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I.
1.1.

WPROWADZENIE
PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 poz. 1777, ze
zm.), określiła zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Samorządy
otrzymały podstawę prawną do podjęcia kompleksowych działań służących rewitalizacji
obszarów zdegradowanych.
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 programu rewitalizacji.
Zgodnie z art. 52 ustawy o rewitalizacji do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza się
realizację przedsięwzięć wynikających z programu zawierającego działania służące
wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, przyjmowanego uchwałą
rady gminy, bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji. W takim przypadku
wyznaczenie w drodze uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, specjalnej
strefy rewitalizacji, a także uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji nie jest dopuszczalne.
Prowadzenie rewitalizacji bez korzystania z rozwiązań ustawowych (bez uchwalania
Gminnego Programu Rewitalizacji) nie jest za to przeszkodą do aplikowania o środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W przypadku, w którym gmina chce się ubiegać
o otrzymanie środków unijnych na projekty rewitalizacyjne musi opracować program
rewitalizacji zgodny z wymaganiami wynikającymi z Wytycznych w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (co do zasady – w aspekcie merytorycznym
są to wymogi tożsame do ustawowych, jednak uproszczone są kwestie proceduralne), oraz
z wymaganiami i wytycznymi, które zostały przyjęte przez Instytucję Zarządzającą RPO.
Wszelkie prace związane z przygotowaniem i wdrożeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Wałcz są więc zgodne z „Zasadami realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na
lata 2014 - 2020”.
Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji,
a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne wobec
czego gmina Wałcz przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Wałcz na lata 2017 - 2025. W celu opracowania diagnozy służącej wskazaniu obszarów
koncentracji negatywnych zjawisk kryzysowych na terenie Gminy, Wójt zobowiązany jest
przeprowadzić analizy, w których wykorzystuje obiektywne i weryfikowalne mierniki i metody
badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań.
Obszar Gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości,
niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu
uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar
zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego
z następujących negatywnych zjawisk:
- gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej
kondycji lokalnych przedsiębiorstw, lub
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środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska,
obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu
środowiska, lub
przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia
w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku
dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań
urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi
komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub
technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu
rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów
budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się
szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla
rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar
rewitalizacji.
Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20 % powierzchni gminy oraz
zamieszkały przez więcej niż 30 % liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być
podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic.
Program rewitalizacji jest wieloletnim programem działań w sferze społecznej oraz
gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający
do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków
dla ich zrównoważonego rozwoju, który stanowi narzędzie planowania koordynowania
i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. PR został opracowany na
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446, ze zm.) w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020.

1.2.

METODA OPRACOWYWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI

Na podstawie przeprowadzonych analiz Wójt Gminy sporządza diagnozę, która jest
podstawą do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Obszar gminy
znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk
społecznych można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na
nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych lub
środowiskowych lub funkcjonalno-przestrzennych lub technicznych. Obszar zdegradowany
może zostać podzielony na podobszary, w tym takie nieposiadające wspólnych granic pod
warunkiem stwierdzenia na każdym z podobszarów występowania koncentracji negatywnych
zjawisk społecznych oraz gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub
technicznych. Obszar rewitalizacji natomiast stanowi całość lub część obszaru
zdegradowanego cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na których
gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Szczegółowy opis cech i delimitacji obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji został zamieszczony w rozdziale II Diagnoza obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
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Dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji Wójt Gminy sporządza, w tym przypadku,
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na lata 2017 - 2025 (LPR), który zawiera co
najmniej:
a) opis powiązań programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi
gminy;
b) diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb
rewitalizacyjnych;
c) zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów rewitalizacji, tj. określenie, w oparciu o inne
dokumenty strategiczne gminy lub diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych,
terytorium/terytoriów najbardziej wymagających wsparcia;
d) wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji);
e) cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym
kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk;
f) listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz
z ich opisami zawierającymi, w odniesieniu do każdego projektu/przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego, co najmniej: nazwę i wskazanie podmiotów go realizujących,
zakres realizowanych zadań, lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu),
szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny
i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji;
g) charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących
kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk
powodujących sytuację kryzysową,
h) mechanizmy
zapewnienia
komplementarności
między
poszczególnymi
projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych
podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji;
i) indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa w lit.
f oraz g, z indykatywnymi wielkościami środków finansowych z różnych źródeł (także
spoza funduszy polityki spójności na lata 2014-2020 – publiczne i prywatne środki
krajowe w celu realizacji zasady dodatkowości środków UE);
j) mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup
aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji;
k) system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji;
l) system monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji
w reakcji na zmiany w otoczeniu programu.
Lokalny Program Rewitalizacji sporządzony zgodnie z założeniami Wytycznych
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 powinien odznaczać
się następującym zestawem cech:
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Kompleksowość

Koncentracja

Komplementarność

Realizacja zasady
partnerstwa i partycypacja

Ryc. 1. Cechy programów rewitalizacji
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych
na lata 2014 – 2020”

Kompleksowość programu jest rozumiana jako ujęcie działań rewitalizacyjnych
w oparciu o wszystkie aspekty rewitalizacji (społeczny i gospodarczy, przestrzennofunkcjonalny, techniczny lub środowiskowy) powiązane z obszarem rewitalizacji i jego
otoczeniem, a także z integracją działań pod względem finansowania z różnych źródeł. Na
konstrukcje programu składa się wiele różnorodnych projektów, które powinny być
wzajemnie powiązane i powinien zachodzić między nimi efekt synergii.
Koncentracja programu rewitalizacji oznacza, że działania zawarte w programie
dotyczą terenów o istotnym znaczeniu dla rozwoju gminy, które obejmują całość lub część
obszaru zdegradowanego i na których zdiagnozowano szczególną koncentrację
negatywnych zjawisk kryzysowych
Komplementarność przedsięwzięć/projektów dotyczy komplementarności pod
względem:
 przestrzennym,
 problemowym,
 proceduralno-instytucjonalnym,
 międzyokresowym,
 źródeł finansowania.
Komplementarność została opisana szerzej w rozdziale IX. MECHANIZMY
INTEGROWANIA DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH.
Realizacja zasady partnerstwa i partycypacji odnosi się do aktywnego udziału
interesariuszy w procesie rewitalizacji w gminie na każdym z etapów (diagnozowanie,
programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Program, który realizuje zasadę partnerstwa
i partycypacji zawiera opis procesu przygotowania dokumentu, w którym przedstawiono
udział interesariuszy, a także wybraną formę zarządzania programem, która realizuję zasadę
udziału interesariuszy.
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II.
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ZGODNOŚĆ LPR Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI
I PLANISTYCZNYMI GMINY

W rozdziale tym przedstawiono powiązania programu z dokumentami strategicznymi
i planistycznymi Gminy celem uzasadnienia potrzeby i zaznaczenia działań rewitalizacyjnych
na wybranym obszarze rewitalizacji. Należy nadmienić, iż dokument „Lokalny Program
Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na lata 2017 – 2025” został sporządzony zgodnie
z wytycznymi „Zasad realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 20201” i samo pojęcie
rewitalizacji w swym obecnym rozumieniu artykułuje dopiero „Ustawa o rewitalizacji” z dnia
9 października 2015, a więc nie jest możliwe dokładne odniesienie zapisów dokumentów
strategicznych Gminy sporządzonych przed wejściem w życie „Ustawy…” ze względu na
samo rozumienie pojęcia rewitalizacji. Tym nie mniej odniesiono się w mniejszym bądź
większym stopniu czy opracowanie LPR na wybranym obszarze Gminy jest spójne
z zapisami dokumentów strategicznych i planistycznych Gminy i będzie realizować zawarte
w niej zapisy i uzasadniać konieczność podjęcia działań o charakterze naprawczym.

2.1.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WAŁCZ NA LATA 2016 - 2025

Przyjęta Uchwałą nr XXIV/141/2016 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 września 2016 r.
„Strategia Rozwoju Gminy Wałcz na lata 2016 – 2025” zawiera wytyczne oraz stanowi
podstawę do sporządzania innych dokumentów planistycznych. Jest również podstawowym
dokumentem, na którym powinna zostać oparta bieżąca praca samorządu i długoterminowe
planowanie rozwoju społecznego i gospodarczego gminy. Punktem wyjściowym „Strategii…”
jest określenie misji i wizji rozwoju gminy, które sformułowane są w następujący sposób:
1. Misja – dążenie do zapewnienia wysokiego standardu życia mieszkańców przy
wykorzystaniu wszystkich dostępnych instrumentów zrównoważonego rozwoju
społecznego i gospodarczego gminy,
2. Wizja – gmina Wałcz to gmina wiejska z rozwijającą się przedsiębiorczością
i turystyką, konkurencyjnym w regionie rolnictwie, zapewniająca swoim mieszkańcom
możliwości indywidualnego rozwoju, dostęp do nowoczesnej edukacji, kultury, oferty
sportowej, a przede wszystkim oferująca pracę, stabilizację i wysoką jakość życia.
W kontekście Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na lata 2017 –
2025 najbardziej interesujące zdają się być cele strategiczne sformułowane w „Strategii…”,
których jest 6, i które będą mogły być współrealizowane poprzez rewitalizację, tj.:
1. Rozwój gospodarczy,
2. Rozwój infrastruktury technicznej,
3. Rozwój zrównoważonego rolnictwa opartego na innowacjach,
4. Dziedzictwo kulturowe, turystyka i rekreacja oparta o rozwój, rozbudowę
i modernizację,
5. Rozwój infrastruktury społecznej oraz w szczególności
6. Rewitalizacja terenów kryzysowych.
W niniejszym dokumencie dostrzeżono problem występowania obszarów
kryzysowych w Gminie uzasadniających potrzebę opracowania Lokalnego Programu
Rewitalizacji oraz rewitalizację obszarów zdegradowanych i kryzysowych na terenie Gminy
1

co do zasady zgodnych z „Ustawą o rewitalizacji” z dnia 9 października 2015 r.
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Wałcz – dokument nie precyzuje jednak dokładnie, które przestrzenie w Gminie powinny być
objęte takim wsparciem, ani jakimi cechami się charakteryzują, wobec czego uznaje się iż
wyznaczony obszar rewitalizacji stanowi wystarczającą odpowiedź na konieczność
przyprowadzenia w Gminie działań o charakterze rewitalizacyjnym i jest z nią spójny
i komplementarny.

2.2.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
GMINY WAŁCZ NA LATA 2014 – 2020

Kolejnym dokumentem, który powinien uzasadniać potrzebę działań rewitalizacyjnych
jest przyjęta Uchwałą nr LV/329/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 20 października 2014 r.
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wałcz na lata 2014 – 2020”.
Zawarto w niej analizę SWOT obejmującą następujące sfery:
1. bezrobocie i ubóstwo,
2. rodzina, dziecko i młodzież,
3. uzależnienia i przemoc w rodzinie,
4. bezdomność,
5. starość,
6. niepełnosprawność,
7. kapitał społeczny i ludzki.
Należy stwierdzić, iż niniejsza diagnoza nosi znamiona dużej ogólności i odnosi się
do całego obszaru Gminy, bez rozróżnienia występowania negatywnych zjawisk
w poszczególnych, skonkretyzowanych przestrzeniach w Gminie – nie jest więc możliwe
jednoznaczne stwierdzenie, że potrzeba występuje na wskazanym obszarze rewitalizacji.
Należy jednak dodać, iż wszelkie analizy przeprowadzane w ramach opracowania
dokumentu bazowały zazwyczaj na danych za lata 2011 – 2014, a więc nieadekwatnych do
tych, które wyznaczają ramy obszarów rewitalizacji w LPR2, a charakterystyka problemów
społecznych cechuje duża dynamika – i dopiero szczegółowa analiza wewnątrzgminna
stworzona na potrzeby Lokalnego Programu Rewitalizacji jest w stanie wskazać dokładne
miejsca występowania stanu kryzysowego w poszczególnych częściach Gminy.
W części programowej określono misję, cele strategiczne i operacyjne działań, które
wpisują się w aspekt rewitalizacyjny, tj. misję Gminy Wałcz w ramach rozwiązywania
problemów społecznych zarysowano w następujący sposób: Gmina Wałcz skutecznie
przeciwdziała problemom społecznym, zaspokaja potrzeby mieszkańców i stwarza
im możliwości rozwoju, a wypełnienie owej misji jest uwarunkowane realizacją celów
strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań3:
1. Przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu i bezdomności oraz zapobieganie ich
skutkom,
2. Wspieranie rodzin i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży oraz
przyczynianie się do osłabienia istniejących nierówności płci,
3. Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania
oraz umożliwienie im udziału w życiu społecznym,

2

analiza wewnątrzgminna w ramach „Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru
rewitalizacji na terenie Gminy Wałcz” opierała się na danych na stan 31.12.2016 r.
3
przedstawiono główne cele strategiczne bez opisywania celów operacyjnych oraz kierunków działań celem
uniknięcia cytowania. Co do zasady jednak poszczególne cele operacyjne oraz kierunki są uszczegółowieniem
oraz komplementarną częścią celów strategicznych.
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4. Zapewnienie mieszkańcom równego dostępu do służby zdrowia oraz
wspieranie rodzin i osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy
w rodzinie,
5. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie oraz
6. Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego.

2.3.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

Uchwałą nr XXIV/143/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 listopada 2012 roku przyjęto
dokument „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” – tekst
jednolity – po zmianach dokonanych dla terenów w rejonie miejscowości: Strączno, Ługi
Wałeckie, Gostomia, Dzikowo, Różewo, Przybkowo, Chwiram, Dobino, Wiankowo nw.
uchwałą nr XXI/114/2012 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 sierpnia 2012 roku oraz terenów
w rejonie osady Kołatnik.
W tym kształcie dokument ten definiuje w ogólny sposób politykę przestrzenną
i lokalne zasady zagospodarowania i podzielić można go na część diagnostyczną oraz
projektową. W części diagnostycznej wskazano uwarunkowania istniejącego stanu
zainwestowania i stosunków społeczno-ekonomicznych, lokalnych zasobów środowiska
przyrodniczego i ich ochrony, ocenę uwarunkowań kulturowych oraz zagadnienia
infrastruktury technicznej. W części tej nie wyartykułowano jednoznacznie, które przestrzenie
w Gminie cechuje stan kryzysowy, ale dostrzeżono wiele problemów, z którymi boryka się
Gmina Wałcz, w tym np.:
 wyludnianie się obszaru Gminy,
 degradację techniczną budynków wybudowanych w latach przedwojennych
i pegeerowskich,
 konieczność dokonania zmian w organizacji sieci szkolnej,
 niedoinwestowanie infrastruktury wiejskiej służby zdrowia,
 konieczność włączenia parafii w rozwiązywaniu nowych problemów społecznych na
terenie gminy jakim jest bezrobocie,
 konieczność wprowadzenia nowych mechanizmów rozwojowych doprowadzających
do zwiększenia potencjału wyrobów dostarczanych na rynek oraz stworzenia nowych
miejsc pracy,
 dostrzeżenie problemu bezrobocia we wsiach w których podstawowym miejscem
pracy było zatrudnienie w rolnictwie uspołecznionym (Kłębowiec, Karsibór, Różewo).
Część ta zawiera również opis wybranych miejscowości, w tym zaliczonych do
obszaru rewitalizacji: Dzikowo, Karsibór, Szwecja – bez oceny jakościowej wskazującej na
występowanie stanu kryzysowego, a wskazującej jedynie na położenie miejscowości, rys
historyczny oraz układ przestrzenny wsi i charakterystykę zabudowy.
W drugiej części dokumentu określono strategiczne cele rozwoju Gminy oraz
kierunki:
 rozwoju zagospodarowania przestrzennego,
 ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego,
 rozwoju infrastruktury technicznej,
 rozwoju komunikacji oraz
 rozwoju gospodarczego,
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wpisujące w aspekt rewitalizacyjny, tj. poprzez poprawę warunków życia mieszkańców,
ochronę środowiska naturalnego oraz rozwój działalności gospodarczej 4. Następujące zapisy
dokumentu uzasadniają potrzebę i zaznaczenie działań rewitalizacyjnych obszarze
rewitalizacji Gminy Wałcz:
1. „Terenami aktywności gospodarczej powinny stać się tereny ośrodków maszynowych
byłych PGR-ów, szczególnie w Karsiborze i Różewie”
2. „Rehabilitacją powinny być objęte obszary związane z gospodarką pegeerowską,
w tym również tereny mieszkaniowe oraz inne obiekty związane z gospodarką
nakazowo – rozdzielcza przez dostosowanie ich do poziomu obecnie wymaganych
standardów”,
3. „Do zadań na terenie gminy Wałcz należy nie dopuszczenie do pogorszenia się stanu
czystości powietrza atmosferycznego w skali ogólnej oraz poprawę w niektórych
rejonach gminy (…) zmniejszenie tzw. emisji niskiej z gospodarstw domowych
poprzez spalanie lepszych gatunków węgla, zwiększanie korzystania z gazu i energii
elektrycznej”,
4. „Duże możliwości rozwoju turystyki występują w takich miejscowościach jak
Ostrowiec, Szwecja, Strączno, Nakielno, a także w Głowaczowie, Czechyniu, Czapli i
Lubnie, w których na miarę istniejących możliwości przyrodniczych można rozwijać
rożne formy usług turystycznych”.

4

strategiczne cele rozwoju Gminy Wałcz
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DIAGNOZA WEWNĄTRZGMINNA

Obszar zdegradowany to obszar, w którym zidentyfikowano stan kryzysowy, tj. stan
spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujący
z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej,
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej. Na etapie sporządzania diagnozy,
powoduje to konieczność określenia, które jednostki analityczne wchodzące w skład Gminy
Wałcz charakteryzują się kumulacją problemów.
Na terenie Gminy Wałcz wyznaczono 32 jednostki analityczne, dla których zebrano
dane, zagregowano je, a następnie dokonano analizy.

3.1.

WYZNACZENIE PORÓWNYWALNYCH JEDNOSTEK
PRZESTRZENNYCH DO CELÓW ANALIZY WYSTĘPUJACYCH
ZJAWISK

Gmina Wałcz jest największą w Polsce gminą wiejską zajmującą obszar 57 491 ha
(575 km2). Na koniec roku 2016 Gminę zamieszkiwało 12 425 osób. Gęstość zaludnienia
kształtuje się na poziomie ok. 26 os/km2 plasując Gminę poniżej średniej dla województwa
zachodniopomorskiego.
Uzyskanie porównywalności wyników diagnozy wymagało przetwarzania danych
w ramach możliwie podobnych do siebie jednostkach przestrzennych. „Zasady realizacji
przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” określają kolejność w procesie
wyznaczania obszarów rewitalizacji i zgodnie z nimi „pierwotnym wobec ustalenia obszarów
zdegradowanych jest wyznaczenie jednostek urbanistycznych, stanowiących jednocześnie
podstawową jednostkę analityczną w gminie”.
W procesie wyznaczania poszczególnych jednostek analitycznych w gminie należy
pamiętać o zasadzie, by stworzyć podział jak najbardziej naturalny, zrozumiały
i akceptowalny dla mieszkańców – głównych interesariuszy rewitalizacji. Sołectwa są takimi
przestrzeniami, dlatego też zdecydowano, że diagnoza mająca na celu identyfikację
występowania stanu kryzysowego w Gminie odbywać się będzie w każdym z spośród 33
sołectw w Gminie Wałcz, które na potrzeby niniejszej diagnozy nazywane są jednostkami
analitycznymi.
Wyjątkowo, w przypadku sołectw: „Górnica” oraz „Laski Wałeckie”, ze względu na
niewielką liczbę mieszkańców, duży stopień rozproszenia zabudowy sołectwa „Laski
Wałeckie” oraz bliskość względem siebie obu sołectw, zdecydowano, że sołectwa te utworzą
jedną jednostkę analityczną „Górnica-Laski Wałeckie” i dalsza analiza będzie prowadzona
według zagregowanych danych z obu sołectw. Pozostałe sołectwa pozostają bez zmian.
Liczbę ludności zamieszkującą poszczególne jednostki analityczne, a także
ich powierzchnie wraz z przedstawieniem procentowego udziału poszczególnych wartości
w ogólnej liczbie ludności i ogólnej powierzchni Gminy przedstawiono w formie tabelarycznej.
Ryc. 2 przedstawia lokalizację poszczególnych jednostek analitycznych.
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Tabela 1. Podstawowe dane o jednostkach analitycznych w Gminie Wałcz

Powierzchnia
obszaru (ha)

Udział (%)
powierzchni
obszaru w
ogólnej
powierzchni
Gminy

1,22%

365

0,63%

179

1,44%

806

1,40%

Chwiram

770

6,20%

1 579

2,75%

4

Czechyń

121

0,97%

3 819

6,64%

5

Dębołęka

418

3,36%

1 120

1,95%

6

Dobino

455

3,66%

809

1,41%

7

Dzikowo

371

2,99%

4 269

7,43%

8

Golce

297

2,39%

2 120

3,69%

9

Gostomia

402

3,24%

1 191

2,07%

10

Górnica-Laski Wałeckie

346

2,78%

2232

3,88%

11

Karsibór

883

7,11%

1 573

2,74%

12

Kłębowiec

894

7,20%

6 643

11,55%

13

Kłosowo

126

1,01%

1 225

2,13%

14

Kolno

132

1,06%

651

1,13%

15

Lubno

629

5,06%

2 130

3,70%

16

Łąki

119

0,96%

516

0,90%

17

Ługi Wałeckie

112

0,90%

999

1,74%

18

Nakielno

326

2,62%

2 697

4,69%

19

Ostrowiec

545

4,39%

1 365

2,37%

20

Popowo

109

0,88%

446

0,78%

21

Prusinowo Wałeckie

210

1,69%

1 737

3,02%

22

Przybkowo

128

1,03%

256

0,45%

23

Różewo

867

6,98%

2 198

3,82%

24

Rudki

522

4,20%

4 923

8,56%

25

Rutwica

378

3,04%

1 621

2,82%

26

Strączno

748

6,02%

1 996

3,47%

27

Szwecja

887

7,14%

1 138

1,98%

28

Świętosław

74

0,60%

260

0,45%

29

Wałcz Drugi

239

1,92%

1 077

1,87%

30

Wiesiółka

337

2,71%

2 744

4,77%

31

Witankowo

489

3,94%

1 470

2,56%

32

Zdbice

160

1,29%

1 516

2,64%

12 425

100,00%

57 491

100,00%

Udział (%)
Liczba
ludności
ludności
obszaru
ogółem
w ogólnej liczbie
w 2016 r.
ludności

Lp.

Jednostka analityczna

1

Brzezinki

152

2

Chude

3

suma
Źródło: opracowanie własne
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Ryc. 2. Lokalizacja poszczególnych jednostek analitycznych w Gminie Wałcz
Źródło: opracowanie własne

W celu zwiększenia czytelności niniejszego podziału, w następnej tabeli oraz na
rycinie przedstawiono miejscowości wchodzące w skład poszczególnych jednostek
analitycznych.
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Tabela 2. Miejscowości wchodzące w skład poszczególnych jednostek analitycznych
Lp. Jednostka analityczna
1

Miejscowości wchodzące w skład jednostki analitycznej

Brzezinki

Brzezinki

2

Chude

Chude

3

Chwiram

Chwiram

4

Czechyń

Czechyń oraz Głowaczewo

5

Dębołęka

Dębołęka, Boguszyn oraz Czepiec

6

Dobino

Dobino

7

Dzikowo

Dzikowo, Smoląg oraz Rusinowo

8

Golce

Golce

9

Gostomia

Gostomia

10

Górnica

Górnica, Jeziorko, Laski Wałeckie, Lipie

11

Karsibór

Karsibór, Dobrogoszcz oraz Glinki

12

Kłębowiec

Kłębowiec, Piława, Rudnica, Kołatnik, Pluskota oraz Wałcz Pierwszy

13

Kłosowo

Kłosowo

14

Kolno

Kolno

15

Lubno

Lubno oraz Omulno

16

Łąki

Łąki

17

Ługi Wałeckie

Ługi Wałeckie oraz Papowo

18

Nakielno

Nakielno

19

Ostrowiec

Ostrowiec

20

Popowo

Popowo

21

Prusinowo Wałeckie

Prusinowo Wałeckie oraz Prusinówko

22

Przybkowo

Przybkowo

23

Różewo

Różewo

24

Rudki

Rudki, Dobrzyca, Iłowiec oraz Jarogniewie

25

Rutwica

Rutwica oraz Nagórze

26

Strączno

Strączno

27

Szwecja

Szwecja oraz Nowa Szwecja

28

Świętosław

Świętosław

29

Wałcz Drugi

Wałcz Drugi

30

Wiesiółka

Wiesiółka, Czapla, Bukowa Góra oraz Dobrzyca Leśna

31

Witankowo

Witankowo oraz Sitowo

32

Zdbice

Zdbice

Źródło: opracowanie własne

16

Green K e y

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na lata 2017 - 2025

Ryc. 3. Miejscowości w Gminie Wałcz na tle wyznaczonych jednostek analitycznych
Źródło: opracowanie własne

3.2.

DIAGNOZA WEWNĄTRZGMINNA – SFERA SPOŁECZNA

W ramach sfery społecznej przeanalizowano w poszczególnych podrozdziałach
zmiany demograficzne, problemy rynku pracy, poziom kształcenia oraz sytuację
ekonomiczną mieszkańców Gminy Wałcz. Na podstawie wymienionych zjawisk społecznych
określono 10 wskaźników służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji w Gminie Wałcz:
 Różnica liczby ludności pomiędzy rokiem 2012 i 2016 w stosunku do roku 2012 na
100 osób w jednostce analitycznej,
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Udział (%) osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy i dłużej
w stosunku do osób w wieku produkcyjnym w jednostce analitycznej,
Udział (%) dzieci i młodzieży nieotrzymujących promocji do następnej klasy
w szkołach podstawowych i gimnazjum w jednostce analitycznej w roku szkolnym
2015/2016 r.,
Liczba przestępstw na 1 tys. ludności w jednostce analitycznej w 2016 r.,
Liczba przestępstw przeciwko rodzinie i opiece na 10 tys. ludności w jednostce
analitycznej w 2016 r.,
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 1 tys. ludności
w jednostce analitycznej w 2016 r.,
Wielkość (w zł) zasiłków pomocy rodzinie na 100 osób w jednostce analitycznej
w 2016 r.,
Udział (%) osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy GOPS w ogóle liczby
ludności w jednostce analitycznej w 2016 r.,
Udział (%) osób, którym przyznano zasiłek celowy na zakup opału w ogóle liczby
ludności w jednostce analitycznej w 2016 r.,
Wielkość (w zł) zaległości czynszowych w lokalach komunalnych i socjalnych na 100
osób w jednostce analitycznej w 2016 r.

ZMIANY DEMOGRAFICZNE

W podrozdziale tym poddano analizie stosunek poszczególnych grup ekonomicznych
ludności, zgodnie z założeniem, że ludność w wieku przedprodukcyjnym obejmuje osoby
w wieku od urodzenia do 17 lat, ludność w wieku produkcyjnym – osoby od 18 lat do wieku
emerytalnego (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni), a ludność w wieku poprodukcyjnym – osoby
w wieku emerytalnym. Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się ludność w wieku
przedprodukcyjnym oraz ludność w wieku poprodukcyjnym.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na niespójność danych pozyskiwanych z GUSi
bezpośrednio od podmiotów zajmujących się badanymi problemami/zjawiskami5, a danymi
prezentowanymi przez GUS. Zdecydowano więc, że porównując Gminę do innych skal
odniesienia (powiatu, województwa czy kraju) prezentowane będą dane GUS, natomiast do
analizy wewnątrzgminnej za wzorcowe uważane będą dane pozyskiwane bezpośrednio od
podmiotów zajmujących się danymi zjawiskami. Dotyczyć to będzie także dalszych
zestawień.
Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku na terenie Gminy Wałcz
została przedstawiona w tabeli poniżej (Tabela 3) z podziałem na wiek przedprodukcyjny,
produkcyjny oraz poprodukcyjny. Biorąc pod uwagę przedstawione dane można stwierdzić,
iż największy odsetek ludności Gminy w analizowanym przedziale czasowym stanowiły
osoby w wieku produkcyjnym, dalej w wieku przedprodukcyjnym, a najmniejszą część
stanowiły osoby w wieku poprodukcyjnym.
Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym z roku na rok ulegała zmniejszeniu.
Procentowy udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do ogółu ludności
w analizowanych latach sukcesywnie malał, co jest niekorzystną sytuacją. Liczba osób w tej
grupie ekonomicznej zmniejszyła się w latach 2012 – 2016 o 250 osób.
Jeżeli chodzi o liczbę osób w wieku produkcyjnym to należy zaznaczyć, iż liczba osób
w wieku produkcyjnym w roku 2016 w stosunku do roku 2012 zmniejszyła się o 61. Jest to
5

np. liczebnością poszczególnych grup ekonomicznych w przypadku danych pozyskiwanych od Urzędu Gminy
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niepokojący sygnał, gdyż to przede wszystkim od liczebności tej grupy ekonomicznej zależy
sytuacja ekonomiczna mieszkańców ogółem. Osoby w wieku przedprodukcyjnym
i poprodukcyjnym są bowiem grupami ekonomicznymi zależnymi ekonomicznie i ich sytuacja
w dużej mierze zależy od dóbr wytwarzanych i dochodów uzyskiwanych przez osoby
w wieku produkcyjnym właśnie.
Niekorzystnym zjawiskiem natomiast jest sukcesywnie rosnący udział ludności
w wieku poprodukcyjnym. Według danych GUS liczba osób w wieku poprodukcyjnym,
wzrosła w stosunku od roku 2012 aż o 325 osób, a procentowy udział osób w wieku
poprodukcyjnym przekroczył 15 % w roku 2016.
Ogólnie, relacje pomiędzy poszczególnymi grupami ekonomicznymi są coraz bardziej
istotne z uwagi na zmniejszającą się liczbę ludności w wieku produkcyjnym oraz
zmniejszającą się liczbę urodzeń. Dodatkowo społeczeństwo polskie cieszy się coraz
dłuższym życiem. Wypadkowa tych zjawisk sprawia, że niezwykle istotnymi wyzwaniami
stanie się najbliższych latach:
- zachowanie zdrowia i sprawności osób starszych,
- potrzeba stworzenia warunków aktywności pozazawodowej osób starszych,
- polityka socjalna zapewniająca budowanie specjalnych programów gwarantujących
dostęp do specjalistycznych usług socjalnych i zdrowotnych,
- potrzeba wspomagania modelu rodziny wielopokoleniowej.
Zmiany w demografii Gminy powinny skłonić władze Gminy i inne podmioty mające
realny wpływ na jakość życia mieszkańców do zwrócenia szczególnej uwagi na te zmiany
i powinny jak najszybciej zareagować na te zmiany. Należy mieć na uwadze negatywne
tendencje, które mogą ten stan pogorszyć: przede wszystkim zmniejszający się udział
ludności w wieku przedprodukcyjnym (a zatem w przyszłości wchodzących na rynek pracy) i
zwiększający się udział ludności w wieku poprodukcyjnym (a więc już poza rynkiem pracy).
Osoby wchodzące w skład tej drugiej grupy ekonomicznej są często beneficjentami opieki
społecznej, a ta z kolei rzutuje na obraz całej sfery społecznej.
Tabela 3. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w gminie Wałcz
w latach 2012 - 2016
Rok

Ludność
ogółem

Ludność
w wieku
przedprodukcyjnym

% udział

Ludność w wieku
produkcyjnym

% udział

Ludność w wieku
poprodukcyjnym

% udział

2012
2013
2014
2015
2016*

12 707
12 686
12 691
12 670
12 683

2 720
2 612
2 585
2 528
2 470

21,41%
20,59%
20,37%
19,95%
19,47%

8 322
8 355
8 327
8 344
8 261

65,49%
65,86%
65,61%
65,86%
65,13%

1 627
1 703
1 763
1 860
1 952

12,80%
13,42%
13,89%
14,68%
15,39%

Źródło: GUS
* do analizy wewnątrzgminnej wykorzystano dane pozyskane bezpośrednio od podmiotów
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19,47%

65,13%
Ludność w wieku przedprodukcyjnym
Ludność w wieku produkcyjnym
Ludność w wieku poprodukcyjnym

Ryc. 4. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku
w Gminie Wałcz w 2016 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS

Wskaźniki obciążenia demograficznego przedstawiono w formie tabeli (Tabela 4).
Według danych GUS na koniec roku 2016 wskaźnik obciążenia demograficznego – Ludność
w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym przyjmuje wartości najniższe
z prezentowanych, a zatem stawia Gminę Wałcz w korzystnym świetle. Wskaźnik ten jest
jednym z mierników pokazujących wydolność systemu zabezpieczeń społecznych oraz
produktywności społeczeństwa, w szczególności w warunkach zmniejszania się liczby
ludności w wieku produkcyjnym. Wysoki odsetek ludzi w wieku nieprodukcyjnym prowadzi do
zachwiania równowagi liczbowej między warstwą ludności pracującej i produkującej, a tymi
warstwami, które utrzymywane są przez ludność pracującą (dzieci, młodzież ucząca się,
emeryci).
Wartość wskaźnika Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku
przedprodukcyjnym również sytuuje Gminę Wałcz w bardziej korzystnej sytuacji niż powiat
wałecki i województwo zachodniopomorskie. Wskaźnik ten informuje o poziomie dysproporcji
wiekowych społeczeństwa. Od struktury wiekowej ludności zależy bowiem zapotrzebowanie
na świadczenia socjalne (w tym emerytury i częściowo renty), zdrowotne itp. Należy jednak
zaznaczyć, iż jak podano wcześniej, udział ludności w wieku poprodukcyjnym wciąż wzrasta
w Gminie, a ludność w wieku przedprodukcyjnym maleje – niekorzystny trend będzie się
zatem najprawdopodobniej w kolejnych latach nasilać, powodując negatywne zmiany.
Wskaźnik Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
obrazuje natomiast wiek demograficzny ludności oraz daje obraz dostępnych na rynku pracy
zasobów siły roboczej, poprzez ocenę proporcji liczby osób w wieku produkcyjnym i osób,
które w najbliższej przyszłości opuszczą rynek pracy. Również w tym przypadku wartość
niniejszego wskaźnika sytuuje Gminę Wałcz w bardziej korzystnej od nadrzędnych jednostek
sytuacji, ale należy mieć na uwadze negatywne tendencje: z jednej strony zwiększającą się
liczbę ludności w wieku poprodukcyjnym i z drugiej strony zmniejszającą się liczbę ludności
w wieku przedprodukcyjnym.
Ogólnie, powinno się dążyć do spadku wartości wszystkich wymienionych
wskaźników zgodnie z zasadą, że aby osiągnąć zrównoważony rozwój i wyższą jakość życia
dla wszystkich ludzi, powinno się zredukować bądź wyeliminować niezrównoważone
systemy produkcji lub konsumpcji oraz promować odpowiednią politykę demograficzną
(odniesienie do zasad zrównoważonego rozwoju zawartych w Deklaracji z Rio, Konferencja
Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój”.

