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1. Wprowadzenie – cel, założenia i zakres opracowania 

1.1. Definicje 

Powołując się na Wytyczne z 2 sierpnie 2016 roku w zakresie rewitalizacji 

w programach operacyjnych 2014-2020 rewitalizacja stanowi kompleksowy proces, 

którego celem jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych 

poprzez działania całościowe integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, 

przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób 

zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Przez działania 

całościowe rozumie się wzajemnie powiązane przedsięwzięcia, które obejmują kwestie 

społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub 

środowiskowe. Poprzez prowadzone działania zakłada się optymalne wykorzystanie 

specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmocnienie jego lokalnych 

potencjałów. Proces ten stanowi wieloletni okres, prowadzony przez interesariuszy 

wraz we współpracy ze społecznością lokalną.  

Zgodnie z Wytycznymi podczas opracowania Lokalnego programu Rewitalizacji dla 

Gminy Odrzywół do roku 2026 uwzględniono zasadę koncentracji, zgodnie, z którą 

obszar rewitalizacji nie przekracza 20% powierzchni gminy i zamieszkany jest przez 

mniej niż 30% populacji Gminy ogółem. 

Ponadto uwzględnione zostały zapisy Instrukcji dotyczącej przygotowania projektów 

rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz preferencji dla projektów mających na celu 

przywrócenia ładu przestrzennego zgodnie, z którą  

Interesariusze to osoby, instytucje lub ich grupy, które są w strefie bezpośredniego lub 

pośredniego oddziaływania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Odrzywół oraz 

podmioty, które mogą uczestniczyć w realizacji Programu i wpływać, pozytywnie lub 
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negatywnie, na jego rezultaty. Interesariuszami Lokalnego Programu Rewitalizacji mogą 

być, zatem lokalne społeczności i poszczególne osoby oraz ich formalni i nieformalni 

przedstawiciele, władze samorządowe i krajowe, politycy, przywódcy religijni, 

organizacje społeczeństwa obywatelskiego, grupy specjalnych interesów, społeczności 

akademickie oraz przedstawiciele biznesu1.  

Obszar zdegradowany stanowi obszar, na którym zidentyfikowany został stan 

kryzysowy (tj. stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych). 

Może być on podzielony na podobszary, w tym podobszary, które nie posiadają 

wspólnych granic (warunek – występowanie sytuacji kryzysowej na każdym 

podobszarze). 

Obszar rewitalizacji jest to całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym 

zamierza się prowadzić rewitalizację. Cechuje go koncentracja negatywnych zjawisk 

oraz znaczenie dla rozwoju lokalnego. 

Lokalny Program Rewitalizacji natomiast został zdefiniowany jako inicjowany, 

opracowany i uchwalony przez radę gminy, wieloletni program działań w takich sferach 

jak: społeczna, ekonomiczna, przestrzenna, infrastrukturalna, środowiskowa, kulturowa. 

Celem niniejszego programu jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu 

kryzysu oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Stanowi on 

narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności 

w ramach rewitalizacji. 

Projekt rewitalizacyjny to zaplanowany oraz ukierunkowany plan na osiągnięcie celów 

programu rewitalizacji.  

                                                        

1 International Finance Corporation (2007). Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for Companies Doing Business in 
Emerging Markets, World Bank Group.   
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Należy zaznaczyć, że głównym źródłem sfinansowania projektów rewitalizacyjnych 

z funduszy europejskich są środki RPO2 (EFS3 i EFFR4). Komplementarnym źródłem ich 

współfinansowania są także środki KPO5 (EFS, EFRR, FS6) oraz EFRROW7. Źródłem 

finansowania projektów rewitalizacyjnych mogą być również środki budżetu państwa 

oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także pozostałe np. prywatne8. 

1.2. Tworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji 

W celu stworzenia kompleksowego programu rewitalizacji, w niniejszym dokumencie 

szczególna uwag została zwrócona na dokładną diagnozę, opis wizji stanu obszaru po 

przeprowadzeniu rewitalizacji, cele rewitalizacji ora opis przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych.  

                                                        

2 Regionalny program Operacyjny 
3 Europejski Fundusz Społeczny 
4 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
5 Krajowy Program Operacyjny 
6 Fundusz Spójności 
7 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  
8 Wszystkie poniższe definicje w niniejszym podrozdziale pochodzą z dokumentu pn. Wytyczne w zakresie 
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 
Warszawa, 2 sierpnia 2016 r., s. 5-8. 
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Rysunek 1 Etapy tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Źródło: Opracowanie własne  

  

Monitorowanie

system monitorowania u oceny lokalnego programu rewitlizacji

Zarządzanie

opis struktury zarządzania realizacją lokalnego programu rewitalizacji

Ramy finansowe
szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wrz z szacunkowym wskazaniem 

środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych

Mechanizmy

mechanizmy integrowania działań 

Planowane przedsięwzięcia
opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, 

środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub techniccznym

Cele
cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służące eliminacji lub ograniczeniu 

negatywnych zjawisk

Wizja

wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji

Powiązania

opis powiązań lokalnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy

Diagnoza

pełna diagnoza problemów w skali  gminy i uszczegółowiona dla obszaru rewitalizacji
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2. Zgodność z dokumentami strategicznymi i planistycznymi na 

poziomie regionalnym i lokalnym 

Szczegółowy opis powiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Odrzywół do 

roku 2026 z dokumentami strategicznymi na poziomie lokalnym i ponadlokalnym 

zawiera poniższa tabela. 

Tabela 1 Powiązania LPR Gminy Odrzywół do roku 2026 z dokumentami strategicznymi 
na szczeblu, regionalnym i lokalnym. 

Dokument 

porównywany 

Zgodność celów i założeń z LPR  

Poziom regionalny 

Dokument 

regionalny 

Cele dokumentu regionalnego Cele LPR 

Strategia Rozwoju 

Województwa 

Mazowieckiego do 

2030 roku 

„Innowacyjne 

Mazowsze” 

Cel strategiczny (obszar 

gospodarka): Wzrost 

konkurencyjności regionu poprzez 

rozwój działalności gospodarczej 

oraz transfer i wykorzystanie 

nowych technologii, poprzez 

Wzmacnianie potencjału 

rozwojowego i absorpcyjnego 

obszarów wiejskich. 

Cel strategiczny: Zintegrowany rozwój 

przedsiębiorczości i aktywności 

gospodarczej wśród mieszkańców gminy 

poprzez Wzrost aktywności gospodarczej 

mieszkańców obszarów zdegradowanych 

oraz Wsparcie lokalnej 

przedsiębiorczości 

Cel strategiczny (obszar przestrzeń 

i transport): Poprawa dostępności i 

spójności terytorialnej regionu 

oraz kształtowanie ładu 

przestrzennego, poprzez Spójność 

wewnątrzregionalna – 

koncentracja na najbardziej 

zapóźnionych podregionach. 

 

Zwiększenie jakości życia mieszkańców 

oraz dostępności do infrastruktury 

społeczno – opiekuńczej (Zwiększenie 

dostępności do infrastruktury 

społecznej, edukacyjnej, miejsc 

użyteczności publicznej oraz wypoczynku 

i rekreacji, Poprawa jakości życia 

mieszkańców obszaru rewitalizowanego, 

poprzez inwestycje dotyczące 

bezpieczeństwa oraz jakości środowiska 

naturalnego) 
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Dokument 

porównywany 

Zgodność celów i założeń z LPR  

Cel strategiczny (obszar 

społeczeństwo): Poprawa jakości 

życia oraz wykorzystanie kapitału 

ludzkiego i społecznego do 

tworzenia nowoczesnej 

gospodarki, poprzez  

Wyrównywanie szans 

edukacyjnych oraz: Aktywizacja 

rezerw rynku pracy oraz działania 

na rzecz poprawy sytuacji 

demograficznej; Wzrost 

wykorzystania zasobów ludzkich 

poprzez zwiększenie mobilności 

zawodowej i przestrzennej; 

Przeciwdziałanie zjawisku 

wykluczenia społecznego, 

integracja społeczna Podnoszenie 

standardów funkcjonowania 

infrastruktury społecznej oraz 

działania na rzecz ochrony zdrowia 

i bezpieczeństwa publicznego. 

Cele strategiczne: Integracja oraz 

aktywizacja społeczna mieszkańców 

gminy; Zwiększenie jakości życia 

mieszkańców oraz dostępności do 

infrastruktury społeczno – opiekuńczej; 

Zintegrowany rozwój przedsiębiorczości i 

aktywności gospodarczej wśród 

mieszkańców gminy 

Strategia Rozwoju 

Powiatu 

Przysuskiego na 

lata 2015-2022 

Misja 

Misją Powiatu Przysuskiego jest 

zrównoważony rozwój 

gospodarczy, przestrzenny i 

społeczny budujący zintegrowaną i 

aktywną wspólnotę powiatową 

wykorzystując jej potencjał, 

zasoby, tradycje oraz 

doświadczenie. 

 

Wizja 

Odrzywół miejscem zrównoważonego 

rozwoju społeczno – gospodarczego, 

które swoją charakterystyką i 

potencjałem przyciąga nowych 

mieszkańców. Obszar rewitalizacji 

wyróżnia wysoki poziom dynamizacji 

pozytywnych procesów demograficznych 

i ekonomicznych oraz wysoki wskaźnik 

dostępności do podstawowych usług 

społecznych, kulturalnych i 

rekreacyjnych. 
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Dokument 

porównywany 

Zgodność celów i założeń z LPR  

Cel strategiczny 1 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

I INFRASTRUKTURA WSPIERAJĄCE 

ROZWÓJ GOSPODARCZY I 

PODWYŻSZAJĄCA JAKOŚĆ ŻYCIA 

MIESZKAŃCÓW 

Cel strategiczny 3 

Zwiększenie jakości życia mieszkańców 

oraz dostępności do infrastruktury 

społeczno – opiekuńczej 

Cel strategiczny 3 

KONKURENCYJNA I EFEKTYWNA 

GOSPODARKA O DUŻEJ DYNAMICE 

WZROSTU 

Cel operacyjny 2.2 

Wzrost aktywności gospodarczej 

mieszkańców obszarów zdegradowanych 

Cel strategiczny 4 

OSOBY MŁODE ZAADAPTOWANE 

DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ 

UWARUNKOWAŃ RYNKU PRACY 

Cel operacyjny 2.1 

Aktywizacja zawodowa mieszkańców 

obszarów zdegradowanych 

Cel strategiczny 5 

INFRASTRUKTURA POMOCY 

SPOŁECZNEJ DOSTOSOWANA DO 

POTRZEB OSÓB ZAGROŻONYCH 

WYKLUCZENIEM 

Cel operacyjny 1.2 

Tworzenie warunków do rozwoju 

infrastruktury społecznej 

Cel strategiczny 6 

KSZTAŁCENIE PRZEZ CAŁE ŻYCIE I 

ZAPOBIEGANIE BEZROBOCIU 

Cel operacyjny 2.1 

Aktywizacja zawodowa mieszkańców 

obszarów zdegradowanych 

Cel strategiczny 7 

INNOWACJE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

SŁUŻĄCE AKTYWIZACJI I 

INTEGRACJI OSÓB ZAGROŻONYCH 

WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I 

ZAWODOWYM 

Cel strategiczny 1 

Integracja oraz aktywizacja społeczna 

mieszkańców gminy 
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Poziom lokalny 

Dokument 

regionalny 
Cele dokumentu regionalnego Cele LPR 

Plan Rozwoju 

Lokalnego Gminy 

Odrzywół na lata 

2016 -2022 

(Uchwała nr 

XI.82.2016 Rady 

Gminy Odrzywół z 

dnia 28.01.2016r.) 

Cel I: Podniesienie poziomu życia 

mieszkańców gminy 

Cel strategiczny 3 

Zwiększenie jakości życia mieszkańców 

oraz dostępności do infrastruktury 

społeczno – opiekuńczej 

Cel III: Utrzymywanie dobrego 

stanu środowiska naturalnego 

 

Cel operacyjny 3.1. 

Poprawa jakości życia mieszkańców 

obszaru rewitalizowanego, poprzez 

inwestycje dotyczące bezpieczeństwa 

oraz jakości środowiska naturalnego 

Program 2: Rozbudowa i 

modernizacja infrastruktury 

technicznej 

 

Cel operacyjny 3.2 

Modernizacja i rozwój infrastruktury 

drogowej, technicznej i społecznej 

Program 3: Doskonalenie lokalnej 

infrastruktury społecznej 

Cel operacyjny 3.2 

Modernizacja i rozwój infrastruktury 

drogowej, technicznej i społecznej 

Strategia 

Rozwiązywania 

Problemów 

Społecznych 

Gminy Odrzywół 

na lata 2015-2020 

(Uchwała nr 

XI.83.2016 Rady 

Gminy Odrzywół z 

dnia 28.01.2016r.) 

Cel główny  

Zintegrowany system wsparcia 

odpowiadający na potrzeby 

mieszkańców Gminy Odrzywół 

 

Cel rewitalizacji 

ożywienie społeczno-gospodarcze 

mieszkańców obszaru zdegradowanego 

oraz zmniejszenie koncentracji obszarów 

problemowych gminy Odrzywół przy 

partycypacji i zaangażowaniu 

zróżnicowanych grup interesariuszy 

Programu Rewitalizacji. 

Cel 1  

Aktywizacja i integracja grup 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

Cel strategiczny 1 

Integracja oraz aktywizacja społeczna 

mieszkańców gminy 

Cel 3  

Budowa partnerstwa na rzecz 

budowy kapitału społecznego i 

rozwoju przedsiębiorczości 

lokalnej 

Cel operacyjny 2.1 

Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości 
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Poziom lokalny 

Dokument 

regionalny 
Cele dokumentu regionalnego Cele LPR 

Misja  

Tworzenie mieszkańcom i 

przedsiębiorcom warunków 

niezbędnych do pełnego rozwoju, 

zaspokajania potrzeb i realizację 

własnego potencjału poprzez 

inwestycje, przeciwdziałanie 

patologiom społecznym 

i przeciwdziałanie wykluczeniom 

 

Misja 

Wykreowanie przestrzeni i możliwości 

efektywnej aktywizacji społeczności 

lokalnej na potrzeby odwrócenia 

niekorzystnych procesów migracyjnych 

oraz poprawy sytuacji ekonomicznej, 

zawodowej i społecznej mieszkańców 

gminy w każdym wieku. 

Wizja  

Gmina Odrzywół miejsce przyjazne 

mieszkańcom i przedsiębiorcom, 

umożliwiające wysoki poziom życia 

i rozwoju, otwarta na świat i 

inicjatywy społeczne. 

Wizja 

Odrzywół miejscem zrównoważonego 

rozwoju społeczno – gospodarczego, 

które swoją charakterystyką i 

potencjałem przyciąga nowych 

mieszkańców. Obszar rewitalizacji 

wyróżnia wysoki poziom dynamizacji 

pozytywnych procesów demograficznych 

i ekonomicznych oraz wysoki wskaźnik 

dostępności do podstawowych usług 

społecznych, kulturalnych i 

rekreacyjnych.  

Mieszkańcy Odrzywołu zaangażowani 

oraz aktywnie uczestniczący w 

przedsięwzięciach i inicjatywach 

społeczno- kulturalnych na terenie 

obszaru rewitalizacji. 

Studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Priorytetami dokumentu jest 

uzyskanie ładu przestrzennego (tj. 

ekonomicznego, społecznego, 

ekologicznego, funkcjonalnego, 

estetycznego, duchowego). 

Wizja 

Odrzywół miejscem zrównoważonego 

rozwoju społeczno – gospodarczego, 

które swoją charakterystyką i 

potencjałem przyciąga nowych 

mieszkańców. Obszar rewitalizacji 

wyróżnia wysoki poziom dynamizacji 
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Poziom lokalny 

Dokument 

regionalny 
Cele dokumentu regionalnego Cele LPR 

pozytywnych procesów demograficznych 

i ekonomicznych oraz wysoki wskaźnik 

dostępności do podstawowych usług 

społecznych, kulturalnych i 

rekreacyjnych.  

Mieszkańcy Odrzywołu zaangażowani 

oraz aktywnie uczestniczący w 

przedsięwzięciach i inicjatywach 

społeczno- kulturalnych na terenie 

obszaru rewitalizacji. 
Źródło: opracowanie własne 
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3. Diagnoza społeczno-gospodarcza gminy 

Położenie gminy 

Gmina wiejska Odrzywół położona jest w południowo-zachodniej części województwa 

mazowieckiego, na terenie Powiatu Przysuskiego, usytuowana w widłach rzek 

Drzewiczki i Pilicy. Jej powierzchnia wynosi 94,83 km2, co stanowi w przybliżeniu 10,2% 

powierzchni Powiatu Przysuskiego. Siedzibą Gminy jest miejscowość Odrzywół, a w jej 

skład wchodzą 23 miejscowości tworzące 16 sołectw takich jak: Ceteń, Dąbrowa, 

Kamienna Wola, Kłonna, Kolonia Ossa, Wandzinów, Lipiny, Łęgonice Małe, Myślakowice, 

Myślakowice-Kolonia, Ossa, Różanna, Stanisławów, Wysokin, Jelonek, Odrzywół. 

Struktura demograficzna i społeczna gminy 

Gminę Odrzywół w 2015 roku zamieszkiwało 3934 mieszkańców. Na przestrzeni lat 

2010-2015 zauważyć można tendencję malejącą w tym zakresie. Liczba mieszkańców 

spadła aż o 6,4%, z 4 203 do 3 934 osób. Największy spadek odnotowano w roku 2011 

(o 86 osób w porównaniu do roku poprzedniego) i w 2013 roku (o 67 osób w 

porównaniu do roku poprzedniego).  

Wykres 1 Liczba mieszkańców gminy w latach 2010-2015 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Odrzywole 
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W latach 2010-2015 liczba urodzeń była mniejsza niż liczba zgonów, a zatem przyrost 

naturalny w tych latach był ujemny. Oznacza to, że w analizowanych latach na terenie 

Gminy rodzi się coraz mniej dzieci.  

Ponadto, w roku 2015 zauważalna była największa różnica pomiędzy liczbą zgonów a 

liczbą urodzeń. Spadek liczby urodzeń stanowi niekorzystną sytuację w strukturze 

demograficznej i społecznej gminy. 

Wykres 2 Przyrost naturalny na terenie gminy w latach 2010-2015 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Saldo migracji wewnętrznych ulegało wahaniom na przestrzeni lat 2010-2015. Jednak 

przyjmowało zawsze wartości ujemne, co oznacza że więcej osób wyjeżdżało niż 

przybywało na teren Gminy. Jednocześnie saldo migracji zagranicznych w 

analizowanym okresie równe było 0.  
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Wykres 3 Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na terenie gminy w latach 2010-
2015 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

 

Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy działa jeden Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 

w którym zapewnia się mieszkańcom opiekę pediatryczną, stomatologiczną, 

neurologiczną oraz internistyczną.  
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Szkolnictwo i edukacja  

Na terenie Gminy funkcjonują łącznie dwie szkoły nauczania elementarnego, dwa 

gimnazja oraz jedna szkoła ponadgimnazjalna.  

Na terenie Gminy szkoły podstawowe to: 

o Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślakowicach, 

o Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole. 

W Gminie działają również szkoły gimnazjalne: 

o Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła w Odrzywole, 

o Publiczne Gimnazjum Specjalne w Kolonii Ossa. 

Natomiast do jednostek szkolnictwa na poziomie ponadgimnazjalnym zaliczyć można:  

o Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego 

im. Dr H. Spoczyńskiej w Lipinach, który dzieli się na: 

 Technikum Ekonomiczne, 

 Liceum Ogólnokształcące, 

 Technikum Obsługi Turystycznej. 

Ponadto przy funkcjonującej szkole ponadgimnazjalnej, w 2012 roku zostało powołane 

Liceum Kadetów Rzeczpospolitej Polskiej. 

W latach 2010-2014 zaobserwować można zmiany w liczbie uczniów poszczególnych 

szkół. W analizowanym okresie aż o 25,0% znalazła liczba dzieci w szkołach 

podstawowych, natomiast w przypadku szkół gimnazjalnych tendencja była podoba. 

Liczba uczniów zmalała o 21,8%.  
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Wzrost liczby uczniów zanotowano jedynie w szkołach ponadgimnazjalnych (2010 r. – 

111, 2015 r. – 150). Jednak warto zaznaczyć, że w analizowanym okresie zlikwidowano 

jedną placówkę edukacyjną.  

