy.

Oddziaływanie

Sfera społeczna
Sfera gospodarcza

Prognozowane rezultaty
i sposób ich oceny

 zwiększenie liczby obiektów przeznaczonych na działalność gospodarczą (sposób
oceny i pomiaru – analiza dokumentarna, źródło: Urząd Miejski),
 zwiększenie liczby nowych miejsc pracy (sposób oceny i pomiaru – analiza
dokumentarna, źródło: PUP),

Projekty komplementarne

Gruntowna modernizacja budynku po byłej wypożyczalni sprzętu wodnego oraz
terenu wokół jeziora Górnego w Strzelcach Krajeńskich z przeznaczeniem na
miejsce aktywności i wypoczynku.
Modernizacja budynku przy ul. Zachodniej nr 11 z przeznaczeniem na Ośrodek
Kultury Społecznej.
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Przedsięwzięcie I.5
Tytuł

Gruntowna modernizacja budynku po byłej wypożyczalni sprzętu wodnego oraz
terenu wokół jeziora Górnego w Strzelcach Krajeńskich z przeznaczeniem na
miejsce aktywności i wypoczynku

Podmiot/podmioty realizujące Gmina Strzelce Krajeńskie, ZHP Strzelce, Strzelecki Ośrodek Kultury
Miejsce prowadzenia projektu Strzelce Krajeńskie, działka nr 647, 646/2
Krótki opis

Projekt ma na celu nadać budynkowi nowe funkcje społeczne, gospodarcze,
kulturalne i turystyczne.
Ośrodek będzie prowadzony przez spółdzielnię socjalną podmiotów prawnych
(powiązanie z działaniem powyższym) a jego działalność będzie obejmowała:
 prowadzenie punktu gastronomicznego,
 wypożyczalni sprzętu wodnego,
 warsztatów edukacyjnych,
 organizacje staży zawodowych dla uczestników CIS.

Zakres realizowanych zadań








Szacunkowa wartość projektu

500 000,00 zł

Okres realizacji

2016-2023

Źródła finansowania

Budżet Gminy
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR, EFS)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodność z celami Programu

Zgodność z celem 1.
ZMNIEJSZENIE SKALI WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO POPRZEZ AKTYWIZACJĘ
SPOŁECZNO – ZAWODOWĄ I ROZWÓJ LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Kierunek działań:
1.4 efektywne wykorzystanie bazy lokalowej i gruntu nad jeziorem Górnym na rzecz
zmniejszenia skali bezrobocia

Oddziaływanie

Sfera społeczna
Sfera gospodarcza
Przestrzenno-funkcjonalna
Sfera infrastrukturalna
Sfera środowiskowa

Prognozowane rezultaty
i sposób ich oceny

 poprawa stanu obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych
obszarach (sposób oceny i pomiaru – analiza dokumentacji projektowej, źródło:
Urząd Miejski; obserwacja),
 zwiększenie liczby obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (sposób oceny i pomiaru – analiza dokumentacji projektowej,
źródło: Urząd Miejski; obserwacja),
 wzrost liczby osób korzystających z zasobów obiektu objętych wsparciem
(sposób oceny i pomiaru – analiza dokumentarna, źródło: instytucje zarządzające

remont, modernizacja i wykonanie przyłączy,
remont i modernizacja fundamentów, łącznie z izolacjami,
remont, modernizacja i wymiana elementów konstrukcyjnych budynku,
remont i modernizacja elewacji budynku,
przebudowa układu funkcjonalnego budynku,
remont, modernizacja, wymiana i wykonanie nowych instalacji budynku.
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obiektami objętymi wsparciem).
Projekty komplementarne

Program Praca w spółdzielni socjalnej
Modernizacja budynku przy ul. Zachodniej nr 11 z przeznaczeniem na Ośrodek
Kultury Społecznej.
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Przedsięwzięcie II.1
Tytuł

Termomodernizacja budynków komunalnych i socjalnych, likwidacja lokalnych
źródeł ciepła

Podmiot/podmioty realizujące Gmina Strzelce Krajeńskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich
Mieszkańcy (wspólnoty mieszkaniowe)
Miejsce prowadzenia projektu ul. Brygady Saperów 17,19,20,23,23a,25,27,34, ul. Południowa 12, 17, 18; ul. Ks. J.
Popiełuszki 4; ul. Północna 3, 6, 9, 10, 26, 27, 31, 32, 37, 39, 45, 50; ul. Zachodnia 4,
5, 8, 14, 15, 16, 17, 21, 23
Krótki opis

Przedsięwzięcie zakłada wykonanie audytów energetycznych budynków
komunalnych i socjalnych oraz termomodernizację tych budynków – co wpłynie na
poprawę estetyki budynków. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w audytach nastąpi
stopniowa likwidacja lokalnych źródeł ciepła i podłączenia budynków do systemu
ciepłowniczego, co wpłynie na poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie
niskiej emisji.

Zakres realizowanych zadań

W związku z tym, że duża część budynków znajduje się pod nadzorem
wojewódzkiego konserwatora zabytków, zakres prac termomodernizacyjnych
będzie każdorazowo uzgadniany i uszczegóławiany. Będzie to np.:
 likwidacja lokalnych źródeł ciepła poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej; w
pierwszej kolejności zostanie wykonana dla budynków przy ul. Zachodniej (bliskość
ciepłociągu),
 docieplenie ścian i stropów budynków,
 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 wymiana instalacji c.o,
 wymiana pieców na efektywniejsze.

Szacunkowa wartość projektu

2 500 000,00 zł

Okres realizacji

2017-2023

Źródła finansowania

Budżet Gminy/Miasta
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (w tym: EFRR)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiskowo
Fundusz Termomodernizacji i Remontów (BGK)

Zgodność z celami Programu

Zgodność z celem 2:
POPRAWA JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJĘ TERENÓW WOKÓŁ MURÓW
Kierunek działań:
2.1 rozbudowa i poprawa stanu technicznego obiektów budowlanych oraz
standardu miejsc zamieszkania

Oddziaływanie

Sfera społeczna
Sfera infrastrukturalna
Sfera środowiskowa

Prognozowane rezultaty
i sposób ich oceny

 częściowa
termomodernizacja
5
budynków/rok
lub
głęboka
termomodernizacja1 budynku/rok (sposób oceny i pomiaru – analiza dokumentacji
projektowej, źródło: Urząd Miejski; obserwacja),
 poprawienie estetyki obszaru rewitalizacji (sposób oceny i pomiaru – wywiady z
mieszkańcami; obserwacja),
 zapobieganie dalszej degradacji budynków/lokali (sposób oceny i pomiaru –
wywiady z pracownikami podmiotów zarządzających budynkami objętymi
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wsparciem; obserwacja),
 poprawa jakości zamieszkiwania (sposób oceny i pomiaru – wywiady z
mieszkańcami; obserwacja),
 poprawa funkcjonalności obiektów użytkowych (sposób oceny i pomiaru –
wywiady z mieszkańcami; obserwacja),
 zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (SO2, NOx, CO, CO2, pył)
(sposób oceny i pomiaru – pomiary stężenia SO2, NOx, CO, CO2, pyłu, badanie typu
ex ante i ex post).
Projekty komplementarne

Mur – Cel – PAL
Społeczny urząd – społeczne zamówienia.
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Przedsięwzięcie II.2
Tytuł

Modernizacja budynku komunalno-socjalnego

Podmiot/podmioty realizujące Gmina Strzelce Krajeńskie
Ministerstwo Infrastruktury
Bank Gospodarstwa Krajowego
Miejsce prowadzenia projektu ul. Północna 45
Krótki opis

Przedsięwzięcie zakłada modernizację budynku znajdującego się na obszarze
zdegradowanym podlegającym rewitalizacji, stanowiących własność publiczną z
zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół.