20

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na lata 2017 - 2025

Green K e y

Tabela 4. Wskaźniki obciążenia demograficznego dla Gminy Wałcz, powiatu
wałeckiego, województwa zachodniopomorskiego i Polski za rok 2016
Wskaźnik obciążenia
demograficznego
Ludność w wieku nieprodukcyjnym
na 100 osób w wieku produkcyjnym
Ludność w wieku poprodukcyjnym
na 100 osób w wieku
przedprodukcyjnym
Ludność w wieku poprodukcyjnym
na 100 osób w wieku produkcyjnym

Polska

województwo
zachodniopomorskie

powiat
wałecki

Gmina
Wałcz

61,7

60,4

59,2

53,5

112,7

118,0

105,1

79,0

32,7

32,7

30,4

23,6

Źródło: GUS

3.2.1.1.

Wskaźnik – Różnica liczby ludności pomiędzy rokiem 2012
i 2016 w stosunku do roku 2012 na 100 osób w jednostce
analitycznej

Poniżej zaprezentowano wskaźnik pn. Różnica liczby ludności pomiędzy rokiem 2012
i 2016 w stosunku do roku 2012 na 100 osób w jednostce analitycznej. Wskaźnik miał na
celu przedstawienie niekorzystnych zmian demograficznych w poszczególnych jednostkach
analitycznych. Przedstawiono spadek, bądź wzrost liczby ludności w danych jednostkach
analitycznych porównując dane z roku 2016 do roku 2012. Następnie przeliczono daną
różnicę w stosunku do 100 osób w roku 2012 danej jednostki.
Jest to wskaźnik świadczący o wzroście liczby ludności – sytuacja pozytywna lub
spadku liczby ludności – sytuacja negatywna. Wyludnianie się obszaru świadczy m.in.
o niekorzystnych zmianach w demografii lub o emigracji. Na podstawie dynamiki zmiany
liczby ludności w badanym pięcioleciu można określić ogólny trend zmian na terenie Gminy
Wałcz oraz ogólny trend zmian dla poszczególnych jednostek analitycznych. Przekształcenie
struktury demograficznej, jak i zmniejszenie, czy zwiększenie liczby ludności może ponieść
za sobą zmiany także zmiany w innych sferach funkcjonalnych Gminy np. przestrzennofunkcjonalnej. Niekorzystne tendencje ludnościowe mogą prowadzić do wielu problemów.
Namacalnym dowodem konsekwencji odpływu ludności mogą być np. widoczne zmiany
w przestrzeni, w postaci pustostanów oraz zdegradowanej zabudowy.
Zgodnie z zebranymi danymi Gminę Wałcz charakteryzuje ujemna dynamika zmiany
liczby ludności, tj. w stosunku do roku bazowego, którym był 2012, liczba ludności ogółem
w Gminie spadła. W wartościach bezwzględnych liczba ludności zmniejszyła się o 197 osób,
a zaprezentowany wskaźnik przyjął wartość -1,56.
W odniesieniu do jednostek analitycznych, zauważa się istotne zróżnicowanie
przestrzenne prezentowanego zjawiska.
Sześć jednostek analitycznych w Gminie charakteryzuje dodatnia dynamika zmiany
liczby ludności, tj. liczba mieszkańców tych jednostek w odniesieniu do roku 2012 wzrosła.
Były to następujące jednostki: Czechyń, Dębołęka, Dobino, Ostrowiec, Przybkowo i Wałcz
Drugi. Na rycinie oznaczono je kolorem zielonym.
Kolejne 5 jednostek cechuje ujemna dynamika zmiany liczby ludności, ale wartości,
które przyjmuje wskaźnik są bardziej korzystne niż średnia dla Gminy, tj. spadek liczby
ludności tych jednostek analitycznych był mniejszy niż średnia dla Gminy. Jednostki, które
cechują się takim stanem to: Kłębowiec, Kolno, Lubno, Nakielno i Prusinowo Wałeckie.
Oznaczono je na Rycinie 4 kolorem żółtym.
Za znajdujące się w stanie kryzysowym uznano te jednostki, których spadek liczby
ludności w przeliczeniu na 100 osób był większy niż średnia dla Gminy. Jednostki te
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charakteryzują się zatem ponadprzeciętnym spadkiem liczby ludności w odniesieniu do
średniej dla Gminy. Na Rycinie 4 i w Tabeli 5 oznaczono je kolorem pomarańczowym.
Były to następujące jednostki analityczne:
- Popowo – ze wskaźnikiem -13,49 (najmniej korzystna wartość w Gminie),
- Górnica/Laski Wałeckie – ze wskaźnikiem -9,66,
- Chude – ze wskaźnikiem -7,25,
- Dzikowo – ze wskaźnikiem -7,25,
- Kłosowo – ze wskaźnikiem -6,67,
- Ługi Wałeckie – ze wskaźnikiem -5,08,
- Brzezinki – ze wskaźnikiem -4,40,
- Łąki – ze wskaźnikiem -4,03,
- Wiesiółka – ze wskaźnikiem -2,88,
- Strączno – ze wskaźnikiem -2,73,
- Gostomia – ze wskaźnikiem -2,66,
- Świętosław – ze wskaźnikiem -2,63,
- Golce – ze wskaźnikiem -2,62,
- Karsibór – ze wskaźnikiem -2,54,
- Zdbice – ze wskaźnikiem -2,44,
- Szwecja – ze wskaźnikiem -2,21,
- Chwiram – ze wskaźnikiem -2,16,
- Różewo – ze wskaźnikiem -2,14,
- Rutwica – ze wskaźnikiem -2,07
- Witankowo – ze wskaźnikiem -1,81 oraz
- Rudki – ze wskaźnikiem -1,69.
Tabela 5. Różnica liczby ludności pomiędzy rokiem 2012 i 2016 w stosunku do roku
2012 na 100 osób w jednostce analitycznej

Lp.

Jednostka analityczna

Liczba
ludności
w 2012 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Brzezinki
Chude
Chwiram
Czechyń
Dębołęka
Dobino
Dzikowo
Golce
Gostomia
Górnica-Laski Wałeckie
Karsibór
Kłębowiec
Kłosowo
Kolno
Lubno
Łąki
Ługi Wałeckie
Nakielno
Ostrowiec
Popowo

159
193
787
110
416
440
400
305
413
383
906
899
135
134
632
124
118
327
515
126

Liczba
ludności
w 2016 r.
152
179
770
121
418
455
371
297
402
346
883
894
126
132
629
119
112
326
545
109

22

Różnica
liczby
ludności
pomiędzy
rokiem 2016
i 2012
-7
-14
-17
11
2
15
-29
-8
-11
-37
-23
-5
-9
-2
-3
-5
-6
-1
30
-17

Różnica liczby
ludności pomiędzy
rokiem 2016 i 2012
w stosunku do roku
2012 na 100 osób
-4,40
-7,25
-2,16
10,00
0,48
3,41
-7,25
-2,62
-2,66
-9,66
-2,54
-0,56
-6,67
-1,49
-0,47
-4,03
-5,08
-0,31
5,83
-13,49
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Lp.

Jednostka analityczna

Liczba
ludności
w 2012 r.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Prusinowo Wałeckie
Przybkowo
Różewo
Rudki
Rutwica
Strączno
Szwecja
Świętosław
Wałcz Drugi
Wiesiółka
Witankowo
Zdbice
suma

213
105
886
531
386
769
907
76
218
347
498
164
12 622

Liczba
ludności
w 2016 r.
210
128
867
522
378
748
887
74
239
337
489
160
12 425

Różnica
liczby
ludności
pomiędzy
rokiem 2016
i 2012
-3
23
-19
-9
-8
-21
-20
-2
21
-10
-9
-4
-197

Różnica liczby
ludności pomiędzy
rokiem 2016 i 2012
w stosunku do roku
2012 na 100 osób
-1,41
21,90
-2,14
-1,69
-2,07
-2,73
-2,21
-2,63
9,63
-2,88
-1,81
-2,44
-1,56

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wałcz

Ryc. 5. Różnica liczby ludności pomiędzy rokiem 2012 i 2016 w stosunku do roku
2012 na 100 osób w jednostce analitycznej – ujęcie graficzne
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wałcz
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PROBLEMY RYNKU PRACY

Zgodnie z danymi GUS udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym w Polsce wyniósł na koniec 2016 roku 5,6 % i był niższy niż wskaźnik
dla województwa zachodniopomorskiego, kształtujący się na poziomie 6,2 % oraz dla
powiatu wałeckiego – 6,0 %. W Gminie Wałcz, według danych GUS, na koniec roku 2016
udział ten wynosił 6,8 %, a zatem stawiał Gminę w najmniej korzystnej sytuacji od
zaprezentowanych skal odniesienia (Tabela 6 oraz Wykres 1).
Zgodnie z danymi przekazanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu i danych
Urzędu Gminy Wałcz, na koniec roku 2016 udział ten wynosił 8,41%, a zatem wykazywał
istotną różnicę pomiędzy wskaźnikiem pozyskanym z GUS-u i bezpośrednio policzonym
wskaźnikiem na podstawie danych z PUP w Wałczu i UG Wałcz. Według PUP w Wałczu
zarejestrowanych było 640 osób bezrobotnych ogółem i jednocześnie 250 z nich posiadało
wykształcenie gimnazjalne i poniżej.
Pomimo ciągle zmniejszającego się udziału osób pozostających bez pracy w Gminie
Wałcz, udział ten jest wciąż wyższy niż w powiecie czy województwie i stanowi istotny
problem w Gminie.
Wobec powyższych stwierdzeń zdecydowano, że analiza rynku pracy w Gminie
wymaga dalszej analizy i w celu bardziej szczegółowego określenia struktury i charakteru
wzięto pod uwagę grupę szczególnie dotkniętą tym problemem: osoby pozostające bez
pracy 12 miesięcy i dłużej.
15
10
5
0
2012

2013

Gmina Wałcz

2014

powiat wałecki

2015

województwo zachodniopomorskie

2016
Polska

Wykres 1. Udział (%) bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym w Polsce
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS

Tabela 6. Udział (%) bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym w latach 2004 – 2015
Lata / Jednostka

Gmina Wałcz

powiat wałecki

2012

13,5

10,5

województwo
zachodniopomorskie
10,1

2013

12,5

9,9

10,0

8,8

2014

9,9

8,2

8,6

7,5

2015

8,2

7,1

7,4

6,5

2016*

6,8

6,0

6,2

5,6

Polska
8,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS
* do analizy wewnątrzgminnej wykorzystano dane pozyskane bezpośrednio od podmiotów zajmujących się
badanymi zjawiskami
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3.2.2.1.

Wskaźnik – Udział (%) osób bezrobotnych pozostających bez
pracy 12 miesięcy i dłużej w stosunku do osób w wieku
produkcyjnym w jednostce analitycznej

Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu, według stanu na
31.12.2016 r. zarejestrowanych było 640 bezrobotnych w Gminie Wałcz. Zwrócono się do
niniejszego urzędu z prośbą o określenie ilu bezrobotnych pozostawało bez pracy
12 miesięcy i dłużej w każdej z jednostek analitycznych. Łącznie, takich osób w Gminie
Wałcz było 378. Od Urzędu Gminy Wałcz uzyskano informację o liczbie osób w wieku
produkcyjnym w każdej z 32 jednostek analitycznych i na podstawie tak zebranych danych
określono Udział (%) osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy i dłużej
w stosunku do osób w wieku produkcyjnym w danej jednostce analitycznej.
Zagregowane w niniejszy sposób dane pozwoliły określić, w których jednostkach
analitycznych zjawisko bezrobocia jest szczególnie dotkliwe i ma długotrwały charakter
wśród ludności w wieku produkcyjnym.
Zgodnie z zebranymi danymi 4,97% osób w wieku produkcyjnym pozostawało bez
pracy 12 miesięcy i dłużej (59% ogółu bezrobotnych w Gminie). Wartość ta stanowi
podstawowe odniesienie i tak:
- za jednostki znajdujące się w stanie kryzysowym uznaje się te, których wartość
wskaźnika przyjmuje wartości wyższe niż średnia (Brzezinki, Dzikowo, Górnica-Laski
Wałeckie, Karsibór, Kłosowo, Kolno, Lubno, Nakielno, Popowo, Prusinowo Wałeckie,
Różewo, Rutwica oraz Strączno). W tabeli (Tabela 7) zaznaczono je kolorem
pomarańczowym.
- za jednostki nie znajdujące się w stanie kryzysowym uznaje się te, których wartość
wskaźnika jest niższa niż średnia (Chude, Chwiram, Czechyń, Dębołęka, Dobino,
Golce, Gostomia, Kłębowiec, Łąki, Ługi Wałeckie, Ostrowiec, Przybkowo, Rudki,
Szwecja, Świętosław, Wałcz Drugi, Wiesiółka, Witankowo, Zdbice).
Wyniki przeprowadzonej analizy zaprezentowane są w tabeli oraz na rycinie.
Tabela 7. Udział (%) osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy i dłużej
w stosunku do osób w wieku produkcyjnym w danej jednostce analitycznej

Lp.

Jednostka analityczna

Liczba osób
w wieku produkcyjnym

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

Brzezinki
Chude
Chwiram
Czechyń
Dębołęka
Dobino
Dzikowo
Golce
Gostomia
Górnica-Laski Wałeckie
Karsibór
Kłębowiec
Kłosowo
Kolno
Lubno

89
109
470
77
261
292
231
191
237
212
521
584
70
83
374

Liczba
bezrobotnych
pozostających
bez pracy 12
miesięcy
i dłużej

Udział (%) osób bezrobotnych
pozostających bez pracy
12 miesięcy i dłużej w stosunku do
osób w wieku produkcyjnym
w jednostce analitycznej

8
5
22
1
11
11
17
7
10
20
38
25
5
6
25

8,99
4,59
4,68
1,30
4,21
3,77
7,36
3,66
4,22
9,43
7,29
4,28
7,14
7,23
6,68

25

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na lata 2017 - 2025

Lp.

Jednostka analityczna

Liczba osób
w wieku produkcyjnym

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Łąki
Ługi Wałeckie
Nakielno
Ostrowiec
Popowo
Prusinowo Wałeckie
Przybkowo
Różewo
Rudki
Rutwica
Strączno
Szwecja
Świętosław
Wałcz Drugi
Wiesiółka
Witankowo
Zdbice
suma

81
70
194
355
76
130
78
515
311
214
451
546
47
139
205
304
95
7 612

Green K e y

Liczba
bezrobotnych
pozostających
bez pracy 12
miesięcy
i dłużej

Udział (%) osób bezrobotnych
pozostających bez pracy
12 miesięcy i dłużej w stosunku do
osób w wieku produkcyjnym
w jednostce analitycznej

0
3
17
10
7
10
1
29
15
14
28
0
1
3
11
15
3
378

0,00
4,29
8,76
2,82
9,21
7,69
1,28
5,63
4,82
6,54
6,21
0,00
2,13
2,16
5,37
4,93
3,16
4,97

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych od Powiatowego Urzędu Pracy Wałczu oraz
Urzędu Gminy Wałcz

Ryc. 6. Udział (%) osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy i dłużej
w stosunku do osób w wieku produkcyjnym w jednostce analitycznej
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych od Powiatowego Urzędu Pracy Wałczu oraz
Urzędu Gminy Wałcz
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POZIOM KSZTAŁCENIA

Na system kształcenia podstawowego i gimnazjalnego w Gminie Wałcz składają się
następujące placówki oświatowe:
 Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie,
 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Strącznie wraz ze szkołami filialnymi
w Gostomi, Karsiborze i Różewie,
 Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębołęce,
 Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Szwecji,
 Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Witankowie.
W podrozdziale tym krótko scharakteryzowano placówki oświatowe, w szczególności
pod kątem aktywizowania ludności, a na podstawie danych zebranych od Dyrektorów
wymienionych szkół dokonano oceny kształcenia w Gminie Wałcz poprzez wskaźnik:
- Udział (%) dzieci i młodzieży nieotrzymujących promocji do następnej klasy
w szkołach podstawowych i gimnazjum w jednostce analitycznej w roku szkolnym
2015/2016 r.
W Gminie Wałcz funkcjonuje jedno Gimnazjum. W roku szkolnym 2015/2016
kształciło się w nim 353 uczniów z terenu całej Gminy. W szkole uczy się również młodzież
z miasta Wałcza i innych gmin. Zgodnie z zebranymi danymi, szkoła ta posiada
99 komputerów z przeznaczeniem dla uczniów (w tym 36 komputerów stacjonarnych).
Szkoła podejmuje różnego rodzaju formy aktywizowania ludności i działania, w tym m.in.
współpracę z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, GOPS, Policją, Poradnią PsychologicznoPedagogiczną, Sądem ds. Nieletnich, Sądem Rodzinnym, Nadleśnictwem, a także
współpracuje z Fundacją Arka Noego w Pile. Szkoła jest organizatorem Festiwalu Młodego
Odkrywcy, zawodów sportowych (jak również popołudniowych zajęć sportowych), festynów,
warsztatów i koncertów. Uczniowie mogą rozwijać swoje możliwości także w uczniowskich
klubach sportowych: „Liderek” i „Kuma”.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Strącznie wraz ze szkołami filialnymi
w Gostomi, Karsiborze i Różewie w roku szkolnym 2015/2016 kształciła łącznie 547 uczniów.
Na wyposażeniu szkoły jest 169 komputerów, a także 61 tabletów. Szkoła ściśle
współpracuje z KPP w Wałczu. Współpraca opiera się na regularnych (przynajmniej raz
w semestrze) pogadankach dla uczniów na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego.
Szkoła organizuje również spotkania dla rodziców i uczniów, na których poruszana jest
tematyka bezpieczeństwa w sieci, cyberprzemocy oraz i obowiązków rodziców związanych
z nadzorem nad dziećmi w sieci. Współpraca ze Strażą Gminną jest również regularna.
Przedstawiciele Straży Gminnej wspomagają szkołę w organizacji wielu akcji, np.
zabezpieczanie akcji BEACTIVE (przemarsz przez teren leśny), Festynu Rodzinnego i wielu
innych. Przeprowadzają również pogadanki na temat bezpiecznego gospodarowania czasem
wolnym, środków pirotechnicznych dla młodszych i starszych uczniów. Współpraca
z Nadleśnictwem opiera się na wykorzystywaniu do przeprowadzania zajęć tematycznych
i konkursów Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Morzycówka” oraz współpracy podczas
organizowania akcji takich jak Europejski Tydzień Sportu BEACTIVE, impreza integracyjna
na ośrodku w Nakielnie. Z początkiem roku szkolnego 2016/2017 ruszyła działalność „Szkoły
Aktywnego Rodzica”. W każdej szkole, regularnie odbywają się comiesięczne spotkania
z rodzicami.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębołęce w roku
szkolnym 2015/2016 kształciła 89 uczniów z następujących miejscowości: Boguszyn,
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Dębołęka, Dobrzyca, Kłosowo, Kolno i Rudki. Szkoła ta również podejmuje współpracę
z GOPS, Państwowym Inspektoratem Sanitarnym, Policją, Strażą Gminną, Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną i Ochotniczą Strażą Pożarną. W ramach aktywizowania
zarówno uczniów jak i mieszkańców, organizuje przedsięwzięcia odwołujące się do tradycji
świątecznych, rodzinnych i środowiskowych takie jak np. jasełka bożonarodzeniowe, Dzień
Babci, Dzień Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Ojca czy choinka Noworoczna
z Mikołajem. Szkoła prowadzi również programy profilaktyczne z zakresu prawidłowego
odżywiania i udzielania pierwszej pomocy, a ramach projektu 60+ prowadzi również zajęcia
języka angielskiego i informatyki. W odpowiedzi na pismo z prośbą o określenie problemów
społecznych występujących w miejscowościach, z których pochodzą uczęszczający do niej
uczniowie wskazano m.in.:
- wysokie bezrobocie (w tym bezrobocie sezonowe),
- alkoholizm (a co za tym idzie: brak poczucia bezpieczeństwa, zasad moralnych,
nieuczciwość, niewydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych)
- rozwarstwienie społeczeństwa,
- niski poziom wykształcenia (brak przygotowania do zawodu).
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Szwecji kształciła
w roku szkolnym 2015/2016 78 uczniów z miejscowości Głowaczewo, Ostrowiec, Szwecja
i Zdbice. Szkoła, podobnie jak poprzednie, współpracuje z Komendą Powiatową Policji
w Wałczu, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wałczu, Ochotniczą Strażą Pożarną
w Szwecji, GOPS w Wałczu oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Wałczu. Szkoła współpracuje także z sołectwami w Szwecji, Ostrowcu i Zbicach (m.in.
poprzez akcję „sprzątania świata”, festyny i Dzień Ziemi), organizuje również wycieczki dla
uczniów, wyjazdy do teatru czy uroczystości dla społeczności lokalnej (Dzień Babci, Dzień
Rodziny, spotkania wigilijne).
Ostatnią placówką oświatową na obszarze Gminy Wałcz jest Niepubliczna Szkoła
Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Juliana Tuwima w Witankowie. Kształciła
w roku szkolnym 2015/2016 92 uczniów z następujących miejscowości: Chude, Czapla,
Czechyń, Sitowo, Wałcz Drugi, Wiesiółka i Witankowo.
Zwrócono się do wszystkich placówek z Gminy Wałcz z prośbą o określenie ilości
uczniów, którzy nie otrzymali w roku szkolnym 2015/2016 promocji do następnej klasy
w podziale na miejscowości, z których pochodzą.

3.2.3.1.

Wskaźnik – Udział (%) dzieci i młodzieży nieotrzymujących
promocji do następnej klasy w szkołach podstawowych
i gimnazjum w jednostce analitycznej w roku szkolnym
2015/2016 r.

Zgodnie z zebranymi danymi, w roku szkolnym 2015/2016, na dzieci i młodzież
szkolną składało się 1 159 uczniów. Byli to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum.
Czternastu uczniów nie otrzymało promocji do następnej klasy, a więc 1,21% ogółu. Na
podstawie zebranych danych określono, w których jednostkach analitycznych prezentowane
zjawisko wykazuje większą koncentrację, a w których mniejszą. Pod uwagę brano miejsce
zamieszkania lub zameldowania ucznia. W rozmowie z dyrektorami wyrażono opinię, iż
uczniowie tych samych miejscowości mają problemy z promocją do następnej klasy
i zjawisko to jest trwałe na obszarze Gminy.
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Dodatkowo, prezentowany wskaźnik, jak zauważają również Dyrektorzy placówek, do
których zwrócono się z prośbą o dane wiele mówi nie tylko o samych uczniach szkół, ale
także o środowisku, z których ci uczniowie pochodzą.
Wskaźnik wykazuje istotne zróżnicowanie przestrzenne w Gminie i za jednostki
analityczne znajdujące się w stanie kryzysowym uznano te, w których wskaźnik przyjmuje
wartości wyższe od średniej dla Gminy. Są to: Brzezinki, Chwiram, Dzikowo, Kłosowo,
Przybkowo, Różewo i Szwecja. W tabeli poniżej zaznaczono je kolorem pomarańczowym.
Kolejna rycina prezentuje graficzne ujęcie zjawiska.
Tabela 8. Udział (%) dzieci i młodzieży nieotrzymujących promocji do następnej klasy
w szkołach podstawowych i gimnazjum w danej jednostce analitycznej
w roku szkolnym 2015/2016 r.

Lp.

Jednostka analityczna

Liczba
dzieci
i młodzieży
szkolnej

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Brzezinki
Chude
Chwiram
Czechyń
Dębołęka
Dobino
Dzikowo
Golce
Gostomia
Górnica-Laski Wałeckie
Karsibór
Kłębowiec
Kłosowo
Kolno
Lubno
Łąki
Ługi Wałeckie
Nakielno
Ostrowiec
Popowo
Prusinowo Wałeckie
Przybkowo
Różewo
Rudki
Rutwica
Strączno
Szwecja
Świętosław
Wałcz Drugi
Wiesiółka
Witankowo
Zdbice
suma

28
26
76
7
47
43
43
24
28
24
86
47
18
16
51
8
3
36
14
17
27
11
101
73
39
69
92
3
23
30
41
8
1 159

Liczba dzieci
i młodzieży
nieotrzymujących
promocji do
następnej klasy
w szkołach
podstawowych
i gimnazjum
1
0
1
0
0
0
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
4
0
0
0
0
0
14

Udział (%) dzieci
i młodzieży nieotrzymujących
promocji do następnej klasy
w szkołach podstawowych
i gimnazjum
3,57
0,00
1,32
0,00
0,00
0,00
4,65
0,00
0,00
0,00
1,16
0,00
5,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,09
2,97
0,00
0,00
0,00
4,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,21

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych od placówek oświatowych w Gminie Wałcz
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Ryc. 7. Udział (%) dzieci i młodzieży nieotrzymujących promocji do następnej klasy
w szkołach podstawowych i gimnazjum w jednostce analitycznej w roku szkolnym
2015/2016 r. – ujęcie graficzne
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych od placówek oświatowych w Gminie Wałcz
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POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

Jednym z istotnych zadań w zakresie poziomu życia ludności jest także zapewnienie
odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa. Zwrócono się do Komendy Powiatowej w Wałczu
z prośbą o określenie ilości oraz rodzaju przestępstw na terenie Gminy Wałcz.
Komenda Powiatowa Policji w Wałczu, podlegając Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Szczecinie realizuje liczne programy prewencyjne dla mieszkańców Gminy takie jak:
Bezpieczna Szkoła, Przyjaciele Gryfusia, Bezpieczny Senior, Handel Ludźmi oraz Kibic na
Medal. Jednostka podejmuje także własne inicjatywy (wraz z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wałczu, Strażą Gminną czy Ochotniczą Strażą
Pożarną z terenu Gminy Wałcz). Akcje te dotyczą głównie bezpieczeństwa niechronionych
uczestników w ruchu drogowym oraz małych pasażerów:
 Kierowco uważaj na drodze – nie jesteś sam,
 Uwaga, dziecko na drodze,
 Mikołaj dla kierowców,
 Pisanki na drodze.
Policjanci biorą również aktywny udział w trakcie organizowanych w Gminie festynów.
W 2016 roku, wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
wałeckim sanepidem, prowadzono szereg spotkań dla rodziców i uczniów klas VI pod kątem
uzależnień. Prowadzone są także spotkania profilaktyczne spotkania z różnymi grupami
społecznymi ze względu na pojawiające się nowe zagrożenia takie jak rasizm czy
cyberprzestępczość.
Pomimo wielu akcji prowadzonych przez Policję wciąż istnieje realny problem
z zachowaniem bezpieczeństwa w Gminie, a już szczególną atencją powinny być otoczone
rodziny, w których zauważa się problem przemocy.
W celu określenia stopnia bezpieczeństwa w Gminie zwrócono więc się do Komendy
Powiatowej w Wałczu z prośbą o określenie:
- Liczby przestępstw ogółem w Gminie w podziale na miejscowości,
- Liczby przestępstw przeciwko rodzinie w podziale na miejscowości.
Dane te pozwoliły określić, które przestrzenie w Gminie Wałcz charakteryzują się
niższym od średniej poziomem bezpieczeństwa.

3.2.4.1.

Wskaźnik – Liczba przestępstw na 1 tys. ludności w jednostce
analitycznej w 2016 r.

Jako miernik obrazujący zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wałcz
przyjęto liczbę przestępstw na 1 tys. ludności w danej jednostce analitycznej. Poczucie
bezpieczeństwa niezwykle ważnym elementem dla społeczności lokalnej. Warunkuje
swobodny rozwój, jak i jest podstawową potrzebą ludzką.
W świetle zebranych danych od Komendy Powiatowej w Wałczu, w 2016 dokonano
148 przestępstw ogółem. Średnio na każde 1 tys. ludności przypadało zatem średnio 11,91
przestępstw.
Za jednostki analityczne charakteryzujące stanem kryzysowym uznaje się te, w
których wskaźnik przyjął wartości wyższe od średniej. Były to:
- Nakielno – ze wskaźnikiem 30,67 (najwyższa wartość w Gminie),
- Zdbice – ze wskaźnikiem 25,00,
- Gostomia – ze wskaźnikiem 24,88,
- Rutwica – ze wskaźnikiem 21,16,
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Strączno – ze wskaźnikiem 20,05,
Czechyń – ze wskaźnikiem 16,53,
Dzikowo – ze wskaźnikiem 16,17,
Wiesiółka – ze wskaźnikiem 14,84,
Kłębowiec – ze wskaźnikiem 14,54,
Golce – ze wskaźnikiem 13,47,
Dobino – ze wskaźnikiem 13,19,
Chwiram – ze wskaźnikiem 12,99,
Ostrowiec – ze wskaźnikiem 12,84,
Witankowo – ze wskaźnikiem 12,27.
W tabeli oznaczono te jednostki kolorem pomarańczowym. Na kolejnej rycinie
przedstawiono graficzną interpretację zebranych danych.
-

Tabela 9. Liczba przestępstw na 1 tys. ludności w jednostce analitycznej w 2016 r.
Lp.

Jednostka analityczna

Liczba ludności
w 2016 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Brzezinki
Chude
Chwiram
Czechyń
Dębołęka
Dobino
Dzikowo
Golce
Gostomia
Górnica-Laski Wałeckie
Karsibór
Kłębowiec
Kłosowo
Kolno
Lubno
Łąki
Ługi Wałeckie
Nakielno
Ostrowiec
Popowo
Prusinowo Wałeckie
Przybkowo
Różewo
Rudki
Rutwica
Strączno
Szwecja
Świętosław
Wałcz Drugi
Wiesiółka
Witankowo
Zdbice
suma

152
179
770
121
418
455
371
297
402
346
883
894
126
132
629
119
112
326
545
109
210
128
867
522
378
748
887
74
239
337
489
160
12 425

Liczba
przestępstw
w 2016 r.
0
1
10
2
1
6
6
4
10
2
10
13
1
1
6
0
0
10
7
0
0
1
10
3
8
15
6
0
0
5
6
4
148

Liczba przestępstw na
1 tys. ludności w danej
jednostce analitycznej
0,00
5,59
12,99
16,53
2,39
13,19
16,17
13,47
24,88
5,78
11,33
14,54
7,94
7,58
9,54
0,00
0,00
30,67
12,84
0,00
0,00
7,81
11,53
5,75
21,16
20,05
6,76
0,00
0,00
14,84
12,27
25,00
11,91

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych od Komendy Powiatowej Policji w Wałczu
i Urzędu Gminy Wałcz
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Ryc. 8. Liczba przestępstw na 1 tys. ludności w danej jednostce analitycznej w 2016 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych od Komendy Powiatowej Policji w Wałczu
i Urzędu Gminy Wałcz
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Wskaźnik – Liczba przestępstw przeciwko rodzinie i opiece na
10 tys. ludności w jednostce analitycznej w 2016 r.

Zwracając się z prośbą u udzielenie danych dotyczących przestępstw w Gminie
Wałcz, Komenda Powiatowa w Wałczu dookreśliła, które przestępstwa w roku 2016
w Gminie wymierzone zostały przeciwko rodzinie i opiece. Uznano, że jest to ważna
informacja z punktu widzenia szczegółowego zdiagnozowania problemów społecznych
w Gminie Wałcz (także ze względu na charakter takiego przestępstwa, który dotyczy często
całych rodzin i społeczności). Z tego też powodu zdecydowano wskazać te jednostki
analityczne, w których bezpieczeństwo rodziny jest zagrożone poprzez wskaźnik:
- Liczba przestępstw przeciwko rodzinie i opiece na 10 tys. ludności w jednostce
analitycznej w 2016 r.
Zgodnie z zebranymi danymi, w roku 2016, dokonano trzynastu takich przestępstw.
W liczbach bezwzględnych, najwięcej w Różewie – 3, a po 2 w jednostkach analitycznych:
Rutwica i Strączno. Ogólnie, na 10 000 mieszkańców przypadało 10,46 przestępstw tego
rodzaju. Za jednostki znajdujące się w stanie kryzysowym uznano te, w których wskaźnik
przyjął wartości wyższe od średniej dla Gminy. W tabeli oznaczono je kolorem
pomarańczowym, a na kolejnej rycinie przedstawiono graficzną interpretację badanego
zjawiska.
Tabela 10. Liczba przestępstw przeciwko rodzinie i opiece na 10 tys. ludności w danej
jednostce analitycznej w 2016 r.

Lp.

Jednostka analityczna

Liczba ludności
w 2016 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Brzezinki
Chude
Chwiram
Czechyń
Dębołęka
Dobino
Dzikowo
Golce
Gostomia
Górnica-Laski Wałeckie
Karsibór
Kłębowiec
Kłosowo
Kolno
Lubno
Łąki
Ługi Wałeckie
Nakielno
Ostrowiec
Popowo
Prusinowo Wałeckie
Przybkowo
Różewo
Rudki
Rutwica
Strączno

152
179
770
121
418
455
371
297
402
346
883
894
126
132
629
119
112
326
545
109
210
128
867
522
378
748

34

Liczba
przestępstw
przeciwko
rodzinie
i opiece
w 2016 r.
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
3
0
2
2

Liczba przestępstw
przeciwko rodzinie
i opiece na 10 tys.
ludności w danej
jednostce analitycznej
0,00
55,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,67
18,35
0,00
0,00
0,00
34,60
0,00
52,91
26,74
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Lp.

Jednostka analityczna

Liczba ludności
w 2016 r.

27
28
29
30
31
32

Szwecja
Świętosław
Wałcz Drugi
Wiesiółka
Witankowo
Zdbice
suma

887
74
239
337
489
160
12 425

Liczba
przestępstw
przeciwko
rodzinie
i opiece
w 2016 r.
1
0
0
1
0
0
13

Liczba przestępstw
przeciwko rodzinie
i opiece na 10 tys.
ludności w danej
jednostce analitycznej
11,27
0,00
0,00
29,67
0,00
0,00
10,46

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych od Komendy Powiatowej w Wałczu i Urzędu
Gminy w Wałczu

Ryc. 9. Liczba przestępstw przeciwko rodzinie i opiece na 10 tys. ludności w danej
jednostce analitycznej w 2016 r. – ujęcie graficzne
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych od Komendy Powiatowej w Wałczu i Urzędu
Gminy Wałcz
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Mając na uwadze, że wskaźnik ten jest bardzo ważny z punktu widzenia przyszłych
działań rewitalizacyjnych, w kolejnej tabeli zestawiono dane dotyczące liczby przestępstw
przeciwko rodzinie i opiece za lata 2012 – 2015. Zestawiono również łączną liczbę tego
rodzaju przestępstw w każdej jednostce analitycznej za lata 2012 – 2016.
Ogólnie, liczba takich przestępstw na terenie Gminy ulegała wahaniom. Najgorszą
sytuację odnotowano w roku 2013 oraz 2016. W niektórych jednostkach analitycznych
zjawisko przemocy przeciwko rodzinie i opiece jest szczególnie nasilone i ma trwały
charakter – np. w Różewie. Powinno się jednak dążyć, by nie dochodziło do żadnego
przypadku przemocy przeciwko rodzinie i opiece.
Tabela 11. Zestawienie dotyczące liczby przestępstw przeciwko rodzinie i opiece
w latach 2012 – 2012 oraz ogólna liczba takich przestępstw w latach
2012 – 2016

Lp.