Tabela 2 Dane statystyczne na temat oświaty i edukacji w latach 2010-2014 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Szkoły podstawowe 2 2 2 2 2 

Uczniowie szkół podstawowych 260 247 227 210 195 

Liczba uczniów przypadająca na jeden 
oddział w szkołach podstawowych 

17 17 17 16 15 

Szkoły gimnazjalne 2 2 2 2 2 

Uczniowie szkół gimnazjalnych 248 219 230 209 194 

Liczba uczniów przypadająca na jeden 
oddział w szkołach gimnazjalnych 

18 17 19 21 19 

Szkoły ponadgimnazjalne 2 2 1 1 1 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 111 150 110 129 150 

Liczba uczniów przypadająca na jeden 
oddział w szkołach ponadgimnazjalnych 

22 21 22 26 25 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych maleje. Oznacza to, że w Gminie 

jest coraz mniej dzieci, które korzystają z edukacji szkolnej. Wymieniony czynnik 

wskazuje również na niekorzystne zmiany jakie zachodzą w strukturze demograficznej 

mieszkańców Gminy. 

Pomoc społeczna  

Pomoc społeczną na terenie gminy świadczy Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Odrzywole. Ośrodek realizuje  w zakresie pomocy społecznej zadania Gminy 
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o charakterze obowiązkowym oraz zlecone z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez Gminę9. 

Liczba gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej w latach 2010-

2014 ulegała wahaniom. Należy zauważyć, że liczba gospodarstw korzystających ze 

świadczeń jest ściśle powiązana z liczbą osób korzystających z tych świadczeń. W latach 

2010 – 2014 liczba gospodarstw była blisko czterokrotnie większa od liczby osób 

korzystających z pomocy społecznej. 

Wykres 4. Liczba gospodarstw domowych i liczba osób korzystających z pomocy 
społecznej w latach 2010-2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Aktywność społeczna 

Aktywność mieszkańców Gminy koncentruje się wokół działalności stowarzyszeń, kół 

oraz innych związków wyznaniowych. Ich celem jest przede wszystkim ochrona 

dorobku kultury, dbanie o rozwój gminy oraz organizacja życia społecznego. 

                                                        

9 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Odrzywół na lata 2015 – 2022, Odrzywół 
2015 r. 
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Na terenie Gminy funkcjonują m.in.: 

 trzy świetlice wiejskie (w Kłonnie, Kamiennej Woli i Wysokinie), które działają 

głównie w celu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w godzinach 

popołudniowych, a także udzielanie pomocy dzieciom z rodzin z zaburzeniami 

wychowawczymi poprzez dodatkową opiekę m.in. psychologiczną, dydaktyczną 

i wychowawczą. 

 Trzy zespoły muzyczne utrzymujące rodzime tradycje: 

o Zespół Ludowy Dziecięcy „MATEUSKI” w Myślakowicach zajmujący się 

kulturą ludową regionu opoczyńskiego,  

o Zespół ludowy „Polne Kwiaty” w Odrzywole, 

o Zespół Ludowy funkcjonujący przy Stowarzyszeniu Wiejskim Wysokina 

i Cetnia. 

 Koła gospodyń wiejskich: 

o Koło Gospodyń Wiejskich w Kamiennej Woli, 

o Koło Gospodyń Wiejskich w Kłonnie. 

 

 Stowarzyszenia, z siedzibą w Gminie Odrzywół, prowadzące działalność 

kulturalną, a także organizujące przedsięwzięcia edukacyjne i kulturalne: 

o Stowarzyszenie Wiejskie Wysokina i Cetnia, 

o Stowarzyszenie „Nad Pilicą”, 

o Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemi Odrzywolskiej. 

 

 Kluby sportowe : 

o UKS „Blask” Odrzywół – mieszczący się przy Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Bohaterów Westerplatte w Odrzywole, 

o Uczniowski Klub Sportowy „Gemini” – umiejscowiony przy Publicznym 

Gimnazjum im. Jana Pawła II, 
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o Uczniowski Klub Sportowy „SMS LIPINY” – funkcjonujący przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach. 

Organizowane są imprezy, przyciągające mieszkańców i turystów Gminy takie jak: 

 Dożynki Gminne, 

 Sobótki nad Drzewiczką w miejscowości Ceteń, 

 Sobótki nad Pilicą w Myślakowicach, 

 Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń Ziemi Przysuskiej,  

 Festiwal kapel, zespołów, śpiewaków ludowych. 

Gmina zajmuje się także organizacją imprez sportowych, m.in. są to zawody między 

gminami „Bieg Niepodległości” oraz „Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Są to również 

turnieje piłki nożnej oraz koszykowej.  

Stan i struktura bezrobocia 

Na koniec 2015 roku było zarejestrowanych 422 osób bezrobotnych. W porównaniu do 

roku poprzedniego nastąpił wzrost w liczbie osób pozostających bez pracy, aż o 15%. 

Najwyższy odsetek osób pozostających bez pracy odnotowano w roku 2012 (459). 

Najmniejszą liczbę osób bezrobotnych zarejestrowano w roku 2014 (368).  
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Wykres 5 Bezrobotni zarejestrowani wg płci w latach 2010-2015 

                         
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

W 2015 roku wskaźnik udziału zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności 

w wieku produkcyjnym na terenie gminy ukształtował się na poziomie 12%. Wykres 

umieszczony poniżej zawiera porównanie wskaźnika udziału bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, z uwzględnieniem lat 

2010-2015. Należy zauważyć, że udział ten był najwyższy w roku 2013 (osiągnął 

wartość 16,1%), natomiast najniższy w 2015 (12%). 

Wykres 6 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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4. Identyfikacja obszarów kryzysowych  

Metodologia 

W opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji przyjęto analizę porównawczą 

jednostek urbanistycznych (sołectw), opartą na zestawie wskaźników, pozwalającą na 

obiektywne określenie stopnia zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego 

poszczególnych obszarów Gminy Odrzywół. Wykorzystanie wskaźników pozwoliło na 

wskazanie jednostek urbanistycznych szczególnie zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i predysponowanym do objęcia kompleksowymi przedsięwzięciami 

rewitalizacyjnymi. Wskaźniki zostały przypisane podsystemom: społecznemu, 

gospodarczemu, środowiskowemu oraz przestrzenno-funkcjonalnemu. 

Do wyboru wskaźników zastosowane zostało kryterium istotności poszczególnych 

zjawisk zachodzących w Gminie Odrzywół, wpływających na rozwój obszaru i jakość 

życia lokalnej społeczności.  

Wybór wskaźników cząstkowych wykorzystanych do delimitacji obszarów 

zdegradowanych był uzależniony od możliwości pozyskania danych statystycznych 

z jednostek wewnętrznych Urzędu Gminy oraz źródeł zewnętrznych (np. Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Komisariat Policji, Powiatowy Urząd Pracy).  

Dane agregowane były do poziomu sołectw. Większość wartości wskaźników ma 

charakter bezwzględny, a więc została podana w postaci liczb, które zostały porównane 

do średniej występowania danego zjawiska w Gminie. Umożliwia to odniesienie 

wartości liczbowych danych negatywnych zjawisk do całej Gminy i wyodrębnienie 

jednostek urbanistycznych, których częstotliwość występowania zjawiska odbiega od 

średniej gminnej. 
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Podział Gminy na jednostki urbanistyczne  

Na potrzeby analizy czynników określających poziom degradacji Gminy 

w poszczególnych obszarach, w diagnozie przyjęto sołectwa Gminy Odrzywół jako 

jednostki urbanistyczne umożliwiające porównanie wewnątrzgminnego stopnia 

zróżnicowania poszczególnych wskaźników degradacji. 

Poniższa tabela przedstawia podział Gminy na jednostki urbanistyczne (sołectwa): 

Lp. Sołectwo Miejscowości wchodzące w skład Sołectwa 

1 Ceteń 

2 Dąbrowa 

3 
Kamienna Wola 

Kamienna Wola 

Las Kamiennowolski 

4 

Kłonna 

Kłonna 

Konna-Kolonia 

Janówek 

5 Kolonia Ossa 

6 
Wandzinów 

Wandzinów 

Dębowa Góra 

7 

Lipiny 

Lipiny 

Emilianów 

Badulki 

8 
Łęgonice Małe 

Łęgonice Małe 

Wielkopole 

9 Myślakowice 

10 Myślakowice-Kolonia 

11 
Ossa 

Ossa 

Walerianów 

12 Różanna 

13 Stanisławów 

14 Wysokin 

15 Jelonek 

16 Odrzywół 
Źródło Urząd Gminy Odrzywół
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Wskaźniki delimitacyjne  

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego następuje na podstawie koncentracji na nim 

negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, 

niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego 

poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz jednoczesnym 

występowaniu na nim co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: 

1. Gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej 

kondycji lokalnych przedsiębiorstw. 

2. Środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości 

środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia 

ludzi lub stanu środowiska. 

3. Przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych – 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, jak również 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. 
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4.1. Problemy społeczne 

Bezrobocie 

Największa koncentracja zjawiska bezrobocia na terenie gminy Odrzywół dotyczy 

mieszkańców miejscowości Odrzywół (119 osób bezrobotnych). Stosunkowo wysoką 

liczbę osób bezrobotnych w 2015r. odnotowano również w miejscowościach: Wysokin 

(65) oraz Kłonna (56). Liczbę osób bezrobotnych z wyszczególnieniem na kategorie 

(bezrobotni mężczyźni, kobiety, liczba osób długotrwale bezrobotnych itd.) przedstawia 

Tabela 3 Dane dotyczące bezrobocia w gminie Odrzywół. Wynika z niej, że 

miejscowość Odrzywół charakteryzuje się największą liczbą osób długotrwale 

bezrobotnych (73 osoby), bezrobotnych do 25 r.ż. (20 osób; zbliżona wartość: Kłonna - 

17), po 50 r. ż. (30 osób; zbliżona wartość: Wysokin - 23), bezrobotnych bez 

wykształcenia (47 osób; zbliżona wartość: Wysokin – 42 i Kłonna - 38) oraz bez żadnych 

kwalifikacji (51 osób). 

Wykres 7 Liczba osób bezrobotnych w gminie Odrzywół w 2015r. w podziale na 
miejscowości 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez PUP (stan na 31.12.2015r.) 
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Tabela 3 Dane dotyczące bezrobocia w gminie Odrzywół 

Lp. miejscowość 
Liczba 

ludności 
l. osób 

bezrobotnych 
udział osób bezrobotnych 

w populacji ogółem 
liczba osób długotrwale 

bezrobotnych 
udział osób długotrwale bezrobotnych 
w populacji os. bezrobotnych ogółem 

1 Ceteń 192 27 14% 19 70% 

2 Dąbrowa 118 14 12% 9 64% 

3 Jelonek 80 2 3% 2 100% 

4 

Kamienna Wola 299 38 13% 23 61% 

Las Kamiennowolski 12 2 17% 1 50% 

5 

Kłonna 319 56 18% 27 48% 

Kłonna-Kolonia 42 5 12% 3 60% 

Janówek 21 6 29% 4 67% 

6 Kolonia Ossa 191 12 6% 6 50% 

7 

Lipiny 88 6 7% 5 83% 

Badulki 18 1 6% 1 100% 

Emilianów 28 3 11% 0 0% 

8 Łęgonice Małe 99 5 5% 2 40% 

9 Myślakowice 116 15 13% 8 53% 

10 Myślakowice-Kolonia 114 3 3% 1 33% 

11 Odrzywół 1073 119 11% 73 61% 

12 

Ossa 183 21 11% 9 43% 

Walerianów 8 0 0% 0 0% 

13 Różanna 52 6 12% 4 67% 

14 Stanisławów 121 7 6% 3 43% 

15 

Wandzinów 96 9 9% 5 56% 

Dębowa Góra 10 2 20% 0 0% 

16 Wysokin 664 65 10% 38 58% 



Lp. miejscowość 
Liczba 

ludności 

liczba osób 
bezrobotnych 

do 25 r. ż. 

udział osób bezrobotnych 
do 25 r. ż. W populacji os. 

Bezrobotnych 

liczba osób bezrobotnych po 50 
r.ż. 

udział osób bezrobotnych po 50 r. ż. W 
populacji os. bezrobotnych ogółem 

1 Ceteń 192 8 30% 8 30% 

2 Dąbrowa 118 2 14% 2 14% 

3 Jelonek 80 0 0% 0 0% 

4 

Kamienna Wola 299 2 5% 16 42% 

Las Kamiennowolski 12 0 0% 0 0% 

5 

Kłonna 319 17 30% 5 9% 

Kłonna-Kolonia 42 1 20% 1 20% 

Janówek 21 1 17% 2 33% 

6 Kolonia Ossa 191 3 25% 1 8% 

7 

Lipiny 88 1 17% 2 33% 

Badulki 18 0 0% 0 0% 

Emilianów 28 1 33% 1 33% 

8 Łęgonice Małe 99 2 40% 0 0% 

9 Myślakowice 116 3 20% 1 7% 

10 Myślakowice-Kolonia 114 2 67% 0 0% 

11 Odrzywół 1073 20 17% 30 25% 

12 

Ossa 183 3 14% 9 43% 

Walerianów 8 0 0% 0 0% 

13 Różanna 52 1 17% 0 0% 

14 Stanisławów 121 3 43% 0 0% 

15 

Wandzinów 96 2 22% 1 11% 

Dębowa Góra 10 0 0% 0 0% 

16 Wysokin 664 12 18% 23 35% 



Lp. miejscowość 
Liczba 

ludności 

liczba 
bezrobotnych 

kobiet 

udział kobiet w populacji 
os. Bezrobotnych 

liczba osób bezrobotnych bez 
wykształcenia 

udział osób bezrobotnych bez 
wykształcenia w populacji os. 

bezrobotnych ogółem 

1 Ceteń 192 10 37% 16 59% 

2 Dąbrowa 118 4 29% 10 71% 

3 Jelonek 80 1 50% 1 50% 

4 

Kamienna Wola 299 22 58% 21 55% 

Las Kamiennowolski 12 0 0% 1 50% 

5 

Kłonna 319 22 39% 38 68% 

Kłonna-Kolonia 42 1 20% 4 80% 

Janówek 21 1 17% 4 67% 

6 Kolonia Ossa 191 4 33% 6 50% 

7 

Lipiny 88 3 50% 2 33% 

Badulki 18 1 100% 1 100% 

Emilianów 28 3 100% 0 0% 

8 Łęgonice Małe 99 1 20% 1 20% 

9 Myślakowice 116 7 47% 8 53% 

10 Myślakowice-Kolonia 114 0 0% 1 33% 

11 Odrzywół 1073 56 47% 47 39% 

12 

Ossa 183 10 48% 19 90% 

Walerianów 8 0 0% 0 0% 

13 Różanna 52 2 33% 4 67% 

14 Stanisławów 121 4 57% 5 71% 

15 

Wandzinów 96 6 67% 2 22% 

Dębowa Góra 10 0 0% 2 100% 

16 Wysokin 664 24 37% 42 65% 



Lp miejscowosc 
Liczba 

ludności 
liczba osób bezrobotnych bez kwalifikacji 

zawodowych 
udział osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w populacji os. 

bezrobotnych ogółem 

1 Ceteń 192 16 59% 

2 Dąbrowa 118 9 64% 

3 Jelonek 80 1 50% 

4 

Kamienna Wola 299 19 50% 

Las Kamiennowolski 12 1 50% 

5 

Kłonna 319 25 45% 

Kłonna-Kolonia 42 2 40% 

Janówek 21 2 33% 

6 Kolonia Ossa 191 7 58% 

7 

Lipiny 88 3 50% 

Badulki 18 0 0% 

Emilianów 28 1 33% 

8 Łęgonice Małe 99 2 40% 

9 Myślakowice 116 7 47% 

10 Myślakowice-Kolonia 114 3 100% 

11 Odrzywół 1073 51 43% 

12 

Ossa 183 9 43% 

Walerianów 8 0 0% 

13 Różanna 52 5 83% 

14 Stanisławów 121 5 71% 

15 

Wandzinów 96 4 44% 

Dębowa Góra 10 0 0% 

16 Wysokin 664 26 40% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Przysuszu
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Rysunek 2 Problemy społeczne - bezrobocie 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy 

Pomoc społeczna 

Poniższa tabela szczegółowo przedstawia statystyki udzielania pomocy społecznej 

mieszkańcom gminy Odrzywół przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odrzywole. 

Z danych GOPS wynika, że najczęściej problemy występują na terenie miejscowości 

Odrzywół. Wartości większości analizowanych wskaźników dla miejscowości Odrzywół 

(tj. liczba rodzin objętych pomocą ze względu na ubóstwo, liczba rodzin objętych 

pomocą ze względu na bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, liczba 

osób objętych pomocą ze względu na alkoholizm, liczba rodzin objętych pomocą ze 

względu na alkoholizm oraz liczba rodzin objętych pomocą ze względu na 

niepełnosprawność) znacznie przewyższała wartości wskaźników dotyczących 

pozostałych miejscowości gminy ogółem.  

 



Tabela 4 Liczba osób objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej sołectwach w gminie Odrzywół w latach 2010 - 2015 (stan w dniu 
31.XII) 

 

Liczba osób 
objętych 

pomocą ze 
względu na 

ubóstwo 

Liczba rodzin 
objętych 

pomocą ze 
względu na 

ubóstwo 

Liczba osób objętych 
pomocą ze względu na 

bezradność w sprawach 
opiekuńczo-

wychowawczych 

Liczba rodzin objętych 
pomocą ze względu na 

bezradność w 
sprawach opiekuńczo-

wychowawczych 

Liczba osób 
objętych 

pomocą ze 
względu na 
alkoholizm 

Liczba rodzin 
objętych 

pomocą ze 
względu na 
alkoholizm 

Liczba osób 
objętych 

pomocą ze 
względu na 

niepełnospra
wność 

Liczba rodzin 
objętych 

pomocą ze 
względu na 

niepełnospra
wność 

Odrzywół 97 323 58 245 9 24 31 49 

Wysokin 69 293 46 221 3 3 21 60 

Kłonna 79 335 51 252 3 11 25 72 

Ceteń 7 41 6 40 0 0 1 0 

Kamienna Wola 19 73 16 68 0 0 3 5 

Kolonia Ossa 27 103 12 59 4 4 9 32 

Wandzinów 12 45 10 44 0 0 1 1 

Stanisławów 18 63 5 23 0 0 13 45 

Jelonek 5 29 5 29 0 0 0 0 

Lipiny 27 94 7 33 0 0 20 61 

Myślakowice 180 36 90 17 0 0 90 19 

Kolonia Myślakowice 106 16 105 20 1 1 0 0 

Dabrowa 176 54 80 24 1 1 79 29 

Łegonice Małe 49 7 30 7 0 0 9 3 

Różanna 55 15 9 3 0 0 50 13 

Ossa 225 75 139 26 0 0 86 49 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Odrzywole 
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Rysunek 3 Liczba osób objętych pomocą ze względu na ubóstwo w gminie Odrzywół 
w latach 2010 - 2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Odrzywole 

Rysunek 4 Liczba rodzin objętych pomocą ze względu na ubóstwo w gminie Odrzywół 
w latach 2010 - 2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Odrzywole 
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Rysunek 5 Liczba osób objętych pomocą ze względu na bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych w gminie Odrzywół w latach 2010 - 2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Odrzywole 

Rysunek 6 Liczba rodzin objętych pomocą ze względu na bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych w gminie Odrzywół w latach 2010 - 2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Odrzywole 
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Rysunek 7 Liczba osób objętych pomocą ze względu na alkoholizm w gminie Odrzywół w 
latach 2010 - 2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Odrzywole 

Rysunek 8 Liczba rodzin objętych pomocą ze względu na alkoholizm w gminie Odrzywół 
w latach 2010 - 2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Odrzywole 
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Rysunek 9 Liczba osób objętych pomocą ze względu na niepełnosprawność w gminie 
Odrzywół w latach 2010 - 2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Odrzywole 

Rysunek 10 Liczba rodzin objętych pomocą ze względu na niepełnosprawność w gminie 
Odrzywół w latach 2010 - 2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Odrzywole 
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Przestępczość 

Z definicji przestępstwo rozumie się jako czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę 

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, które jest czynem o dużej szkodliwości 

społecznej, który jest karalny, zawiniony oraz bezprawny. 

Wykroczenie jest czynem społecznie szkodliwym, zabronionym i regulowanym 

w Ustawie z dnia 20 maja 1971, gdzie Karą za popełnienia wykroczenia jest nagana, 

grzywna w wysokości od 20 do 5.000 zł, ograniczenie wolności na okres 1 miesiąca bądź 

areszt od 5 do 30 dni. Sąd może również nałożyć na winnego popełnienia wykroczenia 

obowiązek naprawy szkody (w całości lub w części) bądź przeproszenia osoby 

poszkodowanej. 