Zakres realizowanych zadań

Modernizacja/remont budynku wyłączonego z użytkowania ze względu na stan
techniczny, w tym:
 wymiana pokrycia dachowego,
 wzmocnienie konstrukcji budynku,
 remont elewacji,
 remont ścian i stropów,
 remont instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej.

Szacunkowa wartość projektu

3 000 000, 00 zł

Okres realizacji

2019-2023

Źródła finansowania

Budżet Gminy
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiskowo
Fundusz Termomodernizacji i Remontów (BGK)

Zgodność z celami Programu

Zgodność z celem 2:
POPRAWA JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJĘ TERENÓW WOKÓŁ MURÓW
Kierunek działań:
2.1 rozbudowa i poprawa stanu technicznego obiektów budowlanych oraz
standardu miejsc zamieszkania

Oddziaływanie

Sfera społeczna
Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Sfera infrastrukturalna

Prognozowane rezultaty
i sposób ich oceny

 poprawa stanu infrastruktury technicznej budynków i lokali (sposób oceny i
pomiaru – analiza dokumentacji projektowej, źródło: Urząd Miejski),
 poprawa jakości życia mieszkańców (sposób oceny i pomiaru – wywiady z
mieszkańcami),
 poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie atrakcyjności obszaru (sposób oceny i
pomiaru – wywiady z mieszkańcami; analiza dokumentarna, źródło: Powiatowa
Komenda Policji).

Projekty komplementarne

Mur – Cel – PAL
Społeczny urząd – społeczne zamówienia
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Przedsięwzięcie II.3
Tytuł

Remonty zasobów komunalnych

Podmiot/podmioty realizujące Gmina Strzelce Krajeńskie, wspólnoty mieszkaniowe
Miejsce prowadzenia projektu W roku 2016: Północna 3, Ludowa 31.
W roku 2017: Północna 26, Północna 27, Północna 37, Zachodnia 5, Zachodnia 4,
Południowa 17, Saperów 19, Saperów 20.
W roku 2018: Zachodnia 23, Północna 39, Południowa 18, Popiełuszki 4.
W roku 2019: Saperów 23, Saperów 34, Strzelecka 4, Strzelecka 3.
Krótki opis

Gmina będzie kontynuować program remontów budynków i lokali prywatnych i
komunalnych, w ramach partycypacji społecznej – wkład finansowy wspólnot
mieszkaniowych.

Zakres realizowanych zadań

 wymiana i remonty pokryć dachowych,
 remonty elewacji.

Szacunkowa wartość projektu

2 500 000,00 zł

Okres realizacji

2016-2019

Źródła finansowania

Budżet Gminy
Środki prywatne

Zgodność z celami Programu

Zgodność z celem 2:
POPRAWA JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJĘ TERENÓW WOKÓŁ MURÓW
Kierunek działań:
2.1 rozbudowa i poprawa stanu technicznego obiektów budowlanych oraz
standardu miejsc zamieszkania

Oddziaływanie

Sfera społeczna
Sfera infrastrukturalna
Sfera środowiskowa

Prognozowane rezultaty
i sposób ich oceny

 poprawa stanu technicznego budynków objętych remontem (sposób oceny i
pomiaru – analiza dokumentacji projektowej, źródło: Urząd Miejski),
 poprawa estetyki obszaru (sposób oceny i pomiaru – wywiady z mieszkańcami),
 poprawę jakości życia mieszkańców (sposób oceny i pomiaru – wywiady z
mieszkańcami),
 poprawa infrastruktury technicznej (sposób oceny i pomiaru – analiza
dokumentacji projektowej, źródło: Urząd Miejski),
 ożywienie społeczne obszaru rewitalizacji (sposób oceny i pomiaru – wywiady z
mieszkańcami).

Projekty komplementarne

Mur – Cel – PAL
Społeczny urząd – społeczne zamówienia
MUR (Miejska Usługa Rewitalizacji)
Poprawa jakości i standardu dróg oraz chodników na ul. Zachodniej, Północnej,
Południowej, Brygady Saperów wraz z remontem sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej
Budowa oświetlenia wzdłuż murów miejskich (w tym podświetlenie zabytków).
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Przedsięwzięcie II.4
Tytuł

MUR (Miejska Usługa Rewitalizacji) – odnowa podwórek

Podmiot/podmioty realizujące Gmina Strzelce Krajeńskie
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Organizacje pozarządowe, w tym ZHP
Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, właściciele lokali
Miejsce prowadzenia projektu ul. Zachodnia, Północna, Brygady Saperów, Południowa (8 podwórek)
Krótki opis

Odnowa podwórek w ramach warsztatów organizowanych z udziałem mieszkańców
metodą empowerment. Zadanie ma na celu aktywizację obszaru przy ul.
Zachodniej, Północnej, Brygady Saperów, Południowej w celu stworzenia placów
miejskich, powiększenia przestrzeni publicznej poprzez przygotowanie placów
zabaw dla dzieci, miejsc spotkań zarówno dla starszych, jak i młodszych
mieszkańców, uporządkowanie i uzupełnienie zieleni. Nadanie przestrzeniom
zdegradowanym między obiektami mieszkalnymi nowych funkcji społecznych.
Urząd w ramach specjalnie wyodrębnionego zadania w Programowanie Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi zabezpieczy środki, w ramach których organizacje
pozarządowe we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej będą pracować
metodą empowerment z mieszkańcami, w celu odnowy podwórek zgodnie z
pomysłami mieszkańców.
Warsztaty mają pomóc zdiagnozować potrzeby i potencjały mieszkańców,
zintegrować ich społecznie oraz zaplanować i przeprowadzić zagospodarowanie
przestrzeni podwórek. Wkładem mieszkańców będzie praca.
Dodatkowym efektem będzie powiązanie obszaru działań z pozostałą częścią miasta
poprzez przygotowanie go do przemieszczania się ciągami pieszymi i pieszo –
rowerowymi wokół muru.

Zakres realizowanych zadań

Zależnie od terenu:
 wyrównanie terenu,
 usunięcie zdegradowanych części infrastruktury i innych zanieczyszczeń,
 wprowadzenie zielni,
 wprowadzanie stref zacienionych z ławeczkami,
 warsztaty z mieszkańcami metodą empowerment,
 zamontowanie infrastruktury,
 spotkania integracyjne.

Szacunkowa wartość projektu

2 400 000,00 zł

Okres realizacji

2017-2020

Źródła finansowania

Budżet Gminy
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR, EFS)
Norweski Mechanizm Finansowy
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Środki prywatne

Zgodność z celami Programu

Zgodność z celem 2:
POPRAWA JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJĘ TERENÓW WOKÓŁ MURÓW
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Kierunek działań:
2.2 Poprawa jakości otoczenia mieszkaniowego i tworzenie przestrzeni wspólnych z
udziałem mieszkańców
Oddziaływanie

Sfera społeczna
Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Sfera infrastrukturalna

Prognozowane rezultaty
i sposób ich oceny

 zwiększenie liczby podwórek, którym nadano nowe funkcje na obszarze
rewitalizowanym (sposób oceny i pomiaru – analiza dokumentacji projektowej),
 zwiększenie liczby osób korzystających z nowych przestrzeni (sposób oceny i
pomiaru – wywiady z mieszkańcami),
 rozwój aktywności społecznej mieszkańców (sposób oceny i pomiaru – wywiady
z mieszkańcami),
 poprawa jakości życia mieszkańców (sposób oceny i pomiaru – wywiady z
mieszkańcami),
 wzrost tożsamości lokalnej (sposób oceny i pomiaru – wywiady z mieszkańcami),
 poprawa infrastruktury technicznej,
 ożywienie społeczne obszaru rewitalizacji (sposób oceny i pomiaru – wywiady z
mieszkańcami).