Jednostka analityczna

Liczba
przestępstw
przeciwko
rodzinie i
opiece w
roku 2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Brzezinki
Chude
Chwiram
Czechyń
Dębołęka
Dobino
Dzikowo
Golce
Gostomia
Górnica-Laski Wałeckie
Karsibór
Kłębowiec
Kłosowo
Kolno
Lubno
Łąki
Ługi Wałeckie
Nakielno
Ostrowiec
Popowo
Prusinowo Wałeckie
Przybkowo
Różewo
Rudki
Rutwica
Strączno
Szwecja
Świętosław
Wałcz Drugi
Wiesiółka
Witankowo
Zdbice
suma

0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5

Liczba
przestępstw
przeciwko
rodzinie i
opiece w
roku 2013

Liczba
przestępstw
przeciwko
rodzinie i
opiece
w roku 2014

Liczba
przestępstw
przeciwko
rodzinie i
opiece w
roku 2015

Łącznie
od 2012 do
2016 roku
włącznie

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
5
1
0
0
0
0
0
1
2
0
14

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
2
0
0
1
0
0
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5

0
1
2
0
0
1
1
0
1
0
3
2
0
0
1
0
0
2
5
0
0
0
9
2
4
4
3
0
0
3
2
0
46

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych od Komendy Powiatowej w Wałczu
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3.2.5.

SYTUACJA EKONOMICZNA

W podrozdziale tym zbadano sytuację ekonomiczną mieszkańców Gminy poprzez
wskazanie zakresu pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu oraz
określenie wielkości zadłużenia lokali komunalnych i socjalnym w jednostkach analitycznych
na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Gminy Wałcz. Zastosowano następujące
wskaźniki:
- Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 1 tys. ludności
w jednostce analitycznej w 2016 r.,
- Wielkość (w zł) zasiłków pomocy rodzinie na 100 osób w jednostce analitycznej
w 2016 r.,
- Udział (%) osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy GOPS w ogóle liczby
ludności w jednostce analitycznej w 2016 r.,
- Udział (%) osób, którym przyznano zasiłek celowy na zakup opału w ogóle liczby
ludności w jednostce analitycznej w 2016 r.,
- Wielkość (w zł) zaległości czynszowych w lokalach komunalnych i socjalnych na 100
osób w jednostce analitycznej w 2016 r.

3.2.5.1.

POMOC GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W WAŁCZU

Zbadano w ujęciu regionalnym i ponadregionalnym zakres korzystania z pomocy
środowiskowej społecznej przez ogół mieszkańców na przestrzeni lat 2012 – 2016 (dane
GUS) i w roku 2016 (dane GUS i GOPS). Przez środowiskową pomoc społeczną rozumiana
jest wszelka pomoc udzielana w miejscu zamieszkania za pośrednictwem ośrodka pomocy
społecznej. W tabeli poniżej oraz na wykresie zestawiono uzyskane z GUS dane.
Tabela 12. Udział (%) osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej
w latach 2012 – 2016 ogółem
Rok / Jednostka

Polska

2012
2013
2014
2015
2016*

8,1
8,3
7,7
7,1
6,5

województwo
zachodniopomorskie
9,7
9,7
8,5
7,7
6,9

powiat wałecki

Gmina Wałcz

11,5
11,9
10,9
9,4
8,5

15,5
16,8
14,8
9,2
8,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS
* do analizy wewnątrzgminnej wzięto pod uwagę dane z jednostki bezpośrednio zajmującej się pomocą
społeczną – GOPS w Wałczu
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18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2012
Polska

2013

2014

województwo zachodniopomorskie

2015
powiat wałecki

2016
Gmina Wałcz

Wykres 2. Udział (%) osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej
w latach 2012 – 2016 ogółem
Źródło: opracowanie własne

Według danych GUS na koniec roku 2016 ze środowiskowej pomocy społecznej
korzystało 8,3 % mieszkańców Gminy Wałcz. Na przestrzeni lat 2012 – 2016 jednak nastąpił
wyraźny spadek mieszkańców korzystających z pomocy społecznej (z poziomu 16,8%
w roku 2013). Pomimo dużego spadku udziału osób korzystających ze środowiskowej
pomocy społecznej w roku 2016 udział ten był i tak wyższy niż dla województwa
zachodniopomorskiego i Polski ogółem, a tylko nieznacznie niższy aniżeli dla powiatu
wałeckiego. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w dwóch aspektach. Po
pierwsze w roku 2015 wzrosło kryterium dochodowe osób ubiegających o świadczenie –
do 514 zł/osobę w gospodarstwie wieloosobowym i do 634 zł/osobę w gospodarstwie
jednoosobowym, a po drugie od kwietnia 2016 r. wszedł w życie program 500+ i część rodzin
przestała korzystać z niektórych świadczeń.
Korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej świadczy w wielu przypadkach
o niesamodzielności mieszkańców w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.
Zdefiniowanie przestrzeni w Gminie Wałcz, które są w szczególny sposób „uzależnione”
od pomocy społecznej wydaje się kluczowe w celu podjęcia skutecznych działań służących
usamodzielnieniu się mieszkańców. Zdecydowano, że zagadnienie to będzie przedmiotem
szczegółowej analizy.
Zwrócono się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu w celu określenia
zróżnicowania wewnątrzgminnego zjawiska samowystarczalności ekonomicznej. Ośrodek
ten realizuje bowiem własne i zlecone Gminie zadania z zakresu pomocy społecznej
polegające w szczególności na:
- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
- pracy socjalnej,
- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej,
- realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb,
- inne formy pomocy wynikające z potrzeb gminy i z ustawy o pomocy społecznej.
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3.2.5.1.1.

Wskaźnik – Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej na 1 tys. ludności w jednostce analitycznej w 2016 r.

W roku 2016, ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu
korzystały łącznie 773 osoby. W liczbach bezwzględnych najwięcej w Karsiborze – 88 osób,
Różewie – 86 osób i Dzikowie – 82 osoby. Porównywanie ze sobą jednostek analitycznych
wymaga jednak standaryzacji zebranych danych, dlatego też liczbę osób korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej przeliczono na 1 tys. osób. Średnio, na każdy 1 tys. ludności
ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 62,21 osób.
Określono, które jednostki analityczne charakteryzują się stanem kryzysowym
w zakresie omawianego wskaźnika, tj. w przeliczeniu na 1 tys. ludności ponadprzeciętnie
w stosunku do ogółu Gminy korzystały ze świadczeń pomocy społecznej. Były to
następujące jednostki:
- Brzezinki – ze wskaźnikiem 368,42 (najwyższa wartość w Gminie),
- Dzikowo – ze wskaźnikiem 221,02,
- Górnica-Laski Wałeckie – ze wskaźnikiem 170,52,
- Łąki – ze wskaźnikiem 142,86,
- Ługi Wałeckie – ze wskaźnikiem 125,00,
- Popowo – ze wskaźnikiem 100,92,
- Karsibór – ze wskaźnikiem 99,66,
- Różewo – ze wskaźnikiem 99,19.
W tabeli poniżej zaznaczono je kolorem pomarańczowym, na kolejnej rycinie
zaprezentowano ujęcie graficzne badanego zjawiska.
Tabela 13. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 1 tys.
ludności w jednostce analitycznej w 2016 r.
Lp.

Jednostka analityczna

Liczba ludności
w 2016 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Brzezinki
Chude
Chwiram
Czechyń
Dębołęka
Dobino
Dzikowo
Golce
Gostomia
Górnica-Laski Wałeckie
Karsibór
Kłębowiec
Kłosowo
Kolno
Lubno
Łąki
Ługi Wałeckie
Nakielno
Ostrowiec
Popowo
Prusinowo Wałeckie
Przybkowo

152
179
770
121
418
455
371
297
402
346
883
894
126
132
629
119
112
326
545
109
210
128

39

Liczba osób
korzystających
ze świadczeń
pomocy
społecznej
56
10
23
0
16
17
82
5
10
59
88
32
7
6
34
17
14
16
7
11
12
4

Liczba osób
korzystających ze
świadczeń pomocy
społecznej na 1 tys.
ludności w danej jednostce
368,42
55,87
29,87
0,00
38,28
37,36
221,02
16,84
24,88
170,52
99,66
35,79
55,56
45,45
54,05
142,86
125,00
49,08
12,84
100,92
57,14
31,25
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Różewo
Rudki
Rutwica
Strączno
Szwecja
Świętosław
Wałcz Drugi
Wiesiółka
Witankowo
Zdbice
suma

867
522
378
748
887
74
239
337
489
160
12 425

Green K e y

86
29
19
29
30
3
7
14
27
3
773

99,19
55,56
50,26
38,77
33,82
40,54
29,29
41,54
55,21
18,75
62,21

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych od GOPS w Wałczu i Urzędu Gminy Wałcz

Ryc. 10. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 1 tys.
ludności w jednostce analitycznej w 2016 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych od GOPS w Wałczu i Urzędu Gminy Wałcz
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3.2.5.1.2.

Wskaźnik – Wielkość (w zł) zasiłków pomocy rodzinie na 100
osób w jednostce analitycznej w 2016 r.

Według danych za rok 2016, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu udzielił
wsparcia rodzinom na łączną kwotę 565 700,00 złotych. Możliwe było także uzyskanie
niniejszej informacji w odniesieniu do poszczególnych miejscowości w Gminie. Zagregowane
według jednostek analitycznych dane pozwoliły uzyskać odpowiedź na pytanie, które
jednostki analityczne w Gminie (a zatem ich mieszkańcy) są w największym stopniu zależni
od wyżej wymienionych zasiłków. Wielkość zasiłków pomocy rodzinie w Gminie wykazuje
bowiem istotne zróżnicowanie przestrzenne i ilościowe w Gminie, tj. niektóre jednostki nie
korzystały w roku 2016 z takich zasiłków wcale, a niektóre korzystały z nich w wyraźnie
większym stopniu niż pozostałe.
Średnio, na 100 osób w danej jednostce analitycznej, wielkość zasiłków pomocy
rodzinie w roku 2016 wynosiła 4 552,92 zł. Jednostki analityczne, w których badany
wskaźnik przyjął wartości wyższe od średniej dla Gminy uznano za znajdujące się w stanie
kryzysowym i w tabeli oznaczono je kolorem pomarańczowym. Były to następujące jednostki
analityczne:
- Łąki – 14 411,76 zł na 100 osób w jednostce analitycznej (najwyższa wartość
w Gminie),
- Prusinowo Wałeckie – 11 314,29 zł na 100 osób w jednostce analitycznej,
- Dzikowo – 10 808,63 zł na 100 osób w jednostce analitycznej,
- Brzezinki - 9 289,47 zł na 100 osób w jednostce analitycznej,
- Górnica-Laski Wałeckie – 8 674,57 zł na 100 osób w jednostce analitycznej,
- Ługi Wałeckie – 8 125,00 zł na 100 osób w jednostce analitycznej,
- Różewo – 7 893,89 zł na 100 osób w jednostce analitycznej,
- Rudki – 7 911,88 zł na 100 osób w jednostce analitycznej,
- Szwecja – 5 963,92 zł na 100 osób w jednostce analitycznej,
- Popowo – 5 779,82 zł na 100 osób w jednostce analitycznej,
- Kłębowiec – 5 709,06 zł na 100 osób w jednostce analitycznej,
- Nakielno – 5 650,61 zł na 100 osób w jednostce analitycznej,
- Rutwica – 5 395,30 zł na 100 osób w jednostce analitycznej.
Tabela 14. Wielkość (w zł) zasiłków pomocy rodzinie na 100 osób w jednostce
analitycznej w 2016 r.

Lp.

Jednostka analityczna

Liczba ludności
w 2016 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Brzezinki
Chude
Chwiram
Czechyń
Dębołęka
Dobino
Dzikowo
Golce
Gostomia
Górnica-Laski Wałeckie
Karsibór

152
179
770
121
418
455
371
297
402
346
883

Wielkość zasiłków
pomocy rodzinie
(w zł)
14 120,00 zł
2 072,00 zł
25 035,00 zł
0,00 zł
8 220,00 zł
4 200,00 zł
40 100,00 zł
3 920,00 zł
5 530,00 zł
30 014,00 zł
30 540,00 zł
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Wielkość (w zł)
zasiłków pomocy
rodzinie na 100
osób w danej
jednostce
analitycznej
9 289,47
1 157,54
3 251,30
0,00
1 966,51
923,08
10 808,63
1 319,87
1 375,62
8 674,57
3 458,66
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Lp.

Jednostka analityczna

Liczba ludności
w 2016 r.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Kłębowiec
Kłosowo
Kolno
Lubno
Łąki
Ługi Wałeckie
Nakielno
Ostrowiec
Popowo
Prusinowo Wałeckie
Przybkowo
Różewo
Rudki
Rutwica
Strączno
Szwecja
Świętosław
Wałcz Drugi
Wiesiółka
Witankowo
Zdbice
suma

894
126
132
629
119
112
326
545
109
210
128
867
522
378
748
887
74
239
337
489
160
12 425

Green K e y

Wielkość zasiłków
pomocy rodzinie
(w zł)
51 039,00 zł
770,00 zł
1 580,00 zł
28 006,00 zł
17 150,00 zł
9 100,00 zł
18 421,00 zł
17 800,00 zł
6 300,00 zł
23 760,00 zł
2 150,00 zł
68 440,00 zł
41 300,00 zł
20 395,00 zł
21 000,00 zł
52 900,00 zł
150,00 zł
6 078,00 zł
6 500,00 zł
3 070,00 zł
6 040,00 zł
565 700,00 zł

Wielkość (w zł)
zasiłków pomocy
rodzinie na 100
osób w danej
jednostce
analitycznej
5 709,06
611,11
1 196,97
4 452,46
14 411,76
8 125,00
5 650,61
3 266,06
5 779,82
11 314,29
1 679,69
7 893,89
7 911,88
5 395,50
2 807,49
5 963,92
202,70
2 543,10
1 928,78
627,81
3 775,00
4 552,92

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych od GOPS w Wałczu i Urzędu Gminy Wałcz
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Ryc. 11. Wielkość (w zł) zasiłków pomocy rodzinie na 100 osób w jednostce
analitycznej w 2016 r. – ujęcie graficzne
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych od GOPS w Wałczu i Urzędu Gminy Wałcz
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Wskaźnik – Udział (%) osób niepełnosprawnych korzystających
z pomocy GOPS w ogóle liczby ludności w jednostce
analitycznej w 2016 r.

Kolejnym aspektem diagnozy zróżnicowania przestrzennego problemów
społecznych, z którymi borykają się mieszkańcy Gminy Wałcz jest informacja o odsetku osób
niepełnosprawnych korzystających z pomocy GOPS. Zgodnie z zebranymi z takiej pomocy
w roku 2016 korzystały łącznie 142 osoby. W liczbach bezwzględnych najwięcej
w miejscowościach: Różewo – 18, Karsibór – 14 i Dzikowo – 13. Średnio w Gminie 1,14%
osób niepełnosprawnych korzystało z pomocy GOPS.
Za znajdujące się w stanie kryzysowym jednostki analityczne uznano te, w których
odsetek ten był wyższy niż średnia dla Gminy. W tabeli oznaczono je kolorem
pomarańczowym. Były to:
- Łąki – z udziałem 6,72% (najwyższa wartość w Gminie),
- Ługi Wałeckie – z udziałem 4,46%,
- Dzikowo – z udziałem 3,50%,
- Prusinowo Wałeckie – z udziałem 3,33%,
- Brzezinki – z udziałem 2,63%,
- Różewo – z udziałem 2,08%,
- Górnica/Laski Wałeckie – z udziałem 1,73%,
- Karsibór – z udziałem 1,59%,
- Wiesiółka – z udziałem 1,48%,
- Rutwica – z udziałem 1,32%,
- Nakielno – z udziałem 1,23%,
- Rudki – z udziałem 1,15%.
Na kolejnej rycinie przedstawiono graficzne ujęcie prezentowanego wskaźnika.
Tabela 15. Udział (%) osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy GOPS
w ogóle liczby ludności w jednostce analitycznej w 2016 r.

Lp.

Jednostka analityczna

Liczba ludności
w 2016 r.

Liczba osób
niepełnosprawnych
korzystających z
pomocy GOPS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Brzezinki
Chude
Chwiram
Czechyń
Dębołęka
Dobino
Dzikowo
Golce
Gostomia
Górnica-Laski Wałeckie
Karsibór
Kłębowiec
Kłosowo
Kolno
Lubno
Łąki
Ługi Wałeckie

152
179
770
121
418
455
371
297
402
346
883
894
126
132
629
119
112

4
1
1
0
1
1
13
0
1
6
14
10
1
1
5
8
5
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Udział (%) osób
niepełnosprawnych
korzystających
z pomocy GOPS
w ogóle liczby
ludności
2,63
0,56
0,13
0,00
0,24
0,22
3,50
0,00
0,25
1,73
1,59
1,12
0,79
0,76
0,79
6,72
4,46
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Lp.

Jednostka analityczna

Liczba ludności
w 2016 r.

Liczba osób
niepełnosprawnych
korzystających z
pomocy GOPS

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nakielno
Ostrowiec
Popowo
Prusinowo Wałeckie
Przybkowo
Różewo
Rudki
Rutwica
Strączno
Szwecja
Świętosław
Wałcz Drugi
Wiesiółka
Witankowo
Zdbice
suma

326
545
109
210
128
867
522
378
748
887
74
239
337
489
160
12 425

4
2
0
7
0
18
6
5
8
10
0
1
5
3
1
142

Udział (%) osób
niepełnosprawnych
korzystających
z pomocy GOPS
w ogóle liczby
ludności
1,23
0,37
0,00
3,33
0,00
2,08
1,15
1,32
1,07
1,13
0,00
0,42
1,48
0,61
0,63
1,14

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych od GOPS w Wałczu i Urzędu Gminy Wałcz

Ryc. 12. Udział (%) osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy GOPS
w ogóle liczby ludności w jednostce analitycznej w 2016 r. – ujęcie graficzne
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych od GOPS w Wałczu i Urzędu Gminy Wałcz
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Wskaźnik – Udział (%) osób, którym przyznano zasiłek celowy
na zakup opału w ogóle liczby ludności w jednostce analitycznej
w 2016 r.

Ostatnią informacją, którą uzyskano od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałczu mającą określić sytuację ekonomiczną mieszkańców była liczba osób, którym
przyznano zasiłek celowy na zakup opału w podziale na poszczególne miejscowości
w Gminie. Łącznie w roku 2016 przyznano 148 takich zasiłków. W liczbach bezwzględnych
najwięcej w miejscowościach: Rudki – 16, Różewo – 15 i Karsibór – 14. Średnio 1,21% osób
w Gminie przyznano taki zasiłek.
Za jednostki znajdujące się w stanie kryzysowym uznano zatem te, w których odsetek
ten był wyższy od średniej gminnej. W tabeli (
Tabela 16) oznaczono je kolorem pomarańczowym i były to następujące jednostki:
- Popowo – z udziałem 4,59% (najwyższa wartość w Gminie),
- Przybkowo – z udziałem 3,13%,
- Rudki – z udziałem 3,07%,
- Rutwica – z udziałem 2,65%,
- Kłosowo – z udziałem 2,38%,
- Nakielno – z udziałem 1,84%,
- Różewo – z udziałem 1,73%,
- Łąki – z udziałem 1,68%,
- Karsibór – z udziałem 1,59%,
- Lubno – z udziałem 1,43%,
- Dzikowo – z udziałem 1,35%,
- Szwecja – z udziałem 1,35%,
- Brzezinki – z udziałem 1,32%.
Kolejna rycina przedstawia graficzne ujęcie badanego zjawiska.
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Ryc. 13. Udział (%) osób, którym przyznano zasiłek celowy na zakup opału w ogóle
liczby ludności w jednostce analitycznej w 2016 r. – ujęcie graficzne
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych od GOPS w Wałczu i Urzędu Gminy Wałcz

Tabela 16. Udział (%) osób, którym przyznano zasiłek celowy na zakup opału w ogóle
liczby ludności w jednostce analitycznej w 2016 r.

Lp.

Jednostka analityczna

Liczba ludności
w 2016 r.

Liczba osób,
którym przyznano
zasiłek celowy na
zakup opału

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Brzezinki
Chude
Chwiram
Czechyń
Dębołęka
Dobino
Dzikowo
Golce
Gostomia

152
179
770
121
418
455
371
297
402

2
0
8
0
4
5
5
1
0
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Udział (%) osób, którym
przyznano zasiłek celowy
na zakup opału w ogóle
liczby ludności
w jednostce analitycznej
w 2016 r.
1,32
0,00
1,04
0,00
0,96
1,10
1,35
0,34
0,00
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Lp.

Jednostka analityczna

Liczba ludności
w 2016 r.

Liczba osób,
którym przyznano
zasiłek celowy na
zakup opału

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Górnica-Laski Wałeckie
Karsibór
Kłębowiec
Kłosowo
Kolno
Lubno
Łąki
Ługi Wałeckie
Nakielno
Ostrowiec
Popowo
Prusinowo Wałeckie
Przybkowo
Różewo
Rudki
Rutwica
Strączno
Szwecja
Świętosław
Wałcz Drugi
Wiesiółka
Witankowo
Zdbice
suma

346
883
894
126
132
629
119
112
326
545
109
210
128
867
522
378
748
887
74
239
337
489
160
12 425

2
14
9
3
0
9
2
0
6
2
5
0
4
15
16
10
8
12
0
2
2
2
0
148

Udział (%) osób, którym
przyznano zasiłek celowy
na zakup opału w ogóle
liczby ludności
w jednostce analitycznej
w 2016 r.
0,58
1,59
1,01
2,38
0,00
1,43
1,68
0,00
1,84
0,37
4,59
0,00
3,13
1,73
3,07
2,65
1,07
1,35
0,00
0,84
0,59
0,41
0,00
1,19

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych od GOPS w Wałczu i Urzędu Gminy Wałcz

3.2.5.2.

ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWE W LOKALACH KOMUNALNYCH I
SOCJALNYCH

Jednym z aspektów sytuacji ekonomicznej poszczególnych miejscowości
(reprezentowanych przez jednostki analityczne) w Gminie Wałcz jest wielkość zaległości
czynszowych w lokalach komunalnych i socjalnych. Zwrócono się do Urzędu Gminy Wałcz
z prośbą udzielenie niniejszej informacji w podziale na poszczególne miejscowości
w Gminie. Zagregowane według jednostek analitycznych dane następnie zestandaryzowano
przeliczając na 100 mieszkańców w każdej z 32 jednostek analitycznych.

3.2.5.2.1.

Wskaźnik – Wielkość (w zł) zaległości czynszowych w lokalach
komunalnych i socjalnych na 100 osób w jednostce analitycznej
w 2016 r.

Na koniec roku 2016 łączna wielkość zaległości czynszowych w lokalach
komunalnych i socjalnych w Gminie Wałcz wynosiła 119 311,22 zł. Średnio, na każdych 100
mieszkańców, zadłużenie to wynosiło 960,25 zł. Prezentowane zjawisko wykazywało istotne
zróżnicowanie przestrzenne i ilościowe. Z analizy wewnątrzgminnej wyłączone te jednostki
analityczne, które spełniały przynajmniej jeden z dwóch warunków:
- w jednostce analitycznej nie istnieją lokale komunalne i socjalne,
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w jednostce analitycznej nie odnotowano zaległości czynszowych w lokalach
komunalnych i socjalnych.
Za jednostki analityczne znajdujące się w stanie kryzysowym w badanym aspekcie
sfery społecznej uznano te, w których wielkość zadłużenia w lokalach komunalnych
i socjalnych była wyższa niż 960,25 zł na 100 mieszkańców. W tabeli oznaczono je kolorem
pomarańczowym. Były to:
- Kłosowo – 11 427,87 zł na 100 osób w jednostce analitycznej (najwyższa wartość
w Gminie),
- Popowo – 11 023,25 zł na 100 osób w jednostce analitycznej,
- Kolno – 4 238,21 zł na 100 osób w jednostce analitycznej,
- Rutwica – 4 068,24 zł na 100 osób w jednostce analitycznej,
- Ługi Wałeckie – 2 704,07 zł na 100 osób w jednostce analitycznej,
- Rudki – 2 182,47 zł na 100 osób w jednostce analitycznej,
- Szwecja – 1 434,95 zł na 100 osób w jednostce analitycznej,
- Lubno – 1 431,95 zł na 100 osób w jednostce analitycznej,
- Strączno – 1 258,65 zł na 100 osób w jednostce analitycznej,
- Kłębowiec – 1 181,49 zł na 100 osób w jednostce analitycznej,
- Chwiram – 1 008,44 zł na 100 osób w jednostce analitycznej,
- Prusinowo Wałeckie – 983,23 zł na 100 osób w jednostce analitycznej.
-

Tabela 17. Wielkość (w zł) zaległości czynszowych w lokalach komunalnych
i socjalnych na 100 osób w jednostce analitycznej w 2016 r.
Lp.

Jednostka analityczna

Liczba ludności
w 2016 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Brzezinki
Chude
Chwiram
Czechyń
Dębołęka
Dobino
Dzikowo
Golce
Gostomia
Górnica-Laski Wałeckie
Karsibór
Kłębowiec
Kłosowo
Kolno
Lubno
Łąki
Ługi Wałeckie
Nakielno
Ostrowiec
Popowo
Prusinowo Wałeckie
Przybkowo
Różewo
Rudki
Rutwica
Strączno

152
179
770
121
418
455
371
297
402
346
883
894
126
132
629
119
112
326
545
109
210
128
867
522
378
748
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Wielkość
zaległości
czynszowych
w lokalach
komunalnych
991,53 zł
-*
7 765,01 zł
-*
-*
-*
-*
75,30 zł
-*
1 641,72 zł
665,84 zł
10 562,56 zł
14 399,12 zł
5 594,44 zł
9 006,96 zł
-*
3 028,56 zł
331,71 zł
-*
12 015,34 zł
2 064,79 zł
-*
2 115,29 zł
1 1392,5 zł
15 377,96 zł
9 414,69 zł

Wielkość (w zł)
zaległości czynszowych
w lokalach komunalnych
i socjalnych na 100 osób
652,32
-*
1 008,44
-*
-*
-*
-*
25,35
-*
474,49
75,41
1 181,49
11 427,87
4 238,21
1 431,95
-*
2 704,07
101,75
-*
11 023,25
983,23
-*
243,90
2 182,40
4 068,24
1 258,65
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Lp.

Jednostka analityczna

Liczba ludności
w 2016 r.

27
28
29
30
31
32

Szwecja
Świętosław
Wałcz Drugi
Wiesiółka
Witankowo
Zdbice
suma

887
74
239
337
489
160
12 425

Wielkość
zaległości
czynszowych
w lokalach
komunalnych
12 727,97 zł
-*
-*
139,93 zł
-*
-*
119 311,22
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Wielkość (w zł)
zaległości czynszowych
w lokalach komunalnych
i socjalnych na 100 osób
1 434,95
-*
-*
41,52
-*
-*
960,25

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wałcz
* wyłączone z analizy – brak zaległości czynszowych w danej jednostce analitycznej/brak lokali komunalnych
i socjalnych w danej jednostce analitycznej

Ryc. 14. Wielkość (w zł) zaległości czynszowych w lokalach komunalnych
i socjalnych na 100 osób w jednostce analitycznej w 2016 r. – ujęcie graficzne
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wałcz
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DIAGNOZA WEWNĄTRZGMINNA – SFERA GOSPODARCZA

W ramach oceny sfery gospodarczej w Gminie Wałcz zestawiono wskaźniki
gospodarcze prezentowane przez GUS za lata 2012 – 2016 porównując je do powiatu
wałeckiego, województwa zachodniopomorskiego oraz Polski ogółem. Następnie wskazano
potencjał i klimat gospodarczy Gminy w ujęciu wewnątrzgminnym (tj. w podziale na
poszczególne jednostki analityczne), a następnie wskazano na zagrożenia i dokonano oceny
sfery gospodarczej poprzez wskaźnik:
- Udział (%) osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców w jednostce
analitycznej w 2016 r.

3.3.1.

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

Za obraz sfery gospodarczej Gminy Wałcz na tle powiatu, województwa oraz kraju
posłużyć mogą wskaźniki prezentowane w GUS za lata 2012 – 2016. Określają one:
- podmioty wpisane do rejestru na 1 000 ludności,
- podmioty na 1 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym,
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1 000 ludności,
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku
produkcyjnym,
- podmioty według klas wielkości na 10 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym:
a)
0 – 9 (mikroprzedsiębiorstwa),
b)
10 – 49 (przedsiębiorstwa małe),
c)
50 – 249 (przedsiębiorstwa średnie),
d)
250 i więcej (przedsiębiorstwa duże).
Przedstawione wskaźniki wiele mówią o klimacie aktywności gospodarczej,
przedsiębiorczości mieszkańców oraz strukturze wielkościowej podmiotów gospodarczych.
Analizując zebrane dane, należy uznać, iż przedsiębiorczość mieszkańców Gminy jest
wyraźnie gorsza od zaprezentowanych skal odniesienia. Podmiotów gospodarczych
wpisanych do rejestru na 1 000 ludności jest zdecydowanie mniej aniżeli w powiecie
wałeckim ogółem czy województwie zachodniopomorskim (na 1 000 osób w wieku
produkcyjnym wskaźnik przyjmuje podobnie niekorzystne wartości). Mniej osób
(w przeliczeniu na 1 000 osób ogółem czy 100 osób w wieku produkcyjnym) prowadzi także
własne działalności gospodarcze. W strukturze wielkościowej podmiotów nie zauważa się
w Gminie Wałcz przedsiębiorstw dużych, a podmiotów mieszczących się w klasie wielkości
„50 – 249” w przeliczaniu na 10 000 mieszkańców jest mniej niż np. w powiecie wałeckim czy
Polsce ogółem. W strukturze wielkościowej podmiotów zaznacza się dominacja podmiotów
w klasie wielkości „0 – 9”, a więc mikroprzedsiębiorstw. Niniejsze dane zaprezentowane
zostały w tabeli (Tabela 18).
Uzasadnione wydaje się zatem wskazanie obszarów problemowych uwzględniając tę
sferę funkcjonalną Gminy Wałcz.
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Tabela 18. Zestawienie dotyczące kondycji gospodarczej Gminy Wałcz na tle powiatu wałeckiego, województwa zachodniopomorskiego i kraju – podstawowe wskaźniki
Wskaźnik /
jednostka podziału
terytorialnego

województwo zachodniopomorskie

Polska

powiat wałecki

Gmina Wałcz

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

podmioty wpisane
do rejestru na 1000
ludności

103

106

107

109

110

126

128

128

129

130

104

105

106

106

104

78

79

81

82

82

podmioty na 1000
mieszkańców w
wieku
produkcyjnym

161,6

166,7

170,0

174,3

178,3

194,1

198,2

200,4

204,4

207,7

159,6

162,7

165,0

167,2

166,0

118,1

120,2

123,3

125,6

126,3

76

77

77

77

77

95

95

94

94

94

81

82

81

81

79

64

66

67

68

68

11,9

12,1

12,2

12,4

12,5

14,6

14,8

14,8

15,0

15,1

12,5

12,7

12,7

12,8

12,6

9,8

10,0

10,2

10,4

10,4

0–9

1 542,1

1 593,1

1 625,5

1 668,0

1 706,5

1 868,8

1 909,5

1 930,7

1 969,4

2 001,7

1 535,6

1 569,1

1 592,3

1 613,2

1 602,2

1 144,0

1 170,6

1 202,1

1 222,4

1 229,9

10 – 49

59,5

59,5

60,6

61,3

62,3

58,9

59,6

60,5

61,2

62,3

47,7

44,8

43,9

44,1

44,8

34,8

27,5

26,4

28,8

29,1

50 –
249

12,1

12,1

12,2

12,2

12,3

11,7

11,7

11,9

11,8

11,8

11,0

11,9

12,9

13,1

12,1

2,4

3,6

4,8

4,8

3,6

250 i
więcej

1,9

1,8

1

1,9

1,9

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,4

1,1

1,1

1,2

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

osoby fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą na
1000 ludności
osoby fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą na
100 osób w wieku
produkcyjnym

Podmioty
wg klas
wielkości
na
10 000
mieszkań
-ców w
wieku
produkcyjnym

Źródło: GUS
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POTECJAŁ GOSPODARCZY I KLIMAT AKTYWNOŚCI
GOSPODARCZEJ

Zgodnie z danymi przekazanymi od Urzędu Gminy Wałcz na koniec roku 2016 roku
zarejestrowanych było 476 podmiotów gospodarki narodowej ogółem w Gminie. Najwięcej
w miejscowości Szwecja – 56, następnie w Kłębowcu – 48 i Karsiborze – 33. Poszczególne
jednostki analityczne charakteryzowały się zróżnicowanym potencjałem.
Na kolejnej rycinie przestawiono liczbę podmiotów gospodarki narodowej w podziale
na jednostki analityczne w Gminie.

Ryc. 15. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w jednostkach
analitycznych w Gminie Wałcz
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych od Urzędu Gminy Wałcz

O potencjale gospodarczym drzemiącym w Gminie świadczy również liczba osób
w wieku produkcyjnym. Na koniec roku 2016 takich osób w Gminie było 7 612. W liczbach
bezwzględnych najwięcej osób w wieku produkcyjnym było w jednostce analitycznej
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Kłębowiec – 584, następnie w Szwecji – 546, a na kolejnym miejscu w jednostce
Karsibór – 521 osób. Powyżej 500 osób w wieku produkcyjnym było także w Różewie – 515
osób. Na kolejnej rycinie przedstawiono liczbę osób w wieku produkcyjnym w podziale na
poszczególne jednostki analityczne.

Ryc. 16. Liczba osób w wieku produkcyjnym w poszczególnych jednostkach
analitycznych na koniec roku 2016
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych od Urzędu Gminy Wałcz

O klimacie aktywności gospodarczej Gminy z kolei wiele mówią dane dotyczące
liczby wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych w latach 2012 – 2016
uzyskane od Urzędu Gminy. Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli liczba ta od roku 2013
systematycznie maleje – jest to przejaw zwiększającej się stabilności klimatu aktywności
gospodarczej. Graficzna interpretacja zaprezentowanych pozwala również uchwycić
prezentowaną tendencje w podziale na poszczególne jednostki analityczne.
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Tabela 19. Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych
w latach 2012 – 2016

Lp.