Istnieje kilka podstawowych cech, które służą do wskazania różnic pomiędzy tymi 

dwoma pojęciami. Podstawowa wynika z faktu, iż są one regulowane za pomocą różnych 

ustaw. Druga dotyczy stopnia szkodliwości społecznej czynu – mniejszą szkodliwością 

charakteryzuje się wykroczenie.  

Poniższa tabela prezentuje przestępstwa stwierdzone, które zostały popełnione na 

terenie gminy Odrzywół w latach 2014 – 2015. Wynika z niej, że zarówno w 2014 r., jak 

i 2015 r. najwięcej zdarzeń zostało popełnionych w miejscowości Odrzywół (kolejno: 8 

i 14), z czego najwięcej przestępstw dotyczyło kradzieży, kradzieży z włamaniem oraz 

kradzieży pojazdów.  

Poniższa tabela prezentuje przestępstwa stwierdzone, które zostały popełnione na 

terenie gminy Odrzywół w latach 2014 – 2015. Wynika z niej, że zarówno w 2014 r., jak 

i 2015 r. najwięcej zdarzeń zostało popełnionych w miejscowości Odrzywół (kolejno: 8 

i 14), z czego najwięcej przestępstw dotyczyło kradzieży, kradzieży z włamaniem oraz 

kradzieży pojazdów.  
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Tabela 5 Liczba przestępstw w gminie Odrzywół w latach 2014 - 2015 w podziale na 
poszczególne miejscowości 

 

2014 2015 
kradzież, 
kradzież z 

włamaniem, 
kradzież 

pojazdów 

bójki, 
pobicia, 
rozboje 

przemoc 
domowa Suma 

kradzież, 
kradzież z 

włamaniem, 
kradzież 

pojazdów 

bójki, 
pobicia, 
rozboje 

przemoc 
domowa suma 

Odrzywół 6 2 0 8 12 2 0 14 

Dąbrowa 1 1 0 2 
 

1 0 1 

Myślakowice 1 0 1 2 1 0 1 2 

Myślakowice 
Kolonia 0 1 0 1 0 1 0 1 

Stanisławów 1 0 0 1 1 0 0 1 

Walerianów 1 0 0 1 
 

0 0 0 

Ossa 0 0 0 0 0 0 1 1 

Kolonia Ossa 1 3 0 4 1 3 0 4 

Ceteń 1 0 0 1 1 0 0 1 

Lipiny 1 0 1 2 1 0 0 1 

Kłonna 0 0 1 1 0 0 0 0 

Wysokin 0 0 1 1 0 0 0 0 

Łęgonice 
Małe 0 0 0 0 1 0 0 1 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Komendę Powiatową Policji w Przysuszu, Posterunek 

Policji w Odrzywole 

W przypadku przestępstw stwierdzonych na terenie gminy Odrzywół wyraźnie 

zauważalna jest dysproporcja pomiędzy miejscowością Odrzywół, a pozostałymi 

miejscowościami. Na przestrzeni lat 2014-2015 w Odrzywole stwierdzono popełnienie 

22 przestępstw, natomiast w pozostałych miejscowościach stwierdzono naruszenie 

prawa maksymalnie 8 razy w przeciągu dwóch lat.  
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Wykres 8 Liczba przestępstw w gminie Odrzywół w latach 2014 - 2015 w podziale na 
poszczególne miejscowości 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Komendę Powiatową Policji w Przysuszu, Posterunek 
Policji w Odrzywole 

Rysunek 11 Problemy społeczne - przestępstwa 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Komendę Powiatową Policji w Przysuszu, Posterunek 
Policji w Odrzywole 
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Również liczba czynów zabronionych i interwencji policji w miejscowości Odrzywół 

znacząco przewyższa liczbę analogicznych zdarzeń w innych miejscowościach w gminie. 

Jak wynika z danych przekazanych przez Posterunek Policji w Odrzywole liczba 

interwencji policji oraz czynów zabronionych w Odrzywole (w okresie od 01.2016 r. do 

06.2016 r. ) wyniosła 65, z kolei w pozostałych miejscowościach kształtowała się 

pomiędzy 0 a 14 zdarzeń). 

Wykres 9 Liczba czynów zabronionych i interwencji policji w gminie Odrzywół w podziale 
na sołectwa (na przestrzeni 01 - 06.2015 r.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Komendę Powiatową Policji w Przysuszu, Posterunek 
Policji w Odrzywole 
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Rysunek 12 Problemy społeczne - wykroczenia 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Komendę Powiatową Policji w Przysuszu, Posterunek 
Policji w Odrzywole 

Uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym 

Analizując funkcjonowanie organizacji pozarządowych na terenie Gminy Odrzywół 

należy zwrócić uwagę na możliwość agregacji danych dotyczących NGO, jedynie pod 

względem miejsca ich rejestracji, natomiast obszar ich funkcjonowania bardzo często 

kształtuje się na terenie całej Gminy (np. LGD). 

Jednakże zgodnie z danymi Urzędu Gminy Odrzywół na terenie gminy funkcjonuje 

łącznie 12 organizacji pozarządowych, z czego najwięcej w miejscowościach: Odrzywół 

(5), Kłonna (2) oraz Lipiny (2). Po jednej odnotowano również w Kamiennej Woli, 

Myślakowicach oraz Wysokinie. Szczegółowe zestawienie zawiera  Tabela 6 Liczba 

organizacji pozarządowych w poszczególnych miejscowościach gminy Odrzywół. 
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Tabela 6 Liczba organizacji pozarządowych w poszczególnych miejscowościach gminy 
Odrzywół 

Lp. miejscowość 
Liczba ludności 
(31.12.2015r.) 

Liczba organizacji 
pozarządowych (wg. 

miejsca 
zarejestrowania) 

liczba organizacji 
pozarządowych na 
100 mieszkańców 

1 Ceteń 192 -             -       

2 Dąbrowa 118 -             -       

3 Jelonek 80 -             -       

4 

Kamienna Wola 299 1        0,33     

Las Kamiennowolski 12  -             -       

5 

Kłonna 319 2        0,63     

Kłonna-Kolonia 42 -             -       

Janówek 21 -             -       

6 Kolonia Ossa 191 -             -       

7 

Lipiny 88 2        2,27     

Badulki 18 -             -       

Emilianów 28 -             -       

8 Łęgonice Małe 99 -             -       

9 Myślakowice 116 1        0,86     

10 Myślakowice-Kolonia 114 -             -       

11 Odrzywół 1073 5        0,47     

12 

Ossa 183 -             -       

Walerianów 8 -             -       

13 Różanna 52 -             -       

14 Stanisławów 121 -             -       

15 

Wandzinów 96 -             -       

Dębowa Góra 10 -             -       

16 Wysokin 664 1        0,15     

Suma: 12  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Odrzywół 
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Rysunek 13 Liczba organizacji pozarządowych na terenie gminy Odrzywół 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Odrzywół 

Zgodnie z danymi statystycznymi na terenie gminy Odrzywół funkcjonuje jedna 

biblioteka: Gminna Biblioteka Publiczna (nie wliczając bibliotek szkolnych). W 2015 

roku księgozbiór biblioteki gminnej wynosił 12 383 woluminów, z kolei w ciągu roku 

z dostępnego księgozbioru skorzystało zaledwie 352 czytelników, którzy wypożyczyli  

mniej niż połowę dostępnego księgozbioru (6 016). Szczegółowe dane dotyczące danych 

statystycznych odnoszących się do biblioteki przedstawia Tabela 7 Biblioteki na terenie 

gminy Odrzywół. 

Zgodnie  z poniższą tabelą bezproblemowy dostęp do zasobów bibliotecznych mają 

wyłącznie mieszkańcy miejscowości Odrzywół, natomiast mieszkańcy pozostałych 

sołectw odczuwają trudności związane możliwością dostępu do kultury, w postaci 

książek. 

Tabela 7 Biblioteki na terenie gminy Odrzywół 

 Gmina Odrzywół 

biblioteki i filie 1 

księgozbiór 12 383 

czytelnicy w ciągu roku 352 

wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz 6 016 



 

 

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Odrzywół 
do roku 2026 

str. 34 

 

ludność na 1 placówkę biblioteczną  3 919 

księgozbiór bibliotek na 1000 ludności 3 159,7 

czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności 89 

wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach 17,1 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych (GUS) 

Podsumowanie sfery społecznej  

Najwyższymi negatywnymi wskaźnikami w obszarze społecznym charakteryzowały się 

obszar miejscowości Odrzywół, gdzie liczba występujących negatywnych zjawisk 

wyniosła 15 (wskaźniki społeczne oraz przestrzenno-funkcjonalne), w dalszej kolejności 

nasycenie negatywnymi zjawiskami obejmowało miejscowości: Kłonna (10), Wysokin 

(9) oraz Ossa (7). Pojedyncze występowanie negatywnych zjawisk odnotowano również 

w pozostałych miejscowościach gminy. Za obszar zdegradowany uznaje się miejscowość 

Odrzywół, która charakteryzuje się najwyższym natężeniem zjawisk kryzysowych. 
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Tabela 8 Podsumowanie negatywnych zjawisk społecznych w odniesieniu do sredniej Gminy 
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Ceteń 192 27 19 8 8 10 16 16 48 46 0 1 1 2 6 

Dąbrowa 118 14 9 2 2 4 10 9 230 104 2 108 1 0 2 

Jelonek 80 2 2 0 0 1 1 1 34 34 0 0 0 0 0 

Kamienna Wola 311 40 24 2 16 22 22 20 92 84 0 8 0 8 6 

Kłonna 382 67 34 19 8 24 46 29 414 303 14 97 0 7 11 

Kolonia Ossa 191 12 6 3 1 4 6 7 130 71 8 41 4 13 3 

Lipiny 134 10 6 2 3 7 3 4 121 40 0 81 1 5 1 

Łęgonice Małe 99 5 2 2 0 1 1 2 56 37 0 12 1 4 
 

Myślakowice 116 15 8 3 1 7 8 7 216 107 0 109 2 3 3 

Myślakowice Kolonia 114 3 1 2 0 0 1 3 122 125 2 0 1 4 1 

Odrzywół 1073 119 73 20 30 56 47 51 420 303 33 80 14 65 13 

Ossa 191 21 9 3 9 10 19 9 300 165 0 135 1 12 5 

Różanna 52 6 4 1 0 2 4 5 70 12 0 63 0 4 1 

Stanisławów 121 7 3 3 0 4 5 5 81 28 0 58 1 4 1 

Wandzinów 106 11 5 2 1 6 4 4 57 54 0 2 0 3 0 

Wysokin 664 65 38 12 23 24 42 26 362 267 6 81 0 14 12 

Średnia 
 

26,5 15,1875 5,25 6,375 11,375 14,6875 12,375 172,0625 111,25 4,0625 54,75 1,6875 9,25 
 

Źródło: opracowanie własne 
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4.2. Problemy gospodarcze 

Podmioty gospodarcze 

Analizując dane przekazane przez Urząd Gminy Odrzywół dotyczące nowych 

podmiotów gospodarczych na terenie gminy na przestrzeni lat 2010 – 2015 najwięcej 

nowych podmiotów zarejestrowano w miejscowości Odrzywół (64), Kłonna (24) oraz 

Wysokin (19), natomiast żaden podmiot gospodarczy nie został zarejestrowany 

w miejscowościach: Badulki, Emilianów, Janówek, Kłonna Kolonia, Las Kamiennowolski 

oraz Walerianów.  

Tabela 9 Liczba nowych podmiotów gospodarczych w gminie Odrzywół w poszczególnych 
latach 

Lp Miejscowość 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Suma 

1 Ceteń 1 0 0 1 0 1 3 

2 Dąbrowa 1 1 0 0 0 0 2 

3 Jelonek 0 0 0 0 0 0 1 

4 Kamienna Wola 3 2 1 3 1 0 10 

Las Kamiennowolski 0 0 0 0 0 0 0 

5 Kłonna 5 3 3 3 6 4 24 

Kłonna-Kolonia 0 0 0 0 0 0 0 

Janówek 0 0 0 0 0 0 0 

6 Kolonia Ossa 0 0 0 2 2 0 4 

7 Lipiny 1 2 1 0 0 0 4 

Badulki 0 0 0 0 0 0 0 

Emilianów 0 0 0 0 0 0 0 

8 Łęgonice Małe 
 

1 0 2 1 0 4 

9 Myślakowice 1 0 0 3 0 0 4 

10 Myślakowice-Kolonia 0 0 0 1 
 

1 2 

11 Odrzywół 8 12 11 16 8 9 64 

12 Ossa 0 0 0 1 1 0 2 

Walerianów 0 0 0 0 0 0 0 

13 Różanna 0 0 0 1 1 0 2 

14 Stanisławów 0 0 0 2 
 

0 2 

15 Wandzinów 0 0 1 0 0 2 3 

Dębowa Góra 0 0 0 0 0 1 1 

16 Wysokin 3 3 5 1 2 5 19 

 Średnia dla gminy 6,57 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Odrzywół 
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Rysunek 14 Liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych w gminie Odrzywół 
w latach 2010 - 2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Odrzywół 

Podsumowanie –  problemy gospodarcze 

Jedynie cztery spośród 16 sołectw Gminy Odrzywół charakteryzują się wskaźnikiem 

podmiotów gospodarczych powyżej średniej gminy (6,57), są to: Odrzywół (64), Kłonna 

(24), Wysokin (19) oraz Kamienna Wola (10).  

4.3. Problemy środowiskowe 

Poniższy Rysunek 15 Ewidencja wyrobów zawierających azbest w gminie Odrzywół 

przedstawia lokalizację wyrobów azbestowych na terenie gminy Odrzywół. Największe 

skupiska azbestu znajdują się w okolicach miejscowości Ceteń i Wysokin, Ossa, 

Odrzywół, Dąbrowa, Kamienna Wola oraz  Kłonna.  
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Rysunek 15 Ewidencja wyrobów zawierających azbest w gminie Odrzywół 

 
Źródło: Geo-Azbest Elektroniczny System Informacji Przestrzennej do monitorowania realizacji „Programu Oczyszczania Kraju 
z Azbestu na lata 2009-2032”, www.esip.bazaazbestowa.gov.pl/ [data dostępu: 3.08.2016] 

Ilość zinwentaryzowana wyrobów azbestowych w gminie wynosi 3 749 Mg., z czego 

największy udział przypada na wyroby azbestowe III stopnia (3 300, 923 Mg.). Na 

drugim miejscu pod względem udziału wyrobów azbestowych uplasowały się wyroby 

stopnia II (448,532 Mg.), natomiast na terenie gminy Odrzywół nie znajdują się wyroby 

zakwalifikowane do I stopnia pilności ich usunięcia10.  

                                                        

10 Geo-Azbest Elektroniczny System Informacji Przestrzennej do monitorowania realizacji „Programu 
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, www.esip.bazaazbestowa.gov.pl/raporty [data dostępu: 
3.08.2016] 
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4.4. Problemy przestrzenno-funkcjonalne 

Zgodnie z danymi Urzędu Gminy w 2015 r. na terenie gminy Odrzywół znajdowało się 

1 490 budynków mieszkalnych, w większości domy jednorodzinne i niewielka liczba 

domów wielorodzinnych. Według struktury własnościowej większość mieszkań jest 

własnością prywatną  (indywidualna własność hipoteczna). Średnia powierzchnia 

użytkowa mieszkania na  koniec 2015 r. wyniosła 76,1 m2.  

W latach 2010 – 2015 przybyło 37 budynków. Przy utrzymaniu dotychczasowych 

tendencji demograficznych, (jeżeli przyrost liczby ludności  będący wypadkową 

prognozy biologicznej i migracyjnej utrzyma się na  dotychczasowym poziomie),  

przewidywana liczba nowych mieszkań w pełni zaspokoi  zapotrzebowania ludności. 

Gmina jest całkowicie  zwodociągowana. W łazienki wyposażonych jest 85 % mieszkań, 

natomiast w  centralne ogrzewanie 70 %.  

W posiadaniu gminy znajduje się tylko 5  lokali komunalnych11.  

Istotnym problemem wynikającym z analizy desk research,  gminy Odrzywół jest brak 

komunikacji publicznej, co powoduje  utrudniony dostęp dla wszystkich mieszkańców 

do podstawowej opieki lekarskiej oraz do instytucji  publicznych: urzędów, ZUS, KRUS 

itp.  Niejako w ramach komunikacji publicznej mieszkańcy oraz interesariusze 

rewitalizacji mogą korzystać z  autobusów PKS, których trasy jednak nie obejmują 

wszystkich miejscowości w gminie.  Komunikacja PKS nie obsługuje następujących 

miejscowości: Wandzinów, Stanisławów, Różanna, Dąbrowa, Myślakowice, Myślakowice 

Kolonia, Łęgonice Małe, Jelonek, Janówek, Dębowa Góra, Kolonia Kłonna, Walerianów12. 

                                                        

11 Informacje przekazane przez Urząd Gminy Odrzywół 

12 http://www.odrzywol.eu/index.php/services/view/4/17, data dostępu: 02.08.2016 r. 

http://www.odrzywol.eu/index.php/services/view/4/17
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Problem gminy Odrzywół w aspekcie przestrzenno-funkcjonalnym stanowi również  

niedostateczny poziom ilościowy i jakościowy infrastruktury  usług opiekuńczych dla 

seniorów - osób starszych, samotnych, często schorowanych. 

4.5. Podsumowanie: obszary kryzysowe 

Podsumowanie szczegółowej diagnozy negatywnych zjawisk i czynników kryzysowych 

w Gminie Odrzywół należy rozpocząć od wykreowania wskaźnika syntetycznego, 

bazującego na wskaźnikach cząstkowych. 

Wskaźnik syntetyczny został opracowany na podstawie porównania wartości 

wskaźników cząstkowych do średniej (obliczenie odchylenia standardowego od 

średniej) w Gminie, a następnie obliczenie wskaźnika syntetycznego według wzoru: 

W= Σ[M - (n1 +n2 + n3 +… n7)] -[M-n8] -n9 -n10 

Gdzie: 

W – wskaźnik syntetyczny 

Σ – suma  

M – średnia wartość wskaźnika dla Gminy 

n1, n2,n3…n7 – wartości wskaźników społecznych 

n8 – wskaźnik gospodarczy 

n9 – wskaźnik środowiskowy 

n10 – wskaźnik przestrzenno-funkcjonalny 

 

Wartość wskaźnika syntetycznego obrazuje poziom degradacji poszczególnych 

jednostek urbanistycznych w Gminie (odchylenie od średniej Gminy – im niższy poziom 

wskaźnika, tym bardziej zdegradowany obszar).  
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Tabela 10 Podsumowanie wskaźników syntetycznych 
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Ceteń 104 48 46 0 1 1 2 3 1 0 

Dąbrowa 50 230 104 2 108 1 0 2 1 1 

Jelonek 7 34 34 0 0 0 0 1 1 1 

Kamienna Wola 146 92 84 0 8 0 8 10 1 0 

Kłonna 227 414 303 14 97 0 7 24 1 1 

Kolonia Ossa 39 130 71 8 41 4 13 4 0 0 

Lipiny 35 121 40 0 81 1 5 4 0 0 

Łęgonice Małe 13 56 37 0 12 1 4 4 0 1 

Myślakowice 49 216 107 0 109 2 3 4 1 1 

Myślakowice Kolonia 10 122 125 2 0 1 4 2 0 1 

Odrzywół 396 420 303 33 80 14 65 64 1 0 

Ossa 80 300 165 0 135 1 12 2 1 1 

Różanna 22 70 12 0 63 0 4 2 1 1 

Stanisławów 27 81 28 0 58 1 4 2 1 1 

Wandzinów 33 57 54 0 2 0 3 4 1 1 

Wysokin 230 362 267 6 81 0 14 19 1 0 

Średnia 91,75 172,0625 111,25 4,0625 54,75 1,6875 9,25 9,4375 - - 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 11 Wyliczenie wskaźnika syntetycznego dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego 
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Ceteń -12,25 124,0625 65,25 4,0625 53,75 0,6875 7,25 -8,13 1 0 233,6825 

Dąbrowa 41,75 -57,9375 7,25 2,0625 -53,25 0,6875 9,25 -8,26 1 1 -60,4475 

Jelonek 84,75 138,0625 77,25 4,0625 54,75 1,6875 9,25 -7,82 1 1 359,9925 

Kamienna Wola -54,25 80,0625 27,25 4,0625 46,75 1,6875 1,25 -9,91 1 0 95,9025 

Kłonna -135,25 -241,938 -191,75 -9,9375 -42,25 1,6875 2,25 -14,09 1 1 -633,278 

Kolonia Ossa 52,75 42,0625 40,25 -3,9375 13,75 -2,3125 -3,75 -8,66 0 0 130,1525 

Lipiny 56,75 51,0625 71,25 4,0625 -26,25 0,6875 4,25 -11,12 0 0 150,6925 

Łęgonice Małe 78,75 116,0625 74,25 4,0625 42,75 0,6875 5,25 -10,61 0 1 310,2025 

Myślakowice 42,75 -43,9375 4,25 4,0625 -54,25 -0,3125 6,25 -10,02 1 1 -53,2075 

Myślakowice Kolonia 81,75 50,0625 -13,75 2,0625 54,75 0,6875 5,25 -8,32 0 1 171,4925 

Odrzywół -304,25 -247,938 -191,75 -28,9375 -25,25 -12,3125 -55,75 -12,53 1 0 -879,718 

Ossa 11,75 -127,938 -53,75 4,0625 -80,25 0,6875 -2,75 -7,66 1 1 -257,848 

Różanna 69,75 102,0625 99,25 4,0625 -8,25 1,6875 5,25 -10,42 1 1 261,3925 

Stanisławów 64,75 91,0625 83,25 4,0625 -3,25 0,6875 5,25 -8,22 1 1 235,5925 

Wandzinów 58,75 115,0625 57,25 4,0625 52,75 1,6875 6,25 -9,7 1 1 284,1125 

Wysokin -138,25 -189,938 -155,75 -1,9375 -26,25 1,6875 -4,75 -9,43 1 0 -525,618 

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 16 Miejscowość Odrzywół jako obszar zdegradowany gminy  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.openstreetmap.org 

5. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych  

Czynniki i zjawiska kryzysowe oraz skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych zostały 

zdiagnozowane i opracowane na podstawie szczegółowej diagnozy pogłębionej, analizy 

wskaźnikowej (Rozdział 4. Identyfikacja obszarów kryzysowych), jak również 

wyników wypracowanych podczas warsztatów strategicznych, konsultacji społecznych 

oraz zgodnie z wynikami badania ankietowego wśród mieszkańców. 