Projekty komplementarne

Mur – Cel – PAL
Społeczny urząd – społeczne zamówienia
Inwentaryzacja pomieszczeń gospodarczych (komórek) użytkowanych przez
najemców lokali komunalnych i socjalnych
Trakt spacerowy i historyczny
Poprawa jakości i standardu dróg oraz chodników na ul. Zachodniej, Północnej,
Południowej, Brygady Saperów wraz z remontem sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej
Budowa oświetlenia wzdłuż murów miejskich (w tym podświetlenie zabytków).
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Przedsięwzięcie II.5
Tytuł

Mur – Cel – PAL (Program Aktywności Lokalnej) aktywizacja społeczna rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkańców 8 podwórek

Podmiot/podmioty realizujące Gmina Strzelce Krajeńskie
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Organizacje pozarządowe
Miejsce prowadzenia projektu ul. Zachodnia, Północna, Brygady Saperów, Południowa (8 podwórek)
Krótki opis

Głównym celem projektu skierowanego do mieszkańców jest reintegracja społeczna
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
mieszkańców
ze
szczególnym
uwzględnieniem młodzieży i osób biernych zawodowo korzystających ze wsparcia
OPS. Zaplanowane działania zwiększą szansę na przygotowanie mieszkańców do
samopomocy, rozwoju zawodowego oraz efektywniejsze działanie społeczne
mieszkańców.
W programie PAL będą realizowane działania w zakresie reintegracji społecznej.
Zgodnie z założeniami PAL głównym miejscem działania będzie teren spójny z
obszarem rewitalizacji. Pracownicy MGOPS po przeanalizowaniu zasobów i potrzeb
poszczególnych obszarów wybiorą konkretne środowiska do realizacji PAL. W
projekcie uczestnikami będą osoby korzystające ze świadczeń Ośrodka, nieaktywne
zawodowo lub niezatrudnione w wieku aktywności zawodowej, zagrożone
wykluczeniem społecznym. Celami PAL będzie integracja społeczna tworzenie
warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności
lokalnych, aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich
otoczenia, tworzenie płaszczyzn dialogu obywatelskiego, dążenie do zmian wizerunku
terenu oraz jego mieszkańców, wzrost zaangażowania w sprawy społeczności lokalnej
wśród mieszkańców, poprawa funkcjonowania grup społecznych w środowisku.

Zakres realizowanych zadań

W ramach PAL mieszkańcy będą mogli zmieniać swoje otoczenie poprzez adaptację i
remonty istniejącej już infrastruktury takiej jak place zabaw, klatki schodowe oraz
teren podwórek.

Szacunkowa wartość projektu

500 000,00 zł

Okres realizacji

2017-2019

Źródła finansowania

Budżet Gminy
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS)

Zgodność z celami Programu

Zgodność z celem 2:
POPRAWA JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH POPRZEZ
KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJĘ TERENÓW WOKÓŁ MURÓW
Kierunek działań:
2.2 poprawa jakości otoczenia mieszkaniowego i tworzenie przestrzeni wspólnych z
udziałem mieszkańców

Oddziaływanie

Sfera społeczna
Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Sfera infrastrukturalna

Prognozowane rezultaty
i sposób ich oceny

 liczba osób objętych wsparciem w ramach PAL (sposób oceny i pomiaru – analiza
dokumentacji projektowej),
 zwiększenie liczby inicjatyw z zaangażowaniem mieszkańców obszaru rewitalizacji
(sposób oceny i pomiaru – wywiady z mieszkańcami),
 wzrost liczby projektów zrealizowanych w ramach PAL (sposób oceny i pomiaru –
analiza dokumentarna źródło MGOPS)
 poprawa jakości życia mieszkańców (sposób oceny i pomiaru – wywiady z
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mieszkańcami),
 rozwój aktywności społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji (sposób oceny i
pomiaru – wywiady z mieszkańcami, analiza dokumentarna, źródło: KRS).
Projekty komplementarne

Społeczny urząd – społeczne zamówienia
Inwentaryzacja pomieszczeń gospodarczych
najemców lokali komunalnych i socjalnych

(komórek)

użytkowanych

przez

Trakt spacerowy i historyczny
Remonty zasobów komunalnych
Modernizacja i remont budynku komunalno-socjalnego
Termomodernizacja budynków komunalnych i socjalnych, likwidacja lokalnych źródeł
ciepła
Poprawa jakości i standardu dróg oraz chodników na ul. Zachodniej, Północnej,
Południowej, Brygady Saperów wraz z remontem sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
Budowa oświetlenia wzdłuż murów miejskich (w tym podświetlenie zabytków).
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Przedsięwzięcie II.6
Tytuł

Uporządkowanie pomieszczeń gospodarczych (komórek) użytkowanych przez
najemców lokali komunalnych i socjalnych

Podmiot/podmioty realizujące Gmina
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Miejsce prowadzenia projektu Obszar rewitalizacji
Krótki opis

Projekt ma na celu ustalenie stanu użytkowania i odpowiednie zarządzanie
pomieszczeniami gospodarczymi dla najemców lokali komunalnych i socjalnych.
Spodziewany efekt to ustalenie liczby i lokalizacji komórek nieużytkowanych oraz
zasad racjonalizacji tego użytkowania (uprzątnięcie składowisk odpadów,
przeniesienie własności najemców do pomieszczeń o wyższym standardzie,
wyburzenie zbędnych komórek). Dodatkowym efektem, uzyskanym dzięki
wprowadzeniu systemu gospodarowania komórkami będzie poprawa estetyki
otoczenia mieszkaniowego i otoczenia murów.

Zakres realizowanych zadań






Szacunkowa wartość projektu

10 000,00 zł

Okres realizacji

2017

Źródła finansowania

Budżet Gminy

opracowanie regulaminu inwentaryzacji,
wizja lokalna,
sporządzenie sprawozdania wraz z rekomendacjami,
uporządkowanie pomieszczeń gospodarczych.

Budżet Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Zgodność z celami Programu

Zgodność z celem 2:
POPRAWA JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJĘ TERENÓW WOKÓŁ MURÓW
Kierunek działań:
2.2 poprawa jakości otoczenia mieszkaniowego i tworzenie przestrzeni wspólnych z
udziałem mieszkańców.

Oddziaływanie

Sfera społeczna
Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Sfera infrastrukturalna

Prognozowane rezultaty
i sposób ich oceny

 poprawa infrastruktury technicznej (sposób oceny i pomiaru – analiza
dokumentacji projektowej),
 poprawa jakości życia mieszkańców (sposób oceny i pomiaru – wywiady z
mieszkańcami),
 poprawa estetyki otoczenia mieszkalnego (sposób oceny i pomiaru – wywiady z
mieszkańcami; obserwacja).