Jednostka analityczna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Brzezinki
Chude
Chwiram
Czechyń
Dębołęka
Dobino
Dzikowo
Golce
Gostomia
Górnica-Laski Wałeckie
Karsibór
Kłębowiec
Kłosowo
Kolno
Lubno
Łąki
Ługi Wałeckie
Nakielno
Ostrowiec
Popowo
Prusinowo Wałeckie
Przybkowo
Różewo
Rudki
Rutwica
Strączno
Szwecja
Świętosław
Wałcz Drugi
Wiesiółka
Witankowo
Zdbice
suma

Liczba
wyrejestro
wanych
podmiotów
gospodarczych osób
fizycznych
w roku
2012
0
0
2
2
2
0
2
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
5
1
1
0
3
0
0
4
6
1
1
1
1
0
38

Liczba
wyrejestro
wanych
podmiotów
gospodarczych osób
fizycznych
w roku
2013
0
1
2
0
4
2
1
4
2
3
3
4
0
0
2
0
1
0
3
1
0
1
2
1
0
1
10
0
0
0
2
2
52

Liczba
wyrejestro
wanych
podmiotów
gospodarczych osób
fizycznych
w roku
2014
0
0
1
0
2
1
1
2
1
1
0
3
0
0
3
0
1
1
3
0
2
0
4
1
0
3
3
0
0
1
2
2
38

Liczba
wyrejestro
wanych
podmiotów
gospodarczych osób
fizycznych
w roku
2015
0
0
0
0
1
0
2
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
0
0
3
1
0
1
2
1
0
18

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych od Urzędu Gminy Wałcz
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Liczba
wyrejestro
wanych
podmiotów
gospodarczych osób
fizycznych
w roku
2016
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
0
2
0
0
1
0
1
1
17
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Ryc. 17. Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych
w latach 2012 – 2016 w poszczególnych jednostkach analitycznych – ujęcie graficzne
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych od Urzędu Gminy Wałcz

Najliczniej reprezentowane są podmioty gospodarcze z sekcji G, a w szczególności
zajmujące się handlem detalicznym z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi (niewyspecjalizowane sklepy, sprzedaż żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych, sprzedaż paliw, technologii informacyjnej i komunikacyjnej, artykułów użytku
domowego, wyrobów związanych z kultura i rekreacją i inne). Następne w kolejności są
podmioty z sekcji F – Budownictwo. W Gminie Wałcz najwięcej jest takich, które związane są
z robotami budowlanymi specjalistycznymi (rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,
wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji
budowlanych). Trzecie w kolejności są podmioty związane z rolnictwem, leśnictwem,
łowiectwem i rybactwem (Sekcja A), a w szczególności związane z leśnictwem
i pozyskiwaniem drewna. Licznie reprezentowane są także działalności z sekcji C –
przetwórstwo przemysłowe oraz H – transport i gospodarka magazynowa. Pozostałe rodzaje
działalności pełnią niewielką lub marginalną rolę, co z jednej strony należy uznać przejaw
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negatywny, a z drugiej stwarzający szansę na ich rozwój i w kontekście Gminy na
szczególną uwagę należy zwrócić na działalności związane z wykorzystaniem potencjału
środowiskowego opisanego w następnym rozdziale.
Szczegółowa tabela przedstawiająca strukturę działalności gospodarczych w Gminie
Wałcz w roku 2016.
Ryc. 18. Zestawienie dotyczące rodzajów podmiotów gospodarczych w Gminie Wałcz
za rok 2016 według danych GUS
Sekcja

Nazwa

Ilość
podmiotów

Sekcja A

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

142

Procentowy
udział
w Gminie
13,61%

Sekcja B

Górnictwo i wydobywanie

1

0,10%

Sekcja C

Przetwórstwo przemysłowe
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami
oraz działalność związana z rekultywacją
Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle
Transport i gospodarka magazynowa
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi
Informacja i komunikacja

97

9,30%

4

0,38%

3

0,29%

191

18,31%

253

24,26%

77

7,38%

32

3,07%

4

0,38%

Sekcja K

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

19

1,82%

Sekcja L

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

10

0,96%

Sekcja M

37

3,55%

27

2,59%

5

0,48%

Sekcja P

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Działalność w zakresie usług administrowania i
działalność wspierająca
Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Edukacja

36

3,45%

Sekcja Q

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

33

3,16%

Sekcja R

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Pozostała działalność usługowa oraz Gospodarstwa
domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na
własne potrzeby
RAZEM

31

2,97%

41

3,93%

1 043

100,00 %

Sekcja D
Sekcja E
Sekcja F
Sekcja G
Sekcja H
Sekcja I
Sekcja J

Sekcja N
Sekcja O

Sekcje
SiT

Źródło: GUS

3.3.3.

ZAGROŻENIA

Jak wspomniano wcześniej (w sferze społecznej), analizując procentowy udział
poszczególnych grup ekonomicznych w Gminie Wałcz, liczba osób w wieku poprodukcyjnym
w Gminie systematycznie wzrasta. Zgodnie z danymi GUS, w roku 2012 grupa ta stanowiła
12,80 % ogółu mieszkańców Gminy (1 627 osób). Do roku 2016 natomiast grupa ta
zwiększyła się o 325 osób, a procentowy udział tej grupy wzrósł o blisko 3% (do 15,39 %
ogółu mieszkańców Gminy).
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Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w najbliższych latach będzie
najprawdopodobniej systematycznie wzrastać (zarówno w liczbach bezwzględnych jak
i w procentowym udziale ogółu mieszkańców). Osoby te, będące poza aktywnym rynkiem
pracy, z jednej strony nie przyczyniają się do wzrostu gospodarczego Gminy, a z drugiej
strony są często beneficjentami opieki społecznej. Przed Gminą stoi więc w najbliższym
czasie duże wyzwanie by zatrzymać ten negatywny trend i jednocześnie objąć odpowiednią
opieką osoby, które w wyżej wymienioną grupę ekonomiczną będą wchodzić lub już w niej
są.
Zdecydowano się zbadać, w których jednostkach analitycznych w Gminie Wałcz, ten
niekorzystny trend jest najbardziej zaawansowany, tj. osoby w wieku poprodukcyjnym
stanowią największy odsetek ogółu osób.

3.3.3.1.

Wskaźnik – Udział (%) osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej
liczbie mieszkańców w jednostce analitycznej w 2016 r.

Zgodnie z danymi uzyskanymi od Urzędu Gminy Wałcz na koniec roku 2016 osoby
w wieku poprodukcyjnym stanowiły 18,67% ogółu mieszkańców w Gminie
(2 320 osób). W liczbach bezwzględnych najwięcej osób w wieku poprodukcyjnym
znajdowało się w jednostkach analitycznych: Karsibór – 189 osób, Różewo – 177 osób,
Szwecja – 161 osób i Kłębowiec – 151 osób.
Za jednostki analityczne znajdujące się w stanie kryzysowym, uznano te, w których
udział osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ogółu mieszkańców był wyższy od
średniej Gminnej. W tabeli oznaczono je kolorem pomarańczowym. Były to następujące
jednostki analityczne:
- Zdbice – 28,13% (najwyższa wartość w Gminie),
- Gostomia – 25,37%,
- Ługi Wałeckie – 24,11%,
- Kłosowo – 21,43%,
- Karsibór – 21,40%,
- Nakielno – 21,17%,
- Lubno – 20,99%,
- Różewo – 20,42%,
- Strączno – 19,65%,
- Dębołęka – 19,62%,
- Rutwica – 19,58%,
- Ostrowiec – 19,27%,
- Rudki – 19,16%,
- Górnica-Laski Wałeckie – 19,08%.
Kolejna rycina przedstawia graficzną interpretację zebranych danych.
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Tabela 20. Udział (%) osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców
w jednostce analitycznej w 2016 r.
Lp.

Jednostka analityczna

Liczba ludności
w 2016 r.

Liczba osób
w wieku
poprodukcyjnym
w 2016 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Brzezinki
Chude
Chwiram
Czechyń
Dębołęka
Dobino
Dzikowo
Golce
Gostomia
Górnica-Laski Wałeckie
Karsibór
Kłębowiec
Kłosowo
Kolno
Lubno
Łąki
Ługi Wałeckie
Nakielno
Ostrowiec
Popowo
Prusinowo Wałeckie
Przybkowo
Różewo
Rudki
Rutwica
Strączno
Szwecja
Świętosław
Wałcz Drugi
Wiesiółka
Witankowo
Zdbice
suma

152
179
770
121
418
455
371
297
402
346
883
894
126
132
629
119
112
326
545
109
210
128
867
522
378
748
887
74
239
337
489
160
12 425

19
29
126
20
82
69
57
46
102
66
189
151
27
21
132
15
27
69
105
16
27
19
177
100
74
147
161
13
42
60
87
45
2 320

Udział (%) osób w wieku
poprodukcyjnym w ogólnej
liczbie mieszkańców
w jednostce analitycznej
w 2016 r.
12,50
16,20
16,36
16,53
19,62
15,16
15,36
15,49
25,37
19,08
21,40
16,89
21,43
15,91
20,99
12,61
24,11
21,17
19,27
14,68
12,86
14,84
20,42
19,16
19,58
19,65
18,15
17,57
17,57
17,80
17,79
28,13
18,67

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych od Urzędu Gminy w Wałczu
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Ryc. 19. Udział (%) osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców
w jednostce analitycznej w 2016 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych od Urzędu Gminy Wałcz
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DIAGNOZA WEWNĄTRZGMINNA – SFERA TECHNICZNA

Sfera techniczna, podobnie jak sfera gospodarcza jest również przedmiotem analizy
wskaźnikowej i dostarcza wielu cennych informacji o jednostkach analitycznych w Gminie –
określa bowiem zakres degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych oraz braku
funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów
budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.
W niniejszym podrozdziale skupiono się na wskazaniu miejsc degradacji stanu
technicznego budynków mieszkalnych, a jako aspekt występowania negatywnego zjawiska
ze sfery technicznej w Gminie Wałcz wskazano:
- Udział (%) źródeł/systemów ogrzewania budynków o wieku powyżej 15 lat w danej
jednostce analitycznej w 2016 r.

3.4.1.

Wskaźnik – Udział (%) źródeł/systemów ogrzewania budynków
o wieku powyżej 15 lat w danej jednostce analitycznej w 2016 r.

Gmina Wałcz Uchwałą nr XXIII/135/2016 przyjęła w 2016 dokument „Plan
Gospodarki dla Gminy Wałcz”. Jest to dokument strategiczny, którego celem jest określenie
wizji rozwoju Gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, służącej zapewnieniu korzyści:
ekonomicznych, społecznych i środowiskowych płynących z działań zmniejszających emisję
zanieczyszczeń.
Zgodnie z niniejszym dokumentem, na terenie Gminy Wałcz brak jest
zorganizowanego scentralizowanego systemu ciepłowniczego (nie istnieją zakłady
produkujące ciepło – ciepłownie, elektrociepłownie). Funkcjonują głównie indywidualne
źródła ciepła o niskich mocach oraz nieliczne kotłownie lokalne.
Etapem poprzedzającym stworzenie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Wałcz” była inwentaryzacja terenowa (tzw. BEI) źródeł niskiej emisji przeprowadzona w maju
2016 roku.
Jedną z informacji zebranych w trakcie jej trwania była informacja o wieku
źródeł/systemów ogrzewania budynków. Uzyskano informację o wieku 1 821
źródeł/systemów ogrzewania budynków w Gminie Wałcz zgrupowanych w czterech
przedziałach:
- źródła/systemy ogrzewania o wieku do 5 lat,
- źródła/systemy ogrzewania o wieku od 5 do 10 lat,
- źródła/systemy ogrzewania o wieku od 10 do 15 lat,
- źródła/systemy ogrzewania o wieku powyżej 15 lat.
Uznano, iż jest to cenna informacja, która może zostać poddana ocenie
wskaźnikowej w Gminie pod warunkiem jej odpowiedniego zagregowania. Zgodnie
z „Zasadami realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014/2020” ocena sfery technicznej
powinna bowiem w szczególności dotyczyć degradacji stanu technicznego obiektów
budowlanych oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne
korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności
i ochrony środowiska.
Dane o wieku źródeł/systemów ogrzewania budynków dobrze wpisują się w kontekst
oceny sfery technicznej Gminy i jednocześnie wskazują potencjalne miejsca występowania
stanu kryzysowego na pograniczu sfery środowiskowej, gdyż to stare/przestarzałe źródła
i systemy ogrzewania budynków są jednym z głównych przyczyn występowania tzw. niskiej
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emisji, czyli wprowadzania do atmosfery pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m.
Wśród największych winowajców powstawania niskiej emisji jest przede wszystkim
ogrzewanie domów słabej jakości paliwami, palenie w piecach śmieci, brak norm
dotyczących paliw wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, nieodpowiednia
izolacja domów i utrata energii w procesie ogrzewania, emisja komunikacyjna oraz mała
popularność odnawialnych źródeł energii i korzystanie z przestarzałych pieców właśnie.
Zgodnie z BEI (bazową inwentaryzacją) 255 źródeł/systemów ogrzewania budynków
charakteryzował wiek powyżej 15 lat, a więc 14,00% ogółu zinwentaryzowanych
źródeł/systemów ogrzewania budynków. Na podstawie tak określonej wartości referencyjnej
określono, które jednostki analityczne w Gminie charakteryzują się niekorzystną strukturą
wieku źródeł/systemów ogrzewania budynków.
Wyniki przeprowadzonej oceny przedstawione są w tabeli. Jednostki analityczne,
w których udział przekraczał wartość referencyjną uznano za znajdujące się w stanie
kryzysowym. Były to następujące jednostki analityczne:
- Kolno – 33,33% (najmniej korzystna wartość w Gminie),
- Kłosowo – 31,58%,
- Nakielno – 31,48%,
- Górnica – 30,00%,
- Dzikowo – 25,53%,
- Lubno – 21,55%,
- Rudki – 21,11%
- Ługi Wałeckie – 20,00%
- Świętosław – 20,00%,
- Zdbice – 20,00%,
- Dębołęka – 18,46%,
- Szwecja – 17,96%
- Kłębowiec – 17,95%,
- Prusinowo Wałeckie – 17,65%
- Chwiram – 15,56%
- Golce – 14,29%
Kolejna rycina przedstawia graficzną interpretację wskaźnika.
Tabela 21. Udział (%) źródeł/systemów ogrzewania budynków o wieku powyżej 15 lat
w danej jednostce analitycznej w 2016 r.

Lp.

Jednostka analityczna

Liczba
źródeł/systemów
ogrzewania
w BEI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Brzezinki
Chude
Chwiram
Czechyń
Dębołęka
Dobino
Dzikowo
Golce
Gostomia
Górnica-Laski Wałeckie
Karsibór

29
33
45
20
65
49
47
56
74
50
145
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Liczba
źródeł/systemów
ogrzewania
budynków o
wieku powyżej 15
lat w BEI
3
2
7
0
12
2
12
8
5
15
10

Udział (%)
źródeł/systemów
ogrzewania budynków o
wieku powyżej 15 lat w
danej jednostce
analitycznej w 2016 r.
10,34
6,06
15,56
0,00
18,46
4,08
25,53
14,29
6,76
30,00
6,90
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Lp.

Jednostka analityczna

Liczba
źródeł/systemów
ogrzewania
w BEI

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Kłębowiec
Kłosowo
Kolno
Lubno
Łąki
Ługi Wałeckie
Nakielno
Ostrowiec
Popowo
Prusinowo Wałeckie
Przybkowo
Różewo
Rudki
Rutwica
Strączno
Szwecja
Świętosław
Wałcz Drugi
Wiesiółka
Witankowo
Zdbice
suma

117
19
18
116
33
15
54
106
23
34
15
60
90
75
91
167
10
32
23
70
40
1 821

Źródło: opracowanie własne na podstawie BEI
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Liczba
źródeł/systemów
ogrzewania
budynków o
wieku powyżej 15
lat w BEI
21
6
6
25
0
3
17
7
1
6
1
1
19
7
12
30
2
0
2
5
8
255

Udział (%)
źródeł/systemów
ogrzewania budynków o
wieku powyżej 15 lat w
danej jednostce
analitycznej w 2016 r.
17,95
31,58
33,33
21,55
0,00
20,00
31,48
6,60
4,35
17,65
6,67
1,67
21,11
9,33
13,19
17,96
20,00
0,00
8,70
7,14
20,00
14,00
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Ryc. 20. Udział (%) źródeł/systemów ogrzewania budynków o wieku powyżej 15 lat
w danej jednostce analitycznej w 2016 r. – ujęcie graficzne
Źródło: opracowanie własne na podstawie BEI
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DIAGNOZA WEWNĄTRZGMINNA – SFERA ŚRODOWISKOWA

Analiza wewnątrzgminna prowadzona na potrzebę wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w zakresie sfery środowiskowej powinna wskazywać
np. przekroczenia standardów jakości środowiska lub obecność odpadów stwarzających
zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska.
W analizie wewnątrzgminnej w sferze technicznej przytoczono dane dotyczące wieku
źródeł/systemów ogrzewania budynków w wieku powyżej 15 lat. Jak wspomniano wcześniej
„to stare/przestarzałe źródła i systemy ogrzewania budynków są jednym z głównych
przyczyn występowania tzw. niskiej emisji, czyli wprowadzania do atmosfery pyłów
i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m”, a zatem przytoczony wskaźnik również
wskazuje miejsca występowania przekroczeń standardów jakości środowiska – w tym
przypadku powietrza w danej jednostce analitycznej. Zdecydowano więc, że nie ma potrzeby
przeprowadzać analizy wewnątrzgminnej w sferze środowiskowej, gdyż ta została już
uwzględniona w sferze technicznej.
Z punktu widzenia prowadzania działań rewitalizacyjnych z kolei warto w tym miejscu
wspomnieć o istotnym potencjale środowiskowym Gminy Wałcz – to znaczy występowania
na obszarze Gminy wielu form ochrony przyrody – w tym obszarów sieci Natura 2000 –
świadczących o ponadprzeciętnych walorach tego obszaru, a co za tym dużych
możliwościach rozwoju – w tym na rewitalizowanym obszarze. Należy zwrócić jednak także
uwagę na fakt, iż występowanie takiego obszaru oprócz możliwości rozwoju niesie za sobą
również pewne ograniczenia. Dlatego też na tym etapie, nie jest możliwe jednoznaczne
określenie czy taki obszar jest zagrożeniem czy też szansą. Niemniej jednak w pogłębionej
diagnozie obszaru rewitalizacji zostanie zawarta próba oceny możliwości wykorzystania
obecności takich obszarów w rewitalizowanym obszarze.
Z jednej strony bowiem, w sytuacji gdy np. jakaś inwestycja jest konieczna
i potrzebna z punktu widzenia społecznego lub gospodarczego na danym obszarze oraz gdy
nie ma dla niej alternatywnego sposobu rozwiązania, wówczas pozwala się na jej wykonanie,
jednak w zamian za to stosowana jest kompensacja przyrodnicza. Przykładowo, jeżeli
zniszczone zostanie siedlisko, wykonawca inwestycji zobowiązany jest do odtworzenia tego
siedliska w innym miejscu, dodatkowo powierzchnia odtwarzanego siedliska musi być
kilkakrotnie większa niż tego, które uległo zniszczeniu. Innym przykładem jest wycinka drzew
– za każde wycięte drzewo wykonawca inwestycji może zostać zobowiązany do posadzenia
dwóch nowych drzew poza miejscem realizowanego przedsięwzięcia.
Warto dodać także, iż na terenach które obejmuje się siecią obszarów Natura 2000,
dotychczasowe zagospodarowanie, prowadzone działalności oraz istniejąca infrastruktura
techniczna i komunalna nie ulegają zmianie, a są kontynuowane. Owszem dostosowanie się
do nowych wymogów w trosce o środowisko jest wskazane, ważne jest również
niedopuszczanie do pojawienia się nowych zagrożeń. W zdecydowanej większości
przypadków obszary Natura 2000 są jednak źródłem wielu korzyści zarówno dla
społeczeństwa, jak i gospodarki. Z powodzeniem na obszarach tych można realizować
działania związane z rolnictwem i produkcją żywności, ochroną przyrody, gospodarką leśną,
lokalnym rzemiosłem i usługami oraz turystyką.
Na kolejnej rycinie zaprezentowano zatem obszary wchodzące w skład sieci Natura
2000, w kolejnych dwóch podrozdziałach krótko je scharakteryzowano.

65

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na lata 2017 - 2025

Green K e y

Ryc. 21. Obszary wchodzące w skład sieci Natura 2000
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych RDOŚ

3.5.1.

Obszary Specjalnej Ochrony w Gminie Wałcz

W Gminie Wałcz znajdują się dwa Obszary Specjalnej Ochrony chroniące dzikie
ptactwo (tzw. Dyrektywa Ptasia – 2009/147/WE) i wchodzące w skład sieci Natura 2000.
Pierwszy z nich – „Puszcza nad Gwdą” (kod obszaru PLB300012) znajduje się
w południowej części Pojezierza Południowopomorskiego. Położony jest w czterech
mezoregionach w większości na pojezierzu Wałeckim, Równinie Wałeckiej i Dolinie Gwdy.
Tylko jej południowy fragment znajduje się w Dolinie środkowej Noteci. Obszar ostoi
to rozległy kompleks leśny (bory sosnowe, a na dnie i zboczach dolin - lasy liściaste
i mieszane). Rzeźba terenu jest poglacjalna, silnie urozmaicona. Wokół jezior o powierzchni
od kilku do kilkudziesięciu ha, utrzymują się rozległe torfowiska niskie, przejściowe i wysokie
oraz tereny podmokłe. Obszar ten zajmuje rozległą część Gminy Wałcz i swym zasięgiem
obejmuje następujące jednostki analityczne: Rudki, Golce, Karsibór, Zdbice, Kłębowiec,
Szwecja, Ostrowiec, Czechyń, Wałcz Drugi, Wiesiółka, Nakielno, Rutwica, Strączno oraz
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Prusinowo Wałeckie oraz Lubno. W granicach administracyjnych Gminy zajmuje obszar 236
km2.
Drugi obszar Natura 2000 – „Lasy Puszczy nad Drawą” (kod obszaru PLB320016)
zajmuje niewielki skrawek w południowej części Gminy (na obszarze jednostki analitycznej
Dzikowo). W granicach Gminy jest to obszar 230 ha (2,3 km2). Obszar obejmuje większą
część dużego kompleksu leśnego na równinie sandrowej, położonej w środkowym i dolnym
biegu rzeki Drawy. W lasach dominują bory sosnowe z domieszką brzozy, dębu i topoli.
Zostały one znacznie przekształcone w wyniku prowadzenia gospodarki leśnej na tym
terenie przez kilkaset lat.
Lokalizacja obu obszarów zaprezentowana została na kolejnej rycinie.

Ryc. 22. Lokalizacja Obszarów Specjalnej Ochrony w Gminie Wałcz
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych RDOŚ
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Specjalne Obszary Ochrony w Gminie Wałcz

Na obszarze Gminy Wałcz znajdują się również trzy obszary zaliczanie do sieci
Natura 2000 chroniące cenne przyrodniczo siedliska (tzw. Dyrektywa siedliskowa –
92/43/EWG).
Pierwszy z nich – „Jezioro Wielki Bytyń” (kod obszaru PLH320011) w Gminie Wałcz
obejmuje obszar jednostki analitycznej Nakielno (574 ha). Centralną część tego obszaru
zajmuje jezioro Wielki Bytyń – duże jezioro mezotroficzne położone w głębokiej rynnie
o nieregularnej linii brzegowej, pociętej licznymi parowami i wąwozami porośniętymi lasami
z dużym udziałem starych buczyn. W obszarze są także mniejsze jeziora mezotroficzne:
Głębokie (Mazanowo Duże) i Bobkowe (Mazanowo Małe) i Krępa, uważane niekiedy
za zatokę Wielkiego Bytynia, a także eutroficzne jezioro Mały Bytyń. W lądowej części
obszaru dominują lasy, często o charakterze starodrzewi (buk i dąb).
Drugi obszar – „Uroczyska Puszczy Drawskiej” (kod obszaru PLH320046) obejmuje
większą część dużego kompleksu leśnego, położonego na równinie sandrowej,
w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. Najcenniejszym przyrodniczo obszarem jest
centralna część ostoi, położona w widłach rzek: Drawy i Płocicznej. W granicach Gminy
Wałcz obejmuje tożsamy z obszarem OSO – „Lasy Puszczy nad Drawą” (obszar jednostki
analitycznej Dzikowo – 230 ha).
Trzeci obszar – „Dolina Rurzycy” (kod obszaru PLH300017) w granicach
administracyjnych Gminy Wałcz obejmuje jednostkę analityczną Czechyń na obszarze 544
ha. Obszar obejmuje 25 kilometrową dolinę rzeki Rurzycy, która wypływa z jeziora Krąpsko
Małe i płynie malowniczą głęboko wciętą doliną wśród Lasów Wałeckich. Teren ten stanowi
malownicza rynna odpływowa dawnych wód lodowcowych wypełniona torfami oraz mułami
i piaskami jeziornymi. Obszar w większości jest porośnięty przez lasy iglaste. Poza nimi
występują tu zarówno naturalne lasy mieszane na stromych zboczach doliny jak
i źródliskowe olszyny. Tylko niewielkie fragmenty obszaru zajęte są przez łąki i inne tereny
otwarte. Obszar wyróżnia się kompleksem unikalnych, doskonale zachowanych źródlisk
i torfowisk niskich, wyróżniających się w skali ponadregionalnej bogactwem flory i rzadkich
fitocenoz torfotwórczych.
Lokalizacja wyżej wymienionych form ochrony przyrody zaprezentowana została na
kolejnej rycinie.
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Ryc. 23. Lokalizacja Specjalnych Obszarów Ochrony w Gminie Wałcz
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych RDOŚ
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DIAGNOZA WEWNĄTRZGMINNA – SFERA PRZESTRZENNOFUNKCJONALNA

Sfera przestrzenno-funkcjonalna określa sposób organizacji przestrzeni w Gminie.
W kontekście wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji ocena tej sfery
powinna się opierać na określeniu wyposażenia w istniejącą infrastrukturę techniczną
i społeczną, określeniu dostępności do podstawowych usług a także niedostosowania
rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru oraz określeniu poziomu
obsługi komunikacyjnej czy deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych.
Wobec zaleceń, aby wsparciem w zakresie rewitalizacji objąć przede wszystkim
społeczności popegeerowskie, zdecydowano wskazać takie obszary i opisać problemy,
z którymi najczęściej borykają się mieszkańcy obszarów popegeerowskich.
W tym celu przytoczono w diagnozie szacunkowy udział mieszkań popegeerowskich
w ogólnym zasobie mieszkaniowym poszczególnych jednostek analitycznych. Uzyskane
dane są przybliżonymi wartościami wobec czego nie będą one elementem analizy
wskaźnikowej. Są jednak na tyle wystarczające by podzielić poszczególne jednostki
analityczne na takie, w których istnieje zasób przestrzeni popegeerowskich i na takie,
w których takich przestrzeni nie ma.

3.6.1.

Przestrzenie popegeerowskie w Gminie Wałcz

Wraz z początkiem lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia rozpoczęły się procesy
przekształceń własnościowych w rolnictwie. Następstwem tych działań była likwidacja
państwowych gospodarstw rolnych (PGR) i włączenie ich do Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa. Zatrudnieni tam pracownicy często z dnia na dzień utracili dotychczasowe
miejsce pracy i zostali postawieni przed problemem bezrobocia i wykluczenia społecznego,
które często mają charakter dziedziczny.
Problem obszarów popegeerowskich jest, mimo ponad ćwierćwiecza od ich
zlikwidowania, problemem powszechnie znanym i będących „piętą Achillesową” przemian
Polski z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki wolnorynkowej. Przyczyn takiego
stanu rzeczy jest wiele: od swoistej hermetyczności tych obszarów (często stosowane
nazewnictwo „państwo w państwie”) poprzez ograniczenia infrastrukturalne i przestrzenne,
na ograniczeniach wynikających z samej tkanki społecznej mieszkańców wyrażonych
poprzez np.:
- niską aktywność ekonomiczną,
- bezrobocie,
- charakterystykę zatrudnienia i źródła dochodów.
Problem obszarów popegeerowskich jest zagadnieniem złożonym i głębokim. Ważne
jest, aby w procesie wyprowadzania tych obszarów ze stanu kryzysowego dobrze
zdiagnozować problemy i ograniczenia tych obszarów, jak również zdawać sobie sprawę, że
główna przemiana powinna często dotyczyć samych mieszkańców – ich sposobu myślenia,
nastawienia i samej chęci do zmian. Problemy społeczne mieszkańców Gminy szeroko
opisano w rozdziale 3.2 i podrozdziałach.
Uzyskano
od
Urzędu
Gminy
informację
czy
na
obszarze
Gminy
w przeszłości funkcjonowała tego typu forma socjalistycznej własności ziemskiej.
Dodatkowo, w przypadku funkcjonowania PGR-ów dookreślono jaki jest szacunkowy udział
mieszkań popegeerowskich w poszczególnych jednostkach analitycznych. Dane te należy
odczytywać z dużą dozą ostrożności. Są jednak na tyle wiarygodne, iż można podzielić
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poszczególne jednostki na takie, w których istnieją przestrzenie popegeerowskie i takie,
w których takich przestrzeni nie ma wcale. Wyniki zaprezentowano w graficznej formie
(Ryc. 24).

Ryc. 24. Podział jednostek analitycznych na takie, w których znajdują się przestrzenie
popegeerowskie oraz na takie, w których takich przestrzeni nie ma wraz z określeniem
szacunkowego udziału mieszkań popegeerowskich w ogólnym zasobie
mieszkaniowym
Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z zebranymi od Urzędu Gminy szacunkami, w zdecydowanej większości
jednostek analitycznych funkcjonowały w przeszłości PGR-y, których pozostałością są
właśnie tego rodzaju zabudowania mieszkalne. Tylko w 9 jednostkach analitycznych nie było
w przeszłości pegeerów i były to: Czechyń, Dobino, Golce, Kłosowo, Kolno, Ługi Wałeckie,
Ostrowiec, Przybkowo oraz Świętosław.
W pogłębionej diagnozie obszaru rewitalizacji zostanie podjęta próba bliższego
przyjrzenia się tym społecznościom popegeerowskim jeśli takie znajdować się będą
w obszarze rewitalizacji.
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PODSUMOWANIE ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ

W wyniku przeprowadzonej analizy wskaźnikowej zbadano poziom rozwoju Gminy
Wałcz. Każda jednostka analityczna została zbadana w sferze społecznej, gospodarczej
i technicznej. Dodatkowo dokonano oceny jakościowej sfer: środowiskowej oraz
przestrzenno-funkcjonalnej.
Analizie wskaźnikowej poddano trzy sfery funkcjonalne w Gminie:
- sfera społeczna (priorytetowa) – 10 wskaźników kryzysu,
- sfera gospodarcza – 1 wskaźnik kryzysu,
- sfera techniczna – 1 wskaźnik kryzysu.
Aby uznać obszar za zdegradowany konieczna jest kumulacja negatywnych zjawisk
w sferze społecznej przy współwystępowaniu co najmniej jednego negatywnego zjawiska
w pozostałych sferach (gospodarczej lub/i technicznej lub/i środowiskowej lub/i przestrzennofunkcjonalnej)6.
W niniejszej analizie konieczne będzie zatem występowanie kumulacji negatywnych
zjawisk w sferze społecznej przy współwystępowaniu negatywnego zjawiska w sferze
gospodarczej lub/i technicznej.
Zagadnienia podjęte w opisie sfer: środowiskowej oraz przestrzenno-funkcjonalnej
poszerzone zostaną w pogłębionej diagnozie obszaru rewitalizacji.
Zakres prowadzonej
analitycznych obejmował:

analizy

wskaźnikowej

w

poszczególnych

jednostkach

SFERĘ SPOŁECZNĄ
W diagnozie w ramach sfery społecznej, która jest priorytetowa, przeanalizowano
w poszczególnych podrozdziałach zmiany demograficzne, problemy rynku pracy, poziom
kształcenia i bezpieczeństwa oraz sytuację ekonomiczną mieszkańców Gminy Wałcz. Na
podstawie wymienionych zjawisk społecznych określono 10 wskaźników służących
wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Wałcz, tj.:
 Różnica liczby ludności pomiędzy rokiem 2016 i 2012 w stosunku do roku 2012 na
100 osób w jednostce analitycznej,
 Udział (%) osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy i dłużej
w stosunku do osób w wieku produkcyjnym w jednostce analitycznej,
 Udział (%) dzieci i młodzieży nieotrzymujących promocji do następnej klasy
w szkołach podstawowych i gimnazjum w jednostce analitycznej w roku szkolnym
2015/2016 r.,
 Liczba przestępstw na 1 tys. ludności w jednostce analitycznej w 2016 r.,
 Liczba przestępstw przeciwko rodzinie i opiece na 10 tys. ludności w jednostce
analitycznej w 2016 r.,
 Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 1 tys. ludności
w jednostce analitycznej w 2016 r.,
 Wielkość (w zł) zasiłków pomocy rodzinie na 100 osób w jednostce analitycznej
w 2016 r.,
 Udział (%) osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy GOPS w ogóle liczby
ludności w jednostce analitycznej w 2016 r.,
6

za: „Zasady realizacji…”
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Udział (%) osób, którym przyznano zasiłek celowy na zakup opału w ogóle liczby
ludności w jednostce analitycznej w 2016 r.,
Wielkość (w zł) zaległości czynszowych w lokalach komunalnych i socjalnych na 100
osób w jednostce analitycznej w 2016 r.

SFERĘ GOSPODARCZĄ
W ramach oceny sfery gospodarczej w Gminie Wałcz zestawiono wskaźniki
gospodarcze prezentowane przez GUS za lata 2012 – 2016 porównując je do powiatu
wałeckiego, województwa zachodniopomorskiego oraz Polski ogółem. Następnie wskazano
potencjał i klimat gospodarczy Gminy w ujęciu wewnątrzgminnym (tj. w podziale na
poszczególne jednostki analityczne), a następnie wskazano potencjał oraz zagrożenia
i dokonano oceny sfery gospodarczej poprzez wskaźnik:
- Udział (%) osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców w jednostce
analitycznej w 2016 r.
SFERĘ TECHNICZNĄ
W zakresie sfery technicznej wskazano miejsca degradacji stanu technicznego
obiektów budowlanych (lokale komunalne i socjalne) oraz zabytków, wskazano na
ograniczenia uniemożliwiające efektywne korzystanie z obiektów budowlanych poprzez:
- Liczby zamieszkałych budynków bez wodociągu,
- Liczby nieruchomości obsługiwanych przez szamba
w podziale na poszczególne jednostki analityczne.
Jako aspekt występowania negatywnego zjawiska ze sfery technicznej w Gminie
Wałcz wskazano:
- Udział (%) źródeł/systemów ogrzewania budynków o wieku powyżej 15 lat w danej
jednostce analitycznej w 2016 r.
W tabeli przedstawiono podsumowanie analizy wskaźnikowej na potrzeby
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Wałcz.
Kolorem pomarańczowym oznaczono wartości mniej korzystne niż średnia wartość
dla wszystkich wydzielonych jednostek analitycznych, co wskazuje na występowanie stanu
kryzysowego w różnych sferach funkcjonalnych w Gminie.
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SFERA SPOŁECZNA
Różnica liczby
ludności
pomiędzy
rokiem 2016
i 2012
w stosunku do
roku 2012 na
100 osób w
jednostce
analitycznej

Udział (%) osób
bezrobotnych
pozostających bez
pracy
12 miesięcy i
dłużej w stosunku
do osób w wieku
produkcyjnym
w jednostce
analitycznej

Udział (%) dzieci
i młodzieży
nieotrzymujących
promocji do
następnej klasy w
szkołach
podstawowych i
gimnazjum w
jednostce
analitycznej
w roku szkolnym
2015/2016 r.

Liczba
przestępstw
na 1 tys.
ludności w
jednostce
analitycznej
w 2016 r.

Liczba
przestępstw
przeciwko rodzinie
i opiece na 10 tys.
ludności w
jednostce
analitycznej
w 2016 r.

Liczba osób
korzystających
ze świadczeń
pomocy
społecznej
na 1 tys.
ludności w
jednostce
analitycznej w
2016 r.

Wielkość (w zł)
zasiłków
pomocy
rodzinie na 100
osób
w jednostce
analitycznej
w 2016 r.

Udział (%) osób
niepełnosprawnyc
h korzystających
z pomocy GOPS
w ogóle liczby
ludności w
jednostce
analitycznej
w 2016 r.

Udział (%) osób,
którym przyznano
zasiłek celowy
na zakup opału
w ogóle liczby
ludności
w jednostce
analitycznej w
2016 r.