W 2016 r. w Odrzywole odbyły się warsztaty strategiczne i konsultacje społeczne 

dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Odrzywół, które 

odbyły się: 

 5.09.2016 r. - warsztat z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami 

pozarządowymi, pracownikami UG i jednostek podległych Gminie Odrzywół, 
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którego celem było zapoznanie z problematyką rewitalizacji i pozyskanie opinii, 

stanowisk i pomysłów dot. problemów na terenie Gminy Odrzywół.  

 … 2016 r.  - warsztat z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami 

pozarządowymi, pracownikami UG i jednostek podległych Gminie Odrzywół, 

podczas, którego przedstawiona została koncepcja LPR oraz dyskusja na temat 

obszarów zdegradowanych, rewitalizowanych oraz przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. 

Na terenie gminy Odrzywół zostało również przeprowadzone badanie ankietowe PAPI 

na próbie 100 respondentów – dobór próby losowy (mieszkańcy oraz interesariusze 

Gminy Odrzywół). Badanie zostało zlecone na potrzeby zapoznania się zespołu 

badawczego z opinią interesariuszy na temat potrzeb lokalnej ludności w zakresie 

planowanej rewitalizacji kryzysowych obszarów na terenie gminy. 

Początkowa faza badania dotyczy zagadnień związanych z występowaniem problemów 

z różnych sfer na terenie gminy. 

Tabela 12. Ocena ogólnego stanu społeczno-gospodarczego poszczególnych obszarów 

 bardzo 
zły 

zły przeciętny dobry bardzo dobry nie wiem/ trudno 
powiedzieć 

 % odp. % odp. % odp. % odp. % odp. % odp. 

Odrzywół 0% 6% 51% 26% 1% 16% 

Wysokin 0% 1% 45% 14% 0% 40% 

Ceteń 0% 0% 46% 7% 0% 47% 

Kamienna Wola 0% 0% 48% 8% 0% 44% 

Kłonna 1% 3% 45% 6% 0% 45% 

Ossa 0% 1% 50% 3% 0% 46% 

Ossa Kolonia 0% 2% 47% 3% 0% 48% 

Myślakowice 0% 3% 46% 3% 0% 48% 

Myślakowice 
Kolonia 

0% 2% 47% 3% 0% 48% 

Lipiny 0% 1% 48% 3% 0% 48% 

Wandzinów 0% 1% 48% 3% 0% 48% 

Stanisławów 0% 3% 48% 3% 0% 46% 

Dąbrowa 0% 1% 49% 3% 0% 47% 

Różanna 0% 0% 49% 3% 0% 48% 
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Łęgonice Małe 0% 1% 49% 3% 0% 47% 

Jelonek 0% 0% 49% 3% 0% 48% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego, N=100 

Najwyższe oceny ogólnego stanu społeczno-gospodarczego na terenie Gminy zostały 

odnotowane w sołectwie Odrzywół. Respondenci w 51% przypadków odpowiedzieli 

na postawione pytanie dotyczące sytuacji w miejscowości „przeciętna”, 26% uznało stan 

za dobry, 16% nie miało zdania. Dodatkowo jeden respondent wskazał, iż sytuacja w 

gminie jest bardzo dobra, natomiast jedynie 6% korespondentów oceniło stan, jako zły. 

Spośród uzyskanych wyników, warto zwrócić uwagę także na sołectwo Wysokin, 

którego ewaluacja przybrała drugie, najbardziej korzystne oceny. Ankietowani w 46% 

przypadków wskazali na odpowiedź „przeciętny”, co czwarty nie miał zdania, natomiast 

14% oceniło sytuację w miejscowości, jako dobrą. 

Statystycznie istotna różnica w rozkładzie wyników została także stwierdzona w 

odpowiedziach dotyczących stanu trzech sołectw, odpowiednio: Ceteni, Kamiennej 

Woli i Kłonny. Respondenci wskazali na podobne wyniki, których różnica oscyluje w 

granicach maksymalnie 3 punktów procentowych. Oceny sytuacji społeczno-

gospodarczej przedstawiają się w trzech sołectwach następująco: 

 przeciętny (45% - 48%), 

 trudno powiedzieć (44% - 47%), 

 dobry (6% - 8%), 

 zły (0% - 3%), 

 bardzo zły (0% - 1%). 

Pozostałych 11 sołectw, a mianowicie: Ossa, Ossa Kolonia, Myślakowice, 

Myślakowice Kolonia, Lipiny, Wandzinów, Stanisławów, Dąbrowa, Różanna, 

Łęgowice Małe, Jelonek nie wykazywało znaczących różnic pomiędzy wynikami 
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(różnice w odpowiedziach wahały się maksymalnie o 4 punkty procentowe w jednej 

kategorii). Rozkład ich ocen wynosił: 

 przeciętny (46% - 50%), 

 trudno powiedzieć (46% - 48%), 

 dobry (3%), 

 zły (0% - 3%). 

Tabela 13. Ocena skali występowania poszczególnych problemów w sołectwie 

respondenta 

 bardzo 
mała 

mała przeciętn
a 

duża bardzo 
duża 

nie wiem/ 
trudno 
powiedzieć 

 % odp. % odp. % odp. % odp. % odp. % odp. 

degradacja środowiska, 
zanieczyszczenie powietrza, 
wód, gleby itp. 

0% 8% 82% 10% 0% 0% 

zły stan techniczny budynków 
mieszkalnych 

0% 8% 87% 5% 0% 0% 

zły stan techniczny budynków 
użyteczności publicznej 

0% 8% 90% 2% 0% 0% 

wysoki poziom bezrobocia 0% 8% 87% 4% 1% 0% 

niskie dochody mieszkańców, 
ubóstwo 

0% 9% 86% 5% 0% 0% 

niski poziom bezpieczeństwa 0% 8% 80% 12% 0% 0% 

duże natężenie problemów 
społecznych, w tym szczególnie 
przemoc w rodzinie, alkoholizm 
itp. 

0% 8% 91% 1% 0% 0% 

niski poziom edukacji na 
poziomie podstawowym i 
gimnazjalnym 

0% 8% 91% 1% 0% 0% 

niski poziom edukacji na 
poziomie 
ponadgimnazjalnym 

0% 8% 91% 1% 0% 0% 

niski poziom przedsiębiorczości, 
mała liczba przedsiębiorstw, 
brak miejsc pracy, brak wsparcia 
dla przedsiębiorców 

0% 8% 91% 1% 0% 0% 

słaba oferta kulturalno -
rozrywkowa 

0% 8% 54% 37% 1% 0% 
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słaba oferta sportowo -
rekreacyjna 

0% 8% 50% 41% 1% 0% 

mała liczba przedszkoli i żłobków 0% 10% 88% 2% 0% 0% 

mała liczba szkół 0% 8% 91% 1% 0% 0% 

mała liczba obiektów ochrony 
zdrowia, słaby dostęp do usług 
medycznych 

0% 8% 91% 1% 0% 0% 

słaba komunikacja wewnątrz 
gminy, mała liczba połączeń 
komunikacyjnych pomiędzy 
miejscowościami 

0% 8% 90% 1% 1% 0% 

słaba infrastruktura 
transportowa, zły stan 
techniczny dróg, brak parkingów 
itp. 

0% 8% 56% 35% 1% 0% 

niska jakość terenów 
publicznych, terenów zielonych, 
skwerów, miejsca rekreacyjne i 
wypoczynkowe 

0% 8% 90% 2% 0% 0% 

niski poziom aktywności 
społecznej mieszkańców, mała 
liczba organizacji 
pozarządowych, stowarzyszeń 
klubów sportowych 
itp. 

0% 8% 91% 1% 0% 0% 

słabo rozwinięta baza 
turystyczna 

0% 8% 87% 3% 2% 0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego, N=100 

Respondenci w następnym pytaniu wypowiadali się w kontekście skali występowania 

poszczególnych, negatywnych zjawisk na obszarze miejsca ich zamieszkania.  

Ankietowani wskazali trzy obszary kryzysowe, wobec, których działania rewitalizacyjne 

powinny zostać uznane za priorytetowe: 

 słaba oferta kulturalno – rozrywkowa (przeciętna – 54%, duża – 37%, mała – 

8%, bardzo duża – 1%), 

 słaba oferta sportowo – rekreacyjna (przeciętna – 50%, duża – 41%, mała – 

8%, bardzo duża – 1%), 
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 słaba infrastruktura transportowa, zły stan techniczny dróg, brak 

parkingów itp. (przeciętna – 56%, duża - 35%, mała - 8%, bardzo duża – 1%). 

Mieszkańcy wyróżnili w swoich wskazaniach pozostałe dwa zagadnienia, których skala 

występowania według respondentów przybiera duże rozmiary.  

Respondenci uznali skalę występowania zjawiska niskiego poziomu bezpieczeństwa 

za przeciętną w 80%, odpowiedź duża wybrało 12%, natomiast mała 8%. Zbliżone 

wyniki odnotowano wśród odpowiedzi dotyczącej degradacji środowiska, 

zanieczyszczenie powietrza, wód, gleby itp. Ankietowani odpowiednio ocenili skalę 

zjawiska na przeciętną (82%), dużą (10%) oraz małą (8%). 

Ankietowani, którzy wzięli udział w badaniu, w bardzo podobnej mierze ocenili skalę 

występowania pozostałych 15 problemów. Ewaluacja zjawisk przybierała wartości w 

poszczególnych zagadnieniach w granicach: 

 przeciętna (86% - 91%), 

 mała (8% - 10%), 

 duża (1% - 5%), 

 bardzo duża (0% - 1%). 
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Wykres 10. Występowanie negatywnych zjawisk na terenie zamieszkania respondenta 
[%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego, N=100 

Ankietowani zapytani o wybór negatywnych zjawisk na terenie ich miejsca 

zamieszkania w ponad ¼ przypadków (26%) wskazali na brak szczególnych 

problemów. 

Podczas wyznaczania obszarów kryzysowych, respondenci w 16,5% przypadków 

wskazali na problem braku oferty kulturalno – rozrykowej, w 12% na zły stan 

chodników oraz w 10,5% brak rozrywki dla dzieci. W dalszej kolejności wskazania 

dotyczyły sfery przestrzennej sołectw, zwrócono uwagę na zły stan dróg (8,5%), brak 

podłączenia budynków do sieci kanalizacyjnej (6%), a także niedobór obiektów 

rekreacyjno – sportowych (3,5%). 

W mniejszym stopniu ankietowani twierdzili, iż problemem w ich miejscu zamieszkania 

jest: brak miejsc pracy, niesprawny system odbioru odpadów oraz 

niezadowalające estetyka sołectw (po 2%). 
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Wykres 11. Działania, które powinny zostać podjęte przez władze Gminy w celu 
eliminacji/ograniczenia obszarów kryzysowych [%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego, N=100 

Na kolejnym wykresie zostały przedstawione odpowiedzi mieszkańców dotyczące 

najskuteczniejszych metod eliminowania obszarów kryzysowych w Gminie Odrzywół. 

Podobnie, jak w przypadku pytania nr. 3, największa część respondentów odpowiedziała 

zachowawczo, nie wskazując jednoznacznie na żadne działania, które władze 

samorządowe powinny podjąć, aby ograniczyć zjawiska kryzysowe. 

Najliczniej reprezentowanymi opiniami nt. najskuteczniejszych działań z zakresu 

eliminowania negatywnych zjawisk w gminie są rozbudowa oferty kulturowo-

rozrywkowej (16%), a także poprawa stanu dróg (10,16%). 

Mieszkańcy Gminy zwrócili także uwagę na możliwą poprawę codziennego 

funkcjonowania lokalnej społeczności przy wdrożeniu projektów związanych z 

wykonaniem dodatkowych chodników (9,83%), a także stworzeniem oferty 

rozrywki dla dzieci i młodzieży (8,5%). 
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Respondenci w mniejszym stopniu wskazali na działania z zakresu: 

 podłączenia mieszkań do sieci kanalizacyjnej (4,5%), 

 stworzenia infrastruktury sportowej (4%), 

 budowy ścieżki rowerowej (3,83%), 

 posprzątania miasta (3,33%). 

Wykres 12. Obszary na terenie gminy, na których powinny zostać podjęte działania z 
zakresu wsparcia rozwoju społecznego [%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego, N=100 

Większość respondentów, w pytaniu dotyczącym miejsca, w którym powinny zostać 

podjęte działania rewitalizacyjne z zakresu wsparcia społecznego, wskazała sołectwo 

Odrzywół (59%). O priorytecie dla działań w sołectwie Wysokin wystąpiło w badaniu 

8% ankietowanych.  

W dalszej kolejności mieszkańcy zgłosili do działań rewitalizacyjnych sołectwa: 

 Myślakowice Kolonia oraz Kamienna Wola (po 5%), 

 Ossa, Stanisławów oraz Łęgonice Małe (po 4%), 

 Dąbrowa, Myślakowice, Ossa Kolonia, Kłonna oraz Ceteń (po 3%), 

 Różanna (1%). 
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Tabela 14. Ocena istotności problemów społecznych występujących na terenie 
zamieszkania respondenta [%] 
 najmniej 

istotny 
raczej 
nieistotny 

trudno 
powiedzieć 

raczej 
istotny 

najbardziej 
istotny 

 % odp. % odp. % odp. % odp. % odp. 

Przestępczość 0% 35% 64% 1% 0% 

Ubóstwo 0% 34% 48% 18% 0% 

Bezrobocie 0% 34% 57% 8% 1% 

Patologie społeczne 0% 34% 64% 2% 0% 

Niski poziom edukacji 0% 34% 66% 0% 0% 

Niepełnosprawność 0% 34% 66% 0% 0% 

Niski poziom uczestnictwa w 
życiu publicznym i 
kulturalnym 

0% 33% 60% 6% 1% 

Słaba integracja lokalnej 
społeczności 

0% 34% 64% 2% 0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego, N=100 

Ewaluacja istotności poszczególnych problemów społecznych przez miejscową ludność 

została przedstawiona w powyższej tabeli. Respondenci jednoznacznie zasygnalizowali 

brak znajomości problematyki, bądź też ocenę niskiej istotności problemów społecznych 

na terenie Gminy Odrzywół. 

Jedynymi wskazaniami, wyróżniającymi się na tle pozostałych są: 

 Ubóstwo (trudno powiedzieć – 48%, raczej nieistotny – 34%, raczej istotny – 

18%, najbardziej istotny – 0%), 

 Bezrobocie (trudno powiedzieć – 57%, raczej nieistotny – 34%, raczej istotny – 

8%, najbardziej istotny – 1%), 

 Niski poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym (trudno 

powiedzieć – 60%, raczej nieistotny – 33%, raczej istotny – 6%, najbardziej 

istotny – 1%). 

Pozostałe problemy społeczne (przestępczość, patologie społeczne, niski poziom 

edukacji, niepełnosprawność oraz słaba integracja lokalnej społeczności) zostały 
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przez respondentów zmarginalizowane, a różnice w odpowiedziach oscylowały w 

granicach: 

 trudno powiedzieć (64% - 66%), 

 raczej nieistotny (34%), 

 raczej istotny (0% - 2%). 

Wykres 13. Obszary na terenie gminy, na których powinny zostać podjęte działania z 
zakresu wsparcia rozwoju gospodarczego [%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego, N=100 

Większość mieszkańców gminy biorących udział w badaniu wskazało obszar sołectwa 

Odrzywół (59%), jako priorytetowy do podjęcia działań z zakresu wsparcia 

gospodarczego. W przeprowadzonym badaniu, 8% respondentów wytypowało 

sołectwo Wysokin, jako kluczowe ze względu na podjęcie wsparcia w sferze 

gospodarki. 

W dalszej kolejności różnice pomiędzy liczbą odpowiedzi przybierały niskie wartości, 

ankietowani zwrócili uwagę na wsparcie gospodarcze dla takich sołectw jak: 

 Stanisławów, Myślakowice Kolonia i Kamienna Wola (po 5%), 
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 Łęgonice Małe i Ossa (po 4%), 

 Myślakowice, Ossa Kolonia, Kłonna i Ceteń (po 3%), 

 Dąbrowa (2%), 

 Wandzinów (1%). 

Tabela 15. Ocena istotności problemów gospodarczych występujących na terenie 

zamieszkania respondenta [%] 

 najmniej 
istotny 

raczej 
nieistotny 

trudno 
powiedzieć 

raczej 
istotny 

najbardziej 
istotny 

 % odp. % odp. % odp. % odp. % odp. 

Słaba kondycja lokalnych 
przedsiębiorstw 

0% 27% 71% 2% 0% 

Niski stopień 
przedsiębiorczości 

0% 28% 67% 5% 0% 

Brak inwestorów 0% 28% 66% 6% 0% 

Słabo rozwinięty sektor 
usług 

0% 27% 56% 17% 0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego, N=100 

Respondenci zostali zapytani o istotność występowania poszczególnych problemów 

gospodarczych na terenie gminy. Odpowiedzi dla kolejnych zjawisk przybierały 

podobne wartości. 

Należy zwrócić uwagę na zjawisko, które według ankietowanych przejawiało się 

największym stopniem istotności w ogólnych problemach gospodarczych gminy 

(pomimo łącznej przewagi wskazań o nacechowaniu negatywnym). Wskazane przez 

respondentów zjawisko dotyczyły słabo rozwiniętego sektora usług, 56% 

mieszkańców nie potrafiło wskazać jednoznacznej odpowiedzi, 27% stwierdziło, iż jest 

to raczej nieistotny problem, jedynie 17% opowiedziało się za umiarkowaną istotnością 

kwestii. 

Poziom różnic we wskazaniach, w pozostałych kategoriach problemów nie cechuje się 

statystyczną istotnością. Poziom rozbieżności pomiędzy wartościami odpowiedzi jest na 
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niskim poziomie. Respondenci w zdecydowanej większości przypadków nie uważają 

problemów gospodarczych za istotne.  

Wykres 14. Obszary gminne, na których powinny zostać podjęte działania z zakresu 

modernizacji lub budowy nowej infrastruktury [%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego, N=100 

Większość respondentów biorących udział w badaniu wskazało obszar sołectwa 

Odrzywół (59%), jako priorytetowy do podjęcia działań z zakresu modernizacji 

infrastruktury. W przeprowadzonym badaniu 8% ankietowanych wytypowało sołectwo 

Wysokin, jako kluczowe ze względu na podjęcie wsparcia w zakresie poprawy stanu 

infrastruktury. 

W dalszej kolejności, różnice pomiędzy liczbą odpowiedzi przybierały niskie wartości, 

mieszkańcy zwrócili uwagę na wsparcie gospodarcze dla takich sołectw jak: 

 Stanisławów, Myślakowice Kolonia i Kamienna Wola (po 5%), 

 Łęgonice Małe i Ossa (po 4%), 

 Myślakowice, Ossa Kolonia, Kłonna i Ceteń (po 3%), 

 Dąbrowa (2%), 
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 Wandzinów (1%). 