Projekty komplementarne

Mur – Cel – PAL
Społeczny urząd – społeczne zamówienia
Trakt spacerowy i historyczny
Remonty zasobów komunalnych
Modernizacja i remont budynku komunalno-socjalnego
Termomodernizacja budynków komunalnych i socjalnych, likwidacja lokalnych
źródeł ciepła
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Poprawa jakości i standardu dróg oraz chodników na ul. Zachodniej, Północnej,
Południowej, Brygady Saperów wraz z remontem sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej
Budowa oświetlenia wzdłuż murów miejskich (w tym podświetlenie zabytków).
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Przedsięwzięcie II.7
Tytuł

Trakt spacerowy i historyczny

Podmiot/podmioty realizujące Gmina Strzelce Krajeńskie
Miejsce prowadzenia projektu ul. Forteczna Zachodnia, ul. Forteczna Północna, ul. Forteczna Południowa, ul.
Cicha.
Krótki opis

Inwestycja polegająca na utworzeniu ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż
zabytkowych murów ułatwi dostęp mieszkańców i turystów do zabytków, powstaną
miejsce integracji i odpoczynku dla mieszkańców. Przewiduje się, że przedsięwzięcie
wpłynie również na poprawę estetyki podwórek, garaży i zabudowań
gospodarczych położonych wzdłuż murów miejskich. Pojawi się możliwość
działalności okołoturystycznej (pamiątkarstwo itp.). Działanie pomoże stworzyć
przyjazne i otwarte na mieszkańców miejsce w centrum miasta.

Zakres realizowanych zadań

Zagospodarowanie terenu, w tym:
 budowa ciągu pieszo-rowerowego,
 zagospodarowanie zieleni,
 ustawienie ławek,
 ustawienie tablic informacyjnych.

Szacunkowa wartość projektu

1 800 000,00 zł

Okres realizacji

2017-2020

Źródła finansowania

Budżet Gminy
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR)

Zgodność z celami Programu

Zgodność z celem 2:
POPRAWA JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJĘ TERENÓW WOKÓŁ MURÓW
Kierunek działań:
2.3 ochrona i wzmocnienie mieszkaniowego charakteru obszaru poprzez tworzenie
warunków dla ruchu pieszego i rowerowego – wprowadzenie funkcjonalnego
systemu komunikacji (trakt pieszo-rowerowy).

Oddziaływanie

Sfera społeczna
Sfera gospodarcza
Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Sfera infrastrukturalna

Prognozowane rezultaty
i sposób ich oceny

 poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców (sposób oceny i pomiaru –
wywiady z mieszkańcami),
 poprawa dostępności do usług publicznych, w tym rekreacyjnych (sposób oceny
i pomiaru – wywiady z mieszkańcami),
 wzrost atrakcyjności turystycznej (sposób oceny i pomiaru – analiza
dokumentów instytucji objętych wsparciem),
 promocja dziedzictwa kulturowego (sposób oceny i pomiaru –.analiza
dokumentów instytucji objętych wsparciem).

Projekty komplementarne

Mur – Cel – PAL
Społeczny urząd – społeczne zamówienia
Trakt spacerowy i historyczny
Remonty zasobów komunalnych
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Modernizacja i remont budynku komunalno-socjalnego
Termomodernizacja budynków komunalnych i socjalnych, likwidacja lokalnych
źródeł ciepła
Inwentaryzacja pomieszczeń gospodarczych (komórek) użytkowanych przez
najemców lokali komunalnych i socjalnych
Poprawa jakości i standardu dróg oraz chodników na ul. Zachodniej, Północnej,
Południowej, Brygady Saperów wraz z remontem sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej
Budowa oświetlenia wzdłuż murów miejskich (w tym podświetlenie zabytków).
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Przedsięwzięcie II.8
Tytuł

Poprawa jakości i standardu dróg oraz chodników na ul. Zachodniej, Północnej,
Południowej, Brygady Saperów wraz z remontem sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej.

Podmiot/podmioty realizujące Gmina Strzelce Krajeńskie
Miejsce prowadzenia projektu ul. Zachodnia, ul. Północna, ul. Brygady Saperów, ul. Południowa
Krótki opis

Przedsięwzięcie zakłada wymianę nawierzchni dróg na ul. Zachodniej, Północnej,
Południowej, Brygady Saperów oraz nawierzchni chodników, modernizację
oświetlenia ulicznego (korekta ustawienia, wymiana punktów świetlnych,
ustawienie nowych lamp – zgodnie z normami), wymianę sieci kanalizacji sanitarnej
oraz wymianę sieci wodociągowej w ramach prac drogowych, budowę kanalizacji
deszczowej, odnowienie oznakowania drogi wraz z poprawą bezpieczeństwa
pieszych poprzez budowę np. wyniesionych przejść dla pieszych. Realizacja
przedsięwzięcia wpłynie na zwiększenie komfortu użytkowników drogi oraz poprawi
bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza pieszych. Wymiana sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej wyeliminuje częste awarie oraz zwiększy jakość świadczonych usług
komunalnych.

Zakres realizowanych zadań








Szacunkowa wartość projektu

5 000 000, 00 zł

Okres realizacji

2016-2023

Źródła finansowania

Budżet gminy,
Fundusze krajowe: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019”

Zgodność z celami Programu

Zgodność z celem 2:
POPRAWA JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJĘ TERENÓW WOKÓŁ MURÓW
Kierunek działań:
2.3 ochrona i wzmocnienie mieszkaniowego charakteru obszaru poprzez tworzenie
warunków dla ruchu pieszego i rowerowego – wprowadzenie funkcjonalnego
systemu komunikacji (trakt pieszo-rowerowy).

Oddziaływanie

Sfera społeczna
Sfera infrastrukturalna

Prognozowane rezultaty
i sposób ich oceny

 poprawa poziomu i poczucia bezpieczeństwa użytkowników przestrzeni
publicznych (sposób oceny i pomiaru – wywiady z mieszkańcami; analiza
dokumentarna, źródło: Powiatowa Komenda Policji),
poprawa jakości życia (sposób oceny i pomiaru – wywiady z mieszkańcami),
 poprawa jakości miejskiej przestrzeni publicznej (sposób oceny i pomiaru –
wywiady z mieszkańcami; analiza dokumentarna, źródło: Urząd Miejski).

Projekty komplementarne

Mur – Cel – PAL

remont chodników,
remont drogi,
wymiana sieci wodociągowej,
odseparowanie kanalizacji drogowej od kanalizacji sanitarnej,
remont oświetlenia,
odnowienie znaków drogowych.
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Społeczny urząd – społeczne zamówienia
Trakt spacerowy i historyczny
Remonty zasobów komunalnych
Modernizacja i remont budynku komunalno-socjalnego
Termomodernizacja budynków komunalnych i socjalnych, likwidacja lokalnych
źródeł ciepła
Inwentaryzacja pomieszczeń gospodarczych (komórek) użytkowanych przez
najemców lokali komunalnych i socjalnych
Trakt spacerowy i historyczny
Budowa oświetlenia wzdłuż murów miejskich (w tym podświetlenie zabytków).
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Przedsięwzięcie II.9
Tytuł

Budowa oświetlenia wzdłuż murów miejskich (w tym podświetlenie zabytków)

Podmiot/podmioty realizujące Gmina Strzelce Krajeńskie
Miejsce prowadzenia projektu ul. Forteczna Zachodnia, ul. Forteczna Północna, ul. Forteczna Południowa, ul.
Cicha.
Krótki opis

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawę
atrakcyjności turystycznej terenu w bezpośrednim sąsiedztwie murów miejskich
poprzez doświetlenie Murów Miejskich i Bramy Młyńskiej

Zakres realizowanych zadań

 roboty ziemne,
 wykonanie przyłączy i położenie instalacji elektrycznej,
 montaż energooszczędnych punktów świetlnych.