Wielkość (w zł)
zaległości
czynszowych
w lokalach
komunalnych
i socjalnych na
100 osób w
jednostce
analitycznej
w 2016 r.

Lp.

Jednostka analityczna

1

Brzezinki

-4,40

8,99

3,57

0,00

0,00

368,42

9 289,47

2,63

1,32

652,32

2

Chude

-7,25

4,59

0,00

5,59

55,87

55,87

1 157,54

0,56

0,00

-*

3

Chwiram

-2,16

4,68

1,32

12,99

0,00

29,87

3 251,30

0,13

1,04

1 008,44

4

Czechyń

10,00

1,30

0,00

16,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-*

5

Dębołęka

0,48

4,21

0,00

2,39

0,00

38,28

1 966,51

0,24

0,96

-*

6

Dobino

3,41

3,77

0,00

13,19

0,00

37,36

923,08

0,22

1,10

-*

7

Dzikowo

-7,25

7,36

4,65

16,17

0,00

221,02

10 808,63

3,50

1,35

-*

8

Golce

-2,62

3,66

0,00

13,47

0,00

16,84

1 319,87

0,00

0,34

25,35

9

Gostomia

-2,66

4,22

0,00

24,88

0,00

24,88

1 375,62

0,25

0,00

-*

10

Górnica-Laski Wałeckie

-9,66

9,43

0,00

5,78

0,00

170,52

8 674,57

1,73

0,58

474,49

11

Karsibór

-2,54

7,29

1,16

11,33

11,33

99,66

3 458,66

1,59

1,59

75,41

12

Kłębowiec

-0,56

4,28

0,00

14,54

0,00

35,79

5 709,06

1,12

1,01

1 181,49

13

Kłosowo

-6,67

7,14

5,56

7,94

0,00

55,56

611,11

0,79

2,38

11 427,87

14

Kolno

-1,49

7,23

0,00

7,58

0,00

45,45

1 196,97

0,76

0,00

4 238,21

15

Lubno

-0,47

6,68

0,00

9,54

0,00

54,05

4 452,46

0,79

1,43

1 431,95

16

Łąki

-4,03

0,00

0,00

0,00

0,00

142,86

14 411,76

6,72

1,68

-*

17

Ługi Wałeckie

-5,08

4,29

0,00

0,00

0,00

125,00

8 125,00

4,46

0,00

2 704,07

18

Nakielno

-0,31

8,76

0,00

30,67

30,67

49,08

5 650,61

1,23

1,84

101,75

19

Ostrowiec

5,83

2,82

0,00

12,84

18,35

12,84

3 266,06

0,37

0,37

-*

20

Popowo

-13,49

9,21

0,00

0,00

0,00

100,92

5 779,82

0,00

4,59

11 023,25

21

Prusinowo Wałeckie

-1,41

7,69

0,00

0,00

0,00

57,14

11 314,29

3,33

0,00

983,23
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Tabela 22. Podsumowanie analizy wskaźników na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
Gminy Wałcz – sfera społeczna

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

SFERA SPOŁECZNA
Różnica liczby
ludności
pomiędzy
rokiem 2016
i 2012
w stosunku do
roku 2012 na
100 osób w
jednostce
analitycznej

Udział (%) osób
bezrobotnych
pozostających bez
pracy
12 miesięcy i
dłużej w stosunku
do osób w wieku
produkcyjnym
w jednostce
analitycznej

Udział (%) dzieci
i młodzieży
nieotrzymujących
promocji do
następnej klasy w
szkołach
podstawowych i
gimnazjum w
jednostce
analitycznej
w roku szkolnym
2015/2016 r.

Liczba
przestępstw
na 1 tys.
ludności w
jednostce
analitycznej
w 2016 r.

Liczba
przestępstw
przeciwko rodzinie
i opiece na 10 tys.
ludności w
jednostce
analitycznej
w 2016 r.

Liczba osób
korzystających
ze świadczeń
pomocy
społecznej
na 1 tys.
ludności w
jednostce
analitycznej w
2016 r.

Wielkość (w zł)
zasiłków
pomocy
rodzinie na 100
osób
w jednostce
analitycznej
w 2016 r.

Udział (%) osób
niepełnosprawnyc
h korzystających
z pomocy GOPS
w ogóle liczby
ludności w
jednostce
analitycznej
w 2016 r.

Udział (%) osób,
którym przyznano
zasiłek celowy
na zakup opału
w ogóle liczby
ludności
w jednostce
analitycznej w
2016 r.

Wielkość (w zł)
zaległości
czynszowych
w lokalach
komunalnych
i socjalnych na
100 osób w
jednostce
analitycznej
w 2016 r.

Lp.

Jednostka analityczna

22

Przybkowo

21,90

1,28

9,09

7,81

0,00

31,25

1 679,69

0,00

3,13

-*

23

Różewo

-2,14

5,63

2,97

11,53

34,60

99,19

7 893,89

2,08

1,73

243,98

24

Rudki

-1,69

4,82

0,00

5,75

0,00

55,56

7 911,88

1,15

3,07

2 182,47

25

Rutwica

-2,07

6,54

0,00

21,16

52,91

50,26

5 395,50

1,32

2,65

4 068,24

26

Strączno

-2,73

6,21

0,00

20,05

26,74

38,77

2 807,49

1,07

1,07

1 258,65

27

Szwecja

-2,21

0,00

4,35

6,76

11,27

33,82

5 963,92

1,13

1,35

1 434,95

28

Świętosław

-2,63

2,13

0,00

0,00

0,00

40,54

202,70

0,00

0,00

-*

29

Wałcz Drugi

9,63

2,16

0,00

0,00

0,00

29,29

2 543,10

0,42

0,84

-*

30

Wiesiółka

-2,88

5,37

0,00

14,84

29,67

41,54

1 928,78

1,48

0,59

41,52

31

Witankowo

-1,81

4,93

0,00

12,27

0,00

55,21

627,81

0,61

0,41

-*

32

Zdbice

-2,44

3,16

0,00

25,00

0,00

18,75

3 775,00

0,63

0,00

-*

-1,56

4,97

1,21

11,91

10,46

62,21

4 552,92

1,14

1,19

960,25
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Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych danych
* wyłączone z analizy
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5
8
5
6
1
0
5
2
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Tabela 23. Podsumowanie analizy wskaźników na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
Gminy Wałcz – sfera gospodarcza i techniczna
SFERA GOSPODARCZA

SFERA TECHNICZNA

Udział (%) osób w wieku poprodukcyjnym w
ogólnej liczbie mieszkańców
w jednostce analitycznej
w 2016 r.

Udział (%) źródeł/systemów ogrzewania
budynków o wieku powyżej 15 lat w danej
jednostce analitycznej w 2016 r.

Lp.

Jednostka analityczna

1

Brzezinki

12,50

10,34

2

Chude

16,20

6,06

3

Chwiram

16,36

15,56

4

Czechyń

16,53

0,00

5

Dębołęka

19,62

18,46

6

Dobino

15,16

4,08

7

Dzikowo

15,36

25,53

8

Golce

15,49

14,29

9

Gostomia

25,37

6,76

10

Górnica-Laski Wałeckie

19,08

30,00

11

Karsibór

21,40

6,90

12

Kłębowiec

16,89

17,95

13

Kłosowo

21,43

31,58

14

Kolno

15,91

33,33

15

Lubno

20,99

21,55

16

Łąki

12,61

0,00

17

Ługi Wałeckie

24,11

20,00

18

Nakielno

21,17

31,48

19

Ostrowiec

19,27

6,60

20

Popowo

14,68

4,35

21

Prusinowo Wałeckie

12,86

17,65

22

Przybkowo

14,84

6,67
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CZY NA OBSZRZE JEDNOSTKI
ANALITYCZNEJ WYSTĘPUJE
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NIE
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
NIE
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SFERA GOSPODARCZA

SFERA TECHNICZNA

Udział (%) osób w wieku poprodukcyjnym w
ogólnej liczbie mieszkańców
w jednostce analitycznej
w 2016 r.

Udział (%) źródeł/systemów ogrzewania
budynków o wieku powyżej 15 lat w danej
jednostce analitycznej w 2016 r.

Lp.

Jednostka analityczna

23

Różewo

20,42

1,67

24

Rudki

19,16

21,11

25

Rutwica

19,58

9,33

26

Strączno

19,65

13,19

27

Szwecja

18,15

17,96

28

Świętosław

17,57

20,00

29

Wałcz Drugi

17,57

0,00

30

Wiesiółka

17,80

8,70

31

Witankowo

17,79

7,14

32

Zdbice

28,13

20,00

18,67

14,00

WARTOŚĆ REFERENCYJNA

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych danych
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TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
NIE
NIE
TAK
-
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WYZNACZENIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU
REWITALIZACJI

Gmina Wałcz jest gminą wiejską i jako jedna z zachodniopomorskich gmin
charakteryzuje się specyficznymi dla siebie problemami, które zostały omówione. Ponadto
wewnętrzne
zróżnicowanie jakościowe i ilościowe
występujących problemów
w poszczególnych obszarach Gminy umożliwia wyznaczenie obszaru zdegradowanego,
a następnie obszaru rewitalizacji. Jednocześnie ustawa o rewitalizacji, wyraźnie wskazuje,
że wydzielony obszar rewitalizacji nie może zajmować ponad 20% powierzchni całkowitej
gminy oraz nie może koncentrować ponad 30% mieszkańców. W związku z tym zaszła
konieczność stwierdzenia, które obszary wymagają najpilniejszej interwencji.
W celu opracowania charakterystyki wszystkich wyznaczonych jednostek
analitycznych położonych na terenie Gminy Wałcz zebrano dane dotyczące w szczególności
sytuacji społecznej mieszkańców opisywanego obszaru. Analizie poddano kwestie związane
ze zmianami demograficznymi, rynkiem pracy, poziomem kształcenia i bezpieczeństwa oraz
sytuacją ekonomiczną.
Należy przypomnieć, że stan kryzysowy może zostać stwierdzony w przypadku
koncentracji negatywnych zjawisk społecznych w przypadku występowania na nim ponadto
co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:
 gospodarczych lub/i
 środowiskowych lub/i
 przestrzenno-funkcjonalnych lub/i
 technicznych.
W Gminie Wałcz ocenie wskaźnikowej mającej na celu określenie
współwystępowania co najmniej jednego negatywnego zjawiska wymienionych wyżej sfer
poddano sfery: gospodarczą i techniczną.
Zebrane dane są rzetelne i porównywalne, ponieważ zostały pozyskane z instytucji
bezpośrednio zajmujących się poszczególnymi kwestiami, jednocześnie uwzględniają
wewnętrzne uwarunkowania oraz możliwości pozyskania danych.
Procedura wyznaczenia obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Wałcz
została przeprowadzona w następujący sposób:
1) Dokonano analizy wskaźnikowej wszystkich badanych jednostek analitycznych,
uwzględniając zweryfikowane, mierzalne i porównywalne dane dotyczące sfery
społecznej, mając na uwadze, że jest ona podstawą do wskazania stanu
kryzysowego. Spośród 10 wskaźników opisujących tę sferę uznano, że przekroczenia
w co najmniej 6 z 10 wskaźników wskazują na koncentrację negatywnych zjawisk
w sferze społecznej,
2) Dokonano analizy wskaźnikowej w sferze gospodarczej i technicznej. Stwierdzono,
w których jednostkach analitycznych współwystępuje co najmniej jedno negatywne
zjawisko (Tabela 23).
3) Za obszar zdegradowany uznano obszar jednostek analitycznych, dla których
stwierdzone zostało występowanie koncentracji negatywnych zjawisk społecznych,
przy jednoczesnym współwystępowaniu negatywnych zjawisk ze sfery gospodarczej
lub technicznej, tj.:
- Dzikowo,
- Karsibór,
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Nakielno,
Różewo,
Rutwica oraz
Szwecja.
Ponieważ obszar zdegradowany nie posiada ze sobą wspólnych granic, wobec czego
obszar zdegradowany został podzielony na sześć podobszarów:
- podobszar zdegradowany Dzikowo,
- podobszar zdegradowany Karsibór,
- podobszar zdegradowany Nakielno,
- podobszar zdegradowany Różewo,
- podobszar zdegradowany Rutwica,
- podobszar zdegradowany Szwecja.
Na kolejnej rycinie przedstawiono wyznaczony obszar zdegradowany, w podziale na
poszczególne podobszary.

Ryc. 25. Obszar zdegradowany w Gminie Wałcz
w podziale na poszczególne podobszary
Źródło: opracowanie własne
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Procedura wyznaczenia obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wałcz została
oparta na podstawie Wytycznych Ministerstwa w zakresie rewitalizacji na lata 2014-2020:
1) Stwierdzono, że wyznaczone podobszary zdegradowane w Gminie Wałcz obejmują
tereny wymagają najpilniejszej interwencji, a więc mogą zostać uznane za obszar
rewitalizacji.
2) Wyznaczone podobszary zdegradowane cechują się szczególną koncentracją
negatywnych zjawisk w sferze społecznej przy współwystępowaniu negatywnych
zjawisk w sferze gospodarczej lub/i technicznej wobec czego zasadne jest objęcie ich
procesem rewitalizacji (Ryc. 26 oraz Tab. 24).
3) Ponieważ podobszary zdegradowane nie posiadają ze sobą wspólnych granic,
zdecydowano, że obszar rewitalizacji w Gminie Wałcz również zostanie podzielony
na podobszary rewitalizacji zgodnie z zasadą, że podobszar zdegradowany staje się
podobszarem rewitalizacji.
4) Kierując się zasadą, że podobszary rewitalizacji nie mogą łącznie obejmować więcej
niż 20% powierzchni Gminy Wałcz i dotyczyć nie więcej niż 30% ogółu ludności
i jednocześnie mając na uwadze, że negatywne zjawiska o charakterze społecznym,
gospodarczym i technicznym poddane analizie wskaźnikowej są bezpośrednio
związane z ludnością zamieszkującą dany obszar dokonano korekty granic
podobszarów rewitalizacji wyłączając z nich zwarte kompleksy leśne, w których
rewitalizacja nie będzie prowadzona. Od reguły tej odstąpiono w jednym podobszarze
rewitalizacji z uwagi na istotny potencjał środowiskowy tego obszaru, który zostanie
wykorzystany w procesie rewitalizacji obszarów zmarginalizowanych. Na Ryc. 27
zaprezentowano podobszary rewitalizacji na tle lasów w Gminie Wałcz.
5) Wyznaczono zatem obszar rewitalizacji składający się z sześciu podobszarów:
- podobszar rewitalizacji Dzikowo (371 mieszkańców, 1 122 ha powierzchni),
- podobszar rewitalizacji Karsibór (883 mieszkańców, 1 341 ha powierzchni),
- podobszar rewitalizacji Nakielno (326 mieszkańców, 2 697 ha powierzchni),
- podobszar rewitalizacji Różewo (867 mieszkańców, 2 136 ha powierzchni),
- podobszar rewitalizacji Rutwica (378 mieszkańców, 1 205 ha powierzchni),
- podobszar rewitalizacji Szwecja (887 mieszkańców, 993 ha powierzchni).
Tak wyznaczony obszar rewitalizacji składający się z podobszarów, spełnia ustawowe
kryteria, tj.:
 obejmuje mniej niż 20% powierzchni Gminy Wałcz, a dokładnie 16,51%
powierzchni Gminy (9 494 ha),
 zamieszkały jest przez mniej niż 30% mieszkańców Gminy Wałcz, a dokładnie
29,88% mieszkańców Gminy (3 712 osoby).
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Ryc. 26. Graficzne podsumowanie oceny wskaźnikowej w Gminie Wałcz
Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych danych

Tabela 24. Podsumowanie analizy wskaźników na potrzeby wyznaczenia obszaru
zdegradowanego na terenie gminy Wałcz – liczba negatywnych wskaźników
społecznych oraz gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno funkcjonalnych i technicznych
Lp.

Jednostka analityczna

Liczba
przekroczeń ze
sfery społecznej

1
2
3
4
5
6

Brzezinki
Chude
Chwiram
Czechyń
Dębołęka
Dobino

7
2
4
1
0
1
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negatywnego zjawiska
ze sfery gospodarczej
lub technicznej

Czy daną jednostkę
analityczną można
uznać za obszar
zdegradowany?

NIE
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
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Lp.

Jednostka analityczna

Liczba
przekroczeń ze
sfery społecznej

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Dzikowo
Golce
Gostomia
Górnica-Laski Wałeckie
Karsibór
Kłębowiec
Kłosowo
Kolno
Lubno
Łąki
Ługi Wałeckie
Nakielno
Ostrowiec
Popowo
Prusinowo Wałeckie
Przybkowo
Różewo
Rudki
Rutwica
Strączno
Szwecja
Świętosław
Wałcz Drugi
Wiesiółka
Witankowo
Zdbice

8
2
2
5
6
3
5
2
3
5
5
6
2
6
3
2
8
5
8
5
6
1
0
5
2
2

Źródło: opracowanie własne
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Współwystępowanie
co najmniej jednego
negatywnego zjawiska
ze sfery gospodarczej
lub technicznej

Czy daną jednostkę
analityczną można
uznać za obszar
zdegradowany?

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
NIE
NIE
TAK

TAK
NIE
NIE
NIE
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
TAK
NIE
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NIE
TAK
NIE
NIE
NIE
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Ryc. 27. Podobszary rewitalizacji na tle lasów
Źródło: opracowanie własne
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Podobszary rewitalizacji na tle podobszarów zdegradowanych w Gminie Wałcz zostały
przedstawione na kolejnej rycinie.

Ryc. 28. Podobszary zdegradowane i podobszary rewitalizacji w Gminie Wałcz
Źródło: opracowanie własne
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POGŁĘBIONA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI

Celem niniejszego podrozdziału jest dotarcie do możliwie pierwotnych źródeł
problemów i zjawisk kryzysowych zdiagnozowanych na terenie podobszarów rewitalizacji,
tak aby móc reagować na przyczyny, a nie tylko na objawy kryzysu. Problemy występujące
w podobszarach rewitalizacji powinny zostać zmniejszone, a negatywne procesy –
zahamowane. Istnieje zatem potrzeba identyfikacji wewnętrznych potencjałów podobszarów
rewitalizacji, które stanowić będą podstawę do opracowania konkretnych działań
rewitalizacyjnych. Przedstawiono również skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych
z uwzględnieniem analizy jakościowej i ilościowej. Na potrzeby pogłębionej diagnozy
przeprowadzono bowiem badanie ankietowe służące próbie znalezienia przyczyn
występowania stanu kryzysowego w podobszarach rewitalizacji u samego źródła.

6.1.

Zakres problemów społecznych oraz potencjał mieszkańców oraz stan
przestrzeni obszaru rewitalizacji

Sfera społeczna, która była priorytetowa przy wyborze obszaru zdegradowanego
i rewitalizacji w Gminie Wałcz odsłoniła szereg problemów z którymi borykają się mieszkańcy
obszaru rewitalizacji. Przeanalizowano problemy depopulacyjne w Gminie, bezrobocie,
poziom kształcenia i bezpieczeństwa. Szeroko scharakteryzowano również sytuację
ekonomiczną mieszkańców. W sferze gospodarczej zbadano natomiast udział osób wieku
poprodukcyjnym, a w sferze technicznej podjęto próbę oceny warunków, w których egzystują
mieszkańcy Gminy poprzez wskaźnik „Udział (%) źródeł/systemów ogrzewania budynków
o wieku powyżej 15 lat w danej jednostce analitycznej w 2016 r.”. W sferze przestrzennofunkcjonalnej wskazano jednostki analityczne, w których istnieje zasób przestrzeni
popegeerowskich i określono te miejsca, które wymagają uprządkowania, a w sferze
środowiskowej wskazano na potencjał drzemiący w poszczególnych częściach Gminy
i wynikający z obecności obszarów Natura 2000 na obszarze poszczególnych podobszarów
rewitalizacji.
Jak można się domyślić, wnioski z przeprowadzonej analizy nie są optymistyczne.
Każdy podobszar rewitalizacji w Gminie Włącz charakteryzuje się odpływem mieszkańców.
Jedne podobszary rewitalizacji wyludniają się szybciej (Karsibór – spadek liczby
mieszkańców o 23 w okresie lat 2012-2016), jedne wolniej (Nakielno – 1 osoba w okresie lat
2012-2016). Z obecnym stanem zagospodarowania przestrzeni z pewnością nie są to
atrakcyjne do zamieszkania obszary. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż we wszystkich
podobszarach rewitalizacji funkcjonowały w przeszłości pegeery, których stan
zagospodarowania na skutek praktycznie natychmiastowego zatrzymania produkcji na
przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku uległ szybkiej degradacji, a przede wszystkim
zapomnieniu. Estetyka miejsca, a także stopień zagospodarowania przestrzeni w danej
miejscowości, obok oczywiście możliwości znalezienia pracy, stanowi istotną przesłanki
wpływające na decyzję o osiedleniu się lub kontunuowaniu zamieszkania w danej
miejscowości. W chwili obecnej stan zagospodarowania wielu miejsc w obszarze rewitalizacji
wymaga poprawy celem przywrócenia ich pierwotnych funkcji lub nadania nowych. Dotyczy
to przede wszystkim:
1. terenów popegeerowskich w Różewie,
2. terenów popegeerowskich w Karsiborze,
3. terenów popegeerowskich i powojskowych w Nakielnie.
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Ryc. 29. Park pałacowy – aleja kasztanowa w Karsiborze – kiedyś wizytówka
miejscowości, dziś zapomniane i omijane miejsce na mapie miejscowości
Źródło: Studium ochrony wartości kulturowych gminy Wałcz

Ryc. 30. Niezagospodarowany teren obok boiska wiejskiego w Różewie.
W tle – wyremontowany budynek Klubu Sportowego „Wspólni” oraz zabudowania
popegeerowskie
Źródło: fotografia własna
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Ryc. 31. Obecny stan zagospodarowania boiska w Różewie
Źródło: fotografia własna

Ryc. 32. Obecny stan techniczny budynków popegeerowskich i powojskowych nad
przystanią jachtową w Nakielnie uniemożliwia prowadzenie całorocznej działalności
turystycznej
Źródło: fotografie własne
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Następstwem przemian z gospodarki centralnie planowanej na wolnorynkową
i reorganizacja, a w praktyce likwidacja pegeerów sprawiła, że na początku lat 90. doszło
także do prawdziwej eksplozji bezrobocia na obszarach, w których funkcjonowały pegeery.
Chociaż od tamtych wydarzeń minęło już ponad dwadzieścia pięć lat, echo tamtych
przemian wciąż odciska silne piętno na mieszkańcach owych społeczności. Wydawać by się
mogło, że utrata pracy nie powinna być największym nieszczęściem życiowym jakie może
spotkać człowieka, ale dla pracowników pegeerów ich likwidacja spowodowała dodatkowo
niespotykaną wcześniej nagłą konieczność podejmowania także innych działań na własną
rękę (oprócz konieczności znalezienia nowej pracy oczywiście). Dotychczas bowiem,
pracownicy pegeerów i ich rodziny żyli w enklawie – mieli zapewnioną pełną opiekę socjalną
i z punktu widzenia samodzielnego rolnika o nic nie potrzebowali się martwić. Zarządca dbał
o wszystko, a więc pegeerowcy nie musieli troszczyć się o takie sprawy jak opieka
zdrowotna, zaplecze gospodarcze, zaplecze edukacyjne i kulturalne, komunikacja. Były one
załatwiane odgórnie. Pegeery zapewniały nie tylko pracę, ale również stołówki, szkoły,
świetlice, przedszkola, wczasy i kolonie dla dzieci, transport lokalny. Pracownicy mieszkali
w specjalnie wybudowanych osiedlach, co dodatkowo podkreślało ich odrębność od
„zwykłych” mieszkańców wsi (zwłaszcza jeżeli osiedla były odizolowane od wsi – tak jak np.
w przypadku pegeeru Glinki znajdującego się w podobszarze rewitalizacji Karsibór).
Mieszkańcy wsi, którzy nie byli zatrudnieni w pegeerze również czerpali korzyści z ich
istnienia – wypasali bydło na pegeerowskich pastwiskach, pożyczali maszyny, posyłali dzieci
do świetlic i szkół, a także korzystali z nielegalnego handlu deficytowymi towarami
dostarczanymi do gospodarstw. Nagle wszystkie te „przywileje” zostały mieszkańcom
odebrane i do dziś mieszkańcy nie mogą się otrząsnąć z tego powodu. Echem tamtych
zdarzeń jest wciąż wysokie bezrobocie na tych obszarach. Mieszkańcy po prostu nie umieli
się odnaleźć w nowej rzeczywistości i w poczuciu wielkiej krzywdy, którą im wtedy
wyrządzono, stanęli jakby w bezruchu nie umiejąc się w tej rzeczywistości poruszać.
Potwierdzeniem bezrobocia na obszarze rewitalizacji jest analiza wewnątrzgminna, w której
zbadano udział osób długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym7. Zgodnie
z zebranymi danymi w obszarze rewitalizacji mieszka 115 osób długotrwale bezrobotnych,
czyli takich, których szczególnie trudno zaktywizować zawodowo. Wśród najdłużej
pozostających bez zatrudnienia sporo jest bowiem takich osób, które co prawda szukają
aktywnie pracy, ale ich umiejętności, doświadczenie zawodowe (wśród długotrwale
bezrobotnych sporo jest młodzieży i absolwentów z zerowym doświadczeniem w pracy),
a także wiek (osoby po 50. roku życia) powodują, że najtrudniej im znaleźć ofertę pracy.
Osoby długotrwale bezrobotne znajdujące się obszarze rewitalizacji stanowią ponad 30 %
ogółu osób bezrobotnych w Gminie Wałcz.
Jeżeli chodzi o poziom kształcenia na obszarach wiejskich, to wystarczy spojrzeć
przykładowo na „Wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w kwietniu 2016 r.”8, do którego
podchodzą szóstoklasiści. Uczniowie pochodzący z obszarów wiejskich osiągają wyraźnie
gorsze wyniki od swych rówieśników z największych miast (powyżej 100 000 mieszkańców).
Placówki wiejskie są bowiem często gorzej wyposażone, nie są w nich organizowane zajęcia
dodatkowe dla uczniów czy koła zainteresowań. Brak odpowiednich kursów czy szkoleń
wśród nauczycieli także wpływa w istotnym stopniu na jakość przekazywanej wiedzy
7

8

dane za rok 2016

https://www.cke.edu.pl/images/_SPRAWDZIAN/OD_2014/Informacje_o_wynikach/2016/20160524%2
0SPRAWDZIAN%20Wstepna%20informacja%20o%20wynikach%202016%20Lokalizacja%20szkoly.p
df
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uczniom. Dodatkowo, w tym miejscu również obija się echo środowiska popegeerowskiego.
Uczniowie nie mają bowiem odpowiednich wzorców do naśladowania – ich rodzice to często
osoby tylko z podstawowym lub zawodowym wykształceniem, którzy nie potrzebowali
specjalnych umiejętności by pracować w pegeerze. Uczniowie nie mają wobec tego w sobie
przeświadczenia, że ich solidne wykształcenie może przyczynić się do przełamania wzorców
czerpanych od rodziców, a wyrażających bierność, apatię i przede wszystkim negujących
sensowność kształcenia się. W diagnozie wewnątrzgminnej również zbadano ten problem.
Zdiagnozowano go przeprowadzając rozmowy z Dyrektorami placówek oświatowych
w Gminie. Oczywiście wiele się robi, by stan ten odmienić, ale równie wiele jest w tej kwestii
jeszcze do zrobienia. Analizą wewnątrzgminną objęto uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum, a jako wskaźnik obrazujący problem wybrano „Udział (%) dzieci i młodzieży
nieotrzymujących promocji do następnej klasy w szkołach podstawowych i gimnazjum
w jednostce analitycznej w roku szkolnym 2015/2016 r.”. Zgodnie z nim w obszarze
rewitalizacji znajdowało się dziesięcioro uczniów, którzy nie otrzymali promocji do następnej
klasy9. Uczniowie nie otrzymujący promocji do następnej klasy są oczywiście skrajnym
„przypadkiem”, ale niewątpliwie istnieje realny problem z poziomem kształcenia w ogóle
w Gminie Wałcz, a przede wszystkim w obszarze rewitalizacji i konieczne jest podjęcie
natychmiastowych działań by ten stan zmienić.
Wysoki poziom bezpieczeństwa obszaru jest także ważnym elementem dla
społeczności lokalnej, gdyż jak wspomniano w części diagnostycznej warunkuje rozwój jak
i jest podstawową potrzebą ludzką. Do obszaru rewitalizacji włączono sołectwa, których
poziom bezpieczeństwa wyraźnie odbiega normy. Szczególnie dotyczy to sołectw: Dzikowo,
Nakielno oraz Rutwica, w których wskaźnik zastosowany w analizie wewnątrzgminnej 10
przyjął wartości wyższe od średniej dla Gminy wskazując na stan kryzysowy. Nie oznacza to
jednak, iż sołectwa, w których w odniesieniu do średniej nie odnotowano przekroczenia, nie
wymagają wsparcia. Przykładowo, w Karsiborze czy Różewie doszło w roku 2016 aż do
10 przestępstw (czyli w liczbach bezwzględnych więcej niż np. w Dzikowie), a mimo to
wskaźnik zastosowany w analizie wewnątrzgminnej nie wykazał przekroczenia. Bazując na
danych otrzymanych z Komisariatu Policji w Wałczu część przestępstw była wynikiem
prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu lub kradzieży, ale część z nich dotyczyła
szczególnie wrażliwej sfery, a mianowicie przestępstw przeciwko rodzinie i opiece. Ogólnie,
w obszarze rewitalizacji dokonano 50 przestępstw w roku 2016, czyli 34 % ogółu
przestępstw w Gminie. Jeśli chodzi przestępstwa przeciwko rodzinie problemowi przyjrzano
się szerzej i wnioski są następujące. Począwszy od roku 2012 do końca 2016 dokonano 46
przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, a na sam obszar rewitalizacji przypadała aż blisko
połowa takich przestępstw (22 przestępstwa, tj. 47,8 % ogółu). Najgorsza sytuacja dotyczyła
miejscowości Różewo, w której od roku 2012 do końca 2016 dokonano 9 takich przestępstw.
Konieczne są działania poprawiające poziom bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji
i szczególną ochroną powinny być ofiary przemocy w rodzinie.
W sferze społecznej najszerzej zdiagnozowano sytuację ekonomiczną mieszkańców,
a zasadzie poziom biedy w Gminie w podziale na poszczególne jednostki analityczne. Jak
widać to wyraźnie w Tabeli 12 udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy
społecznej jest wyższy w odniesieniu do województwa i Polski ogółem i na zbliżonym
poziomie do powiatu wałeckiego wobec czego podjęto próbę wielotorowego zbadania tego
problemu. Tym bardziej, że dotyczy on społeczności popegeerowskich właśnie. Warto w tym
9

ogólnie w roku szkolnym 2015/2016 takich uczniów było 14, a więc do obszaru rewitalizacji udało się włączyć aż
70 % takich uczniów
10
Liczba przestępstw na 1 tys. ludności w jednostce analitycznej w 2016 r.
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miejscu wspomnieć, iż utrata pracy i brak sukcesów w poszukiwaniu nowego zajęcia przez
osoby zatrudnione w pegeerach nie skłaniały do zwiększonego wysiłku, ponieważ byłym
pegeerowcom wypłacano comiesięczne zasiłki – tzw. „kuroniówki” i osoby te do dziś ciągną
taki model „zarabiania”. Zresztą model ten jest przekazywany z pokolenia na pokolenie i dziś
można już mówić o trzecim pokoleniu powielającym ten schemat.
Tezę tę potwierdza wskaźnik zastosowany w delimitacji obszaru zdegradowanego
w Gminie, tj.: „Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 1 tys.
ludności w jednostce analitycznej w 2016 r.”. W obszarze rewitalizacji koncentruje się aż
41,5 % ogółu wszystkich osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Gminie.
W liczbach bezwzględnych było to łącznie dla obszaru rewitalizacji 321 beneficjentów.
Najwięcej w sołectwie Karsibór – bo aż 88 (prawie 10% ogółu mieszkańców), a tylko niewiele
mniej w Różewie (86, czyli również około 10% mieszkańców) i Dzikowie (82 osoby, czyli
ponad 20 % ogółu mieszkańców sołectwa).
Osobną kwestią jest także wielkość tych zasiłków, wyartykułowana poprzez wskaźnik
„Wielkość (w zł) zasiłków pomocy rodzinie na 100 osób w jednostce analitycznej w 2016 r.”,
zgodnie z którym najbardziej zależni od zasiłków pomocy społecznej byli mieszkańcy
sołectwa Dzikowo (ponad 10 000 zł na 100 osób), Różewo (prawie 7 900 zł na 100 osób),
Szwecja (prawie 6 000 zł na 100 osób) oraz Nakielno i Rutwica (około 5 500 zł na 100 osób).
Jedynie w sołectwie Karsibór nie odnotowano przekroczenia względem średniej dla Gminy,
ale wartość również nie była mała i wynosiła około 3 500 zł. Jak wspomniano wcześniej,
środowiska popegeerowskie często traktują ośrodek pomocy społecznej jako źródło
uzyskiwania dodatkowych pieniędzy i zamiast podejmować się pracy zarobkowej wolą
otrzymywać świadczenie socjalne. Warto również w tym miejscu wspomnieć, iż kryterium
dochodowe, które często jest podstawą przyznania określonego zasiłku (np. na opał, który
również uwzględniono w części diagnostycznej niniejszego Programu) zależny jest od
uzyskiwanego dochodu co skłania mieszkańców do niepodejmowania legalnej pracy, a pracy
w tzw. „szarej strefie”. Jest to duży problem środowisk popegeerowskich.
Szczególną troską powinno się otoczyć także najbiedniejszych mieszkańców obszaru
rewitalizacji – tych, których nie stać nawet np. na zakup niezbędnego opału na zimę.
W obszarze rewitalizacji w roku 2016 mieszkały 62 takie osoby. Niezbędnym wsparciem
powinny być objęte osoby, których niepełnosprawność także zmusza do korzystania
z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu. Takich osób w obszarze
rewitalizacji jest ponad 60. Osoby te powinny czuć się pełnoprawnymi mieszkańcami
lokalnych społeczności, a nie zawsze przecież tak jest, gdyż osoby te często borykają się
z nieakceptacją przez otoczenie i ostracyzmem.
Skalę biedy w obszarze rewitalizacji odzwierciedla także wskaźnik „Wielkość (w zł)
zaległości czynszowych w lokalach komunalnych i socjalnych na 100 osób w jednostce
analitycznej w 2016 r.”. Analiza tego aspektu sfery społecznej dostarcza cennych informacji
nie tylko o samym natężeniu zjawiska braku samowystarczalności mieszkańców, ale
wskazuje również określoną grupę społeczną w Gminie, która z tego mienia korzysta, tj.
osoby o niskich dochodach, których nie stać na wynajem lub kupno własnego mieszkania.
Ogólnie w obszarze rewitalizacji znajdują się 34 takie lokale: najwięcej w sołectwie Szwecja
– aż 18. Ich mieszkańcy mają istotny problem z uregulowaniem zobowiązań finansowych
wobec Gminy – są bowiem zadłużeni na prawie 13 000 zł. Ale i tak o wiele gorsza sytuacja
charakteryzuje sołectwo Rutwica, w którym to zadłużenie sięga ponad 15 000 zł, co przy
zaledwie trzech takich lokalach w sołectwie sprawia, że statystycznie każde zadłużone jest
na ponad 5 000 zł. Jeśli chodzi o pozostałe lokale w podobszarach rewitalizacji Dzikowo,
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Karsibór, Nakielno oraz Różewo to nie są one zadłużone wcale albo tylko w niewielkim
stopniu. W tym miejscu warto również przytoczyć dane jakościowe pozyskane od Urzędu
Gminy Wałcz, które mówią iż blisko połowę z nich charakteryzuje zły stan techniczny.
Dotyczy to lokali zlokalizowanych w sołectwach Dzikowo (1 lokal), Karsibór (5 lokali),
Nakielno (5 lokali), Różewo (2 lokale) oraz Rutwica (3 lokale). Ich modernizacja mogłaby
pozytywnie wpłynąć na wielkość opłat koniecznych do ich utrzymania, a tym samym
polepszyć sytuację materialną mieszkających tam lokatorów.
Sfera gospodarcza, która obok sfery społecznej jest chyba najbardziej istotną
z punktu widzenia jakości życia mieszkańców, potwierdziła tendencję charakterystyczną dla
całego kraju. Z roku na rok liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejsza się, co jest
wynikiem niskiego poziomu dzietności. Z roku na rok maleje także liczba osób w wieku
przedprodukcyjnym, która dopiero będzie wchodzić na rynek pracy. Konsekwencją tych
procesów będzie zwiększająca się liczba osób w wieku poprodukcyjnym, co już jest bardzo
zauważalne i jak wspominano wcześniej ogromnym wyzwaniem w najbliższych latach będzie
zachowanie zdrowia i sprawności osób starszych, stworzenie warunków do pozazawodowej
aktywności osób starszych, polityka socjalna gwarantująca dostęp do usług socjalnych
i zdrowotnych, a także potrzeba wspomagania modelu rodziny wielopokoleniowej. Ogólnie,
na koniec roku 2016 w obszarze rewitalizacji osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły już
blisko 20 % ogółu mieszkańców (727 osób). Dla porównania średnia dla Gminy na koniec
roku 2016 wynosiła 18,67 %. W obszarze rewitalizacji istnieje także realny problem
z podejmowaniem ryzyka prowadzenia własnej działalności gospodarczej i umotywowane
jest to również „pegeerowską” przeszłością tych obszarów, zgodnie z którą pegeer żywił,
bawił i się opiekował, a życie w nim nie wymagało żadnej inicjatywy własnej ani
przedsiębiorczości. Ten wzorzec jest powielany do dziś i dobitnie wybrzmiał podczas
konsultacji społecznych przeprowadzanych z mieszkańcami i wyrażających opinie, że „tu nic
nie da zrobić”, „a komu by się chciało?”.
Sfera techniczna również odzwierciedla smutny obraz obszaru rewitalizacji w swym
materialnym aspekcie. Wyrażony w analizie wewnątrzgminnej wskaźnik „Udział (%)
źródeł/systemów ogrzewania budynków o wieku powyżej 15 lat w danej jednostce
analitycznej w 2016 r.” potwierdza trudną sytuację materialną mieszkańców, których po
prostu nie stać na przyjazne środowisku rozwiązania techniczne. Tezę tę potwierdza stan
techniczny lokali komunalnych i socjalnych, o którym wspomniano wcześniej.