Tabela 16. Ocena istotności problemów przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych 

występujących na terenie zamieszkania respondenta [%] 

 najmniej 
istotny 

raczej 
nieistotny 

trudno 
powiedzieć 

raczej 
istotny 

najbardziej 
istotny 

 % odp. % odp. % odp. % odp. % odp. 

Zły stan techniczny budynków 0% 33% 65% 2% 0% 

Brak rozwiązań technicznych w 
zakresie energooszczędności w 
obiektach budowlanych 

0% 30% 68% 2% 0% 

Brak rozwiązań technicznych w 
zakresie ochrony środowiska w 
obiektach budowlanych 

0% 31% 64% 5% 0% 

Bariery architektoniczne w zakresie 
dostępności osób 
niepełnosprawnych do: budynków, 
dróg, chodników 

0% 32% 67% 1% 0% 

Brak dostępu lub niska jakość 
podstawowych usług 

0% 32% 65% 3% 0% 

Brak terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych 

0% 26% 47% 27% 0% 

Niski poziom obsługi 
komunikacyjnej 

0% 32% 66% 1% 1% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego, N=100 

Respondenci zostali poproszeni o ewaluację istotności problemów przestrzennych 

występujących na terenie gminy. Wśród siedmiu zaproponowanych trudności 

infrastrukturalnych ankietowani wskazali wyłącznie na jeden ich zdaniem istotny. 

Problem związany z brakiem terenów rekreacyjno-wypoczynkowych stanowi 

według respondentów główną trudność w sferze przestrzennej na terenie gminy. 

Podczas badania, 47% mieszkańców udzieliło odpowiedzi trudno powiedzieć, 27% 

wskazało na istotność problemu, natomiast 26% oceniło zjawisko przeciwnie, jako 

raczej nieistotne. 

Pozostałe zjawiska charakteryzowały się podobną liczbą wskazań na poszczególne 

kategorie oceny. Większość respondentów oceniła ich istotność, jako „trudno 
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powiedzieć” (65% - 68%), odpowiedź „raczej nieistotne” uzyskała od 30% do 32% 

wskazań, natomiast jedynie do 5% ankietowanych uznało za istotne pozostałe 

trudności. 

Wykres 15. Planowane rezultaty zamierzonych działań z zakresu procesu rewitalizacji 

[%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego, N=100 

Ostatnie pytanie dotyczyło kwestii zakładanych rezultatów podjętych działań 

rewitalizacyjnych. Mieszkańcy mogli wybrać maksymalnie pięć wariantów efektów, 

których oczekują po przeprowadzonej rewitalizacji.  

Najwyższa liczba wskazań dotyczyła dwóch aspektów funkcjonowania gminy. Pierwszy 

z nich dotyczył poprawy stanu infrastruktury technicznej i drogowej (46%). W skład 

tego pojęcia wchodzą procesy poprawy stanu technicznego mieszkań, podłączenia 

budynków do różnych rodzajów sieci sanitarnych, jak i budowy chodników. 
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Drugim, najczęściej powtarzającym się wskazaniem było stworzenie lub rozszerzenie 

bazy turystyczno-rekreacyjnej (41%). Z tym pojęciem związany jest ogół prac 

dotyczący powstawania infrastruktury społeczno-rekreacyjnej, jak place zabaw, parki, 

czy siłownie pod chmurką. 

Wartym odnotowania jest trzecia kategoria odpowiedzi inne, która uzyskała 22% 

wskazań. Mieszkańcy nie potrafili wybrać spośród dostępnych wariantów oczekiwanego 

rezultatu działań, jednakże także mając możliwość wyznaczenia swojej wizji, również 

stwierdzali „ciężko powiedzieć”. 

W dalszej kolejności respondenci wskazali na warianty: 

 poprawa bezpieczeństwa na ulicach (4%), 

 stworzenie lub rozszerzenie bazy sportowej (1%), 

 zwiększenie liczby miejsc pracy (1%), 

 rozwój mikro i małej przedsiębiorczości (1%). 

Dane metryczkowe 

Ostatnia część badania ankietowego do raportu Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 

Odrzywół dotyczyła danych metryczkowych respondentów. Poniższe trzy wykresy 

prezentują informacje dotyczące przebadanej grupy. 
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Wykres 16. Wiek respondentów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego, N=100 

Respondenci, którzy wzięli udział w badaniu charakteryzowali się bardzo 

zróżnicowanym rozkładem ze względu na wiek. Największą grupę (23%) stanowiły 

osoby w przedziale lat 46 – 55. W dalszej kolejności ankietowani byli mieszkańcy w 

latach: 36 – 45 (19%), 26 – 35 (18%), 56 – 65 (15%), < 25 (13%) oraz > 66 (12%). 

Wykres 17. Płeć respondentów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego, N=100 
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Rozkład osób ankietowanych ze względu na płeć został przedstawiony na powyższym 

wykresie. Bardzo wyraźnie zarysowana została różnica pomiędzy płcią respondentów, z 

istotną przewagą mężczyzn. Wśród biorących udział w ankiecie osób, 71% stanowili 

mężczyźni, natomiast tylko 29% stanowiły kobiety. 

Wykres 18. Miejsce zamieszkania respondentów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego, N=100 

W badaniu wzięło udział 100 respondentów. Największą liczbę ankietowanych stanowili 

mieszkańcy sołectwa Odrzywół (61% całości). Co dziesiątym ankietowanym 

mieszkańcem gminy była osoba z sołectwa Wysokin. Pozostałe sołectwa posiadały od 

jednego do pięciu przedstawicieli w przeprowadzonym badaniu: 

 Ossa, Kłonna i Kamienna Wola (po 5%), 

 Stanisławów (4%), 

 Łęgonice Male i Ceteń (po 3%), 

 Dąbrowa (2%), 

 Myślakowice i Ossa Kolonia (po 1%). 
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Podsumowanie diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych  

Podczas warsztatów strategicznych, badania ankietowego oraz dzięki analizie danych 

zastanych wyodrębnione zostały następujące problemy społeczności lokalnej Gminy 

Odrzywół: 

Tabela 17 Zestawienie czynników i zjawisk kryzysowych w gminie Odrzywół 

Czynniki społeczne Czynniki gospodarcze Czynniki infrastrukturalne/ 
techniczne/ środowiskowe 

 Spadająca liczba 
mieszkańców 

 Ujemny przyrost 
naturalny utrzymujący 
się na przestrzeni 
ostatnich lat 

 Ujemny wskaźnik 
migracji 

 Spadająca liczba dzieci 
w szkołach 

 Wysoka liczba osób i 
rodzin korzystająca z 
usług Pomocy 
Społecznej 

 Wysoki poziom 
bezrobocia 

 Wysoki udział osób 
długotrwale 
bezrobotnych w 
populacji osób 
bezrobotnych ogółem 

 Niski poziom 
aktywności 
gospodarczej, 
zobrazowany małą 
liczbą nowopowstałych 
podmiotów 
gospodarczych 

 Brak oferty turystycznej 

  

 Infrastruktura 
niedostosowana dużej 
liczby osób 
niepełnosprawnych 

 Liczne występowanie 
budynków 
zawierających azbest 

 Brak komunikacji 
publicznej i utrudniony 
dojazd (dostęp) do 
infrastruktur społecznej 

 Niski poziom jakościowy 
i ilościowy 
infrastruktury (w tym 
opiekuńczej) 
dostoswanej do potrzeb 
seniorów. 

 Brak infrastruktury 
spędzania czasu 
wolnego dla młodzieży 

 Niedostateczny poziom 
infrastruktury drogowej 

Źródło: opracowanie własne 
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5.1. Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji określony w oparciu 

o diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych 

Wyznaczenie obszaru rewitalizacji zostało dokonane zarówno na podstawie analizy 

wskaźnikowej zidentyfikowanych obszarów kryzysowych w sferze społecznej, 

gospodarczej oraz przestrzennej i środowiskowej, jak również na podstawie badania 

ankietowego, spotkania warsztatowego i konsultacji społecznych. Wyodrębniony obszar 

charakteryzuje się zdegradowaniem funkcji społecznych i gospodarczych, zmniejszonym 

potencjałem w sferze działalności i aktywności społeczności lokalnej oraz niszczejącą 

tkanką miejską. 

Obszar wyznaczony do rewitalizacji zlokalizowany jest w granicach miejscowości 

Odrzywół. Obejmuje fragmenty głównych ulic w gminie, tj. ul. Warszawska, 

ul. Radomska, ul. Tomaszowska oraz ul. Opaczyńska, a także mniejsze ulice i drogi 

znajdujące na terenie miejscowości Odrzywół. Obszar rewitalizacji zajmuje ok. 

254 ha, co stanowi  ok. 3% powierzchni gminy oraz zamieszkały jest przez 1073 

mieszkańców13, co stanowi 27% mieszkańców gminy ogółem. 

                                                        

13 Dane z dnia 31.12.2015 r. 
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Rysunek 17 Obszar wyznaczony do rewitalizacji w gminie Odrzywół 

 

Źródło: Opracowanie własne 



Rysunek 18 Obszar wyznaczony do rewitalizacji w skali 1:5000 

 

 
Źródło: System Informacji Przestrzennej
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6. Charakterystyka obszaru rewitalizacji 

Obszar wyznaczony do rewitalizacji z znacznej części obejmuje miejscowość Odrzywół.  

Odrzywół na tle pozostałych sołectw/ miejscowości charakteryzuje się bardzo wysoką 

liczbą osób bezrobotnych, w tym liczbą osób długotrwale bezrobotnych. Istotny problem 

w Odrzywole stanowią również osoby o szczególnym znaczeniu na lokalnym rynku 

pracy: bezrobotni do 25 roku życia oraz bezrobotni przekraczający 50 lat, jak również 

osoby bez wykształcenia i jakichkolwiek kwalifikacji zawodowych.  

Na terenie wyznaczonego obszaru rewitalizacji odnotowano również zwiększony 

względem pozostałych sołectw/ miejscowości wskaźnik udzielania świadczeń pomocy 

społecznej (ze względu na ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych, alkoholizm i niepełnosprawność).  

Analizując statystyki Komendy Powiatowej Policji można zauważyć, ze wyznaczony 

obszar w stosunku do wszystkich miejscowości gminy Odrzywół cechuje się również 

zwiększonym natężeniem występowania przestępstw stwierdzonych oraz wykroczeń.  

Istotnym problemem wszystkich mieszkańców gminy Odrzywół stanowi dostęp do 

infrastruktury społecznej, kulturalnej oraz edukacyjnej, w tym występowanie licznych 

barier dla osób z niepełnosprawnością. Wyzwanie dla gminy Odrzywół, w tym przede 

wszystkim dla miejscowości gminnej, stanowi interwencja w obszarze reagowania na 

pogłębiające się proces starzejącego się społeczeństwa, w tym konieczność zapewnienia 

opieki i umożliwienia uczestnictwa w życiu społeczno- kulturalnym oraz emigracji 

młodych mieszkańców gminy.  

Wśród problemów środowiskowych obszaru rewitalizacji należy zwrócić uwagę przede 

wszystkim zwiększoną koncentrację wyrobów zawierających azbest, natomiast 

w aspekcie problemowym odnoszącym się do przestrzeni publicznych i miejsc 

użyteczności publicznej problemem Odrzywołu dotyczą: 
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 zbyt małej liczby dostępnych lokali komunalnych, 

 utrudnionej dostępności do ww. obiektów ze względu na brak komunikacji 

publicznej, 

 braku infrastruktury usług opiekuńczych i rozrywkowych dla seniorów, 

 trudności z dojazdem do szkół dla dzieci z pozostałych sołectw/ miejscowości. 

6.1. Wyniki badania ankietowego – konsultacji społecznych obszaru 

rewitalizacji 

Respondenci biorący udział w badaniu zostali zapytani o związek z obszarem 

rewitalizacji. Blisko 3/4 z nich (71%) mieszka na terenie rewitalizacji. 63% 

respondentów na tym obszarze spędza wolny czas, zaś 23% pracuje. 8% uczestników 

badania wskazało, że jest to dla nich obszar nauki, natomiast pozostali (10%) wskazali 

powiązania związane z miejscem pochodzenia, czy miejscem zamieszkania rodziny.  

Żaden z respondentów nie prowadzi na badanym terenie działalności gospodarczej, 

organizacji pozarządowej ani grupy nieformalnej. 

Wykres 19.Związki respondentów z obszarem rewitalizacji 

(brak sumowania do 100% ze względu na możliwość wyboru więcej niż jednej 
odpowiedzi) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, N=52 

Badani zostali poproszeni o ocenę natężenia problemów społecznych na obszarze 

rewitalizacji. Za najbardziej poważny problem uznali starzenie się społeczeństwa 

(13,0% wskazań na wysokie natężenie i 75% na natężenie średnie). Nieco mniejszy 

odsetek odpowiedzi dotyczył problemów bezrobocia (6% wskazań na wysokie 

natężenie i 69% na natężenie średnie), niedostatecznego dostępu do Internetu (12% 

wskazań natężenia wysokiego i 59% średniego) oraz niskiego poziomu integracji z os. 

niepełnosprawnymi (56% średniego). Za inne istotne do rozwiązania problemy badani 

uznali alkoholizm (4% wskazań natężenia wysokiego i 37% średniego) oraz niski 

poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym (23% średniego).  

Warto zauważyć, że dość znaczny odsetek respondentów uważał, że problemy dotyczące 

narkomanii, bezdomności, wandalizmu oraz przestępczości występują na badanym 

obszarze w relatywnie niskim natężeniu. 
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Wykres 20. Ocena natężenia poszczególnych problemów społecznych na obszarze 
rewitalizacji 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, N=52 

Badani zostali poproszeni o ocenę poszczególnych aspektów życia na rewitalizowanym 

obszarze.  

Najgorzej funkcjonującymi według badanych aspektami, są dostępności jakość usług 

opieki nad małymi dziećmi do lat 3 (23%), stan dróg i chodników (22%),  oraz wsparcie 

osób bezrobotnych (21%).  

Najlepiej zdaniem respondentów wypadała stan środowiska naturalnego (62%) oraz 

dostępność i jakość w zakresie pomocy społecznej (57,0%). 
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Dość problematycznym aspektem okazała się dostępność i jakość oferty rekreacyjno-

sportowej. Otrzymała ona najwięcej zarówno negatywnych jak i pozytywnych ocen. 

Pozostałe aspekty oceniane były raczej średnio. 

Wykres 21. Ocena aspektów życia na obszarze rewitalizacji 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, N=52 

Według opinii respondentów, najbardziej wspieranymi grupami społecznymi 

funkcjonującymi na obszarze rewitalizacji powinny być osoby bezrobotne (67% 

wskazań), rodziny z dziećmi (54%) oraz młodzież (52%). 48% badanych stwierdziło 

także, że wspieraną grupą powinny być dzieci, zaś 44%, że rodziny z osobami 
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niepełnosprawnymi. Najmniejsza liczba respondentów odpowiedziała, że taką grupą 

powinny być osoby starsze (33% wskazań). 

Wykres 22. Grupy społeczne, które powinny być głównie wpierane na obszarze 
rewitalizacji 

(brak sumowania do 100% ze względu na możliwość wyboru więcej niż jednej 
odpowiedzi) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, N=52 

Mieszkańców zapytano o największe atuty i potencjały obszaru rewitalizacji. 

Respondenci nie wybierali odpowiedzi z gotowej kafeterii, dlatego też ich wskazania 

poruszały wiele różnych aspektów.  

Z badań wynika, że głównym atutem omawianego terenu są jego tradycje ludowe, 

atrakcyjne działki oraz kultura ludowa (po 6%). Dość wysoko uplasowały się również 

tradycja oraz tereny leśne i zielone (po 4%). 

Aż 8% respondentów stwierdziło, że nie wie jakie są największe atuty i potencjały 

danego obszaru (6% - „nie ma”, 2 % - „dla mnie nie ma”). 
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Wykres 23. Największe atuty i potencjały wybranego obszaru do rewitalizacji(pytanie 
otwarte) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, N=52 

Aż 69% badanych  przyznało, że nie włączyłoby się w działania podejmowane na rzecz 

poprawy życia w swoim miejscu zamieszkania. Pozostali mieszkańcy badanego terenu 

stwierdzili, że przyłączyliby się do takich działań. Tak znaczny odsetek odpowiedzi 

negatywnych świadczyć może o braku chęci do działań oddolnych.  
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Wykres 24. Inicjatywa włączenia się w działania podejmowane na rzecz poprawy życia 
w miejscu zamieszkania 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, N=52 

Respondenci zostali zapytani o uczestnictwo w wydarzeniach i imprezach kulturalnych 

organizowanych w Gminie. Większość z nich (56% osób) przyznała, że często 

uczestniczy w tego typu wydarzeniach. 33% respondentów stwierdziło, że rzadko 

uczestniczy w wydarzeniach organizowanych w miejscowości. Co dziesiąty badany 

przyznał, że nie uczestniczy w tego typu wydarzeniach. Jedynie 2% respondentów 

korzysta bardzo często z tego typu oferty kulturalnej.  

Wykres 25.Uczestnictwo w wydarzeniach, imprezach kulturalnych organizowanych 
w Odrzywole 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, N=52 

Zapytano, jakie rodzaje przedsięwzięć powinny być podejmowane w celu ograniczania 

negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych. Największy odsetek respondentów 
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wskazał, że najważniejszym działaniem powinna być poprawa dostępu do usług dla 

osób starszych i niepełnosprawnych oraz stworzenie miejsca spotkań integrujących 

mieszkańców (56% wskazań). Niewiele mniej osób (40%%) uważa, że takim 

programem powinno być zwiększenie poziomu bezpieczeństwa (rozbudowa 

monitoringu, większa liczba patroli policji). Za rozbudową systemu ulg i zwolnień dla 

podmiotów prywatnych generujących miejsca pracy oraz organizacją większej liczby 

wydarzeń o charakterze kulturalnym lub rekreacyjnym opowiedziało się odpowiednio 

po 37% i 33% respondentów.  

Zdaniem respondentów, najmniej ważnym przedsięwzięciem jest realizacja działań 

szkoleniowo-doradczych (0%).  

Wykres 26. Rodzaje przedsięwzięć, które powinny być Państwa zdaniem podejmowane w 
celu ograniczania negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych na wskazanym 
obszarze (brak sumowania do 100% ze względu na możliwość wyboru więcej niż jednej 
odpowiedzi) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, N=52 
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Badanych zapytano także o rodzaje przedsięwzięć ograniczających negatywne zjawiska 

środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne. Według nich, najważniejszym 

działaniem powinna być rozbudowa/modernizacja infrastruktury przedszkoli, szkół 

podstawowych i gimnazjów, poprawa jakości wyposażenia (67% wskazań) oraz 

rozbudowa/modernizacja infrastruktury drogowej (60%). Ponad 1/2 wskazań 

otrzymała odpowiedź: zwiększenie dostępu do obiektów handlowych i usługowych 

(52%). Najmniejsza liczba respondentów uznała, że by ograniczyć negatywne zjawiska 

środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne, należy zwiększyć liczbę 

mieszkań komunalnych i socjalnych (13%). 

Wykres 27. Rodzaje przedsięwzięć, które powinny być Państwa zdaniem podejmowane w 
celu ograniczania negatywnych zjawisk środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i 
technicznych na wskazanym obszarze(brak sumowania do 100% ze względu na 
możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, N=52 
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METRYCZKA 

W badaniu danego obszaru wzięło udział łącznie 52 respondentów, z czego 54% 

stanowiły kobiety, natomiast mężczyźni 46%.  

Wykres 28. Płeć respondentów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, N=52 

Osobami najczęściej badanymi byli mieszkańcy między 45 a 54 rokiem życia (34%) oraz 

mieszkańcy pomiędzy 55 a 64 rokiem życia (29%) . 11% respondentów stanowiły osoby 

w wieku pomiędzy 35 a 44 lata. Nieco mniej odnotowano osób w wieku 25-34 lat (10%), 

powyżej 65 roku życia (10%) oraz w poniżej 25 lat (6%).  

Wykres 29. Wiek respondentów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, N=52 
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Największy odsetek badanych stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym (31%) oraz średnim (37%). 10% respondentów to osoby posiadające 

wykształcenie wyższe, natomiast 2%3 badanych ma wykształcenie podstawowe.  

Wykres 30. Wykształcenie badanych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, N=52 

Większość badanych zamieszkuje na obszarach wskazanych do rewitalizacji -  

największy ich odsetek stanowiły osoby mieszkające w Odrzywole (67%). 19 % 

uczestników mieszka w Lipinach, natomiast mniej, niż 5% zamieszkuje pozostałe 

miejscowości, takie jak: Kłonna, Wysokin oraz Ossa. 