Szacunkowa wartość projektu

1 200 000,00 zł

Okres realizacji

2017-2020

Źródła finansowania

Budżet Gminy
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR)
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zgodność z celami Programu

Zgodność z celem 2:
POPRAWA JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJĘ TERENÓW WOKÓŁ MURÓW
Kierunek działań:
2.4 poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej oraz zapobieganie
przestępczości.

Oddziaływanie

Sfera społeczna
Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Sfera infrastrukturalna

Prognozowane rezultaty
i sposób ich oceny

 poprawa poziomu i poczucia bezpieczeństwa użytkowników przestrzeni
publicznych (sposób oceny i pomiaru – wywiady z mieszkańcami; analiza
dokumentarna, źródło: Powiatowa Komenda Policji),
 poprawa jakości życia (sposób oceny i pomiaru – wywiady z mieszkańcami),
 poprawa jakości przestrzeni miejskiej (sposób oceny i pomiaru – wywiady z
mieszkańcami; analiza dokumentacji projektowej),
 spadek aktów wandalizmu i zakłócania porządku (sposób oceny i pomiaru –
analiza dokumentarna, źródło: Powiatowa Komenda Policji).

Projekty komplementarne

Mur – Cel – PAL
Społeczny urząd – społeczne zamówienia
Trakt spacerowy i historyczny
Remonty zasobów komunalnych
Modernizacja i remont budynku komunalno-socjalnego
Termomodernizacja budynków komunalnych i socjalnych, likwidacja lokalnych
źródeł ciepła
Inwentaryzacja pomieszczeń gospodarczych (komórek) użytkowanych przez
najemców lokali komunalnych i socjalnych
Trakt spacerowy i historyczny.
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Przedsięwzięcie II.10
Tytuł

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego

Podmiot/podmioty realizujące Gmina Strzelce Krajeńskie
Miejsce prowadzenia projektu tereny rekreacyjne nad jeziorem, ul. Cicha, Forteczna Północna, Forteczna
Południowa, Forteczna Zachodnia
Krótki opis

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Zakres realizowanych zadań

 wykonanie niezbędnych instalacji,
 montaż urządzeń do monitoringu.

Szacunkowa wartość projektu

30 000,00 zł

Okres realizacji

2016-2023

Źródła finansowania

Budżet Gminy

Zgodność z celami Programu

Zgodność z celem 2:
POPRAWA JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJĘ TERENÓW WOKÓŁ MURÓW
Kierunek działań:
2.4 poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej oraz zapobieganie
przestępczości.

Oddziaływanie

Sfera społeczna
Sfera infrastrukturalna

Prognozowane rezultaty
i sposób ich oceny

 poprawa poziomu i poczucia bezpieczeństwa użytkowników przestrzeni
publicznych (sposób oceny i pomiaru – wywiady z mieszkańcami; analiza
dokumentarna, źródło: Powiatowa Komenda Policji),
 poprawa jakości życia (sposób oceny i pomiaru – wywiady z mieszkańcami),
 poprawa jakości przestrzeni miejskiej (sposób oceny i pomiaru – wywiady z
mieszkańcami; analiza dokumentacji projektowej),
spadek aktów wandalizmu i zakłócania porządku (sposób oceny i pomiaru – analiza
dokumentarna, źródło: Powiatowa Komenda Policji).

Projekty komplementarne

Mur – Cel – PAL
Społeczny urząd – społeczne zamówienia
Trakt spacerowy i historyczny
Remonty zasobów komunalnych
Modernizacja i remont budynku komunalno-socjalnego
Termomodernizacja budynków komunalnych i socjalnych, likwidacja lokalnych
źródeł ciepła.
Inwentaryzacja pomieszczeń gospodarczych (komórek) użytkowanych przez
najemców lokali komunalnych i socjalnych.
Trakt spacerowy i historyczny.
Budowa oświetlenia wzdłuż murów miejskich (w tym podświetlenie zabytków).
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Przedsięwzięcie III.1
Tytuł

Utworzenie i prowadzenie świetlicy środowiskowej

Podmiot/podmioty realizujące Gmina Strzelce Krajeńskie
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejsce prowadzenia projektu ul. Zachodnia 11
Krótki opis

Zajęcia skierowane są do dzieci starszych i młodzieży w szczególności z obszarów
rewitalizowanych. Młodzież zostanie objęta min. programem profilaktyki
uzależnień, zaangażowana w lokalne i ogólnopolskie kampanie profilaktyczne
realizowane przez Urząd Miejski.
Utworzenie świetlicy środowiskowej zakłada realizację oferty skierowanej w
szczególności do dzieci i młodzieży wymagającej szczególnego wsparcia, z
zaburzeniami zachowania i emocji, z zachowaniami problemowymi, z objawami
nieprzystosowania społecznego, zagrożonych patologią społeczną, z zaburzeniami w
rozwoju psychospołecznym, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.

Zakres realizowanych zadań







Szacunkowa wartość projektu

300 000,00 zł

Okres realizacji

2018-2023

Źródła finansowania

Budżet Gminy

zatrudnienie pracownika/opiekuna świetlicy,
przygotowanie planu pracy,
rekrutacja uczestników przy pomocy MGOPS,
prowadzenie zajęć,
poczęstunek dla uczestników.

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS)
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Zgodność z celami Programu

Zgodność z celem 3:
ROZSZERZENIE I POPRAWA USŁUG INFRASTRUKTURY UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ POPRZEZ POLEPSZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU EDUKACJI,
NAUKI I KULTURY ORAZ SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO I REKREACJI
Kierunek działań:
3.1 wzmocnienie i poprawa oferty usług społecznych dzieci, młodzieży i seniorów.

Oddziaływanie

Sfera społeczna
Sfera przestrzenno-funkcjonalna

Prognozowane rezultaty
i sposób ich oceny

 zwiększenie oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (sposób
oceny i pomiaru – analiza dokumentarna, źródło: świetlica środowiskowa),
 poprawa wyników w nauce – wyrównywanie braków w nauce (sposób oceny i
pomiaru – analiza dokumentarna, źródło: placówki oświatowe, świetlica
środowiskowa),
 nabycie nowych umiejętności społecznych przez dzieci i młodzież (sposób oceny
i pomiaru – ankieta do uczestników świetlicy środowiskowej, badanie typu ex ante i
ex post),
 poprawa relacji z rówieśnikami, opiekunami (sposób oceny i pomiaru – wywiady
z dziećmi i opiekunami),
 zmniejszenie ryzyka występowania zachowań destruktywnych u dzieci
i młodzieży (sposób oceny i pomiaru – wywiady z dziećmi i wychowawcami).
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Projekty komplementarne

Modernizacja budynku przy ul. Zachodniej 11 z przeznaczeniem na Centrum Kultury
Społecznej.
Program kompleksowego
aktywizacja w CIS

wsparcia

dla

niezatrudnionych

mieszkańców

–

Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym realizowanym przez MGOPS
Biblioteka oknem na świat
Centrum Organizacji Społecznych.
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Przedsięwzięcie III.2
Tytuł

Program terapii dla uzależnionych Szansa

Podmiot/podmioty realizujące Gmina Strzelce Krajeńskie
Ośrodek Terapeutyczny
Miejsce prowadzenia projektu ul. Zachodnia 11
Krótki opis

Zakres działań Usług Terapeutycznych będzie obejmował prowadzenie poradnictwa,
motywowanie do podjęcia leczenia i uczestnictwa w grupach pomocowych,
wstępnej diagnozy uzależnienia i współuzależnienia, pomoc w zakresie wczesnej
rehabilitacji odwykowej i współuzależnienia, prowadzenie terapii indywidualnej i
grupowej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Zakres realizowanych zadań

 pomoc w utworzeniu filii zamiejscowej i podpisanie umowy z Ośrodkiem
Terapeutycznym na realizację z zadań z zakresu pomocy terapeutycznej,
 rekrutacja uczestników terapii,
 prowadzenie zajęć terapeutycznych.