6.2.

Specyficzne problemy społeczne i przestrzenno-funkcjonale
charakterystyczne dla poszczególnych podobszarów rewitalizacji

W toku prowadzonych konsultacji społecznych ujawniły się również problemy, które
nie sposób ujawnić metodą wskaźnikową, a dotyczą poszczególnych podobszarów
rewitalizacji. Najlepszym tego przykładem jest konflikt, który od kilku lat sprawia, że
mieszkańcy miejscowości Różewo podzieleni są na dwa obozy. Obie strony konfliktu
chciałyby, by świetlica zlokalizowana w miejscowości służyła wszystkim mieszkańcom jako
miejsce wspólnego dialogu i integracji, ale na poziomie wdrożenia tej wizji w życie dochodzi
do impasu uniemożlwiającego zrobienie czegokolwiek. Dotychczas wszystkie próby
pogodzenia obu stron – a są nimi z jednej strony młodzi mieszkańcy miejscowości a z drugiej
strony ci starsi – kończyły się niepowodzeniem. Znajdująca się w miejscowości świetlica jest
w związku z tym zaniedbana i nie jest w ogóle wykorzystywany potencjał budowania kapitału
społecznego w tym obiekcie. Istotną przeszkodą w rozwoju miejscowości są także problemy
z pozyskaniem środków rozbudowę usług związanych z działalnością klubu sportowego
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„Wspólni”, których marzeniem jest stworzenie przy obecnym boisku także innych obiektów,
które posłużyć by mogły całej społeczności w miejscowości. Co prawda, udało się już
wyremontować budynek Klubu, ale by mówić o całkowitym sukcesie, zostało jeszcze wiele
do zrobienia (wspomniany teren popegeerowski w Różewie).
Niedoinwestowanie w swym materialnym aspekcie, a z drugiej strony także duże
nadzieje związane z rozwojem usług turystycznych na obszarze charakteryzuje także
podobszar rewitalizacji Nakielno, a dokładnie teren plaży i przystani w Nakielnie, który
w swym założeniu czerpać ma z ponadprzeciętnych walorów turystycznych tego obszaru.
Dla obszaru tego Uchwałą Nr XXXIV/208/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów plaży i przystani w Nakielnie
przygotowano już ustalenia ogólne jak również szczegółowe co do możliwości
zaadaptowania
(przebudowa,
rozbudowa
oraz
nadbudowa)
powojskowych
11
i popegeerowskich budynków w Nakielnie na stołówkę lub obiekt małej gastronomii
z zapleczem kuchennym – na potrzeby ośrodka wypoczynkowego, świetlicę ośrodka
wypoczynkowego oraz klubu żeglarskiego, obiekt zamieszkania zbiorowego – ośrodka
wypoczynkowego oraz towarzyszące ww. funkcjom obiekty gospodarcze, garażowe,
socjalne i infrastruktury technicznej. Przewiduje się również możliwość lokalizacji altan,
oranżerii i obiektów małej architektury jak również przebudowę, rozbudowę i odbudowę
istniejących oraz budowę nowych chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, dojść, dojazdów
i powierzchni utwardzonych na tym obszarze. Na zalesionej części działek możliwa była
realizacja tablic informacyjnych i elementów małej architektury, a także zachowanie,
przebudowa, rozbudowa, odbudowa istniejących oraz budowa nowych ścieżek pieszorowerowych oraz schodów terenowych. Działania rewitalizacyjne na tych działkach byłyby
tylko częścią większego projektu związanego z rozwojem usług turystycznych na tym
obszarze jako szansy na znalezienie pracy przez mieszkańców pracy w tak
zmodernizowanym obiekcie. Jak widać to na rycinach 21, 22, 23 i 27 podobszar ten znajduje
się na cennym przyrodniczo obszarze – malowniczo położonym wśród jezior i lasów,
a o wyjątkowości tego obszaru świadczy wielość zlokalizowanych tu form ochrony przyrody.
Rozwój turystyki na tym obszarze mógłby się w istotnym stopniu przyczynić do rozwoju wsi w
szerszej perspektywie czasowej, gdyż wokół ośrodka wypoczynkowego swą działalność
mógłby by zacząć także inne formy działalności – agroturystyka, mała gastronomia itp.
polepszając tym samym sytuację mieszkańców.
Chociaż o czasach Polski Ludowej nie można powiedzieć wiele pochlebnych słów,
nie sposób nie zauważyć, iż w przeszłości sposób organizowania się lokalnych społeczności
często był większy niż obecnie. Przykładem tego było Koło Gospodyń Wiejskich w Rutwicy,
które kiedyś zrzeszało wielu mieszkańców w miejscowości, a dziś jest tylko wspomnieniem.
Mieszkanki sołectwa w trakcie konsultacji społecznych zgłaszały chęć reaktywacji tej
inicjatywy, ale jednocześnie zauważyły, iż w obecnym kształcie znajdująca się
w miejscowości świetlica nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków do wznowienia
działalności. Dodatkowo – zauważały, iż pomimo dużego terenu otaczającego świetlicę –
jego stan zagospodarowania wymaga poprawy, gdyż obecnie teren ten porasta tylko trawa,
a stanowić może – ich zdaniem – idealne miejsce na plac zabaw dla dzieci.

11

działki ewidencyjne nr 351 i 8187/2
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Ryc. 33. Stan zagospodarowania przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Rutwicy
Źródło: opracowanie własne

Co się tyczy miejscowości Karsibór – to na pierwszy plan wysuwa się w aspekcie
materialnym, zdaniem mieszkańców, nieład jaki panuje w parku przy pałacu w Karsiborze,
a który jako odnowiony mógłby służyć wszystkim mieszkańcom miejscowości. Przykładowo –
brak oświetlenia sprawia, że mieszkańcy boją się nim spacerować wieczorem i stanowi
jedynie przestrzeń do chuligaństwa i spożywania alkoholu. Mieszkańcy chcieliby, aby
wykorzystać jako miejsce spotkań sąsiedzkich, rekreacji i promowania zdrowego trybu życia.
Dodatkowo, chcieliby także rozbudować znajdujący się w miejscowości plac zabaw o zakup
nowych sprzętów. Oprócz tego – co niezmiernie cieszy – marzeniem mieszkańców jest także
realizacja zajęć dodatkowych dla starszych osób w okresie jesienno-zimowym.
Miejscowość Szwecja, pomimo iż charakteryzuje się dużymi problemami, co
zaważyło na objęciu ją wsparciem rewitalizacyjnym, charakteryzuje się także stosunkowo
dużą aktywnością społeczną i gospodarczą. Spowodowane jest jej położeniem nad
przepływającą przez wioskę rzeką Piławą, która pociągnęła za sobą rozwój usług
turystycznych, a w konsekwencji przyznanie jest certyfikatu „Zachodniopomorskiej Wsi
Turystycznej”. To chyba największy atut i potencjał wsi. Cieszą także wysokie aspiracje
przedsiębiorców, którzy aktywnie włączyli się procesu rewitalizacji. Borykają się oni jednak
z ograniczeniami finansowymi i pomimo, iż chcieli by wspomagać ciągły rozwój wsi, w chwili
obecnej ich na to nie stać. Tereny wokół rzeki Pilawy, które powinny być wizytówką
miejscowości i zachętą do odwiedzin i korzystania z jej oferty, w swym obecnym kształcie nie
reprezentują wysokiego poziomu estetyki.
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Ryc. 34. Stan zagospodarowania wokół rzeki Piławy
Źródło: opracowanie własne

Równie podzieloną co Różewo miejscowością jest Dzikowo, które podzielić można na
dwie części: „starą” – datowaną na rok 137012 z przeważającą jednorodzinną zabudową
i „nową” – będącą kolonią folwarczną składającą się zespołu domów mieszkalnych (dawnych
trojaków, czworaków i dwojaków), rozlokowanych w rzędach, prostopadłych do siebie: domy
nr 65, 66, 67 w południowej pierzei drogi do Rusinowa (na tzw. skarpie), dom nr 63 po
północnej stronie drogi, domy nr 68 i 69 w zachodniej pierzei drogi polnej. Po II wojnie
światowej folwark dzikowski przejęty został przez pegeer, a później przez Agencję Własności
Rolnej Skarbu Państwa. W wymienionej zabudowie koncentrowała się ludność zatrudniona
w PGR. Do dziś utrzymuje się wyraźny podział pomiędzy mieszkańcami – na tych, którzy
pracowali w pegeer i na tych, którzy w nim nie pracowali. W miejscowości tej istnieje silna
potrzeba integracja mieszkańców oraz przełamania podziałów.

12

przy drodze głównej w Dzikowie znajduje się nawet upamiętniającya700-lecie tablica pamiątkowa
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Ryc. 35. Teren zespołu pałacowo-parkowo-folwarcznego, a późniejszym okresie PGR
Źródło: opracowanie własne

6.3.

Wnioski płynące z konsultacji społecznych dotyczące obszaru
rewitalizacji

Po konsultacjach społecznych mających na celu wyłonienie i wspólne
zaakceptowanie obszarów zdegradowanych, kolejnym etapem włączenia mieszkańców do
procesu rewitalizacji w Gminie były konsultacje społeczne we wszystkich podobszarach
rewitalizacji i dotyczące możliwości ich wyjścia ze stanu kryzysowego. Mieszkańcom
skrupulatnie wytłumaczono dlaczego są włączeni do obszaru rewitalizacji, z czym to się
wiąże, a także jak wielką jest to dla nich szansą. Wielokrotnie przypomniano, że ideą
procesu rewitalizacji jest uruchomienie niezbędnych usług/działań/przedsięwzięć
o charakterze społecznym, ale mieszkańcy zdają się nie podzielać tego zdania. W toku
przeprowadzonych rozmów, przez rewitalizację rozumieli remont drogi, budowę chodników
lub nowego obiektu użyteczności publicznej, pomimo, że w ich miejscowości taki obiekt się
już znajduje. Czasami też wskazywali na pomysły, które nie są zależne od lokalnych władz,
np. aby wprowadzić niższe podatki lub odgórnie wyższe wynagrodzenie.
Fakty te skłaniają ku refleksji, iż faktycznie – pomimo tylu lat od upadku PRL – wiele
osób wciąż swą sytuację materialną czy społeczną uzależnia nie od siebie, a od innych.
Liczą, że to za nich wszyscy i wszystko zrobią. Tacy mieszkańcy są chyba największym
wyzwaniem w procesie rewitalizacji.
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WIZJA STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZONEJ
REWITALIZACJI

Wizja stanu obszaru rewitalizacji odpowiada na pytania dotyczące stanu docelowego,
do którego dąży się w wyniku działań rewitalizacyjnych:
 Co chcemy osiągnąć do 2025 r.?
 Do jakiego stanu rozwoju obszary rewitalizacji dążymy?
Wizja stanu obszaru po przeprowadzonej rewitalizacji powinna być pochodną dwóch
rzeczy – z jednej strony zdiagnozowanych problemów, ograniczeń jak również potencjałów
rewitalizowanych podobszarów, a z drugiej strony powinna ona wpisywać się także
w szerszy kontekst – tzn. powinna się w wpisywać w ogólnogminną strategię rozwoju Gminy
tak, by nie dopuścić by zrewitalizowane obszary nie spowodowały zahamowania rozwoju
pozostałych. To bardzo ważne.
Wobec tak sformułowanego i rozumianego procesu rewitalizacji wizję określa się
następująco:

Obszar rewitalizacji Gminy Wałcz w roku 2025 stanowi atrakcyjne miejsce
zamieszkania z rozwiniętą infrastrukturą i kapitałem społecznym oraz
materialnym, wykorzystujące potencjał każdego z podobszarów rewitalizacji
i w istotnym stopniu przyczyniając się do rozwoju całej Gminy

W procesie rewitalizacji wezmą czynny udział wszyscy interesariusze rewitalizacji –
zarówno mieszkańcy, stowarzyszenia jak i władze Gminy, by w pierwszej kolejności
wypracować wspólnie skuteczny model wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu
kryzysowego, a następnie opracować koncepcję zrównoważonego rozwoju obszarów
zdegradowanych wykorzystując potencjał drzemiący w kapitale ludzkim i przestrzennym.
Etapy poszczególnego włączenia zostały opisane w podrozdziale 9.2. MECHANIZMY
WŁĄCZENIA MIESZKAŃCÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ INNYCH PODMIOTÓW
I GRUP AKTYWNYCH NA TERENIE GMINY W PROCES REWITALIZACJI.
Obszary rewitalizacji staną się jednak nie tylko miejscem, na którym stan kryzysowy
spowodowany kumulacją negatywnych zjawisk zostanie zatrzymany, ale dodatkowo
podobszary rewitalizacji staną się ośrodkami stymulującymi lokalny rozwój wpływając
pozytywnie także na pozostały obszar Gminy.
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VIII. CELE REWITALIZACJI I ODPOWIADAJĄCE IM KIERUNKI
DZIAŁAŃ SŁUŻĄCE ELIMINACJI LUB OGRANICZENIU
ZDIAGNOZOWANYCH NEGATYWNYCH ZJAWISK
Działania rewitalizacyjne Gminy Wałcz będą prowadzone w oparciu o wyznaczone
cele rewitalizacji dopasowane do lokalnych uwarunkowań i potrzeb mieszkańców obszaru
rewitalizacji. Wszystkie cele wynikają z przeprowadzonej diagnozy i są ukierunkowane na
eliminację lub ograniczenie występowania negatywnych zjawisk. Cele rewitalizacji są
również zgodne lub nie kolidują z założeniami gminnych dokumentów strategicznych
i planistycznych, a także są pochodną zarysowanych wizji zmian w Gminie.
Nadrzędnym celem rewitalizacji założonym do osiągnięcia w niniejszym programie do
końca 2025 r. jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji, w którym
zbadano wysoką kumulację negatywnych zjawisk społecznych, a także współwystępujących
z nimi negatywnych zjawisk ze sfery technicznej i gospodarczej przy wykorzystaniu
potencjału środowiskowego i przestrzenno-funkcjonalnego. Na podstawie zbadanych
problemów określono 2 cele strategiczne i odpowiadające im kierunki działań, których
osiągnięcie będzie służyć efektywna realizacja projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Tabela 25. Cele oraz kierunki rewitalizacji
Cel 2: Zmiany obszaru rewitalizacji w
aspekcie materialnym służące realizacji
celów społecznych i gospodarczych

Cel 1: Ożywienie społeczne
i gospodarcze obszaru rewitalizacji

Kierunki

działań

1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym

2.1. Uporządkowanie przestrzeni
popegeerowskich obszaru rewitalizacji

1.2. Włączenie społeczne grup
wymagających wsparcia

2.2. Modernizacja i rozwój infrastruktury
technicznej i społecznej obszaru rewitalizacji

1.3. Walka z niskim poziomem edukacji,
przestępczością oraz biedą

-------------

Źródło: opracowanie własne
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PRZEDSIĘWZIĘCIA I PROJEKTY REWITALIZACYJNE

Przedsięwzięcia i projekty rewitalizacyjne są pochodną wyznaczonych celów
rewitalizacji i kierunków działań rewitalizacyjnych. Program rewitalizacji powinien zawierać
listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tzn. takich,
bez których realizacja założonych celów nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie
w stanie wyjść z sytuacji kryzysowej.
W niniejszym rozdziale przedstawiono opis głównych projektów rewitalizacyjnych
oraz charakterystykę pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

9.1.

GŁÓWNE PROJEKTY REWITALIZACYJNE
Lista projektów głównych prezentuje się następująco:
1. Modernizacja przestrzeni popegeerowskich tworzących wspólną przestrzeń
jako szansa na miejsce do dialogu i rozwiązywania problemów społecznych
podobszaru rewitalizacji Różewo.
2. Zagospodarowanie terenów popegeerowskich w jako skuteczna kontra na
problemy społeczne mieszkańców podobszaru rewitalizacji Karsibór.
3. Przywrócenie do życia idei Koła Gospodyń Wiejskich oraz przebudowa
i zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy celem ograniczenia
problemów społecznych w podobszarze rewitalizacji Rutwica.
4. Zagospodarowanie powojskowych i popegeerowskich budynków impulsem do
rozwoju funkcji turystycznych w podobszarze rewitalizacji oraz szansą na
lepszą przyszłość mieszkańców podobszaru rewitalizacji Nakielno.
5. Utworzenie Klubu Integracji Społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji
– podstawowe narzędzie rozwiązywania problemów społeczno-zawodowych.
6. Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – utworzenie spółdzielni socjalnej
w obszarze rewitalizacji
7. Adaptacja budynku popegeerowskiego w Szwecji na cel gospodarczy.
8. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Różewie.
9. Budowa budynku socjalnego wraz pomieszczeniami bibliotecznymi
w podobszarze rewitalizacji Karsibór.

Poniżej został przedstawiony szczegółowy opis zaplanowanych projektów
rewitalizacyjnych w postaci kart projektowych. Zawarto w nich informację dotyczące
powiązań z celami i kierunkami działań, zakres realizowanych zadań, a także prognozowane
rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia. Wskazano również lokalizację danego
projektu, okres realizacji, szacunkową wartość i potencjalne źródła finansowania.
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PROJEKT NR 1

1

Liczba porządkowa
Nazwa projektu
Nazwa wnioskodawcy

Opis problemu

Cel(-e) projektu

Zakres realizowanych zadań

Modernizacja przestrzeni popegeerowskich tworzących wspólną przestrzeń
jako szansa na miejsce do dialogu i rozwiązywania problemów społecznych podobszaru rewitalizacji Różewo
Gmina Wałcz
W miejscowości brakuje wsparcia w zakresie uporządkowania przestrzeni popegeerowskiej na cel aktywizacji
społecznej – rekreacyjnej i integracyjnej oraz w ramach działalności KIS jak i dla samych mieszkańców podobszaru
rewitalizacji Różewo. Mieszkańcy starali się o granty sołeckie na ten cel i mają pełną wizję sposobu jej
uporządkowania, ale zakres przewidzianych prac celem kompleksowego ich przystosowania do pełnienia
wymienionym funkcji znacznie przekracza możliwości budżetowe sołectwa. Mieszkańcy w toku przeprowadzanych
konsultacji społecznych zgłaszali konieczność zmiany przestrzeni miejscowości, tak aby służyła mieszkańcom.
Cel 1: Ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru rewitalizacji
1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
1.2. Włączenie społeczne grup wymagających wsparcia
1.3. Walka z niskim poziomem edukacji, przestępczością oraz biedą
Cel 2: Zmiany obszaru rewitalizacji w aspekcie materialnym służące realizacji celów społecznych i gospodarczych
2.1. Uporządkowanie przestrzeni popegeerowskich obszaru rewitalizacji
Celem tego projektu jest uporządkowanie terenu popegeerowskiego poprzez stworzenie boiska do siatkówki przy
obecnym boisku do piłki nożnej – poprzedzać to zadanie będą nowe nasadzenia w obrębie tego obszaru oraz jego
utwardzenie. Przewiduje się także budowę prostej sceny. Na terenie parku zostanie utworzona ścieżka do nordicwalking, a aby przygotować wskazany obszar na cel integracji społecznej zamontowane zostaną ławki
przygotowane zostaną miejsca na ognisko. Służący obecnie jako zbiornik przeciwpożarowy staw zostanie
wyczyszczony, przez co podniesie się jego estetyka. Teren ten stanie się czynnym miejscem integracji
mieszkańców poprzez prowadzenie zajęć dla osób zrzeszonych w Klubie Integracji Społecznej. Wszelkie prace
zostaną wykonane w taki sposób, aby umożliwić korzystanie z zrewitalizowanych obiektów przez osoby
niepełnosprawne, a dodatkowo zamontowane zostanie niezbędne oświetlenie służące poprawie bezpieczeństwa
osób korzystających z obszaru.
Rezultatem tak przeprowadzonych zmian będzie:
- zagospodarowanie popegeerowskich terenów na cel społeczny (działalność KIS, spółdzielni socjalnej),
- poprawa bezpieczeństwo obszaru,
- integracja społeczna (co jest szczególnie ważne ze względu na konflikt w miejscowości),
- włączenie społeczne osób niepełnosprawnych,
- pośrednio też walka z ubóstwem (przewiduje się obsługę tych terenów przez osoby zatrudnione w ramach
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PROJEKT NR 1
spółdzielni socjalnej).
Miejsce realizacji
Okres realizacji

Różewo (działki ewidencyjne 2/2, 420, 2/24, 3/4, 3/55)
2018-2019
Całość projektu: 300 000,00 zł
Gmina Wałcz – 45 000,00 zł
RPO WZ z działania 9.3. – 255 000,00 zł
ewentualnie PROW na lata 2014 - 2020

Szacowana wartość i potencjalne
źródło dofinansowania

Wskaźniki realizacji

Wskaźnik rezultatu:
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – 1,29
Wskaźniki produktu:
Liczba mieszkańców podobszaru rewitalizacji korzystających z infrastruktury powstałej (budowa, przebudowa,
remont, modernizacja) w efekcie realizacji projektu [osoba] - 867

PROJEKT NR 2

2

Liczba porządkowa
Nazwa projektu
Nazwa wnioskodawcy

Opis problemu

Cel(-e) projektu

Zagospodarowanie terenów popegeerowskich w jako skuteczna kontra na problemy społeczne mieszkańców
podobszaru rewitalizacji Karsibór
Gmina Wałcz
Miejscowość Karsibór jest przykładem, w którym bogate dziedzictwo historyczne zostało skutecznie przykryte
niszczącą obecnością pegeerów. Przejęty przez pegeer zabytkowy budynek dworski jak i park przez lata ulegały
stopniowej degradacji co wpłynęło, że park utracił swoje pierwotne założenie jako miejsce odpoczynku, integracji
oraz rekreacji stając się zapuszczonym, zapomnianym i mało atrakcyjnym obszarem, w którym dochodzi aktów
wandalizmu. Mieszkańcy chcieliby przywrócić ideę parku jako miejsca integracji tak, by przestać go omijać szerokim
łukiem.
Cel 1: Ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru rewitalizacji
1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
1.2. Włączenie społeczne grup wymagających wsparcia
1.3. Walka z niskim poziomem edukacji, przestępczością oraz biedą
Cel 2: Zmiany obszaru rewitalizacji w aspekcie materialnym służące realizacji celów społecznych i gospodarczych
2.1. Uporządkowanie przestrzeni popegeerowskich obszaru rewitalizacji
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PROJEKT NR 2

Zakres realizowanych zadań

Miejsce realizacji
Okres realizacji
Szacowana wartość i potencjalne
źródło dofinansowania

Wskaźniki realizacji

Nadrzędnym celem tego projektu jest przywrócenie pierwotnych funkcji zabytkowego parku dworskiego, które na
nowo stanie się wizytówką miejscowości. W ramach tego przedsięwzięcia przewiduje się nowe nasadzenia, aby
odtworzyć dawne założenia parku, a także utwardzenie ścieżek, z których korzystać będą mieszkańcy obszaru
rewitalizacji – zastosowane zostaną również wszelkie elementy służące przystosowaniu tego obszaru do potrzeb
osób niepełnosprawnych, a zamontowane energooszczędne oświetlenie zwiększy poziom bezpieczeństwa
miejscowości, tak by nie dochodziło w nim już do demoralizujących aktów. Przy ścieżkach ustawione zostaną ławki
służące jako miejsce odpoczynku. W ramach projektu przewiduje się również realizacje na wymienionym obszarze
wydarzeń o charakterze integracyjnym w ramach KIS. Projekt zakłada również przeprowadzenie niezbędnych prac
na boisku sportowym – przede wszystkim jego uporządkowanie, by powstała przestrzeń również posłużyła jako
miejsce organizacji wydarzeń inicjowanych przez KIS. Przewiduje się na zrewitalizowanym obszarze organizację
zajęć ruchowych dla starszej części mieszkańców i innych przedsięwzięć o charakterze zdrowotnym celem
utrzymania sprawności ruchowej przez mieszkańców sołectwa. Obsługą tych terenów zajmie się powstała w Gminie
spółdzielnia socjalna.
Karsibór (działki ewidencyjne nr 8/2, 6/79)
2018-2020
Całość projektu: 300 000,00 zł
Gmina Wałcz – 45 000,00 zł
RPO WZ z działania 9.3. – 255 000,00 zł
ewentualnie PROW na lata 2014 - 2020
Wskaźnik rezultatu:
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – 7,46
Wskaźniki produktu:
Liczba mieszkańców podobszaru rewitalizacji korzystających z infrastruktury powstałej (budowa, przebudowa,
remont, modernizacja) w efekcie realizacji projektu [osoba] - 883

PROJEKT NR 3
Liczba porządkowa

3

Nazwa projektu

Przywrócenie do życia idei Koła Gospodyń Wiejskich oraz przebudowa
i zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy celem ograniczenia problemów społecznych w podobszarze
rewitalizacji Rutwica
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PROJEKT NR 3
Nazwa wnioskodawcy

Opis problemu

Cel(-e) projektu

Zakres realizowanych zadań

Miejsce realizacji
Okres realizacji
Szacowana wartość i potencjalne
źródło dofinansowania
Wskaźniki realizacji

Gmina Wałcz
Obecnie wykorzystywana na cele społeczne świetlica mieści się w budynku po byłej hydroforni i jest w stanie
zapewnić tylko 28 miejsc dla mieszkańców miejscowości – nie zaspokaja w wystarczający sposób oczekiwań
mieszkańców. Nie ma w niej możliwości przeciwdziałaniu występowania na tym obszarze wielu problemów,
a związanych z długotrwałym bezrobociem, niskim poziomem bezpieczeństwa (wyrażonym poprzez liczbę
popełnianych przestępstw na obszarze oraz przestępstw przeciwko rodzinie i opiece), a także biedą (wielkość
zasiłków na 100 osób, liczba osób otrzymujących zasiłki na zakup opału). Duży odsetek mieszkańców (powyżej
średniej dla Gminy) stanowią osoby starsze, które cierpią na deficyt pozazawodowej aktywności.
Cel 1: Ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru rewitalizacji
1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
1.2. Włączenie społeczne grup wymagających wsparcia
Cel 2: Zmiany obszaru rewitalizacji w aspekcie materialnym służące realizacji celów społecznych i gospodarczych
2.2. Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i społecznej obszaru rewitalizacji
Realizacja tego projektu ma za zadanie uruchomić aktywność mieszkańców miejscowości. W przeszłości
funkcjonowało we wsi Koło Gospodyń Wiejskich, ale obecne warunki lokalowe uniemożliwiają reaktywację tej formy
aktywności mieszkańców wobec czego wnioskuje się konieczność rozbudowy obecnej świetlicy wiejskiej oraz
zagospodarowanie terenu wokół niej na cel realizacji zajęć integracji społecznej i zawodowej, a także ponownego
powołania do życia Koła Gospodyń Wiejskich. To tutaj rozwiązywane będą także problemy tego podobszaru
rewitalizacji poprzez:
- kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
- wsparcie w zakresie przygotowania do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej dla osób będących
ofiarami przemocy w rodzinie,
- rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych.
Obsługą terenów i obiektami publicznymi zajmować się będzie utworzona spółdzielnia socjalna.
Rutwica (działka ewidencyjna nr 129)
2018-2019
Całość projektu: 200 000,00 zł
Gmina Wałcz – 30 000,00 zł
RPO WZ z działania 9.3. – 170 000,00 zł
ewentualnie PROW na lata 2014 - 2020
Wskaźnik rezultatu:
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – 0,16
Liczba budynków zmodernizowanych lub wybudowanych w ramach projektu [szt.] - 1
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Liczba zmodernizowanych w ramach projektu obiektów infrastruktury społecznej [szt.] – 1
Wskaźniki produktu:
Liczba mieszkańców podobszaru rewitalizacji korzystających z infrastruktury powstałej (budowa, przebudowa,
remont, modernizacja) w efekcie realizacji projektu [osoba] – 378

PROJEKT NR 4

4

Liczba porządkowa
Nazwa projektu
Nazwa wnioskodawcy

Opis problemu

Cel(-e) projektu

Zakres realizowanych zadań

Zagospodarowanie powojskowych i popegeerowskich budynków impulsem do rozwoju funkcji turystycznych
w podobszarze rewitalizacji oraz szansą na lepszą przyszłość mieszkańców podobszaru rewitalizacji Nakielno
Gmina Wałcz
Miejscowość Nakielno charakteryzuje się wybitnymi walorami turystycznymi. Przede wszystkim ze względu na swoje
poleżenie nad Jeziorem Wielki Bytyń. Obszar znajduje się także wśród cennych, chronionych obszarów –
opisywanych szerzej w sferze środowiskowej. Obecnie nie jest wykorzystywany potencjał tego miejsca, a kluczem
do sukcesu może się okazać zagospodarowanie powojskowych i popegeerowskich budynków na cele turystyczne.
Tezę tę zdają się potwierdzać konsultacje społeczne w trakcie, których podobny pomysł zgłosiła osoba prywatna
i którego projekt jest uzupełnieniem i potwierdzeniem słuszności prowadzonych działań. Poprzez rozwinięcie usług
turystycznych w miejscowości mieszkańcy mogliby zdobyć pracę lub rozwinąć własną działalność gospodarczą,
gdyż długotrwałe bezrobocie oraz bieda są nadal dużymi problemami w miejscowości.
Cel 1: Ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru rewitalizacji
1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Cel 2: Zmiany obszaru rewitalizacji w aspekcie materialnym służące realizacji celów społecznych i gospodarczych
2.1. Uporządkowanie przestrzeni popegeerowskich obszaru rewitalizacji
Projekt zakłada zagospodarowanie terenów nadjeziornych poprzez modernizację budynków powojskowych
i popegeerowskich celem wydłużenia okresu turystycznego. Obecnie bowiem budynki użytkowane mogą być tylko
w okresie letnim, gdyż nie są ogrzewane. Projekt zakłada zaadaptowanie ich na stołówkę lub obiekt małej
gastronomii z zapleczem kuchennym – na potrzeby ośrodka wypoczynkowego, świetlicę ośrodka wypoczynkowego
oraz klubu żeglarskiego, obiekt zamieszkania zbiorowego – ośrodka wypoczynkowego oraz towarzyszące
ww. funkcjom obiekty gospodarcze, garażowe, socjalne i infrastruktury technicznej. Przewiduje się również
możliwość lokalizacji altan, oranżerii i obiektów małej architektury jak również przebudowę, rozbudowę i odbudowę
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istniejących oraz budowę nowych chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, dojść, dojazdów i powierzchni
utwardzonych na tym obszarze. Na zalesionej części działek możliwa była realizacja tablic informacyjnych
i elementów małej architektury, a także zachowanie, przebudowa, rozbudowa, odbudowa istniejących oraz budowa
nowych ścieżek pieszo-rowerowych oraz schodów terenowych. Działania rewitalizacyjne na tych działkach były by
tylko częścią większego projektu związanego z rozwojem usług turystycznych na tym obszarze – miejscowość ma
bowiem wybitne walory do żeglarstwa.