Wykres 31. Miejsce zamieszkania respondentów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, N=52 
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Ponad 80% respondentów stanowiły osoby mieszkające w Odrzywole od ponad 15 lat. 

12% badanych to osoby zamieszkujące miejscowość od 9 do 15 lat natomiast 4% - 5-8 

lat. Żaden z respondentów nie mieszka w Odrzywole krócej niż 5 lat. 

Wykres 32. Liczba lat zamieszkiwania w Gminie Odrzywół 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, N=52 

Zdecydowaną większość badanych stanowiły osoby pracujące (54%). Mniejszy odsetek 

tworzyli bezrobotni (25%) oraz emeryci i renciści (15%), zaś 6% respondentów to 

studenci bądź uczniowie. 

Wykres 33.Status zawodowy badanych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, N=52 
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7. Wizja wprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego 

(planowany efekt rewitalizacji) 

Odrzywół miejscem zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego, które swoją 

charakterystyką i potencjałem przyciąga nowych mieszkańców. Obszar rewitalizacji 

wyróżnia wysoki poziom dynamizacji pozytywnych procesów demograficznych 

i ekonomicznych oraz wysoki wskaźnik dostępności do podstawowych usług społecznych, 

kulturalnych i rekreacyjnych.  

Mieszkańcy Odrzywołu zaangażowani oraz aktywnie uczestniczący w przedsięwzięciach 

i inicjatywach społeczno- kulturalnych na terenie obszaru rewitalizacji. 

8. Cele rewitalizacji i kierunki działań 

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Odrzywół do roku 2026 opiera 

się na kompleksowym ujęciu procesu rewitalizacji, obejmujący działania aktywizujące 

i integrujące społeczność lokalną oraz działania dotyczące renowacji infrastruktury 

mieszkaniowej, technicznej oraz przestrzeni publicznej. 

Odrzywół jako jedna z najważniejszych miejscowości gminy, dzięki przedsięwzięciom 

rewitalizacyjnym, może przyczynić się do rozwoju całej gminy w aspekcie niwelowania 

koncentracji negatywnych obszarów kryzysowych.  

Rewitalizację miejscowości Odrzywół zaplanowano w formie trzech kierunków 

interwencji wyodrębnionych na podstawie analizy danych zastanych, diagnozy potrzeb 

i problemów rewitalizacyjnych oraz procesu partycypacji społecznej. Dziedziny te są 

odpowiedzią na zidentyfikowane zjawiska kryzysowe, natomiast misją gminy Odrzywół, 

umożliwiającą kompleksową i efektywną rewitalizację, jest:  
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Wykreowanie przestrzeni i możliwości efektywnej aktywizacji społeczności lokalnej na 

potrzeby odwrócenia niekorzystnych procesów migracyjnych oraz poprawy sytuacji 

ekonomicznej, zawodowej i społecznej mieszkańców gminy w każdym wieku. 

Realizując cel strategiczny Lokalnego Programu Rewitalizacji, jakim jest: ożywienie 

społeczno-gospodarcze mieszkańców obszaru zdegradowanego oraz zmniejszenie 

koncentracji obszarów problemowych gminy Odrzywół przy partycypacji 

i zaangażowaniu zróżnicowanych grup interesariuszy Programu Rewitalizacji.  

8.1. Rekomendowane kierunki interwencji 

Realizacja celu strategicznego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Odrzywół 

prowadzić będzie do zwiększenia partycypacji społecznej oraz przede wszystkim 

wprowadzenia zdiagnozowanego obszaru ze stanu kryzysowego i zwiększenia 

możliwości rozwojowych obszaru zdegradowanego.  

Dwa pierwsze kierunki interwencji stanowią podstawę efektywnej realizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Odrzywół do roku 2026 poprzez bezpośrednie 

odziaływanie na mieszkańców terenów poddanych rewitalizacji w kwestiach 

dotyczących największego nasycenia problemów społeczno-gospodarczych. 

1. Kierunek interwencji (obszar problemowy): Sfera społeczna 

Cel strategiczny: Integracja oraz aktywizacja społeczna mieszkańców gminy 

2. Kierunek interwencji (obszar problemowy): Sfera gospodarcza 

Cel strategiczny: Zintegrowany rozwój przedsiębiorczości i aktywności 

gospodarczej wśród mieszkańców gminy 

Trzeci kierunek interwencji będący dopełnieniem rozwoju społeczno – gospodarczego 

mieszkańców stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby rewitalizacyjne gminy 

Odrzywół. 

3. Kierunek interwencji (obszar problemowy): Przestrzeń i infrastruktura 
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Cel strategiczny: Zwiększenie jakości życia mieszkańców oraz dostępności 

do infrastruktury społeczno – opiekuńczej  

Dla każdego z kierunków interwencji (obszarów problemowych opracowano cele 

operacyjne, do których przyporządkowane zostały poszczególne działania 

rewitalizacyjne. 
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Tabela 18 Matryca celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Odrzywół 

Wizja 
 

 
 

Misja 
 

 
 

Cel strategiczny 
 

 
 

Obszary 
problemowe 

Społeczeństwo Gospodarka Przestrzeń i infrastruktura 

Cele 
strategiczne 

Integracja oraz 
aktywizacja społeczna 
mieszkańców gminy 

Zintegrowany rozwój 
przedsiębiorczości i 

aktywności gospodarczej 
wśród mieszkańców gminy 

Zwiększenie jakości życia 
mieszkańców oraz 

dostępności do 
infrastruktury społeczno – 

opiekuńczej 

 
 

Cele 
operacyjne 

Międzypokoleniowa 
integracja mieszkańców 

gminy 

Aktywizacja zawodowa 
mieszkańców obszarów 

zdegradowanych 

Poprawa jakości życia 
mieszkańców obszaru 

rewitalizowanego, poprzez 
inwestycje dotyczące 
bezpieczeństwa oraz 
jakości środowiska 

naturalnego  

Tworzenie warunków 
do rozwoju 

infrastruktury 
społecznej 

Wzrost aktywności 
gospodarczej mieszkańców 
obszarów zdegradowanych 

Modernizacja i rozwój 
infrastruktury drogowej, 
technicznej i społecznej 

Aktywizacja społeczna 
mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, w tym 
przede wszystkim osób 

zagrożonych 
wykluczeniem 

społecznym 

Wsparcie lokalnej 
przedsiębiorczości 

Zwiększenie dostępności 
do infrastruktury 

społecznej, edukacyjnej, 
miejsc użyteczności 

publicznej oraz 
wypoczynku i rekreacji 

Źródło: opracowanie własne 
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8.2. Opis kierunków interwencji i celów rewitalizacyjnych 

Obszar strategiczny – społeczeństwo 

Cel strategiczny: Integracja oraz aktywizacja społeczna mieszkańców gminy 

Uzasadnienie: Działania rewitalizacyjne powinny bezpośrednio przyczyniać się do 

zwiększania jakości życia zarówno mieszkańców rewitalizowanego obszarów, jak i całej 

społeczności lokalnej.  

Na etapie diagnozy zidentyfikowane zostały obszary problemowe gminy Odrzywół 

w aspekcie społecznym w dwóch kategoriach: pierwsza dotyczy funkcjonowania 

lokalnej społeczności, której największe problemy dotyczą: wysokiej liczby osób 

bezrobotnych, wysokiego wskaźnika osób korzystających ze wsparcia pomocy 

społecznej ze względu na niepełnosprawność, ubóstwo, alkoholizm oraz ze względu na 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Problemem dotyczącym 

społeczności lokalnej obszarów są również odnotowane przestępstwa i wykroczenia – 

w szczególności w miejscowości Odrzywół. 

Drugą kategorią problemową dotyczącą społecznego aspektu rewitalizacji jest życie 

kulturalne mieszkańców obszarów zdegradowanych, wśród których wyszczególnić 

należy niewystarczającą liczbę odpowiednich miejsc spotkań pełniących rolę ośrodków 

kultury, miejsc spotkań i dziennego pobytu. 

Dlatego w ujęciu działań rewitalizacyjnych zaleca się próbę skorygowania postaw 

życiowych mieszkańców obszarów zdegradowanych poprzez aktywizację społeczną 

i promocję zaangażowania społecznego, w szczególności działania te powinny 

koncentrować się na osobach z grup wykluczonych i narażonych na wykluczenie 

społeczne. Równolegle do działań pobudzających aktywność i zaangażowanie lokalnej 

społeczności należy podjąć działania, których celem będzie niwelowanie lub całkowita 

likwidacja natężenia zjawisk negatywnych i zagrożeń społecznych na tych obszarach. 

Kompleksowa realizacja działania rewitalizacyjnego związanego z poprawą 
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funkcjonowania lokalnej społeczności poza aktywizacją i likwidacją koncentracji zjawisk 

negatywnych wymaga działań mających na celu integrację społeczną, która z założenia 

nie pozwoli na ponowne wystąpienie lub pogłębienie nasycenia negatywnych zjawisk na 

rewitalizowanym obszarze. 

Obszar strategiczny – gospodarka 

Cel strategiczny: Zintegrowany rozwój przedsiębiorczości i aktywności 

gospodarczej wśród mieszkańców gminy 

Uzasadnienie: Działania rewitalizacyjne powinny oddziaływać na ożywienie 

gospodarcze i poprawę atrakcyjności lokalnego rynku pracy zarówno z punktu widzenia 

pracownika, jak i pracodawcy. 

Analiza zjawisk i trendów gospodarczych na terenie Gminy Odrzywół sugeruje 

konieczność interwencji w kierunkach dotyczących popytu i podaży na rynku pracy, jak 

również poziomu kapitału ludzkiego (kwalifikacji, kompetencji, gotowości do podjęcia 

pracy mieszkańców Gminy).  W wyniku identyfikacji gospodarczych obszarów 

problemowych na terenie gminy Odrzywół zdiagnozowano takie zjawiska negatywne 

jak: mała liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych przy wysokiej liczbie osób 

bezrobotnych. Wśród pozostałych aspektów problemowych dotyczących aspektu 

gospodarczego wyszczególnić można  takie zjawiska jak: niski poziom wynagrodzeń, 

nieopłacalność pracy oraz brak chęci podjęcia pracy wśród osób długotrwale bezrobotnych, 

szara strefa, wysokie zasiłki będące substytutem wynagrodzenia za pracę, czy niechęć do 

podnoszenia kwalifikacji i zdobywania umiejętności niezbędnych na rynku pracy. 

Rekomendowane działania rewitalizacyjne powinny dwutorowo wymuszać zmiany na 

lokalnej gospodarce – zarówno z perspektywy przedsiębiorców, jak również 

z perspektywy osób pracujących lub poszukujących pracy. Działania rewitalizacyjne w 

Gminie Odrzywół skupione powinny być na podniesieniu kwalifikacji zawodowych 

mieszkańców obszarów zdegradowanych, a tym samym zwiększyć ich szanse 

i możliwości na zmianę statusu na rynku pracy oraz przekształceń dotyczących samego 
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rynku pracy, które wpłyną na motywatory podjęcia i opłacalność pracy. Konsekwencją 

działań rewitalizacyjnych dotyczących aspektu gospodarczego powinien być również 

rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej oraz rekreacyjno-sportowej na 

obszarze zdegradowanym, który traktować można zarówno jako pochodną działań 

wpływających na gospodarkę, jak również czynnik wpływający na bezrobocie i poziom 

gospodarczy miejscowości. 

Obszar strategiczny – Przestrzeń i infrastruktura 

Zwiększenie jakości życia mieszkańców oraz dostępności do infrastruktury 

społeczno – opiekuńczej 

Uzasadnienie: interesariusze obszaru rewitalizacji, w tym: mieszkańcy, lokalni 

przedsiębiorcy, potencjalni przedsiębiorcy, osoby pracujące na danym obszarze 

zmuszeni są do funkcjonowania w warunkach odbiegających` od miana komfortowych, 

natomiast stan techniczny oraz infrastruktura na analizowanym terenie zniechęca do 

podejmowania jakichkolwiek działań na obszarach zdegradowanych. 

W aspekcie działań rewitalizacyjnych zaleca się przede wszystkim projekty 

uwzględniające modernizację infrastruktury technicznej oraz rewitalizację budynków 

znajdujących się na rewitalizowanym obszarze. Poza zmianami poprawiającymi komfort 

oraz bezpieczeństwo interesariuszy, modernizacji wizualnych centrum miejscowości 

Odrzywół niezbędne jest utworzenie w jego centralnej części miejsca „ożywienia” 

społecznego w postaci infrastruktury społeczno-kulturalno-edukacyjnej dla 

mieszkańców, turystów, itd., która wpłynie na utożsamianie się mieszkańców z Gminą, 

lokalny patriotyzm, zaangażowanie społeczne, a także stanie się platformą 

umożliwiającą aktywizacje społeczną i zawodową osób z grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 
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8.3. Uzasadnienie celów rewitalizacyjnych i ich wpływ na niwelowanie 

koncentracji zjawisk negatywnych 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Odrzywół do roku 2026 zakłada realizację 9 

celów operacyjnych, których realizacja opierać się będzie na 7 głównych projektach 

rewitalizacyjnych. Projekty te mają na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych 

zjawisk powodujących koncentrację negatywnych zjawisk kryzysowych.  

W celu określenia wpływu na zjawiska kryzysowe poszczególnym celom operacyjnym 

przyporządkowano numerację: 

1.1. Międzypokoleniowa integracja mieszkańców gminy; 

1.2. Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury społecznej; 

1.3. Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym przede 

wszystkim osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

2.1. Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszarów zdegradowanych 

2.2. Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców obszarów zdegradowanych 

2.3. Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, w tym przede wszystkim podmiotów 

ekonomii społecznej 

3.1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizowanego, poprzez 

inwestycje dotyczące bezpieczeństwa, jakości środowiska naturalnego czy 

infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej 

3.2. Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej, technicznej i społecznej 

3.3. Zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej, edukacyjnej, miejsc 

użyteczności publicznej oraz wypoczynku i rekreacji 

Poziom wpływu poszczególnych celów operacyjnych na zjawiska kryzysowe, a tym 

samym zasadności ich realizacji został oceniony na podstawie analizy potrzeb 

rewitalizacyjnych w skali 1-3, gdzie: 

 1: niski poziom wpływu na zjawisko kryzysowe; 

 2: średni poziom wpływu na zjawisko kryzysowe; 

 3: wysoki poziom wpływu na zjawisko kryzysowe. 

Poziom wpływu  poszczególnych celów operacyjnych  oceniony został na podstawie  

prac zespołu badawczego w oparciu o doświadczenia i analizę wpływu  celów na 

obszary problemowe.



Tabela 19 Wpływ poszczególnych celów operacyjnych na aspekty problemowe 

Cele operacyjne: 

Społeczeństwo Gospodarka Przestrzeń i infrastruktura 

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 
P

ro
b

le
m

y 
sp

o
łe

cz
n

e
 

Bezrobocie 2 3 2 3 3 3 2 3 3 

Ubóstwo 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

Przestępczość 2 3 3 2 3 3 3 3 3 

Alkoholizm 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

Niski poziom edukacji 2 3 3 3 3 3 2 3 3 

Niski poziom kapitału społecznego 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

Niski poziom uczestnictwa w życiu publicznym 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

Niski poziom uczestnictwa w życiu kulturalnym 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

Niekorzystne procesy demograficzne 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

p
ro

b
le

m
y 

go
sp

o
d

ar
cz

e 

niski stopień przedsiębiorczości 2 3 3 3 3 3 2 3 3 

słaba kondycja przedsiębiorstw 1 1 1 3 3 3 2 3 3 

p
ro

b
le

m
y 

śr
o

d
o

w
is

ko
w

e
 

przekroczenie standardów jakości środowiska 3 1 1 2 2 2 3 2 3 

obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub stanu środowiska 1 1 1 1 1 1 3 2 3 

p
ro

b
le

m
y 

p
rz

e
st

rz
e

n
n

o
-

fu
n

kc
jo

n
al

n
e 

niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną 1 1 1 3 3 3 3 2 3 

niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę społeczną 3 1 2 3 3 3 2 2 3 

brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość usług 3 1 3 3 3 3 2 3 3 

niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru 1 1 1 2 3 3 3 2 3 

brak lub niska jakość terenów publicznych 1 1 1 2 2 3 3 2 3 

P
ro

b
le

m
y 

te
ch

n
ic

zn
e 

degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych 1 1 1 2 1 2 3 2 3 
brak wyposażenia w rozwiązania techniczne umożliwiające efektywne korzystanie z 
obiektów budowlanych 1 1 1 2 1 2 3 2 3 
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9. Lista planowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Zgodnie z Wytycznymi dot. rewitalizacji projekty rewitalizacyjne zostały podzielone na 

projekty główne (podstawowe) oraz projekty pozostałe. 

W ramach całościowego procesu rewitalizacji obszarów zdegradowanych gminy 

Odrzywół zaplanowano 7 projektów głównych oraz projektów pozostałych. 

Zgodnie z Instrukcją dotyczącą przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020 oraz preferencji dla projektów mających na celu przywrócenia ładu 

przestrzennego opis najważniejszych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych  

dotyczących obszaru zdegradowanego, które będą realizowane w ramach danego 

programu rewitalizacji powinny zawierać co najmniej: 

 Nazwę przedsięwzięcia; 

 Podmiotu realizujące; 

 Prognozowane rezultaty; 

 Syntetyczny pis planowanych do podjęcia zadań i działań; 

 Lokalizację; 

 Szacowaną wartość; 

 Sposób oceny efektów realizacji w odniesieniu do przyjętych celów 

programu; 
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9.1. Projekty główne (podstawowe) 

Nazwa projektu: 1. Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Odrzywole 

pod kątem rekreacji i turystyki 

 Podmioty realizujące projekt: 

Gmina Odrzywół- Urząd Gminy 

 Partnerzy w realizacji projektu: 

Powiat przysuski, Sołectwo Odrzywół 
 Prognozowane rezultaty 

Prognozowane rezultaty Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Jednostka 
pomiaru 

Źródło 
danych 

Stworzenie obiektu do rekreacji i 
wypoczynku 

0 1 Szt. protokół 
odbioru 

Zwiększenie ruchu turystycznego poprzez: 

liczba wynajmujących kajaki 
(pomiar) 

0 300 Sezon/szt Informacja od 
wypożyczalni 

liczba korzystających z kąpieliska 
(pomiar) 

0 1000 Sezon/ilość Informacja od 
prowadzącego 

Zwiększenie liczby kwater 
agroturystycznych 

0 3-5 Szt. Rejestr  

Utworzenie 4-5 miejsc pracy 
okresowych 

0 4-5 osoby Ewidencja 
działalności 

gospodarczej 

 Opis stanu istniejącego: 

Zbiornik wodny w Odrzywole został wybudowany przez Gminę w 1994r. jako 

retencyjny. Jego wykorzystanie na cele rekreacyjne i turystyczne wymaga 

oczyszczenia, wykonania plaży, kąpieliska i pomostu oraz wykonania przystani 

kajakowej na rzece Drzewiczka, przy z zbiorniku. 
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 Zakres realizowanych działań: 

 Wykonanie dokumentacji 

 Roboty wodno-budowlane 

 Wykonanie i oddanie do użytku zbiornika jako miejsca rekreacji i 

wypoczynku 

 Promocja obszaru skierowana do osób szukających kwater 

agroturystycznych i miejsc do wypoczynku i rekreacji 

 Lokalizacja projektu:  

Odrzywół, nr działki 2632, 2633, 2626, 2501/2, 1959 o łącznej powierzchni 

5,5 ha 

 Harmonogram: 

2017/2018 – 2019/2020 

 Szacunkowy koszt 

1 500 000 zł. 

 Cel projektu (w odniesieniu do przyjętych celów Programu): 

 Integracja oraz aktywizacja społeczna (miejsce spotkań rodzin). 

 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej. 

 Stworzenie kilku miejsc pracy (aktywizacja zawodowa). 

 

Nazwa projektu: 2. Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na 

świetlicę dla młodzieży 

 Podmioty realizujące projekt: 

Gmina Odrzywół- Urząd Gminy  

 Partnerzy w realizacji projektu: 

Gminna Biblioteka Publiczna 
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 Prognozowane rezultaty 

Prognozowane rezultaty Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Jednostka 
pomiaru 

Źródło 
danych 

Powstanie obiektu 0 1 Szt. protokół 
odbioru 

Zagospodarowanie czasu wolnego - 
likwidacja barier w dostępie do 

Internetu 

0 20 Ilość osób 
dziennie 

Liczba 
korzystających 
(dane od osoby 
prowadzącej) 

 

 Opis stanu istniejącego: 

Brak świetlicy ogólnodostępnej z wyposażeniem komputerowym i brak czytelni. 