Szacunkowa wartość projektu

140 000,00 zł

Okres realizacji

2017-2023

Źródła finansowania

Budżet Gminy
Środki prywatne

Zgodność z celami Programu

Zgodność z celem 3:
ROZSZERZENIE I POPRAWA USŁUG INFRASTRUKTURY UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ POPRZEZ POLEPSZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU EDUKACJI,
NAUKI I KULTURY ORAZ SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO I REKREACJI
Kierunek działań:
3.1 wzmocnienie i poprawa oferty usług społecznych dzieci, młodzieży i seniorów.

Oddziaływanie

Sfera społeczna
Sfera przestrzenno-funkcjonalna

Prognozowane rezultaty
i sposób ich oceny

 zwiększenie oferty dla osób z problemem uzależnienia (sposób oceny i pomiaru
– analiza dokumentarna, źródło ośrodek terapeutyczny, Urząd Miejski),
 zmniejszenie skali zjawiska uzależnień (sposób oceny i pomiaru – analiza
dokumentarna, źródło ośrodek terapeutyczny, Urząd Miejski),
 zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w rodzinach (sposób oceny i pomiaru –
wywiady z mieszkańcami),
 poprawa więzi rodzinnych (sposób oceny i pomiaru – wywiady z mieszkańcami).

Projekty komplementarne

Modernizacja budynku przy ul. Zachodniej 11 z przeznaczeniem na Centrum Kultury
Społecznej.
Mur – Cel – PAL (Program Aktywności Lokalnej)
Program kompleksowego
aktywizacja w CIS

wsparcia

dla

niezatrudnionych

mieszkańców

–

Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym realizowanym przez MGOPS.
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Przedsięwzięcie III.3
Tytuł

Klub Malucha i Seniora

Podmiot/podmioty realizujące Gmina Strzelce Krajeńskie
Organizacje Pozarządowe
Miejsce prowadzenia projektu ul. Zachodnia 11
Krótki opis

Klub Malucha i Seniora ma być miejscem spotkań międzypokoleniowych,
angażującym osoby starsze do wyjścia z domu, dającym szansę rodzicom na
zorganizowanie okazjonalnej opieki dla dzieci. Ma być miejscem, imprez i spotkań
dla ludzi w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach, gdzie wykorzystuje się
wiedzę i doświadczenie osób starszych oraz zaangażowanie osób młodych.

Zakres realizowanych zadań

Prowadzenie zajęć dla dzieci i osób starszych:
 warsztaty kulinarne dawnych smaków,
 warsztaty zapomnianych prac ręcznych,
 pomoc przy nauce,
 wzajemna pomoc przy poznaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych
(komputery, telefony komórkowe itp.),
 opieka nad młodszymi dziećmi,
 czytanie książek.

Szacunkowa wartość projektu

800 000,00 zł

Okres realizacji

2017-2020

Źródła finansowania

Budżet Gminy
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS)
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
Rządowy Program Maluch

Zgodność z celami Programu

Zgodność z celem 3:
ROZSZERZENIE I POPRAWA USŁUG INFRASTRUKTURY UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ POPRZEZ POLEPSZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU EDUKACJI,
NAUKI I KULTURY ORAZ SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO I REKREACJI
Kierunek działań:
3.1 wzmocnienie i poprawa oferty usług społecznych dzieci, młodzieży i seniorów

Oddziaływanie

Sfera społeczna
Sfera przestrzenno-funkcjonalna

Prognozowane rezultaty
i sposób ich oceny

 zwiększenie oferty do spędzania czasu wolnego dla dzieci i seniorów (sposób
oceny i pomiaru – analiza dokumentacji projektowe),
 nawiązanie więzi sąsiedzkich, międzypokoleniowych (sposób oceny i pomiaru –
wywiady z uczestnikami programu),
 nabywanie nowych umiejętności przez dzieci oraz osoby starsze (sposób oceny i
pomiaru – ankieta do uczestników programu, badanie typu ex ante i ex post),
 umożliwienie prowadzenia zajęć o charakterze społeczno-edukacyjnym dla osób
starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (sposób oceny i pomiaru –
analiza dokumentacji projektowej).

Projekty komplementarne

Modernizacja budynku przy ul. Zachodniej 11 z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury
Społecznej.
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Przedsięwzięcie III.4
Tytuł

Budowa placu zabaw

Podmiot/podmioty realizujące Gmina Strzelce Krajeńskie
Miejsce prowadzenia projektu ul. Północna
Krótki opis

Budowa placu zabaw w obszarze rewitalizacji lub bliskim sąsiedztwie umożliwi
poprawę oferty spędzania wolnego czasu przez dzieci i rodziców.

Zakres realizowanych zadań

 uporządkowanie i wyrównanie terenu oraz wykonanie innych prac ziemnych
(np. niezbędnych utwardzeń),
 wyposażenie terenu,
 uzupełnienie nasadzeń.

Szacunkowa wartość projektu

125 000,00 zł

Okres realizacji

2017-2018

Źródła finansowania

Budżet Gminy
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR)

Zgodność z celami Programu

Zgodność z celem 3:
ROZSZERZENIE I POPRAWA USŁUG INFRASTRUKTURY UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ POPRZEZ POLEPSZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU EDUKACJI,
NAUKI I KULTURY ORAZ SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO I REKREACJI
Kierunek działań:
3.1 wzmocnienie i poprawa oferty usług społecznych dzieci, młodzieży i seniorów.

Oddziaływanie

Sfera społeczna
Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Sfera infrastrukturalna

Prognozowane rezultaty
i sposób ich oceny

 poprawa jakości życia i otoczenia mieszkańców (sposób oceny i pomiaru –
wywiady z mieszkańcami),
 umożliwienie prowadzenia zajęć o charakterze społeczno-edukacyjnym dla
dzieci (sposób oceny i pomiaru – analiza dokumentacji projektowej),
 poprawa wyposażenia obszaru w infrastrukturę użyteczności publicznej (sposób
oceny i pomiaru – wywiady z mieszkańcami; analiza dokumentacji projektowej;
obserwacja).

Projekty komplementarne

Klub Malucha i Seniora
MUR (Miejska Usługa Rewitalizacji)
Mur – Cel – PAL (Program Aktywności Lokalnej).
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Przedsięwzięcie III.5
Tytuł

Biblioteka oknem na świat

Podmiot/podmioty realizujące Gmina Strzelce Krajeńskie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie
Miejsce prowadzenia projektu ul. Strzelecka 7
Krótki opis

Projekt ma na celu poprawę warunków funkcjonowania Biblioteki oraz jej oferty w
zakresie podnoszenia szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji
poprzez promocję czytelnictwa i organizację czasu wolnego. Realizacja projektu
umożliwi dostosowanie warunków lokalowych do potrzeb planowanych
przedsięwzięć związanych z rozszerzeniem oferty Biblioteki zarówno w sferze
kultury jak i wspierania procesu edukacji dzieci i młodzieży (zwiększenie
powierzchni przeznaczonej na działalność Biblioteki, siedziba której pełni obecnie
różne funkcje, dostosowanie i nadanie nowych funkcji pomieszczeniom).