Miejsce realizacji
Okres realizacji
Szacowana wartość i potencjalne
źródło dofinansowania

Wskaźniki realizacji

Pierwszeństwo w zatrudnieniu w tak zmodernizowanym obiekcie miałyby osoby, które uzyskały niezbędne
kwalifikacje uzyskane w ramach KIS.
Nakielno (działki ewidencyjne 351, 8187/2)
2020-2022
Całość projektu: 500 000,00 zł
Gmina Wałcz – 75 000,00 zł
RPO WZ z działania 9.3. – 425 000,00 zł
Wskaźnik rezultatu:
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – 3,39
Liczba nowoutworzonych miejsc pracy [szt.] – 2
Wskaźniki produktu:
Liczba osób wyprowadzonych z długotrwałego bezrobocia [szt.] – 2

PROJEKT NR 5

5

Liczba porządkowa
Nazwa projektu
Nazwa wnioskodawcy

Opis problemu

Utworzenie Klubu Integracji Społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji – podstawowe narzędzie
rozwiązywania problemów społeczno-zawodowych
GOPS w Wałczu, Gmina Wałcz, organizacje pozarządowe
Analiza społeczna wykazała szereg grup, którym grozi wykluczenie społecznie (niepełnosprawni, długotrwale
bezrobotni, niezaradni ekonomicznie, ofiary patologii życia rodzinnego, osoby starsze, osoby skonfliktowane ze
sobą), które potrzebują wsparcia instytucji umożliwiającej im przezwyciężenie trudności życiowych. Konsultacje
społeczne również wykazały potrzebę takiego wsparcia. Zaplanowane w ramach projektu działanie w pierwszej
kolejności stawiać będzie na rozwiązanie problemów społecznych w obszarze rewitalizacji, a następnie aktywizację
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Cel(-e) projektu
Zakres realizowanych zadań

zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji.
1. podobszar rewitalizacji Dzikowo:
- długotrwale bezrobotni,
- zagrożeni ubóstwem,
- włączenie społeczne osób niepełnosprawnych,
2. podobszar rewitalizacji Karsibór:
- długotrwale bezrobotni,
- ofiary przemocy rodzinnej,
- zagrożeni ubóstwem,
- włączenie społeczne osób niepełnosprawnych,
3. podobszar rewitalizacji Nakielno:
- długotrwale bezrobotni,
- ofiary przemocy rodzinnej,
- zagrożeni ubóstwem,
- włączenie społeczne osób niepełnosprawnych,
4. podobszar rewitalizacji Różewo:
- długotrwale bezrobotni,
- ofiary przemocy rodzinnej,
- zagrożeni ubóstwem,
- włączenie społeczne osób niepełnosprawnych,
5. podobszar rewitalizacji Rutwica:
- długotrwale bezrobotni,
- ofiary przemocy rodzinnej,
- zagrożeni ubóstwem,
- włączenie społeczne osób niepełnosprawnych,
6. podobszar rewitalizacji Szwecja:
- ofiary przemocy rodzinnej,
- zagrożeni ubóstwem,
- włączenie społeczne osób niepełnosprawnych
Cel 1: Ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru rewitalizacji
1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
1.2. Włączenie społeczne grup wymagających wsparcia
1.3. Walka z niskim poziomem edukacji, przestępczością oraz biedą
Projekt dotyczy utworzenia Klubu Integracji Społecznej we współpracy Urzędu Gminy Wałcz z organizacjami
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pozarządowymi. Działalność KIS będzie polegać na:
- poradnictwie psychologicznym i psychospołecznym, prowadzącym do integracji społecznej i zawodowej,
- kursach i szkoleniach umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji,
zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy
- poradnictwie zawodowym,
- pośrednictwie pracy,
- zatrudnieniu wspomaganym obejmującym wsparcie osób z niepełnosprawnością przez trenera
pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy,
- przygotowaniu członków KIS do pracy przy realizacji pozostałych projektów rewitalizacyjnych,
- przygotowaniu członków KIS do założenia spółdzielni socjalnej.
Zajęcia Klubu Integracji Społecznej odbywać się będą w świetlicach obszaru rewitalizacji (także tych
zrewitalizowanych), zrewitalizowanych przestrzeniach popegeerowskich, a także innych miejscach umożliwiających
realizację zadań wynikających ze specyfiki działalności Klubu.
W ramach projektu przewidziane jest zatrudnienie podmiotów zewnętrznych do pomocy w realizacji poszczególnych
zadań.
Osobami, które będą miały pierwszeństwo przy rekrutacji do KIS będą:
- osoby długotrwale bezrobotni,
- osoby niezaradne życiowo bez kwalifikacji zawodowych potrzebnych na lokalnym rynku pracy,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby uzależnione,
- osoby będące ofiarami przemocy
z obszaru rewitalizacji.
Miejsce realizacji
Okres realizacji
Szacowana wartość i potencjalne
źródło dofinansowania
Wskaźniki realizacji

obszar rewitalizacji Gminy Wałcz – zrewitalizowane obiekty infrastruktury społecznej obszaru rewitalizacji
oraz pozostałe obiekty/przestrzenie użyteczności publicznej zlokalizowane w obszarze rewitalizacji
2017-2023
Całość projektu: 500 000,00 zł
Gmina Wałcz – 75 000,00 zł
RPO WZ z działania 7.1. – 425 000,00 zł
Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] – 300
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [osoby] – 30
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Wskaźniki produktu:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które nabyły kompetencje po opuszczeniu
programu [osoby] – 150
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu
[osoby] – 50

PROJEKT NR 6

6

Liczba porządkowa
Nazwa projektu
Nazwa wnioskodawcy

Opis problemu

Cel(-e) projektu

Zakres realizowanych zadań

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – utworzenie spółdzielni socjalnej w obszarze rewitalizacji
Gmina Wałcz
Analiza wewnątrzgminna wykazała koncentrację problemów społecznych, z którymi borykają się mieszkańcy
obszaru rewitalizacji. Po zdobyciu niezbędnych kwalifikacji zdobytych w KIS osoby takie często nadal mają problem
z pełnym powrotem do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy.
Na obszarze rewitalizacji zdiagnozowano problem bezrobocia oraz zależności od pomocy społecznej, a także brak
aktywności zawodowej i brak chęci podjęcia zatrudnienia – działalność spółdzielni socjalnej pozwoli przezwyciężyć
problemy, z którymi borykają się mieszkańcy obszaru rewitalizacji. Jest odpowiedź na długotrwałe bezrobocie w
obszarze rewitalizacji (podobszar rewitalizacji Dzikowo, podobszar rewitalizacji Karsibór, podobszar rewitalizacji
Nakielno, podobszar rewitalizacji Różewo, podobszar rewitalizacji Rutwica). Projekt ma celu zwiększenie
zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
Cel 1: Ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru rewitalizacji
1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
1.2. Włączenie społeczne grup wymagających wsparcia
1.3. Walka z niskim poziomem edukacji, przestępczością oraz biedą
Projekt zakłada utworzenie spółdzielni socjalnej w celu obsługi terenów i obiektów publicznych na obszarze Gminy
Wałcz, w tym obiektów i przestrzeni ujętych w programie rewitalizacji w ramach pozostałych projektów a także
wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacyjne i pomostowe (w trakcie rozpoczynania prowadzenia działalności oraz
w początkowym okresie rozwoju. Siedzibą spółdzielni socjalnej będzie świetlica wiejska w Różewie, która jest ujęta
w projekcie nr 8. W ramach działania będą rekrutowani mieszkańcy z obszaru rewitalizacji Gminy Wałcz: osoby
bezrobotne w rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoby, o których mowa w art. 1
ust. 2 pkt 1-4, 6, 7 ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Uczestnikami spółdzielni będą mogli być także byli członkowie
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Miejsce realizacji
Okres realizacji
Szacowana wartość i potencjalne
źródło dofinansowania

Wskaźniki realizacji

KIS.
Członkowie spółdzielni socjalnej świadczyć będą usługi na całym obszarze Gminy Wałcz, w tym na obszarze
rewitalizacji poprzez obsługę terenów i obiektów publicznych. Siedzibą Spółdzielni będzie wygospodarowane
w świetlicy w podobszarze rewitalizacji Różewo pomieszczenie.
2020-2023
Całość projektu: 200 000,00 zł
Gmina Wałcz – 30 000,00 zł
RPO WZ z działania 7.4. – 170 000,00 zł
Wskaźnik rezultatu:
Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych [szt.] – 20
Wskaźniki produktu:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] – 20
Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem [szt.] – 1

PROJEKT NR 7

7

Liczba porządkowa
Nazwa projektu
Nazwa wnioskodawcy
Opis problemu

Cel(-e) projektu

Zakres realizowanych zadań

Adaptacja budynku popegeerowskiego w Szwecji na cel gospodarczy
PHU „ELEKTROINSTALATOR”, ul. Tartaczna 6
Projekt jest odpowiedzią na konsultacje społeczne przeprowadzone w rewitalizowanym obszarze i ma na celu
pobudzenie koniunktury gospodarczej poprzez stworzenie nowych miejsc pracy w podobszarze rewitalizacji
Szwecja. Jak wykazała pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji liczba osób długotrwale bezrobotnych na koniec
roku 2016 wynosiła 115 osób. Każde nowe miejsce pracy w rewitalizowanym obszarze jest na wagę złota.
Cel 1: Ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru rewitalizacji
1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Cel 2: Zmiany obszaru rewitalizacji w aspekcie materialnym służące realizacji celów społecznych i gospodarczych
2.1. Uporządkowanie przestrzeni popegeerowskich obszaru rewitalizacji
Projekt zakłada adaptację popegeerowskiego budynku warsztatowego na cel działalności gospodarczej. Zakłada się
termomodernizację budynku oraz przeznaczenie go pod bazę firmy, w której mieścić się będzie także biuro firmy.
Projekt obejmuje także wykonanie niezbędnych prac takich jak wykonanie placu manewrowego a sam budynek ma
służyć jako baza remontowa. Przewiduje się w ramach tego projektu stworzenie nowego miejsca pracy
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Miejsce realizacji
Okres realizacji

w podobszarze rewitalizacji Szwecja.
Szwecja (działki ewidencyjne nr 232/4 i 224/10)
2018 - 2019
Całość projektu: 500 000,00 zł
Gmina Wałcz – 75 000,00 zł
RPO WZ z działania 9.3. – 425 000,00 zł

Szacowana wartość i potencjalne
źródło dofinansowania

Wskaźniki realizacji

Wskaźnik rezultatu:
Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach [szt.] – 1
Liczba nowoutworzonych miejsc pracy [szt.] – 1
Wskaźniki produktu:
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [szt.] – 1
Liczba osób wyprowadzonych z bezrobocia [szt.] – 1

PROJEKT NR 8

8

Liczba porządkowa
Nazwa projektu
Nazwa wnioskodawcy

Opis problemu

Cel(-e) projektu

Zakres realizowanych zadań

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Różewie.
Gmina Wałcz
Mieszkańcy miejscowości żyją również w konflikcie o to, że obecnie funkcjonująca we wiosce świetlica jest
zaniedbana i nie wykorzystuje całkowitego potencjału, który posiada. Jednocześnie wszystkie strony konfliktu
chciałby, aby budynek ten służył wszystkim mieszkańcom i stał się miejscem międzypokoleniowej integracji i rozwoju
wsi. Projekt jest również odpowiedzią na szereg problemów społecznych, które dostrzeżono na tym obszarze: od
bezrobocia, niski poziom bezpieczeństwa, przez uzależnienie od zasiłków aż po niską samowystarczalność
ekonomiczną mieszkańców.
Cel 1: Ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru rewitalizacji
1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
1.2. Włączenie społeczne grup wymagających wsparcia
Cel 2: Zmiany obszaru rewitalizacji w aspekcie materialnym służące realizacji celów społecznych i gospodarczych
2.2. Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i społecznej obszaru rewitalizacji
Ta część projektu zakłada modernizację świetlicy wiejskiej w Różewie, która w swym obecnym kształcie nie
zaspokaja potrzeb mieszkańców i jest osią sporu pomiędzy starszą a młodszą częścią mieszkańców podobszaru
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Miejsce realizacji
Okres realizacji
Szacowana wartość i potencjalne
źródło dofinansowania

Wskaźniki realizacji

rewitalizacji co do kierunku, w którym powinna się ona rozwijać. Oprócz niezbędnych prac związanych z poprawą
estetyki i energochłonności (obecnie nie jest docieplona i jej ogrzewanie generuje duże koszty, co sprowadza się do
faktu, że w okresie jesienno-zimowym praktycznie w ogóle nie jest wykorzystywana) przewiduje się również
doposażenie świetlicy, a także wygospodarowanie lub rozbudowanie budynku na rzecz działalności spółdzielni
socjalnej. Prowadzone tu będą zajęcia z integracji społecznej i zawodowej – w pierwszej kolejności – rozwiązanie
konfliktu pomiędzy mieszkańcami miejscowości poprzez poradnictwo psychospołeczne i psychologiczne,
a następnie realizacja zadań wynikających ze zdiagnozowanych problemów: kursy i szkolenia umożliwiające
nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji
społecznych, niezbędnych na rynku pracy, a także wsparcie w zakresie przygotowania do uczestnictwa
w warsztatach terapii zajęciowej dla osób będących ofiarami przemocy w rodzinie a także mających problem
z nadmierną agresją.
Różewo (działka ewidencyjna nr 3/60)
2019-2020
Całość projektu: 300 000,00 zł
Gmina Wałcz – 45 000,00 zł
RPO WZ z działania 9.3. – 255 000,00 zł
ewentualnie PROW na lata 2014 - 2020
Wskaźnik rezultatu:
Liczba zmodernizowanych w ramach projektu obiektów infrastruktury społecznej [szt.] – 1
Liczba energetycznie zmodernizowanych budynków [szt.] – 1
Wskaźniki produktu:
Liczba mieszkańców podobszaru rewitalizacji korzystających z infrastruktury powstałej (budowa, przebudowa,
remont, modernizacja) w efekcie realizacji projektu [osoba] – 867

PROJEKT NR 9

9

Liczba porządkowa
Nazwa projektu
Nazwa wnioskodawcy
Opis problemu

Budowa budynku socjalnego wraz pomieszczeniami bibliotecznymi w podobszarze rewitalizacji Karsibór
Gmina Wałcz, partnerstwo publiczno-prywatne
Budowa budynku socjalnego z pomieszczeniami bibliotecznymi w Karsiborze wynika z zapisów Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wałcz na lata 2014 – 2020, przede wszystkim służy realizacja celu
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PROJEKT NR 9

Cel(-e) projektu

Zakres realizowanych zadań

Miejsce realizacji
Okres realizacji
Szacowana wartość i potencjalne
źródło dofinansowania

Wskaźniki realizacji

strategicznego 1: Przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu i bezdomności oraz zapobieganie ich skutkom.
W miejscowości w drodze analizy wewnątrzgminnej zauważono, iż bezrobocie jest problemem w miejscowości
a liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (których to nie stać na kupno własnego mieszkania
czy regularnym płaceniem zobowiązań finansowych wobec osób trzecich) sięga blisko 10 % ogółu mieszkańców
w sołectwie.. Budynek ten pełniłyby również funkcje kulturotwórcze, jak również był odpowiedzią na problemy
ekonomiczne, z którymi borykają się mieszkańcy obszaru rewitalizacji, przede wszystkim związanymi z biedą
(bardzo duża liczba korzystających z zasiłków – 88 osób, duża liczba osób starszych narażonych na ubóstwo,
których po przejściu na emeryturę lub rentę nie stać na utrzymanie mieszkania/domu).
Cel 1: Ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru rewitalizacji
1.3. Walka z niskim poziomem edukacji, przestępczością oraz biedą
Cel 2: Zmiany obszaru rewitalizacji w aspekcie materialnym służące realizacji celów społecznych i gospodarczych
2.2. Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i społecznej obszaru rewitalizacji
Projekt zakłada budowę 8-rodzinnego budynku socjalnego wraz z pomieszczeniami dla gminnej biblioteki. Biblioteka
może korzystać z pomieszczeń szkoły podstawowej zlokalizowanej w Karsiborze tylko do końca 2018 roku. Po
upływie tej daty miejscowość ta będzie zagrożona utratą miejsca upowszechniania kultury i czytelnictwa, a także
wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Wykonany w standardzie niskoemisyjności stanowiłby również
skuteczną kontrę na problem niskiej efektywności budynków w Gminie, a także stanowił pozytywny przykład
w promowaniu ochrony powietrza.
Karsibór (działka ewidencyjna nr 73/3)
2018-2019
Całość projektu: 1 500 000,00 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego – 525 000,00 zł
Gmina Wałcz – 975 000,00 zł
ewentualnie partnerstwo publiczno-prywatne
Wskaźnik rezultatu:
Liczba wspartych rodzin w trudnej sytuacji finansowej [rodzin] – 8
Wskaźniki produktu:
Liczba nowopowstałych lokali socjalnych [szt.] - 8
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CHARAKTERYSTYKA POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

9.2.

Lista pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych przedstawia się następująco:
1. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w zasobie gminnym.
2. Termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych.
3. Remont chodników i dróg gminnych na obszarze rewitalizacji.
4. Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej w Szwecji przy kościele.
5. „Seniorzy są wśród nas” – rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej w podobszarze rewitalizacji Szwecja
6. Aktywizacja ruchowa osób starszych w Gminie.
7. Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Gminy Wałcz w ramach Kontraktu Samorządowego – projekt realizowany
8. „Kulturalna Stodoła” – wspieranie infrastruktury społecznej i turystycznej w podobszarze rewitalizacji Szwecja
9. Zagospodarowanie działki w Nakielnie na rzecz rozwoju turystyki.
10. Zagospodarowanie terenów należących do Gminy Wałcz wraz z modernizacją świetlicy i placu zabaw w podobszarze rewitalizacji
Dzikowo.
Poniżej została przedstawiona charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w postaci tabelarycznej.
Tabela 26. Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne
NR PROJEKTU

1

NAZWA
WNIOSKODAWCY

CHARAKTERYSYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Gmina Wałcz

Projekt dotyczy podniesienia efektywności energetycznej
budynków będących w zasobie gminnym poprzez
termomodernizację części wspólnych budynków (w tym
mieszkalnych budynków popegeerowskich). Inwestycje w
zakresie termomodernizacji przyczynią się do zmniejszenia
zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu
przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i
w
konsekwencji
spowoduje
ograniczenie
emisji
zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie
zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.
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-

-

poprawa
efektywności
energetycznej
budynków.
zmniejszenie
kosztów
eksploatacji
budynków
będących w
zasobie

ODBIORCY

KOMPLEMENTARNOŚĆ

mieszkańcy
budynków
będących
w zasobie
gminnym

Cel 2: Zmiany obszaru
rewitalizacji
w aspekcie
materialnym służące
realizacji celów
społecznych
i gospodarczych
2.2. Modernizacja i
rozwój infrastruktury
technicznej i
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NR PROJEKTU

NAZWA
WNIOSKODAWCY

CHARAKTERYSYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, możliwa będzie również
wymiana stolarki okiennej oraz ocieplenie dachu (w
zależności od przeprowadzonego audytu energetycznego)
Ograniczenie zużycia paliw spowoduje poprawę sytuacji
ekonomiczną mieszkańców obszaru rewitalizacji z uwagi na
mniejsze koszty ogrzewania budynków.

2

3

Wspólnoty
mieszkaniowe z
obszaru rewitalizacji

Projekt dotyczy podniesienia efektywności energetycznej
budynków
wspólnot
mieszkaniowych
poprzez
termomodernizację części wspólnych tychże budynków.
Inwestycje w zakresie termomodernizacji przyczynią się do
zmniejszenia zapotrzebowania na energię, co w znacznym
stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw
konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie
emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za
powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów
cieplarnianych. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, możliwa będzie
również wymiana stolarki okiennej oraz ocieplenie dachu (w
zależności od przeprowadzonego audytu energetycznego).
Ograniczenie zużycia paliw spowodują oraz zwiększenie
efektywności energetycznej zrewitalizowanych obiektów, a to
z kolei przełoży się na poprawę sytuacji ekonomicznej
mieszkańców obszaru rewitalizacji z uwagi na mniejsze
koszty ogrzewania budynków.

Gmina Wałcz

Projekt zakłada remont chodników i dróg gminnych obszarów
rewitalizacji i w szczególności nakierowany jest na obszary
popegeerowskie tj. miejscowości Karsibór, Nakielno,
Rutwica, Dzikowo oraz Różewo.
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-

-

-

-

-

-

-

ODBIORCY

KOMPLEMENTARNOŚĆ

społecznej obszaru
rewitalizacji

gminnym,
poprawa
estetyki obszaru
rewitalizacji,
zmniejszenie się
liczby
przestarzałych
źródeł/systemów
ogrzewania
budynków,
poprawa
efektywności
energetycznej
budynków
wspólnot
mieszkaniowych
poprawa
estetyki obszaru
rewitalizacji,
zmniejszenie się
liczby
przestarzałych
źródeł/
systemów
ogrzewania
budynków

mieszkańcy
wspólnot
mieszkaniowych obszaru
rewitalizacji

Cel 2: Zmiany obszaru
rewitalizacji
w aspekcie
materialnym służące
realizacji celów
społecznych
i gospodarczych
2.2. Modernizacja i
rozwój infrastruktury
technicznej i
społecznej obszaru
rewitalizacji

poprawa
estetyki obszaru
rewitalizacji,
poprawa
bezpieczeństwa

mieszkańcy
obszaru
rewitalizacji

Cel 2: Zmiany obszaru
rewitalizacji
w aspekcie
materialnym służące
realizacji celów
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NAZWA
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CHARAKTERYSYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

ODDZIAŁYWANIE

ODBIORCY

obszaru
rewitalizacji

-

4

Stowarzyszenie na
rzecz rozwoju wsi
Szwecja

Projekt zakłada niwelację terenu przykościelnego oraz jego
utwardzenie. Przestrzeń zostanie wyposażona w niezbędną
małą architekturę służącą mieszkańcom rewitalizowanego
obszaru: ścieżki, ławki, schody w stronę kościoła,
nasadzenia ozdobnych roślin. Projekt zakłada również
rozbudowę znajdującego się w tym miejscu kąpieliska.
Miejsce to przewidziane jest pełnienia funkcji aktywizujących
i animujących mieszkańców.

5

Projekt zaproponowany w trakcie konsultacji społecznych
mający na celu aktywizację mieszkańców Szwecji na rzecz
podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu –
w szczególności osób starszych – poprzez organizację
imprez, zabawy taneczne

6

W dobie starzejącego się społeczeństwa zachowanie
sprawności osób starszych jest sprawą kluczową. Realizacja
tego projektu polegać będzie na zatrudnieniu animatorów,
którzy pokarzą w jaki sposób osoby starsze mogą we
własnym zakresie zadbać o swoją sprawność ruchową

Gmina Wałcz
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-

-

-

poprawa
estetyki obszaru
rewitalizacji,
rozwój
przestrzeni
publicznej
podobszaru
rewitalizacji
Szwecja

rozwój usług
społecznych,
włączenie
społeczne osób
starszych

aktywizacja
osób starszych,
włączenie
społeczne osób
starszych

mieszkańcy
podobszaru
rewitalizacji
Szwecja,
turyści

osoby starsze
z obszaru
rewitalizacji,
mieszkańcy
obszaru
rewitalizacji

osoby starsze
z obszaru
rewitalizacji

KOMPLEMENTARNOŚĆ

społecznych
i gospodarczych
2.2. Modernizacja i
rozwój infrastruktury
technicznej i
społecznej obszaru
rewitalizacji
Cel 2: Zmiany obszaru
rewitalizacji
w aspekcie
materialnym służące
realizacji celów
społecznych
i gospodarczych
2.2. Modernizacja i
rozwój infrastruktury
technicznej i
społecznej obszaru
rewitalizacji
Cel 1: Ożywienie
społeczne
i gospodarcze obszaru
rewitalizacji
1.2. Włączenie
społeczne grup
wymagających
wsparcia
Cel 1: Ożywienie
społeczne
i gospodarcze obszaru
rewitalizacji
1.2. Włączenie
społeczne grup

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na lata 2017 - 2025

Green K e y

NR PROJEKTU

NAZWA
WNIOSKODAWCY

CHARAKTERYSYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

ODDZIAŁYWANIE

ODBIORCY

KOMPLEMENTARNOŚĆ

wymagających
wsparcia

7

8

Gmina Wałcz projekty oświatowe
realizowane
w ramach Kontraktu
Samorządowego
w latach
2017 – 2020
(RPO Województwa
Zachodniopomorski
ego)

Gospodarstwo
Agroturystyczne „W
pięknej dolinie”

Projekt pozwoli na doskonalenie kompetencji kluczowych
uczniów i uczennic w zakresie języków obcych, nauk
przyrodniczych,
matematyki,
TIK,
kreatywności,
innowacyjności i pracy zespołowej. Projekt ma na celu
realizacje
zajęć
dodatkowych,
zajęć
dydaktycznowyrównawczych, kółek zainteresowań. Wsparciem objęci są
też nauczyciele i nauczycielki - szkolenia, kursy, studia
podyplomowe

Projekt zakłada zaadaptowanie budynku na cele kulturalne,
społeczne mające na celu aktywizację lokalnej społeczności
w Szwecji poprzez przekazywanie tradycji regionu oraz
stworzenie miejsca, w którym będzie mogła odbywać się
realizacja projektów społecznych realizowanych w ramach
rewitalizacji. Przewiduje się również wykorzystanie
potencjału tkwiącego w samej nazwie miejscowości, by
animować i aktywizować uczestników poprzez przybliżanie
kultury szwedzkiej.
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-

-

podniesienie
jakości edukacji
w szkołach
podstawowych
Gminy Wałcz

animacja
lokalna,
rozwój turystyki
na obszarze

uczniowie
Gminy Wałcz,
w tym z
obszaru
rewitalizacji

Cel 1: Ożywienie
społeczne
i gospodarcze obszaru
rewitalizacji
1.3. Walka z niskim
poziomem edukacji,
przestępczością oraz
biedą

mieszkańcy
Szwecji,
turyści

Cel 1: Ożywienie
społeczne
i gospodarcze obszaru
rewitalizacji
1.1. Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
1.2. Włączenie
społeczne grup
wymagających
wsparcia
Cel 2: Zmiany obszaru
rewitalizacji
w aspekcie
materialnym służące
realizacji celów
społecznych
i gospodarczych
2.2. Modernizacja i
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-

9

10

PHU EL-Wind

Projekt zakłada powstanie bazy noclegowej w Nakielnie na
działce nr 38/1 poprzez zagospodarowanie jej czterema
domkami holenderskimi oraz wyposażenie obiektu w kajaki,
rowery wodne, miejsce do grillowania i zabawy. Zakłada
również
powstanie
nowego
miejsca
pracy
na
rewitalizowanym obszarze.

Gmina Wałcz

Projekt ten zakłada rozwój usług społecznych na
podobszarze rewitalizacji Dzikowo poprzez modernizację
świetlicy wiejskiej i terenów należących do mienia Gminy,
których to sposób zagospodarowania z jednej strony nie
spełnia oczekiwań mieszkańców (konsultacje społeczne), a z
drugiej strony nie stanowi odpowiedniej bazy pod realizację
celów społecznych ukierunkowanych na ograniczenie
problemów społecznych podobszaru rewitalizacji – projekt
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-

-

ODBIORCY

rozwój turystyki
na obszarze,
powstanie
nowych miejsc
pracy w
podobszarze
rewitalizacji
Nakielno

bezrobotni,
turyści

integracja
mieszkańców
rozwój usług
społecznych,
poprawa
estetyki
podobszaru
rewitalizacji,

mieszkańcy
podobszaru
rewitalizacji
Dzikowo

KOMPLEMENTARNOŚĆ

rozwój infrastruktury
technicznej i
społecznej obszaru
rewitalizacji
Cel 1: Ożywienie
społeczne
i gospodarcze obszaru
rewitalizacji
1.1. Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
Cel 2: Zmiany obszaru
rewitalizacji
w aspekcie
materialnym służące
realizacji celów
społecznych
i gospodarczych
2.2. Modernizacja i
rozwój infrastruktury
technicznej i
społecznej obszaru
rewitalizacji
Cel 1: Ożywienie
społeczne
i gospodarcze obszaru
rewitalizacji
1.1. Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób zagrożonych
wykluczeniem
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NR PROJEKTU

NAZWA
WNIOSKODAWCY

CHARAKTERYSYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

wstępny. W toku konsultacji społecznych na obszarze tym
wskazano również występowanie problemu z utrzymaniem
porządku w Dzikowie, który poprzez uporządkowanie tej
przestrzeni oraz wspólne dbanie można by w ten sposób
rozwiązać.

Źródło: opracowanie własne
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ODBIORCY

KOMPLEMENTARNOŚĆ

społecznym
1.2. Włączenie
społeczne grup
wymagających
wsparcia
Cel 2: Zmiany obszaru
rewitalizacji
w aspekcie
materialnym służące
realizacji celów
społecznych
2.2. Modernizacja i
rozwój infrastruktury
technicznej i
społecznej obszaru
rewitalizacji
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MECHANIZMY INTEGROWANIA DZIAŁAŃ
REWITALIZACYJNYCH

W niniejszym rozdziale przedstawiono mechanizmy integrowania działań
rewitalizacyjnych. Opisano mechanizmy zapewniania komplementarności między
poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami podmiotów
i funduszy na obszarze rewitalizacji. Przedstawiono również syntetyczny opis działań
zapewniających włączenie mieszkańców, przedsiębiorców oraz innych podmiotów i grup
aktywnych na terenie miasta w proces rewitalizacji.

10.1. MECHANIZMY ZAPEWNIANIA KOMPLEMENTARNOŚCI

Komplementarność

Zachowanie komplementarności projektów rewitalizacyjnych w różnych wymiarach
jest koniecznym wymogiem dla wspierania projektów w ramach RPO ZW. Poszczególne
wymiary zostały przedstawione w grafice poniżej

Przestrzenna
Problemowa
Proceduralnoinstytucjonalna
Źródeł
finansowania
Międzyokresowa

Ryc. 36. Wymiary komplementarności projektów rewitalizacyjnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na
lata 2014 - 2020"

Program Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na lata 2017-2025 jest komplementarny pod
względem przestrzennym, problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym
i źródeł finansowania. Szczegółowy opis komplementarności PR dla poszczególnych
wymiarów został przedstawiony w następnych podrozdziałach.
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10.1.1.

Komplementarność przestrzenna

Komplementarność przestrzenna została zachowana dzięki skupieniu działań na
obszarze rewitalizacji, czyli w miejscu największej koncentracji zbadanych problemów,
a także obszaru istotnego dla rozwoju lokalnego Gminy Wałcz. Wskazano 6 obszarów,
w których koncentracja problemów jest największa. Zostały one wyznaczone jako
6 podobszarów rewitalizacji. Wszystkie projekty społeczne (tzw. miękkie) są skierowane dla
wszystkich mieszkańców poszczególnych podobszarów rewitalizacji, tj. dotyczą 3 712 osób
(29,88 % ogółu mieszkańców Gminy), a projekty infrastrukturalne niezbędne realizacji celów
społecznych zlokalizowane są w całości w obszarze rewitalizacji, który obejmuje 16,51 %
powierzchni Gminy (9 494 ha). Założeniem takiego umiejscowienia projektów
i przedsięwzięć głównych jest osiągnięcie jak największej efektywności podjętej interwencji
w ramach rewitalizacji i ograniczenie zbadanych na obszarze rewitalizacji różnorodnych
problemów.
Macierz komplementarności przestrzennej projektów rewitalizacyjnych przedstawiono
w kolejnej tabeli – „iksem” zaznaczono obszar realizacji poszczególnych projektów
rewitalizacyjnych.
Tabela 27. Komplementarność przestrzenna LPR
Realizacja na podobszarach rewitalizacji
Numer
projektu

podobszar
rewitalizacji
Różewo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

x

podobszar
rewitalizacji
Karsibór

podobszar
rewitalizacji
Dzikowo

podobszar
rewitalizacji
Rutwica

podobszar
rewitalizacji
Nakielno

podobsza
r rewitalizacji
Szwecja

PROJEKTY GŁÓWNE
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

Źródło: opracowanie własne

Powyższa tabela wskazuje na lokalizację i realizację danych projektów
i przedsięwzięć na wybranych podobszarach rewitalizacji. Jak widać projekty główne
o charakterze społecznym są skierowane do wszystkich mieszkańców podobszarów
rewitalizacji, natomiast projekty infrastrukturalne (tzw. twarde) dotykają określonych
przestrzeni poszczególnych podobszarów rewitalizacji, by zapewnić jak najlepsze efekty
realizowanych przedsięwzięć o charakterze społecznym.
Aby zachować jak największą komplementarność LPR nie przewiduje się realizacji
głównych projektów/przedsięwzięć poza wyznaczonym obszarem rewitalizacji.
Opracowując niniejszy dokument dużą uwagę skupiono także na jego efektywność,
by opracowany plan interwencji nie był działaniem punktowym, a obejmował cały dotknięty
kryzysem obszar. Służą temu projekty 5 i 6 zakładające czynny udział wszystkich
mieszkańców rewitalizacji. Projekty 1 – 4 i 7 – 9 natomiast zapewniają skuteczną realizację
wymienionych celu związanego z ożywieniem społecznym i gospodarczym obszaru
rewitalizacji. Projekty mają dodatkowo charakter prospołeczny – zwiększający uczestnictwo
mieszkańców w życiu społecznym, eliminowanie ograniczeń i barier przestrzenno-
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funkcjonalnych, a więc nie tylko nie będą prowadziły do niepożądanych efektów społecznych
takich jak np. wykluczenie, a wręcz przeciwnie – relacje społeczne ulegną znacznej
poprawie.

10.1.3.

Komplementarność problemowa

Komplementarność problemowa projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych również
została zachowana. Program Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na lata 2017-2025 obejmuje
wszystkie sfery rewitalizacji, które zostały poddane analizie i w których zbadano konkretne
problemy. Kluczową sferą w ramach interwencji jest sfera społeczna i to na eliminację
problemów z tej sfery jest ukierunkowana interwencja w ramach rewitalizacji w Gminie
Wałcz. W wyniku analizy problemów w ze sfery społecznej i gospodarczej został
wyznaczony cel szczegółowy 1.
W sferze społecznej interwencja jest skierowana na eliminację wykazanych na
obszarze rewitalizacji negatywnych zjawisk tj.:
1. długotrwałe bezrobocie,
2. niski poziom bezpieczeństwa,
3. niska samowystarczalność ekonomiczna,
4. wykluczenie społeczne (np. osób niepełnosprawnych, osób starszych),
5. problemy osób najmłodszych.
Celem zaplanowanych projektów miękkich jest eliminacja zdiagnozowanych
negatywnych zjawisk, która ma doprowadzić do wyjścia z sytuacji kryzysowej sołectw
podobszarów rewitalizacji.
Cel drugi i trzeci, który dotyczy przemian w aspekcie materialnym jest ściśle
skorelowany z celem pierwszym ponieważ tworzy infrastrukturę i przestrzeń niezbędną do
realizacji działań aktywizujących bądź poprawiającą sytuację materialną społeczności
obszaru rewitalizacji.
W kontekście procesu rewitalizacji w aspekcie komplementarności problemowej jest
zachowano więc konieczność realizacji projektów/przedsięwzięć wzajemnie się
dopełniających sprawiając, że LPR będzie oddziaływał na obszar objęty interwencją we
wszystkich niezbędnych aspektach:
- społecznym,
- gospodarczym,
- przestrzenno-funkcjonalnym,
- technicznym,
- środowiskowym
i nie będzie powodował fragmentacji działań (np. tylko rewitalizacja techniczna).
Skuteczność problemowa została zachowana również poprzez zgodność LPR
z dokumentami strategicznymi i planistycznymi Gminy, w których to w mniejszym bądź
większym stopniu wyartykułowano konieczność podjęcia niezbędnych działań mających na
celu eliminację negatywnych zjawisk z różnych sfer w Gminie, w tym np. potrzebę
opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Zgodność ta została opisana w rozdziale II.
W kolejnej tabeli ukazano bezpośrednie powiązania projektów głównych
i uzupełniających z opisanymi celami i kierunkami rewitalizacji.
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Tabela 28. Komplementarność problemowa LPR

NR PROJEKTU

CELE REWITALIZACJI
Cel 1: Ożywienie społeczne
i gospodarcze obszaru rewitalizacji

1.1.

1.2.