 Zakres realizowanych działań: 

 modernizacja pomieszczenia 

 zakup wyposażenia 

 instalacja dostępu do Internetu 
 Lokalizacja projektu:  

Odrzywół, ul. Warszawska 53 („stary" Urząd Gminy) 

 Harmonogram: 

2017 

 Szacunkowy koszt 

200 000 zł. 

 Cel projektu (w odniesieniu do przyjętych celów Programu): 

 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci młodzieży.  

 Rozwój czytelnictwa. 

 Przeciwdziałanie patologiom. 

 Zwiększanie szans edukacyjnych 

Nazwa projektu: 3. Rozbudowa boiska sportowego w Odrzywole 

 Podmioty realizujące projekt: 

Gmina Odrzywół- Urząd Gminy 

 Partnerzy w realizacji projektu: 

Klub Sportowy Blask Odrzywół UKS „SM S" Lipiny  
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 Prognozowane rezultaty 

Prognozowane rezultaty Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Jednostka 
pomiaru 

Źródło 
danych 

umożliwienie gry dla 3 drużyn 
młodzieżowych i 1 dorosłych 

0 1 Szt. Protokoły 
odbioru 

zwiększenie ćwiczących 0 120 Liczba 
uczestników 

Wykazy 
klubowe 

organizacja festynów szkolnych i 
społecznych - integracja społeczna 

0 1 500 Liczba 
uczestników 

 

organizacja rozgrywek i zawodów 
szkolnych i środowiskowych. 

0 500 Liczba 
uczestników 

 

 

 Opis stanu istniejącego: 

Obecne boisko nie spełnia wymogów dla rozgrywek młodzieżowej ligi piłkarskiej 

i klasy „B" i „A" rozgrywek piłkarskich dla dorosłych. 

 Zakres realizowanych działań: 

 Poszerzenie płyty boiska 

 Wymiana nawierzchni 

 Budowa trybun i parkingu 

 Budowa zaplecza sanitarnego i technicznego  

 Lokalizacja projektu:  

Odrzywół, ul. Warszawska nr działki 356 

 Harmonogram: 

2017 

 Szacunkowy koszt 

800 000 zł. 

 

 Cel projektu (w odniesieniu do przyjętych celów Programu): 

 Rozbudowa boiska w celu spełnienia wymogów RZOPN. 

 Przeciwdziałanie patologiom. 

 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

 Aktywizacja społeczna poprzez sport. 
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Nazwa projektu: 4. Utworzenie żłobka dla dzieci w Odrzywole 

 Podmioty realizujące projekt: 

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Partnerzy w realizacji projektu: 

Szkoła Podstawowa 

 Prognozowane rezultaty 

Prognozowane rezultaty Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Jednostka 
pomiaru 

Źródło 
danych 

Stworzenie 25 miejsc w żłobku 0 25 Liczba miejsc Statut żłobka 

Umożliwienie rodzicom podjęcia 
pracy 

0 50 Liczba 
rodziców 

wg ewidencji 
przyjętych 

dzieci 

 

 Opis stanu istniejącego: 

Brak żłobka na terenie gminy, mimo dużego zapotrzebowania. 

 Zakres realizowanych działań: 

 Adaptacja pomieszczeń  

 Powołanie jednostki 

 Lokalizacja projektu:  

Odrzywół, ul. Tomaszowska 

 Harmonogram: 
2017 

 Szacunkowy koszt 

300 000 zł. 

 Cel projektu (w odniesieniu do przyjętych celów Programu): 

 Aktywizacja zawodowa. 

 Wyrównywanie szans edukacyjnych. 

 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego i marginalizacji ekonomicznej. 
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Nazwa projektu: 5. Budowa siłowni napowietrznej w Odrzywole 

 Podmioty realizujące projekt: 

Gmina Odrzywół- Urząd Gminy 

 Partnerzy w realizacji projektu: 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole 

 Prognozowane rezultaty 

Prognozowane rezultaty Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Jednostka 
pomiaru 

Źródło 
danych 

Wybudowanie siłowni napowietrznej 0 1 Szt.  Protokoły 
odbioru 

Wzrost liczby uczestników 
uprawiających rekreację 

0 50 Liczba 
uczestników 

Liczba 
osób 

korzystając
ych 

 

 Opis stanu istniejącego: 

Brak miejsc do rekreacji - ćwiczeń na powietrzu. 

 Zakres realizowanych działań: 

 Wykonanie dokumentacji 

 Budowa siłowni  

 Lokalizacja projektu:  

Odrzywół, działka Nr 356, ul. Warszawska 

 Harmonogram: 

2017 

 Szacunkowy koszt 

50 000 zł. 

 Cel projektu (w odniesieniu do przyjętych celów Programu): 

 Integracja społeczna poprzez budowę miejsc do publicznych spotkań  

 Aktywizacja społeczna seniorów. 
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Nazwa projektu: 6 Termomodernizacja budynków publicznych 

w Odrzywole 

 Podmioty realizujące projekt: 

Gmina Odrzywół- Urząd Gminy 

 Partnerzy w realizacji projektu: 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole, Publiczne Gimnazjum w Odrzywole 

 Prognozowane rezultaty 

Prognozowane rezultaty Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Jednostka 
pomiaru 

Źródło 
danych 

Zmodernizowana kotłownia węglowa (na 
źródło ciepła OZE) 

0 1 Szt. Protokoły 
odbioru 

Docieplone budynki publiczne 0 3 Szt. Protokoły 
odbioru 

Wymiana instalacji oświetleniowej na 
energooszczędną w budynkach 

publicznych 

0 2 Szt. Protokoły 
odbioru 

Poprawa estetyki budynków publicznych 0 3 Szt. Protokoły 
odbioru 

 

 Opis stanu istniejącego: 

Budynek szkolny oraz budynek Urzędu Gminy wymagają docieplenia. Ponadto 

ogrzewane są starymi, węglowymi kotłowniami o dużej uciążliwości dla 

środowiska. 

 Zakres realizowanych działań: 

 Docieplenie budynków 

 Wymiana źródeł ciepła 

 Montaż paneli fotowoltaicznych 

 Wymiana instalacji oświetleniowej 

 Lokalizacja projektu:  

Odrzywół, działka Nr 331 i 2683 w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 51 i 53 

 Harmonogram: 

2017 
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 Szacunkowy koszt 

2 000 000 zł. 

 Cel projektu (w odniesieniu do przyjętych celów Programu): 

 Poprawa ochrony środowiska. 

 Poprawa estetyki budynków użyteczności publicznej. 

 Zwiększenie komfortu korzystania z infrastruktury społecznej. 

 

Nazwa projektu: 7. Budowa drogi rowerowej Odrzywół - Kłonna 

 Podmioty realizujące projekt: 

Gmina Odrzywół- Urząd Gminy 

 Partnerzy w realizacji projektu: 

Nadleśnictwo, Sołectwo Kłonna i Odrzywół 

 Prognozowane rezultaty 

Prognozowane rezultaty Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Jednostka 
pomiaru 

Źródło 
danych 

Budowa drogi 0 1 Km drogi 
rowerowej 

protokoły 
odbioru 

Wzrost integracji społecznej, 
propagowanie zdrowego stylu życia 

0 500/sezon Liczba 
uczestników 

Próbne 
badanie 

ruchu 

 

 Opis stanu istniejącego: 

Brak ścieżek i dróg rowerowych 

 Zakres realizowanych działań: 

 Budowa ścieżki wzdłuż lokalnej drogi z osiedla jednorodzinnego do m. 

Kłonna przez las Nadleśnictwa Przysucha. 

 Lokalizacja projektu:  

Odrzywół - osiedle przy ul. Opoczyńskiej + Kłonna (drogą leśną) 

 Harmonogram: 

2018 

 Szacunkowy koszt 

300 000 zł. 
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 Cel projektu (w odniesieniu do przyjętych celów rewitalizacyjnych): 

 Rozwój rekreacji. 

  integracja i aktywizacja społeczna. 

 Zwiększenie poziomu mobilności komunikacyjnej mieszańców Gminy. 

Nazwa projektu: 8. Adaptacja pomieszczeń remizy OSP Odrzywół na 

świetlicę środowiskową 

 Podmioty realizujące projekt: 

Gmina Odrzywół- Urząd Gminy 

 Partnerzy w realizacji projektu: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Odrzywole 

 Prognozowane rezultaty 

Prognozowane rezultaty Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Jednostka 
pomiaru 

Źródło 
danych 

Liczba miejsc z dostępem do Internetu 0 6 Szt. protokoły 
odbioru 

Adaptacja miejsca pod świetlicę 
środowiskową 

0 1 Szt. Protokół 
odbioru 

 

 Opis stanu istniejącego: 

W Odrzywole brak jest obecnie świetlicy dla młodzieży szkolnej. 

Obecnie w remizie OSP przy ul. Warszawskiej mieści się dawna sala bankietowa, 

która aktualnie jest nie używana. Sala wymaga remontu oraz zmiany jej 

przeznaczenia. 

 Zakres realizowanych działań: 

 Otwarcie świetlicy czynnej dla młodzieży w godz. wieczornych. 

 Lokalizacja projektu:  

działka nr 356/ 6  przy ul. Warszawskiej 34 w Odrzywole 

 Harmonogram: 

2018-2019 

 Szacunkowy koszt 

500 000 zł. 

 Cel projektu (w odniesieniu do przyjętych celów rewitalizacyjnych): 
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 poprawa dostępu do Internetu, 

  zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w Odrzywole. 

 

9.2. Projekty pozostałe 

Zgodnie z ww. instrukcją opis pozostałych, uzupełniających przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych powinien zawierać obszary tematyczne, zagadnienia istotne z punktu 

widzenia potrzeb obszaru rewitalizacji. 

Kierunki interwencji oraz cele strategiczne ujęte w niniejszym Lokalnym Programie 

Rewitalizacji poza opisanymi powyżej projektami rewitalizacyjnymi zrealizowane 

zostaną również z uwzględnieniem pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Dla projektów komplementarnych nie przewiduje się ustalenia ram 

finansowych oraz horyzontu czasowego. 

Aby Lokalny Program Rewitalizacji był elastyczny i mógł reagować na zmiany społeczne, 

gospodarcze i polityczne, poniżej zaprezentowano zakres tematyczny projektów 

komplementarnych, które mogą być podejmowane w ramach Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Odrzywół do roku 2026: 

 Rozwój kapitału społecznego. 

 Zwiększenie dostępności oraz jakości infrastruktury społecznej 

i zdrowotnej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

 Poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej. 

 Ochrona środowiska naturalnego. 

 Rozwój nowych funkcji przestrzeni publicznych zgodnie 

z zapotrzebowaniem mieszkańców. 

 Integracja i aktywizacja mieszkańców oraz zwiększenie ich uczestnictwa 

w życiu publicznym. 

 Rozbudowa infrastruktury kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej oraz 

turystycznej i okołoturystycznej. 
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 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności 

energetycznej. 

 Wsparcie ekonomii społecznej. 

 Wsparcie organizacji pozarządowych. 

 Wsparcie lokalnych przedsiębiorców. 

 Promocja przedsiębiorczości, podejmowanie działań na rzecz rozwoju 

gospodarczego 

 Aktywizacja i integracja społeczna seniorów oraz osób niepełnosprawnych. 

 Aktywizacja zawodowa mieszkańców oraz przeciwdziałanie bezrobociu. 

 Wyrównywanie szans edukacyjnych, społecznych i zawodowych wśród 

osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 Przeciwdziałanie patologiom oraz organizacja czasu wolnego. 

 Działania angażujące społeczność lokalną w działania rewitalizacyjne. 

 Poprawa bezpieczeństwa i porządku komunikacyjnego. 

Działania z ww. zakresu tematycznego wpisują się w założenia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Odrzywół ze względu na charakterystykę założonych celów 

i poszczególnych kierunków interwencji. 

9.3. Podsumowanie zbiorcze projektów rewitalizacyjnych 

Tabela 20 Wnioskodawcy oraz miejsce realizacji poszczególnych projektów 

Lp. Nazwa projektu Nazwa wnioskodawcy Miejsce realizacji 
projektu na 

obszarze 
rewitalizacji 

Projekty podstawowe 

1. Zagospodarowanie zbiornika wodnego w 
Odrzywole pod kątem rekreacji i turystyki 

Urząd Gminy Odrzywół Odrzywół, nr działki 
2632, 2633, 2626, 
2501/2, 1959 

2. Modernizacja pomieszczeń z 
przeznaczeniem na świetlicę dla 
młodzieży 

Urząd Gminy Odrzywół Odrzywół, ul. 
Warszawska 53 

3. Rozbudowa boiska sportowego w 
Odrzywole 

Urząd Gminy Odrzywół Odrzywół, ul. 
Warszawska nr 
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działki 356 

4. Utworzenie żłobka dla dzieci w Odrzywole Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Odrzywół, ul. 
Tomaszowska 

5. Budowa siłowni napowietrznej w 
Odrzywole 

Urząd Gminy Odrzywół Odrzywół, działka Nr 
356, ul. Warszawska 

6. Termomodernizacja budynków 
publicznych w Odrzywole 

Urząd Gminy Odrzywół Odrzywół, działka Nr 
331 i 2683 w 
Odrzywole przy ul. 
Warszawskiej 51 i 53 

7. Budowa drogi rowerowej Odrzywół - 
Kłonna 

Urząd Gminy Odrzywół Odrzywół - osiedle 
przy ul. Opoczyńskiej 
+ Kłonna (drogą 
leśną) 

8. Adaptacja pomieszczeń remizy OSP 
Odrzywół na świetlicę środowiskową 

Urząd Gminy Odrzywół działka nr 356/ 6  
przy ul. 
Warszawskiej 34 w 
Odrzywole 
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9.4. Wpływ poszczególnych przedsięwzięć na aspekty problemowe 

Tabela 21 Wpływ projektów na aspekty problemowe 

Projekty Aspekt społeczny Aspekt gospodarczy Aspekt 
techniczny/ 

przestrzenny/ 
środowiskowy 

Projekty podstawowe 

Zagospodarowanie 
zbiornika wodnego w 
Odrzywole pod kątem 
rekreacji i turystyki 

      

Modernizacja 
pomieszczeń z 
przeznaczeniem na 
świetlicę dla młodzieży 

      

Rozbudowa boiska 
sportowego w Odrzywole       
Utworzenie żłobka dla 
dzieci w Odrzywole       
Budowa siłowni 
napowietrznej w 
Odrzywole 

      

Termomodernizacja 
budynków publicznych w 
Odrzywole 

      

Budowa drogi rowerowej 
Odrzywół - Kłonna 

      
Adaptacja pomieszczeń 
remizy OSP Odrzywół na 
świetlicę środowiskową       
Źródło: opracowanie własne 

 

9.5. Powiązanie planowanych projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych z celami operacyjnymi 

W ramach całościowego procesu wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu 

kryzysowego zaplanowano 5 projektów kluczowych i jeden projekt komplementarny. 
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Wynikają one z założonych celów operacyjnych Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Odrzywół do roku 2026, co przedstawione zostało na poniższym schemacie: 

Tabela 22 Powiązanie planowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych z celami 
operacyjnymi 
Obszar Cel operacyjny Planowane projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

SP
O

ŁE
C

ZE
Ń

ST
W

O
 

Międzypokoleniowa integracja 
mieszkańców gminy 

[Przedsięwzięcie 1] Zagospodarowanie zbiornika wodnego 
w Odrzywole pod kątem rekreacji i turystyki 

[Przedsięwzięcie 3] Rozbudowa boiska sportowego w 
Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 5] Budowa siłowni napowietrznej w 
Odrzywole 

SP
O

ŁE
C

ZE
Ń

ST
W

O
 

Tworzenie warunków do 
rozwoju infrastruktury 

społecznej 

[Przedsięwzięcie 1] Zagospodarowanie zbiornika wodnego 
w Odrzywole pod kątem rekreacji i turystyki 

[Przedsięwzięcie 2] Modernizacja pomieszczeń z 
przeznaczeniem na świetlicę dla młodzieży 

[Przedsięwzięcie 3] Rozbudowa boiska sportowego w 
Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 4] Utworzenie żłobka dla dzieci w 
Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 5] Budowa siłowni napowietrznej w 
Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 6] Termomodernizacja budynków 
publicznych w Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 8] Adaptacja pomieszczeń remizy OSP 
Odrzywół na świetlicę środowiskową 

SP
O

ŁE
C

ZE
Ń

ST
W

O
 

Aktywizacja społeczna 
mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, w tym przede 
wszystkim osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

[Przedsięwzięcie 1] Zagospodarowanie zbiornika wodnego 
w Odrzywole pod kątem rekreacji i turystyki 

[Przedsięwzięcie 2] Modernizacja pomieszczeń z 
przeznaczeniem na świetlicę dla młodzieży 

[Przedsięwzięcie 3] Rozbudowa boiska sportowego w 
Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 5] Budowa siłowni napowietrznej w 
Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 8] Adaptacja pomieszczeń remizy OSP 
Odrzywół na świetlicę środowiskową 

G
O

SP
O

D
A

R
K

A
 

Aktywizacja zawodowa 
mieszkańców obszarów 

zdegradowanych 

[Przedsięwzięcie 2] Modernizacja pomieszczeń z 
przeznaczeniem na świetlicę dla młodzieży 

[Przedsięwzięcie 4] Utworzenie żłobka dla dzieci w 
Odrzywole 

G
O

SP
O

D
A

R
K

A
 Wzrost aktywności 

gospodarczej mieszkańców 
obszarów zdegradowanych 

[Przedsięwzięcie 1] Zagospodarowanie zbiornika wodnego 
w Odrzywole pod kątem rekreacji i turystyki 

[Przedsięwzięcie 2] Modernizacja pomieszczeń z 
przeznaczeniem na świetlicę dla młodzieży 
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Obszar Cel operacyjny Planowane projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

[Przedsięwzięcie 4] Utworzenie żłobka dla dzieci w 
Odrzywole 

G
O

SP
O

D
A

R
K

A
 Wsparcie lokalnej 

przedsiębiorczości 

Przedsięwzięcie 2] Modernizacja pomieszczeń z 
przeznaczeniem na świetlicę dla młodzieży 

[Przedsięwzięcie 4] Utworzenie żłobka dla dzieci w 
Odrzywole 

IN
FR

A
ST

R
U

K
TU

R
A

 I 
P

R
ZE

ST
R

ZE
Ń

 

Poprawa jakości życia 
mieszkańców obszaru 

rewitalizowanego, poprzez 
inwestycje dotyczące 

bezpieczeństwa oraz jakości 
środowiska naturalnego  

[Przedsięwzięcie 1] Zagospodarowanie zbiornika wodnego 
w Odrzywole pod kątem rekreacji i turystyki 

[Przedsięwzięcie 2] Modernizacja pomieszczeń z 
przeznaczeniem na świetlicę dla młodzieży 

[Przedsięwzięcie 3] Rozbudowa boiska sportowego w 
Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 4] Utworzenie żłobka dla dzieci w 
Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 5] Budowa siłowni napowietrznej w 
Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 6] Termomodernizacja budynków 
publicznych w Odrzywole 

IN
FR

A
ST

R
U

K
TU

R
A

 I 
P

R
ZE

ST
R

ZE
Ń

 

Modernizacja i rozwój 
infrastruktury drogowej, 
technicznej i społecznej 

[Przedsięwzięcie 1] Zagospodarowanie zbiornika wodnego 
w Odrzywole pod kątem rekreacji i turystyki 

[Przedsięwzięcie 2] Modernizacja pomieszczeń z 
przeznaczeniem na świetlicę dla młodzieży 

[Przedsięwzięcie 3] Rozbudowa boiska sportowego w 
Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 4] Utworzenie żłobka dla dzieci w 
Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 5] Budowa siłowni napowietrznej w 
Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 6] Termomodernizacja budynków 
publicznych w Odrzywole 

IN
FR

A
ST

R
U

K
TU

R
A

 I 
P

R
ZE

ST
R

ZE
Ń

 

Zwiększenie dostępności do 
infrastruktury społecznej, 

edukacyjnej, miejsc 
użyteczności publicznej oraz 

wypoczynku i rekreacji 

[Przedsięwzięcie 1] Zagospodarowanie zbiornika wodnego 
w Odrzywole pod kątem rekreacji i turystyki 

[Przedsięwzięcie 2] Modernizacja pomieszczeń z 
przeznaczeniem na świetlicę dla młodzieży 

[Przedsięwzięcie 3] Rozbudowa boiska sportowego w 
Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 4] Utworzenie żłobka dla dzieci w 
Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 5] Budowa siłowni napowietrznej w 
Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 8] Adaptacja pomieszczeń remizy OSP 
Odrzywół na świetlicę środowiskową 