Zakres realizowanych zadań

 remonty i dostosowanie odpowiednich pomieszczeń do nowych funkcji,
 zakup niezbędnego wyposażenia do pomieszczeń o nowych funkcjach,
 realizacja programu ukierunkowanego na wspieranie szans edukacyjnych dzieci i
młodzieży z obszaru rewitalizacji, w tym:
 organizacja mobilnej wypożyczalni książek,
 organizacja pomocy w przygotowaniu do zajęć lekcyjnych,
 publiczne czytanie fragmentów utworów literackich itp.,
 organizacja zajęć aktywizujących dla dzieci: Akcja Lato, ferie z biblioteką.

Szacunkowa wartość projektu

500 000, 00 zł

Okres realizacji

2016-2023

Źródła finansowania

Budżet Gminy
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zgodność z celami Programu

Zgodność z celem 3:
ROZSZERZENIE I POPRAWA USŁUG INFRASTRUKTURY UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ POPRZEZ POLEPSZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU EDUKACJI,
NAUKI I KULTURY ORAZ SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO I REKREACJI
Kierunek działań:
3.2 poprawa warunków działalności ośrodków edukacji, nauki i kultury oraz
poszerzenie ich oferty.

Oddziaływanie

Sfera społeczna
Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Sfera infrastrukturalna

Prognozowane rezultaty
i sposób ich oceny

 zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze w oparciu o rozwój biblioteki
(sposób oceny i pomiaru – analiza dokumentarna, źródło: Biblioteka Publiczna),
 upowszechnianie zbiorów oraz poszerzenie oferty usług bibliotecznych,
promocja czytelnictwa (sposób oceny i pomiaru – analiza dokumentarna, źródło:
Biblioteka Publiczna),
 podniesienie jakości i dostępności usług bibliotecznych i kulturalnych (sposób
oceny i pomiaru – analiza dokumentacji projektowej, wywiady z osobami
korzystającymi z oferty biblioteki)
 zwiększenie liczby korzystających ze zbiorów biblioteki (sposób oceny i pomiaru
– analiza dokumentarna, źródło: Biblioteka Publiczna).

Projekty komplementarne

Modernizacja budynku przy ul. Zachodniej 11 z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury
Społecznej.
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Przedsięwzięcie III.6
Tytuł

Program Kulturalniejsi

Podmiot/podmioty realizujące Strzelecki Ośrodek Kultury
Miejsce prowadzenia projektu Obszar rewitalizacji
Krótki opis

Działalność będzie prowadzona na obszarze rewitalizacji, np. na podwórkach
kamienic – zwłaszcza z udziałem mieszkańców obszarów rewitalizacji jako
odbiorców kultury ale również jako twórców: mini koncerty, popisy dzieci z obszaru
rewitalizacji.

Zakres realizowanych zadań

Organizacja różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych:
 występy lokalnych artystów,
 warsztaty tematyczne np. ekologiczne, turystyczne, fotografii, modelarstwa,
które będą powadzić lokalni artyści,
 koncerty, występy różnego rodzaju grup teatralnych w plenerze,
 włączenie ludności lokalnej do działań artystycznych, organizacja konkursów,
wystaw,
 festiwale i warsztaty.

Szacunkowa wartość projektu

100 000,00 zł

Okres realizacji

2016-2023

Źródła finansowania

Budżet Gminy
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS)
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Oddziaływanie

Sfera społeczna

Zgodność z celami Programu

Zgodność z celem 3:
ROZSZERZENIE I POPRAWA USŁUG INFRASTRUKTURY UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ POPRZEZ POLEPSZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU EDUKACJI,
NAUKI I KULTURY ORAZ SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO I REKREACJI
Kierunek działań:
3.2 poprawa warunków działalności ośrodków edukacji, nauki i kultury oraz
poszerzenie ich oferty.

Prognozowane rezultaty
i sposób ich oceny

 zwiększenie ilości wydarzeń kulturalnych (sposób oceny i pomiaru – analiza
dokumentarna, źródło: Strzelecki Ośrodek Kultury),
 zwiększenie liczby imprez/warsztatów (sposób oceny i pomiaru – analiza
dokumentarna, źródło: Strzelecki Ośrodek Kultury),
 stworzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej dla mieszkańców (sposób oceny i
pomiaru – wywiady z osobami korzystającymi z oferty Strzeleckiego Ośrodka
Kultury),
 zwiększenie udziału w kulturze wynikającego z podniesienia jakości i dostępności
oferty kulturalnej ośrodka kultury (sposób oceny i pomiaru – analiza dokumentarna,
źródło: Strzelecki Ośrodek Kultury),
 zwiększenie dostępności wydarzeń kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych
dla wszystkich mieszkańców, w tym także tych gorzej usytuowanych (sposób oceny i
pomiaru – wywiady z osobami korzystającymi z oferty Strzeleckiego Ośrodka
Kultury).

Projekty komplementarne

Mur – Cel – PAL
MUR (Miejska Usługa Rewitalizacji)
Modernizacja budynku przy ul. Zachodniej 11 z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury
Społecznej.
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Przedsięwzięcie III.7
Tytuł

Lubuska Akademia Kompetencji Językowych i Informatycznych

Podmiot/podmioty realizujące Gmina Strzelce Krajeńskie
Organizacje pozarządowe
Miejsce prowadzenia projektu Obszar rewitalizacji
Krótki opis

Celem projektu jest upowszechnianie kształcenia ustawicznego związanego z
nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych:
 zwiększenie kompetencji osób w wieku 25+ w zakresie korzystania z technologii
informatycznych,
 wzrost kompetencji językowych osób w wieku 25+.

Zakres realizowanych zadań

 rekrutacja uczestników,
 zakup niezbędnego wyposażenia,
 prowadzenie zajęć.

Szacunkowa wartość projektu

300 000,00 zł

Okres realizacji

2017-2019

Źródła finansowania

Budżet Gminy
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS)

Zgodność z celami Programu

Zgodność z celem 3:
ROZSZERZENIE I POPRAWA USŁUG INFRASTRUKTURY UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ POPRZEZ POLEPSZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU EDUKACJI,
NAUKI I KULTURY ORAZ SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO I REKREACJI
Kierunek działań:
3.2 poprawa warunków działalności ośrodków edukacji, nauki i kultury oraz
poszerzenie ich oferty

Oddziaływanie

Sfera społeczna
Sfera gospodarcza

Prognozowane rezultaty
i sposób ich oceny

 zwiększenie oferty instytucji edukacyjnych (sposób oceny i pomiaru – analiza
dokumentacji projektowej),
 podniesienie kompetencji uczestników w zakresie znajomości języków obcych
i/lub informatycznych (sposób oceny i pomiaru – ankieta do uczestników programu,
badanie typu ex ante i ex post).