Cel 2: Zmiany obszaru rewitalizacji
w aspekcie materialnym służące realizacji
celów społecznych

1.3.

2.1.

2.2

PROJEKTY GŁÓWNE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

x
x

x

Źródło: opracowanie własne

Główne projekty rewitalizacyjne są również powiązane pomiędzy sobą. Chodzi tutaj
przede wszystkim o projekty, które mogą otrzymać dofinansowanie z funduszu EFRR i EFS.
Są to projekty zintegrowane i zachodzi między nimi korelacja. Są one wspólnie
ukierunkowane na osiągnięcie efektu w postaci ograniczenia problemów społecznych,
gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, a także wykorzystują lokalny potencjał
(środowiskowy i przestrzenno-funkcjonalny). Opis powiązań został zawarty w opisie każdego
z projektów głównych i uzupełniających.

10.1.3.

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna

Komplementarność
proceduralno-instytucjonalna
polega
na
wypracowaniu
odpowiedniego systemu zarządzania i oceny programu rewitalizacji. W ramach realizacji
„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na lata 2017 – 2025” utworzono
system, który zapewnia aktywny udział wszystkich interesariuszy. Głównym podmiotem
odpowiedzialnym za realizacje programu rewitalizacji będzie Gmina Wałcz, która wspólnie
z pozostałymi interesariuszami rewitalizacji będzie prowadziła proces rewitalizacji na danym
obszarze. System zarządzania został opisany szczegółowo w rozdziale XII Opis struktury
zarządzania realizacją programu rewitalizacji.

10.1.4.

Komplementarność źródeł finansowania

Komplementarność źródeł finansowania została zachowana we wszystkich
przedsięwzięciach, co oznacza, że w kontekście polityki spójności 2014-2020 projekty
opierają się na konieczności umiejętnego uzupełniania i łączenia wsparcia ze środków EFRR
i EFS z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania. Projekty zakładają różne źródła
finansowania, w tym: środki własne podmiotów realizujących dane zadania. Wszystkie źródła
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finansowania wzajemnie się uzupełniają celem uzyskania korzystnych efektów rewitalizacji.
Projekty rewitalizacyjne mogą zostać dofinansowane z różnych źródeł, także krajowych,
które wskazano w projektach. Dokładne wskazanie źródeł finansowania i szacunkowa
wielkość została przedstawiona w rozdziale XI Finansowanie programu rewitalizacji
i harmonogram realizacji działań.

10.1.5.

Komplementarność międzyokresowa

Komplementarność międzyokresowa została zachowana dzięki integracji działań
o charakterze rewitalizacyjnym zrealizowanych bądź w trakcie realizacji na terenie Gminy
Wałcz. Dane działania są komplementarne z zaplanowanymi projektami i przedsięwzięciami
ujętymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na lata 2017 - 2025. Program
jest także kontynuacją i uzupełnieniem wcześniejszych projektów o charakterze
rewitalizacyjnym i nie powiela zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć. Poniższa tabela
przedstawia zrealizowane i realizowane projekty o charakterze rewitalizacyjnym na terenie
gminy Wałcz.
Tabela 29. Wykaz projektów zrealizowanych i w trakcie realizacji dofinansowanych
z funduszy unijnych
Tytuł projektu

Źródło dofinansowania

ZREALIZOWANE
Poprawa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej na terenie
gminy Wałcz poprzez remonty boisk sportowych i placów zabaw
Remont boisk sportowych w miejscowości Nakielno i Rudki w
Gminie Wałcz
Remont boiska sportowego w miejscowości Szwecja
Ratujesz bo umiesz - kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
Organizacja Gminnego Święta Plonów we wsi Szwecja
Organizacja Ogólnopolskiego Pleneru Artystycznego we wsi
Szwecja
Utwardzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Różewo
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Wałczu
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PROW Odnowa i rozwój wsi
PROW Odnowa i rozwój wsi
PROW Odnowa i rozwój wsi
PO Kapitał ludzki
PROW Małe projekty
PROW Małe projekty
PROW Małe projekty
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10.2. MECHANIZMY WŁĄCZENIA MIESZKAŃCÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ
INNYCH PODMIOTÓW I GRUP AKTYWNYCH NA TERENIE GMINY
W PROCES REWITALIZACJI
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na lata 2017-2025 tworzony był
przez władze gminy wspólnie z mieszkańcami i innymi grupami interesariuszy np.:
1. przedsiębiorcami – zarówno prowadzącymi działalność jak i zamierzającymi
prowadzić działalność na obszarze rewitalizacji,
2. klubami (np. Klub Sportowy „Wspólni” w Różewie),
3. stowarzyszeniami (np. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi "PrzystańSzwecja").
Uspołecznienie działań związanych z rewitalizacją przewidziane jest na wszystkich
etapach, łącznie z etapem realizacji. Planowana rewitalizacja może bowiem zakończyć się
sukcesem tylko w sytuacji zaangażowania społeczności lokalnej w działania z nią związane.
Prace nad LPR podzielone były na trzy etapy: diagnostyczny, projektowania
i programowania. Na każdym z etapów włączano zainteresowane grupy społeczne
w prowadzone prace. Na etapie diagnostycznym mieszkańcy (w tym dzieci, bezrobotni,
beneficjenci GOPS w Wałczu, seniorzy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji
pozarządowych, spółdzielnie mieszkaniowe, a także sami przedstawiciele Gminy)
przedstawiali swoje oceny dotyczące problemów rozwojowych gminy jej obszarów oraz
obiektów wymagających interwencji. W celu włączenia interesariuszy rewitalizacji
przeprowadzono warsztaty i konsultacje społeczne na różnych etapach tworzenia programu
rewitalizacji.
W ramach opracowywania diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru
zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wałcz w dniu 30.03.2017 r.
odbyło się spotkanie publiczne oraz warsztaty rewitalizacyjne. Spotkanie miało miejsce
w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Wałcz. Zadaniem przybyłych na spotkanie była m.in. próba
określenia najbardziej zdegradowanych terenów Gminy, które można poddać rewitalizacji.
Zebrane dane wykorzystano do pogłębionej diagnozy obszarów zdegradowanych.
Podczas części warsztatowej zebrane osoby pracowały w grupach. Ich zadaniem
było wskazanie obszarów, gdzie kumulują się negatywne zjawiska sfery społecznej,
gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej. Oprócz wskazania
konkretnych problemów i możliwości ich rozwiązania, należało zaznaczyć obszary na
poglądowej mapie. Wyniki przeprowadzonych analiz pozwoliły wstępnie określić jakie
obszary wymagają najpilniejszej interwencji wg mieszkańców Gminy – najczęściej
wskazywali objęte wsparciem rewitalizacyjnym obszary. Dodatkowo przeprowadzona została
wśród uczestników warsztatów „Ankieta na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji i opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wałcz”.
Kwestionariusz ten był dodatkowo dostępny od 15 marca 2017 r. do maja 2017:
- w Urzędzie Gminy (w pokojach pracowników mających największy kontakt
z mieszkańcami),
- na stronie internetowej Gminy i BIP.
Łącznie zebrano 16 ankiet. Potwierdziły one niestety brak zainteresowania
mieszkańców sprawami całej Gminy oraz brak współpracy.
W późniejszym etapie prac nad „Diagnozą…” sołtysom została przekazana także
„Ankieta na potrzeby pogłębionej diagnozy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
i opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na lata 2017 – 2025”,
w której to poproszono ich, jako lokalnych liderów, o:
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1. wskazanie najważniejszych problemów społecznych występujących na terenie
sołectwa,
2. określenie powodu występowania niniejszego problemu oraz sposób ich
ograniczenia
3. charakterystykę mieszkańców sołectwa (czym się zajmują, czy wykazują
aktywność społeczną – poprzez np. organizacje pozarządowe, organizowanie
imprez o charakterze integracyjnym),
4. czy w sołectwie występuje otwarta przestrzeń publiczna, z której korzystają
mieszkańcy i jaki jest jej stan,
5. czy w sołectwie jest świetlica wiejska oraz jaki jest jej stan techniczny,
6. wskazanie głównej atrakcji sołectwa,
7. infrastrukturę towarzyszącą (np. obiekt handlowo-usługowy),
8. wskazanie dwóch najważniejszych działań rewitalizacyjnych, które
w pierwszej kolejności powinny być zrealizowane na terenie sołectwa.
Zebrane dane również użyto w pogłębionej diagnozie obszarów zdegradowanych
i rewitalizacji.
Po opracowaniu projektu diagnozy przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące
projektu „Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru
rewitalizacji na terenie Gminy Wałcz”. Konsultacje odbyły się w dniach od 9 do 25 czerwca
2017 r. i przeprowadzono je w następujących formach:
 Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostały omówione
propozycje wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
Gminy Wałcz, a także była możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji. Spotkanie
odbyło się w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 13:00 w Sali Sesyjnej w Urzędzie
Gminy Wałcz,
 Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w dniach od 9 do 25 czerwca 2017 r. Uwagi można było
składać w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, natomiast
uwagi w postaci elektronicznej na adres: m.radzik@gminawalcz.
W czasie spotkania uczestniczyło 12 osób. Nie mieli oni zastrzeżeń co do
wyznaczonych obszarów, a także już na tym etapie wskazywali propozycje przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, które powinny zostać podjęte w celu eliminacji negatywnych zjawisk. Ich
opinie wykorzystano w części projektowej dokumentu.

124

Green K e y

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na lata 2017 - 2025

Ryc. 37. Plakat informacyjny użyty w czasie trwania konsultacji społecznych
„Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru
rewitalizacji na terenie Gminy Wałcz”
Źródło: opracowanie własne

Kolejnym etapem, w którym dano szansę interesariuszom rewitalizacji na czynny
udział i wpływ na kształt procesu rewitalizacji były spotkania we wszystkich podobszarach
rewitalizacji. Spotkania odbyły się 25 i 26 lipca 2017 r. odpowiednio:
- 25 lipca – w Karsiborze w świetlicy o godz. 14:00, w Nakielnie w świetlicy
o godz. 15:30, w Rutwicy w świetlicy o godzinie 17:00 oraz w Dzikowie
w świetlicy o godz. 18:00,
- 26 lipca – w Szwecji w remizie OSP o godzinie 14:00 oraz Różewie w
świetlicy od o godz. 15:30
Mieszkańcy, a także inni interesariusze rewitalizacji (przedsiębiorcy, przedstawiciele
organizacji pozarządowych, spółdzielnie mieszkaniowe, a także sami przedstawiciele Gminy)
w trakcie spotkania przedstawili własne pomysły projektów rewitalizacyjnych, które
uwzględniono.
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Ryc. 38. Plakat zapraszający interesariuszy rewitalizacji do czynnego udziału w etapie
projektowym opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na lata
2017 – 2025
Źródło: opracowanie własne

Kolejnym etapem było opracowanie programu rewitalizacji i przeprowadzenie kolejno
konsultacji społecznych projektu dokumentu.
Konsultacje społeczne w sprawie projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Wałcz na lata 2017 – 2025” odbyły się w terminie od 2 do 17 sierpnia 2017 r.
w formie:

Zbierania uwagi, wniosków i opinii oraz propozycji projektów rewitalizacyjnych, które
można było dostarczyć w formie pisemnej bezpośrednio lub drogą korespondencyjną
do Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz albo za pomocą środków
komunikacji elektronicznej na adres: p.maksymowicz@gminawalcz.pl,

Spotkania z mieszkańcami Gminy Wałcz, które odbyło się dnia 17 sierpnia 2017 r.
o godzinie 13:00 w Sali Sesyjnej w Urzędzie Gminy Wałcz. Podczas spotkania było
możliwe składanie ustnych i pisemnych wniosków, opinii i uwag co do kształtu
dokumentu, a także była możliwość składania propozycji projektów rewitalizacyjnych.
Na spotkaniu otwartym zostały przedstawione szczegółowo założenia projektu LPR,
które potwierdziły zasadność określonej wizji, celów rewitalizacji, a także przedsięwzięć
i projektów rewitalizacyjnych. Interesariusze mieli możliwość zgłoszenia swoich pomysłów
i uwag co do przedstawionego projektu programu rewitalizacji. W trakcie spotkania nie
wpłynęły żadne wnioski i uwag co do programu rewitalizacji.

126

Green K e y

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na lata 2017 - 2025

Ryc. 39. Ulotka zapraszająca interesariuszy rewitalizacji do czynnego udziału
konsultacjach społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wałcz
na lata 2017 – 2025
Źródło: opracowanie własne

W Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na lata 2017 - 2025
zaplanowano także udział interesariuszy na dalszych etapach procesu rewitalizacji,
a mianowicie wdrażania, monitoringu i oceny LPR. Ma on bowiem otwarty charakter|
i w trakcie jego realizacji kluczową rolę będą odgrywać mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy,
organizację pozarządowe i pozostali interesariusze zainteresowani aktywnym uczestnictwem
we wdrażaniu programu. Włączenie interesariuszy w proces monitoringu i oceny programu
będzie polegał na możliwości zgłaszania uwag dotyczących realizacji dodatkowych
projektów i przedsięwzięć możliwych do wpisania w program rewitalizacji, a także
pozostałych zapisów programu. Uwagi będą zbierane przez członków Horyzontalnego
Zespołu Zadaniowego ds. „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na lata 20172025”. Nabór uwag jest ciągły i będą one rozpatrywane podczas przeprowadzonej
obowiązkowo co 2 lata oceny aktualności i realizacji programu rewitalizacji. Dana ocena
będzie sporządzana w formie raportu, który będzie podany do publicznej wiadomości za
pośrednictwem BIP.
Lokalny Program Rewitalizacji może zostać zaktualizowany w zależności od potrzeb
interesariuszy rewitalizacji i zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Wałcz.
Horyzontalny Zespół Zadaniowy ds. „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na
lata 2017-2025” będzie również odpowiedzialny za współpracę ze wszystkimi
interesariuszami rewitalizacji. Daje to możliwość organizacji dodatkowych spotkań
informacyjno-edukacyjnych dotyczących prowadzonego procesu rewitalizacji, a także
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zachęcających mieszkańców, przedsiębiorców i pozostałych interesariuszy do aktywnego
włączenia się w rewitalizację Gminy Wałcz np. poprzez realizację swoich pomysłów
(projektów lub przedsięwzięć) na rzecz rozwoju obszaru rewitalizacji.
Dodatkowo interesariusze będą włączeni w proces wdrażania programu rewitalizacji
poprzez prowadzoną aktywnie promocje działań rewitalizacyjnych i będą zachęcani do
aktywnego uczestnictwa w realizacji poszczególnych projektów. Za promocje zaplanowanych
w programie przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych odpowiedzialny będzie Zespół
ds. rewitalizacji. W tym celu zostaną wykorzystane dostępne środki przekazu tj. prasa
lokalna, Internet, media społecznościowe; tak aby dotrzeć do jak największej liczby osób.
W ramach działań informacyjnych będą również wykorzystane ogłoszenia, plakaty, ulotki,
a także spotkania organizowane w ramach promocji działań rewitalizacyjnych.
Warto również w tym miejscu wspomnieć, iż w procesie wdrażania i informowania
interesariuszy rewitalizacji zastosowano wielokanałową ścieżkę komunikacji. Przebieg
konsultacji społecznych, daty i miejsca spotkań dystrybułowane były poprzez:
- sołtysów – poprzez plakaty zamieszczane na słupach, przystankach i sklepach,
- prasę – w magazynie „Super Pojezierze” – największym wydawnictwie w powiecie
wałeckim,
- księży – na ogłoszeniach parafialnych,
- Centrum Powiadamiana – esemesowy serwis skierowany dla mieszkańców Gminy
i informujący o ważnych wydarzeniach w Gminie.
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XI.

FINANSOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
I HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ

Niniejszy rozdział przedstawia harmonogram i szacunkowe ramy finansowe głównych
projektów rewitalizacyjnych wraz ze wskazaniem wielkości potencjalnego dofinansowania
z różnych źródeł. Termin realizacji danego projektu został podany w przybliżeniu i wielkość
dofinansowania dotyczy całego okresu trwania projektu. Możliwe źródła finansowania
projektów rewitalizacyjnych zostały przedstawione w poniższej tabeli wraz ze wskazaniem
szacowanej, maksymalnej wielkości dofinansowania.
Szacowana wartość wszystkich głównych projektów rewitalizacyjnych wynosi 4,3 mln
złotych. Na większość projektów zakładana jest możliwość pozyskania dofinansowania na
ich realizację ze środków RPO WZ, które przy maksymalnej wielkości dofinansowania
w wysokości 85 % może wynieść 2,125 mln złotych. Natomiast środki własne podmiotów
realizujących dane projekty czyli, gminy Wałcz i podmiotów prywatnych stanowią ich wkład
własny, którego minimalna wartość przy dofinansowaniu z RPO WZ powinna wynieść
średnio 15 %.
Tabela 30. Projekty główne – szacunkowe ramy finansowe
Termin
realizacji
projektu

Nr
Projektu

Podmiot/y realizujący

Szacowana
wartość
projektu (zł)

Źródło finansowania


2018 - 2019

1

Gmina Wałcz

300 000,00





2018 - 2020

2

Gmina Wałcz

300 000,00





2018 - 2019

3

Gmina Wałcz

200 000,00





2020 - 2022

2017 - 2023

4

Gmina Wałcz

5

GOPS w Wałczu, Gmina
Wałcz, organizacje
pozarządowe

500 000,00




500 000,00




2020 - 2023

6

Gmina Wałcz

200 000,00
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RPO WZ
(do 85,00 %),
środki własne
Gminy Wałcz,
ewentualnie PROW
na lata 2014 - 2020
RPO WZ
(do 85,00 %),
środki własne
Gminy Wałcz
ewentualnie PROW
na lata 2014 - 2020
RPO WZ
(do 85,00 %),
środki własne
Gminy Wałcz,
ewentualnie PROW
na lata 2014 - 2020
RPO WZ
(do 85,00 %),
środki własne
Gminy Wałcz
RPO WZ
(do 85,00 %)
środki własne
Gminy Wałcz
RPO WZ
(do 85,00 %)
środki własne
Gminy Wałcz
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Termin
realizacji
projektu
2018 - 2019

Nr
Projektu

Podmiot/y realizujący

7

PHU
„ELEKTROINSTALATOR”,
ul. Tartaczna 6

Szacowana
wartość
projektu (zł)

Green K e y

Źródło finansowania


500 000,00




2019 - 2020

8

Gmina Wałcz

300 000,00





2018 - 2019

9

Gmina Wałcz, partnerstwo
publiczno-prywatne

1 500 000,00




RPO WZ
(do 85,00 %)
środki własne
Gminy Wałcz
RPO WZ
(do 85,00 %)
środki własne
Gminy Wałcz,
ewentualnie PROW
na lata 2014 - 2020
Bank Gospodarstwo
Krajowego (do
35,00 %),
środki własne
Gminy Wałcz
partnerstwo
publiczno-prywatne

Źródło: opracowanie własne

XII.

OPIS STRUKTURY ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ PROGRAMU
REWITALIZACJI

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na lata 2017-2025 wymaga
odpowiedniego systemu wdrażania i zarządzania ze względu na swoją złożoność. Konieczne
jest odpowiednie przygotowanie informacyjne i aktywna partycypacja wszystkich
interesariuszy rewitalizacji. LPR jest ważnym narzędziem do uzyskania zrównoważonego
rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy. Jednak, żeby jego realizacja przyniosła
oczekiwane efekty, potrzebne jest sukcesywne wdrażanie wyznaczonych przedsięwzięć
i stały monitoring ich realizacji. Właściwa realizacja LPR wymaga współpracy wielu instytucji
publicznych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Gminy. Pełna lista interesariuszy
rewitalizacji, którzy będą brali czynny udział w procesie rewitalizacji to:
- mieszkańcy (zarówno mieszkańcy obszaru rewitalizacji jak i mieszkańcy
- Gminy),
- sołtysi jako lokalni liderzy i most łączący mieszkańców z przedstawicielami
Gminy,
- radni,
- przedstawiciele jednostek samorządowych,
- przedsiębiorcy (podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność
gospodarczą),
- organizacje pozarządowe,
- stowarzyszenia,
- wspólnoty mieszkaniowe,
- władze Gminy.
Za realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji odpowiedzialny będzie Horyzontalny
Zespół Zadaniowy ds. „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na lata 20172025”, który zostanie powołany przez wójta Gminy Wałcz na drodze odpowiedniego
zarządzenia – po Uchwale w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata
2017 – 2025 i zaakceptowaniu go przez wszystkie jednostki opiniujące.
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Zespół będzie odpowiedzialny za:
 koordynację wdrażania LPR,
 aktualizacje założeń Programu (zmiany granic obszarów zdegradowanych
i rewitalizacji, weryfikacji efektywności prowadzonych przedsięwzięć),
 aktualizacje danych dotyczących sytuacji kryzysowej w Gminie,
 monitoring i ocenę wdrażania założeń LPR za pomocą sprawozdania oraz
formularza efektów monitorowania programów rewitalizacji (według wytycznych
określonych w dokumencie „Zasad realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego 2014 - 2020”,
 współpracę i zaangażowanie pozostałych interesariuszy, a przede wszystkim
mieszkańców w proces rewitalizacji w Gminie Wałcz,
 opracowywanie raportów z realizacji LPR i przedstawienie ich opinii publicznej,
 promocję projektów rewitalizacyjnych (działania marketingowe mające na celu
pozyskanie inwestorów, włączenie w proces rewitalizacji społeczności lokalnej).
Zespół będzie funkcjonować w strukturze Urzędu Gminy Wałcz. Za obsługę
administracyjną Zespołu będzie odpowiedzialny referat ochrony środowiska, rolnictwa,
planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej. W skład Zespołu wejdą pracownicy
Urzędu Gminy Wałcz z referatu ochrony środowiska, rolnictwa, planowania przestrzennego
i gospodarki komunalnej, przedstawiciele władz Gminy Wałcz i GOPS w Wałczu. Do zespołu
zostaną także lokalni liderzy podobszarów rewitalizacji – sołtysi, a także radni. Zespół będzie
realizował zadania związane z wdrażaniem, monitoringiem i oceną Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na lata 2017-2025 w ramach swoich dotychczasowych
obowiązków służbowych, dlatego nie określa się kosztów zarządzania LPR.
Zespół będzie również odpowiedzialny za aktywną partycypację społeczną
w sprawach dotyczących aktualizacji programu, czy promowania poszczególnych projektów.
Celem dialogu społecznego jest poznanie aktualnych potrzeb lokalnej społeczności, aby
możliwie w najbardziej efektywny sposób realizować LPR. Formami dialogu społecznego
będą organizowane przez Zespół: spotkania otwarte, debaty z udziałem interesariuszy
rewitalizacji, a przede wszystkim mieszkańców obszaru rewitalizacji.
W trakcie realizacji LPR będzie możliwość zgłaszania uwag co do realizacji założeń
programu, a także zgłaszania własnych projektów i pomysłów na rewitalizację. Dokument ma
charakter otwarty i interesariusze rewitalizacji będą mogli zgłaszać swoje projekty, czy
pomysły dotyczące zmian możliwych do ujęcia w dokumencie bezpośrednio u członków
Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego ds. „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Wałcz na lata 2017-2025”. Uwagi będą mogły być zgłaszane również do:
 pracowników Urzędu Gminy Wałcz bezpośrednio zaangażowanych w proces
rewitalizacji,
 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zgłaszanie potrzeb
i propozycji, w szczególności przez osoby będące podopiecznymi GOPS,
 za
pośrednictwem
Radnych
Gminy,
którzy
są
bezpośrednimi
przedstawicielami mieszkańców.
Lokalny Program Rewitalizacji ma charakter otwarty i interesariusze rewitalizacji będą
mogli aktywnie uczestniczyć w trakcie wdrażania, monitoringu i oceny procesu rewitalizacji.
W każdej chwili będą oni mogli zgłosić swoje uwagi, pomysły, a także projekty, które wpisują
się w proces rewitalizacji Gminy Wałcz.
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W tym miejscu warto wspomnieć, iż konsekwencją tworzenia niniejszego Programu
na podstawie ustawy o samorządzie gminnym jest konieczność jego aktualizacji, gdyż
maksymalnie w swym obecnym kształcie obowiązywać może do 31.12.2023 r. Po tym
terminie Gmina, jeśli chciałaby kontynuować proces rewitalizacji, będzie musiała czynić to na
podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji. Niezbędne będzie ponowne przeprowadzenie
analizy wewnątrzgminnej badającej wszystkie sfery funkcjonalnej w Gminie, do udziału przy
aktualizacji zostaną ponownie uruchomieni wszyscy interesariusze rewitalizacji. Na etapie
diagnozy i programowania uruchomiony zostanie mechanizm konsultacji społecznych.
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XIII. SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY PROGRAMU
REWITALIZACJI
Odpowiedni system monitorowania i oceny LPR to niezbędne narzędzie kontroli
efektywności realizacji programu. Cele rewitalizacji, stopień ich realizacji oraz skuteczność
wdrażanych projektów i przedsięwzięć musi być weryfikowana przez odpowiedni podmiot.
Jednostką odpowiedzialną za monitoring i ocenę LPR będzie wspomniany wcześniej
Horyzontalny Zespół Zadaniowy ds. „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na
lata 2017-2025”
Odpowiedzialny on będzie za systematyczną ocenę stopnia realizacji projektów
i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wprowadzenie ewentualnych zmian w programie oraz
kontrolowanie dyspozycji środków finansowych. Zespół będzie zobowiązany do składania
raportów z wdrażania LPR wójtowi Gminy, a także sporządzania prognozy realizacji
programu w następnych latach wraz z propozycją ewentualnych zmian do wprowadzenia raz na 2 lata począwszy od roku 2018. Raport powinien zawierać karty oceny
poszczególnych projektów i opis porównania rzeczywistego procesu wdrażania
poszczególnych projektów z założonym dla nich w LPR harmonogramie.
Raport powinien zawierać informacje dotyczące:
 przebiegu procesu wdrażania działań rewitalizacyjnych poprzez poszczególne
projekty główne, opisane za pomocą wybranych wskaźników produktu
i rezultatu przypisanych do konkretnych projektów ujętych w karcie oceny
realizacji danego projektu. Karty zostaną sporządzone przez podmiot/y
realizujące dany projekt i przekazane Zespołowi,
 przebieg wdrażania sposób monitorowania i oceny pozostałych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych zostanie określony za pomocą odpowiednich wartości
wskaźników produktu i rezultatu w trakcie składania wniosku
o dofinansowanie z danego wybranego źródła. Na etapie tworzenia
dokumentu LPR nie wskazano konkretnych wskaźników i ich wartości.
Przedsięwzięcia również będą monitorowane za pomocą karty oceny projektu.
 sposób zmierzenia efektów prowadzonych działań rewitalizacyjnych opartych
o monitorowanie wybranych wskaźników rozwoju na etapie sporządzenia
diagnozy, Wskaźniki monitorowania procesu i planowane wartości do
osiągnięcia w 2025 r. zostały przedstawione w dalszej części rozdziału
w formie tabelarycznej.
Prognoza realizacji programu będąca integralną częścią raportu powinna natomiast
zawierać:
 przewidywane zagrożenia dla realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
 wskazanie potrzebnych zmian lub kontynuacji podstawowych założeń LPR.
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Tabela 31. Karta oceny projektu/przedsięwzięcia
Nazwa projektu/przedsięwzięcia

Podmiot/y realizujące

Planowany termin realizacji

Rzeczywisty termin realizacji

Wskaźniki produktu

Wskaźniki
Wartość założona

Wartość osiągnięta

Wskaźniki rezultatu

Wartość założona

Wartość osiągnięta

Opis realizacji projektu i informacje dodatkowe

Sporządził

Data

Zatwierdził

Data

Źródło: opracowanie własne.

Następna tabela przedstawia wskaźniki monitorowania efektów realizacji programu
rewitalizacji, które umożliwią ocenę jego skuteczności. Każda jednostka zostanie poddana
analizie za pomocą wskaźnika użytego do delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji Gminy Wałcz w sferze społecznej, który najlepiej obrazuje proces wyjścia
z sytuacji kryzysowej obszaru rewitalizacji. Przedstawiony został stan docelowy danych
wskaźników planowy do osiągnięcia w 2025 r., czyli na koniec obowiązywania LPR. Dane
niezbędne do obliczenia zmian wartości danych wskaźników będą pozyskane od tych
samych instytucji od których były pozyskiwane na etapie wyznaczania obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, czyli od:
- Urzędu Gminy Wałcz,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu,
- Komendy Powiatowej w Wałczu,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu,
- Dyrektorów placówek oświatowych z obszaru Gminy Wałcz.
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Tabela 32. Wskaźniki monitorowania efektów realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Walcz na lata 2017-2025
Wartość bazowa (stan na 31.12.2016)
Odniesienie do celów
Programu
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Uporządkowanie
przestrzeni
popegeerowskich
obszaru rewitalizacji
Modernizacja i rozwój
infrastruktury
technicznej i
społecznej obszaru
rewitalizacji
Włączenie społeczne
grup wymagających
wsparcia
Aktywizacja społecznozawodowa osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym,
Włączenie społeczne
grup wymagających
wsparcia,
Walka z niskim
poziomem edukacji,
przestępczością oraz
biedą,
Walka z niskim
poziomem edukacji,
przestępczością oraz
biedą
Walka z niskim
poziomem edukacji,
przestępczością oraz
biedą
Walka z niskim
poziomem edukacji,
przestępczością oraz
biedą
Aktywizacja społecznozawodowa osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym,
Walka z niskim
poziomem edukacji,
przestępczością oraz
biedą
Walka z niskim
poziomem edukacji,
przestępczością oraz

Wartość docelowa w 2025

Wskaźnik
Dzikowo

Karsibór

Nakielno

Różewo

Rutwica

Szwecja

Dzikowo

Karsibór

Nakielno

Różewo

Rutwica

Szwecja

Liczba ludności

371

883

326

867

378

887

nie mniej niż
stan na
31.12.2016

nie mniej niż
stan na
31.12.2016

nie mniej niż
stan na
31.12.2016

nie mniej niż
stan na
31.12.2016

nie mniej niż
stan na
31.12.2016

nie mniej niż
stan na
31.12.2016

Liczba bezrobotnych
pozostających bez
pracy 12 miesięcy i
dłużej

17

38

17

29

14

0

14

38

14

23

11

utrzymanie
obecnego
poziomu

Liczba dzieci i
młodzieży
nieotrzymujących
promocji do następnej
klasy w szkołach
podstawowych i
gimnazjum

2

1

0

3

0

4

0

0

0

0

0

0

5

utrzymanie się
obecnego
poziomu lub
spadek

5

utrzymanie się
obecnego
poziomu lub
spadek

0

0

0

utrzymanie się
obecnego
poziomu lub
spadek

nie więcej niż
średnia dla
Gminy

Liczba przestępstw

6

10

10

10

8

6

3

utrzymanie się
obecnego
poziomu lub
spadek

Liczba przestępstw
przeciwko rodzinie i
opiece

0

1

1

3

2

1

0

0

0

60

utrzymanie się
obecnego
poziomu lub
spadek

nie więcej niż
średnia dla
Gminy

nie więcej niż
średnia dla
Gminy

Liczba osób
korzystających ze
świadczeń pomocy
społecznej

82

88

16

86

19

30

57

62

utrzymanie się
obecnego
poziomu lub
spadek

Wielkość (w zł)
zasiłków pomocy
rodzinie na 100 osób w

10808,63

3458,66

5650,61

7893,89

5395,5

5963,92

nie więcej niż
średnia dla
Gminy

utrzymanie się
poziomu lub
spadek

nie więcej niż
średnia dla
Gminy
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biedą,
Modernizacja i rozwój
infrastruktury
technicznej i
społecznej obszaru
rewitalizacji
Włączenie społeczne
grup wymagających
wsparcia
Walka z niskim
poziomem edukacji,
przestępczością oraz
biedą
Modernizacja i rozwój
infrastruktury
technicznej i
społecznej obszaru
rewitalizacji
Aktywizacja społecznozawodowa osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
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danej jednostce
analitycznej

Liczba osób
niepełnosprawnych
korzystających z
pomocy GOPS

13

14

4

18

5

10

12

13

3

16

4

utrzymanie się
obecnego
poziomu lub
spadek

Liczba osób, którym
przyznano zasiłek
celowy na zakup opału

5

14

6

15

10

2

2

7

3

8

5

1

Wielkość (w zł)
zaległości
czynszowych w
lokalach komunalnych i
socjalnych na 100
osób

-*

75,41

101,75

243,9

4068,24

1434,95

-*

utrzymanie się
poziomu lub
spadek

utrzymanie się
poziomu lub
spadek

utrzymanie się
poziomu lub
spadek

nie więcej niż
średnia dla
Gminy

nie więcej niż
średnia dla
Gminy

zmniejszenie
odsetka osób
w wieku
poprodukcyjnym

zmniejszenie
odsetka osób
w wieku
poprodukcyjnym

zmniejszenie
odsetka osób
w wieku
poprodukcyjnym

zmniejszenie
odsetka osób
w wieku
poprodukcyjnym

utrzymanie się
poziomu lub
zmniejszenie
odsetka osób
w wieku
poprodukcyjnym

utrzymanie się
poziomu lub
spadek

spadek o 10%

utrzymanie się
poziomu lub
spadek

utrzymanie się
poziomu lub
spadek

spadek o 5%

Włączenie społeczne
grup wymagających
wsparcia

Udział (%) osób
w wieku
poprodukcyjnym w
ogólnej liczbie
mieszkańców w
jednostce analitycznej

57

189

69

177

74

161

utrzymanie się
poziomu lub
zmniejszenie
odsetka osób
w wieku
poprodukcyjnym

Uporządkowanie
przestrzeni
popegeerowskich
obszaru rewitalizacji,
Modernizacja
infrastruktury
technicznej
i społecznej obszaru
rewitalizacji kich
obszaru rewitalizacji,
Modernizacja i rozwój
infrastruktury
technicznej i
społecznej obszaru
rewitalizacji

Udział (%)
źródeł/systemów
ogrzewania budynków
o wieku powyżej 15 lat
w danej jednostce
analitycznej

25,23

6,9

31,48

1,67

9,33

17,96

spadek o 10%

Źródło: opracowanie własne
* wyłączone z analizy
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XIV. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO
Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 ze zm.) organ opracowujący
projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami odstąpić od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja
postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko,
a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy.
W związku z powyższym wykonawca projektu, z upoważnienia Wójta Gminy Wałcz
wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz
Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie
o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dla projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wałcz na lata 2017-2025.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, pismem z dnia 19 lipca
2017 r., mając na względzie charakter i zakres przedsięwzięć rewitalizacyjnych stwierdził, że
dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wałcz na lata 2017-2025” istnieje możliwość
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorski
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie uzgodnili możliwość odstąpienia
od strategicznej oceny oddziaływania projektu na środowisko. Zachodniopomorski
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydał pozytywne uzgodnienie
opinią nr NZNS.7040.1.51.2017 z dnia 19 lipca 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Szczecinie, uzgodnieniem nr WOPN-OS.410.192.2017.MP z dnia 19 lipca
2017 r. także pozytywnie odniósł się do możliwości odstąpienia od strategicznej oceny.
Wójt Gminy Wałcz obwieszczeniem odstąpił wobec powyższych uzgodnień od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Lokalny
Program Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na lata 2017 – 2025”.
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