Projekty komplementarne

Modernizacja budynku przy ul. Zachodniej 11 z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury.
Centrum Organizacji Społecznych.
Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem realizowany przez MGOPS.
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Przedsięwzięcie III.8
Tytuł

Modernizacja budynku przy ul. Zachodniej nr 11 z przeznaczeniem na Ośrodek
Kultury Społecznej

Podmiot/podmioty realizujące Gmina Strzelce Krajeńskie
Miejsce prowadzenia projektu ul. Zachodnia 11
Krótki opis

Utworzenie przyjaznego miejsca w bezpośredniej bliskości murów. Miasto planuje
zagospodarowanie zabytkowej kamienicy przy ul. Zachodniej pod obiekt pełniący
funkcję kompleksowego ośrodka rozwoju aktywności społecznej. Jedną z nich
będzie świetlica środowiskowa, w ramach której realizowane będą zajęcia z dziećmi
m.in. z rodzin wykluczonych. Prowadzone będą spotkania z zakresu profilaktyki
zdrowotnej. Obiekt stanie się też miejscem wystaw dzieł wykonywanych podczas
zajęć z mieszkańcami z terenów rewitalizowanych. W Izbie Pamięci prowadzone
będą spotkania z historią miasta. Przed budynkiem utworzony zostanie plac
integracyjny, gdzie prócz wiat i placu zabaw, znalazłyby się zielone skwery do
czytania książek czy rodzinnych pikników. OKS będzie miejscem spotkań
międzypokoleniowych, angażującym osoby starsze do wyjścia z domu, dającym
szansę rodzicom na zorganizowanie okazjonalnej opieki dla dzieci. Ma być
miejscem, imprez i spotkań dla ludzi w różnym wieku i o różnych
zainteresowaniach. Miejsce to ma umożliwiać również aktywizację i integrację osób
niepełnosprawnych.
Ośrodek będzie miejscem, które może skupiać organizacje pozarządowe.

Zakres realizowanych zadań

 remont węzłów sanitarnych,
 remont dachu,
 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 docieplenie stropów i dachu, remont elewacji budynku
 remont pomieszczeń i adaptacja do nowych funkcji,
 dostosowanie układu pomieszczeń do nowych funkcji: utworzenie sal
warsztatowych, sali konferencyjnej ze sceną, pracowni komputerowej i otwartej
kuchni.

Szacunkowa wartość projektu

2 000 000,00 zł

Okres realizacji

2017-2019

Źródła finansowania

Budżet Gminy
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR)

Zgodność z celami Programu

Zgodność z celem 3:
ROZSZERZENIE I POPRAWA USŁUG INFRASTRUKTURY UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ POPRZEZ POLEPSZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU EDUKACJI,
NAUKI I KULTURY ORAZ SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO I REKREACJI
Kierunek działań:
3.3 budowa kapitału społecznego poprzez stworzenie warunków dla rozwoju
sektora pozarządowego w obszarze rewitalizacji i wspieranie aktywności społecznej
mieszkańców oraz poczucia lokalnej tożsamości.

Oddziaływanie

Sfera społeczna
Sfera gospodarcza
Sfera przestrzenno-funkcjonalna
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Sfera infrastrukturalna
Prognozowane rezultaty
i sposób ich oceny

 nadanie obiektowi zdegradowanemu nowych funkcji społecznych (sposób oceny
i pomiaru – analiza dokumentacji projektowej),
 stworzenie miejsca do prowadzenia zajęć o charakterze społeczno-edukacyjnym
dla dzieci, młodzieży i osób starszych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 stworzenie dogodnych warunków lokalowych do integracji i aktywizacji
społecznej mieszkańców zwłaszcza osób wykluczonych społecznie (sposób oceny i
pomiaru – analiza dokumentacji projektowej; wywiady z użytkownikami budynku),
 stworzenie możliwości do aktywnego spędzania czasu dla dzieci, młodzieży i
osób starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (sposób oceny i pomiaru –
analiza dokumentacji projektowej; wywiady z użytkownikami budynku),
 poprawa jakości życia mieszkańców (sposób oceny i pomiaru – wywiady z
mieszkańcami),
 poprawa infrastruktury technicznej (sposób oceny i pomiaru – analiza
dokumentacji projektowej).

Projekty komplementarne

Centrum Organizacji Społecznych
Biblioteka oknem na świat
Program Kulturalniejsi
Program terapii dla uzależnionych Szansa
Klub Malucha i Seniora
Lubuska Akademia Kompetencji Językowych i Informatycznych
Utworzenie i prowadzenie świetlicy środowiskowej.
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Przedsięwzięcie III.9
Tytuł

Centrum Organizacji Społecznych

Podmiot/podmioty realizujące Gmina Strzelce Krajeńskie
Strzelecki Ośrodek Kultury
Organizacje pozarządowe
Miejsce prowadzenia projektu ul. Zachodnia 11
Krótki opis

W celu pobudzenia aktywności społecznej mieszkańców w obszarze rewitalizacji
zostanie utworzone miejsce przeznaczone do prowadzenia działalności organizacji
pozarządowych. Celem przedsięwzięcia będzie kompleksowe wsparcie oraz
wzmocnienie sektora ekonomii społecznej i poszerzenie zakresu działań
podmiotów ES, a szczególnie wsparcie osób zainteresowanych działaniami i
zatrudnieniem w PES-ach.
Projekt ma pobudzić mieszkańców do twórczych działań na rzecz społeczności
lokalnej. Realizacja przedmiotowego projektu ma również pobudzić potencjał
znajdujący się na wyznaczonych terenach zdegradowanych w rozwiązywaniu
problemów społecznych oraz zaspokajania potrzeb. Centrum będzie wspierać
przedsięwzięcia wolontariackie oraz pośredniczącym między organizacjami
potrzebującymi wsparcia wolontariuszy, a osobami, które tej pomocy pragną
udzielić.

Zakres realizowanych zadań

 wydzielenie pomieszczeń w celu udostępnienia organizacjom społecznym,
 utworzenie regulaminu korzystania z pomieszczeń przeznaczonych na
działalność społeczną w sposób partycypacyjny – podejmowanie decyzji co do
szczegółowych rozwiązań wraz z przedstawicielami NGO,
 promocja ośrodka,
 nabór organizacji gotowych do prowadzenia działalności na terenie Centrum,
 poradnictwo, szkolenia i doradztwo dla NGO,
 obsługa biurowa,
 obsługa księgowa,
 zapewnienie zaplecza biurowego dla NGO.

Szacunkowa wartość projektu

100 000,00 zł

Okres realizacji

2017-2020

Źródła finansowania

Budżet Gminy
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS)
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Zgodność z celami Programu

Zgodność z celem 3:
ROZSZERZENIE I POPRAWA USŁUG INFRASTRUKTURY UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ POPRZEZ POLEPSZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU EDUKACJI,
NAUKI I KULTURY ORAZ SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO I REKREACJI
Kierunek działań:
3.3 budowa kapitału społecznego poprzez stworzenie warunków dla rozwoju
sektora pozarządowego w obszarze rewitalizacji i wspieranie aktywności społecznej
mieszkańców oraz poczucia lokalnej tożsamości.

Oddziaływanie

Sfera społeczna
Sfera przestrzenno-funkcjonalna
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Prognozowane
i sposób ich oceny

rezultaty  stworzenie wykorzystywanego w pełni miejsca dla organizacji pozarządowych,
 włączanie coraz większej ilości osób w działania aktywizujące społeczność
lokalną(sposób oceny i pomiaru – wywiady z przedstawicielami zaangażowanymi w
działalność Centrum; analiza dokumentarna, źródło: podmioty zaangażowane w
działalność Centrum) ,
 kreowanie liderów społeczności lokalnych (sposób oceny i pomiaru – wywiady z
mieszkańcami),
 podniesienie poziomu integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji (sposób
oceny i pomiaru – wywiady z mieszkańcami),
 ożywienie społeczne obszaru rewitalizacji (sposób oceny i pomiaru – wywiady z
mieszkańcami).

Projekty komplementarne

Modernizacja budynku przy ul. Zachodniej 11 z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury
Społecznej.
Biblioteka oknem na świat
Program Kulturalniejsi
Program terapii dla uzależnionych Szansa
Klub Malucha i Seniora
Lubuska Akademia Kompetencji Językowych i Informatycznych
Utworzenie i prowadzenie świetlicy środowiskowej.
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