Źródło: opracowanie własne 
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9.6. Powiązanie zdiagnozowanych problemów i zdiagnozowanych 

przedsięwzięć 

Obszar Problem Planowane projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

SPOŁECZEŃŚTWO Bezrobocie 

[Przedsięwzięcie 2] Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem 

na świetlicę dla młodzieży 

[Przedsięwzięcie 3] Rozbudowa boiska sportowego w Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 4] Utworzenie żłobka dla dzieci w Odrzywole 

SPOŁECZEŃŚTWO Ubóstwo 

[Przedsięwzięcie 1] Zagospodarowanie zbiornika wodnego w 

Odrzywole pod kątem rekreacji i turystyki 

[Przedsięwzięcie 2] Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem 

na świetlicę dla młodzieży 

[Przedsięwzięcie 3] Rozbudowa boiska sportowego w Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 4] Utworzenie żłobka dla dzieci w Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 8] Adaptacja pomieszczeń remizy OSP Odrzywół 

na świetlicę środowiskową 

SPOŁECZEŃŚTWO 
Bezradność 
opiekuńczo-

wychowawcza 

[Przedsięwzięcie 1] Zagospodarowanie zbiornika wodnego w 

Odrzywole pod kątem rekreacji i turystyki 

[Przedsięwzięcie 2] Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem 

na świetlicę dla młodzieży 

[Przedsięwzięcie 3] Rozbudowa boiska sportowego w Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 4] Utworzenie żłobka dla dzieci w Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 5] Budowa siłowni napowietrznej w Odrzywole 

SPOŁECZEŃŚTWO Alkoholizm 

[Przedsięwzięcie 1] Zagospodarowanie zbiornika wodnego w 

Odrzywole pod kątem rekreacji i turystyki 

[Przedsięwzięcie 2] Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem 

na świetlicę dla młodzieży 

[Przedsięwzięcie 3] Rozbudowa boiska sportowego w Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 5] Budowa siłowni napowietrznej w Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 8] Adaptacja pomieszczeń remizy OSP Odrzywół 

na świetlicę środowiskową 

SPOŁECZEŃŚTWO Niepełnosprawność 

[Przedsięwzięcie 1] Zagospodarowanie zbiornika wodnego w 

Odrzywole pod kątem rekreacji i turystyki 

[Przedsięwzięcie 2] Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem 

na świetlicę dla młodzieży 

[Przedsięwzięcie 3] Rozbudowa boiska sportowego w Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 5] Budowa siłowni napowietrznej w Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 8] Adaptacja pomieszczeń remizy OSP Odrzywół 

na świetlicę środowiskową 

SPOŁECZEŃŚTWO 
Przestępstwa i 
wykroczenia 

[Przedsięwzięcie 2] Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem 

na świetlicę dla młodzieży 

[Przedsięwzięcie 3] Rozbudowa boiska sportowego w Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 5] Budowa siłowni napowietrznej w Odrzywole 
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SPOŁECZEŃŚTWO 
Brak aktywności 

społeczno - 
kulturalnej 

[Przedsięwzięcie 1] Zagospodarowanie zbiornika wodnego w 

Odrzywole pod kątem rekreacji i turystyki 

[Przedsięwzięcie 2] Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem 

na świetlicę dla młodzieży 

[Przedsięwzięcie 3] Rozbudowa boiska sportowego w Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 4] Utworzenie żłobka dla dzieci w Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 5] Budowa siłowni napowietrznej w Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 8] Adaptacja pomieszczeń remizy OSP Odrzywół 

na świetlicę środowiskową 

GOSPODARKA 
Mała liczba 
podmiotów 

gospodarczych 

[Przedsięwzięcie 1] Zagospodarowanie zbiornika wodnego w 

Odrzywole pod kątem rekreacji i turystyki 

[Przedsięwzięcie 4] Utworzenie żłobka dla dzieci w Odrzywole 

INFRASTRUKTURA 
I PRZESTRZEŃ 

Zły stan 
infrastruktury 

technicznej 

[Przedsięwzięcie 1] Zagospodarowanie zbiornika wodnego w 

Odrzywole pod kątem rekreacji i turystyki 

[Przedsięwzięcie 2] Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem 

na świetlicę dla młodzieży 

[Przedsięwzięcie 3] Rozbudowa boiska sportowego w Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 5] Budowa siłowni napowietrznej w Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 6] Termomodernizacja budynków publicznych w 

Odrzywole 

INFRASTRUKTURA 
I PRZESTRZEŃ 

Niedostosowanie 
infrastruktury do 

osób 
niepełnosprawnych 

[Przedsięwzięcie 1] Zagospodarowanie zbiornika wodnego w 

Odrzywole pod kątem rekreacji i turystyki 

[Przedsięwzięcie 2] Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem 

na świetlicę dla młodzieży 

[Przedsięwzięcie 3] Rozbudowa boiska sportowego w Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 4] Utworzenie żłobka dla dzieci w Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 5] Budowa siłowni napowietrznej w Odrzywole 

INFRASTRUKTURA 
I PRZESTRZEŃ 

Mała liczba 
obiektów o 
charakterze 

kulturalnym oraz 
rekreacyjno-
sportowym 

[Przedsięwzięcie 1] Zagospodarowanie zbiornika wodnego w 

Odrzywole pod kątem rekreacji i turystyki 

[Przedsięwzięcie 2] Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem 

na świetlicę dla młodzieży 

[Przedsięwzięcie 3] Rozbudowa boiska sportowego w Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 5] Budowa siłowni napowietrznej w Odrzywole 

[Przedsięwzięcie 8] Adaptacja pomieszczeń remizy OSP Odrzywół 

na świetlicę środowiskową 

Źródło: opracowanie własne 
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10. Mechanizmy zapewnienia komplementarności rewitalizacji 

Wymogiem koniecznym dla wspierania projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest 

konieczność zapewnienia ich komplementarności w szerokim spektrum 

funkcjonowania. Komplementarność może mieć charakter: 

 przestrzenny, 

 problemowy, 

 proceduralno-instytucjonalny, 

 międzyokresowy, 

 finansowy. 

Komplementarność przestrzenna oznacza zastosowanie przy określaniu projektów 

rewitalizacyjnych kryterium ciągłości przestrzeni i relacji przestrzennych łączących 

obszary rewitalizacji z pozostałymi częściami gminy. Gmina traktowana jest jako 

całościowa przestrzeń, bez punktowego nacechowania projektów. Efekty osiągnięte 

mogą również wpływać na otaczającą je przestrzeń i tam przynosić pośrednie rezultaty 

rewitalizacji. Mechanizm odpowiedzialny za komplementarność przestrzenną 

rewitalizacji powinien opierać się monitorowaniu zmian zagospodarowania 

przestrzennego gminy Odrzywół w skali całego obszaru gminy, nie tylko obszaru 

zdegradowanego. 

Komplementarność problemową charakteryzuje uwzględnienie w projektach 

rewitalizacyjnych wszystkich trzech wymiarów LPR. Projekty powinny wpływać na 

aspekt przestrzenny, społeczny i gospodarczy. W Lokalnym Programie Rewitalizacji dla 

Gminy Odrzywół do roku 2026 określono 8 głównych projektów rewitalizacyjnych, 

których cechy i spodziewane efekty korelują z wyżej wymienionymi aspektami (zgodnie 

z Tabela 21 Wpływ projektów na aspekty problemowe). Kompletność problemowa 

zapewnia zwiększoną efektywność procesu oraz zyskanie dodatkowej wartości niż suma 

rozwiązanych problemów. Dla zapewnienia komplementarności należy: 
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 wyznaczyć wskaźniki, które określać będą efekty końcowe projektów 

rewitalizacyjnych (Rozdział 10 Lista planowanych projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych); 

 skorelować działania rewitalizacyjne z innymi działaniami podejmowanymi 

w ramach planowania strategicznego w Gminie – w ramach pozostałych 

dokumentów dotyczących rozwoju obszarów rewitalizacji. Analogicznie władze 

gminy powinny rozpatrywać inne dziedziny z uwzględnieniem Lokalnego 

Programu Rewitalizacji i możliwie wspierać określone w nim działania.  

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna dotyczy aspektu zarządzania 

procesem rewitalizacji, którego powodzenie w znacznej mierze uzależnione jest od 

wykreowania odpowiedniego systemu zarządzania rewitalizacją (Rozdział 15: System 

wdrażania (realizacji) Lokalnego Programu Rewitalizacji). System ten określa m.in. 

sposób podejmowania decyzji, czy podmioty biorące udział w procesie 

rewitalizacyjnym. 

Komplementarność źródeł finansowania, w kontekście polityki spójności 2014-2020, 

oznacza, że finansowanie projektów rewitalizacyjnych, wynikających z planu 

rewitalizacji opiera się na uzupełnianiu się i łączeniu wsparcia ze środków EFRR, EFS 

i FS z wykluczeniem ryzyka wystąpienia podwójnego dofinansowania. 

Projekty rewitalizacyjne mogą zostać sfinansowane ze zróżnicowanych źródeł, takich 

jak: 

 Europejski Fundusz Społeczny, 

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

 Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich. 

Mechanizm zapewnienia komplementarności źródeł finansowania opierać się będzie na 

silnej koordynacji i synergii projektów rewitalizacyjnych ze środkami polityk 

i instrumentów zarówno programów operacyjnych, jak i krajowych.  
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11. Ramowy harmonogram programu rewitalizacji 

Tabela 23 Szacunkowy czas realizacji poszczególnych projektów 

Lp. Nazwa projektu Szacunkowy czas realizacji 
projektu 

Projekty podstawowe 

1. Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Odrzywole pod kątem 
rekreacji i turystyki 

207/2018-2019/2020 

2. Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę dla 
młodzieży 

2017 

3. Rozbudowa boiska sportowego w Odrzywole 2017 

4. Utworzenie żłobka dla dzieci w Odrzywole 2017 

5. Budowa siłowni napowietrznej w Odrzywole 2017 

6. Termomodernizacja budynków publicznych w Odrzywole 2017 

7. Budowa drogi rowerowej Odrzywół - Kłonna 2018 

8. Adaptacja pomieszczeń remizy OSP Odrzywół na świetlicę 
środowiskową 

2017-2018 

Źródło: opracowanie własne 

12. Ramy finansowe LPR 

Tabela 24 Szacowana wartość poszczególnych projektów 

Lp. Nazwa projektu Szacowana 
wartość projektu 

(zł) 

Źródło 
finansowania 

Działanie 

Projekty podstawowe 

1. Zagospodarowanie zbiornika 
wodnego w Odrzywole pod 
kątem rekreacji i turystyki 

1 500 000 Budżet Gminy, 
Fundusze 

Europejskie 

6.2. 

9.1 

2. Modernizacja pomieszczeń z 
przeznaczeniem na świetlicę dla 
młodzieży 

200 000 Budżet Gminy, 
Fundusze 

Europejskie 
(RPOWM) 

9.2.1 

10.1 

3. Rozbudowa boiska sportowego 
w Odrzywole 

800 000 Budżet Gminy, 
Fundusze 

Europejskie ( 

6.2 

4. Utworzenie żłobka dla dzieci w 
Odrzywole 

300 000 Budżet Gminy, 
Fundusze 

Europejskie 
(RPO) 

8.3 
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5. Budowa siłowni napowietrznej w 
Odrzywole 

50 000 Budżet Gminy, 
Fundusze 

Europejskie 
(RPO, PROW) 

6.2 

6. Termomodernizacja budynków 
publicznych w Odrzywole 

2 000 000 Budżet gminy, 
fundusze 

europejskie 
(RPO WM) 

6.2 

7. Budowa drogi rowerowej 
Odrzywół - Kłonna 

300 000 Budżet Gminy, 
Fundusze 

Europejskie 
(RPO/PROW) 

6.2. 

4.3. 

8. Adaptacja pomieszczeń remizy 
OSP Odrzywół na świetlicę 
środowiskową 

500 000 Budżet Gminy, 
Fundusze 

Europejskie 
(RPOWM) 

9.2.1 

10.1 

Źródło: opracowanie własne 

 

13. Mechanizmy partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji 

Lokalny Program Rewitalizacji wypracowany jest przez samorząd gminny i poddawany 

jest dyskusji w oparciu o diagnozę lokalnych problemów społecznych, gospodarczych, 

przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych oraz środowiskowych. 

Przygotowanie oraz wdrażanie procesu rewitalizacji w gminie Odrzywół opierają się na 

zasadach partnerstwa i partycypacji14. Partycypacja społeczna wpisana jest w proces 

rewitalizacji, na każdym jego etapie: od diagnozy, poprzez programowanie, po 

wdrażanie i monitorowanie. Współpraca z różnymi grupami interesariuszy, w 

szczególności ze społecznością zamieszkującą obszary poddane rewitalizacji oraz 

innymi ich użytkownikami (lokalni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe itp.) 

pozwoli na: 

                                                        

14 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, s. 24. 
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 wyznaczenie liderów społecznych z różnych środowisk, 

 określenie obszarów problemowych, 

 zdiagnozowanie potrzeb rewitalizacyjnych w gminie, 

 wypracowanie społecznej akceptacji podejmowanych działań rewitalizacyjnych, 

 pozyskanie, ze źródeł publicznych i prywatnych, środków na działania 

rewitalizacyjne, 

 systematyczne i ciągłe monitorowanie postępów realizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji oraz jego aktualizację. 

Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Odrzywół do roku 2026, 

jego wdrażanie i monitorowanie opierają się na współpracy ze wszystkimi grupami 

interesariuszy, w tym przede wszystkim ze: 

 społecznością obszaru zdegradowanego, 

 użytkownikami obszaru zdegradowanego, 

 lokalnymi przedsiębiorcami, 

 organizacjami pozarządowymi. 

Interesariusze to instytucje, osoby lub grupy osób, które znajdują się w strefie 

bezpośredniego lub pośredniego odziaływania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Odrzywół do roku 2026 oraz instytucje i osoby, które mogą mieć wpływ 

(pozytywny lub negatywny) na realizację Programu i jego rezultaty. Interesariuszami 

LPR Gminy Odrzywół są zatem: 

 pojedyncze osoby (mieszkańcy i interesariusze obszaru rewitalizacji), 

 lokalne społeczności i ich formalni i nieformalni przedstawiciele, 

 władze samorządowe i krajowe, 

 politycy, 

 przedstawiciele biznesu, 

 turyści, 
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 potencjalni mieszkańcy, 

 organizacje pozarządowe. 

Kompleksowość procesu rewitalizacji w gminie Odrzywół zakładająca włączenie wielu 

grup interesariuszy, wymaga stworzenia struktury organizacyjnej oraz podziału 

kompetencji i obowiązków. 

14. System wdrażania (realizacji) Lokalnego Programu Rewitalizacji 

System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Odrzywół do roku 2026, 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 -

2020,  oparty jest na zasadzie partnerstwa i partycypacji. Partycypacja społeczna na 

etapie wdrażania Programu (jako działania komplementarne do partycypacji na etapach 

diagnozy, programowania, czy monitorowania) umożliwi wypracowanie społecznej 

akceptacji dla podejmowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, pozyskanie środków na 

działania rewitalizacyjne ze źródeł publicznych oraz prywatnych oraz systematyczny 

monitoring postępów realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Odrzywół 

do roku 2026 oraz w razie konieczności (np. podczas wystąpienia istotnej zmiany 

warunków realizacji Programu) jego aktualizację.  

Wdrażanie oraz monitorowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Odrzywół 

do roku 2026 bazują na współpracy i zaangażowaniu wszystkich grup interesariuszy, 

poprzez prowadzenie procesu dialogu społecznego pomiędzy zróżnicowanymi 

interesariuszami Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Odrzywół do roku 2026. 

Formy partycypacji społecznej na etapie wdrażania i monitorowanie Lokalnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Odrzywół do roku 2026 szczegółowo przedstawia  

Tabela 25 Formy partycypacji społecznej na etapie wdrażania i monitorowania.
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Tabela 25 Formy partycypacji społecznej na etapie wdrażania i monitorowania 
System wdrażania (realizacji) System monitoringu 

Formy komunikacji jednokierunkowej, czyli 
informowania społeczności lokalnej, 
tj. umieszczenie informacje na stronach 
internetowych Gminy, informacje w Biuletynie 
Informacji Publicznej, artykuły w lokalnych 
mediach i materiały drukowane w obiektach 
użyteczności publicznej.   

Formy komunikacji jednokierunkowej: 
upublicznianie cyklicznych raportów oraz analiz 
wskaźnikowych wszystkim interesariuszom 
Lokalnego Programu Rewitalizacji.   

Formy komunikacji dwukierunkowej w postaci 
spotkań konsultacyjnych/ warsztatowych, 
których częstotliwość oraz szczegółowa forma 
zostaną zweryfikowane na etapie prac 
realizacyjnych. W spotkaniach uczestniczyć mogą 
m.in. przedstawiciele Komitetu Rewitalizacji, 
zespoły i osoby powiązane pośrednio 
i bezpośrednio z działaniami rewitalizacyjnymi, 
czy podmioty, na które działania rewitalizacyjne 
będą oddziaływały (np. mieszkańcy, 
przedsiębiorcy, liderzy społeczni, przedstawiciele 
Gminy, parafie). 

Formy komunikacji dwukierunkowej: organizacja 
debat publicznych z władzami lokalnymi i 
koordynatorami Programu lub festynów na 
obszarze rewitalizacji z prezentacją efektów 
Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Włączenie lokalnych liderów społecznych do ciał 
monitorujących i oceniających zmiany na 
Obszarze Rewitalizacji. 

 Źródło: opracowanie własne 

Dla zapewnienia „dobrego zarządzania” procesem rewitalizacji, a tym samym 

komplementarności realizowanych działań – istotne wydaje się być stworzenie lub 

dostosowanie istniejących struktur administracyjno-zarządczych do specyfiki i potrzeb 

realizacji programu rewitalizacji – także w kontekście właściwego funkcjonowania 

Zespołu ds. Rewitalizacji. 

W związku z powyższym Powołany zostanie przez Burmistrza Zespół ds. Rewitalizacji, 

który realizować będzie wiele różnorodnych działań koncepcyjnych, organizacyjnych, 

koordynacyjnych, ewaluacyjnych i informacyjnych związanych z programem. Zespół 

realizować powinien także działania monitoringowe, w obszarze których mieści się 

pomiar efektów rewitalizacji. Nie jest konieczne sytuowanie Zespołu w strukturze 

organizacyjnej Urzędu Miasta jako odrębnej komórki organizacyjnej, bowiem w jego 

skład wchodzić będą przede wszystkim osoby z różnych istniejących już komórek, 

takich jak: członek rady gminy, skarbnik gminy, kierownicy referatów urzędu oraz 
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przedstawicieli takich jednostek jak: Komisariat Policji czy Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej.  

Rysunek 19 Wzajemne relacje i role komórek organizacyjnych Gminy, interesariuszy i 
beneficjentów zewnętrznych 

Poziom realizacji 

 
 

Poziom konsultacji i aktywnego 
uczestnictwa interesariuszy 

 

 
 
 

Interesariusze 

Wójt Gminy Odrzywół 
 
 

Koordynator Zespołu ds. Rewitalizacji 
 
 

Komórki 
organizacyjne 
Urzędu Gminy 

Odrzywół  
(projekty gminne) 

Beneficjenci 
zewnętrzni  
(projekty 

zewnętrzne) 

Źródło: opracowanie własne 

14.1. Aktualizacja LPR 

Istotną kwestią przy tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji jest uwzględnienie 

jego procesu aktualizacji.  Pozwoli to na wszelkie modyfikacje w dokumencie, które będą 

wynikać wyłącznie ze zmian w bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej miasta. 

Ponadto, wszystkie zaplanowane działania są określone na podstawie analizy potrzeb 

i zidentyfikowanych deficytów na obszarze wsparcia. Wpisują się one w zakres 

publicznych i niepublicznych zadań samorządu gminnego zgodnie z Ustawą z dnia 8 

marca 1990r. o Samorządzie Gminnym uzupełnioną obwieszczeniem Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016roku (Dz.U. 2016 poz.446). Jednostką 

uzupełniającą proces rewitalizacji, będącą jednocześnie głosem społeczności 

lokalnej jest Rada Gminy Odrzywół. Kompetencje jednostki regulowane są za pomocą 

powszechnie obowiązujących aktów prawnych, aktów wykonawczych oraz Statutu Rady 

Gminy Odrzywół. Dodatkowo Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Odrzywół oraz 

każda jego aktualizacja wymaga przyjęcia stosownej uchwały Rady Gminy Odrzywół. 
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W zakresie propozycji nowych przedsięwzięć zgłaszanych do LPR stosowana będzie 

następująca ścieżka postępowania: 

Rysunek 20. Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Podmioty zainteresowane 
realizacją projektu 

(zlokalizowanych na obszarze 
do rewitalizacji) zgłaszają 
propozycje do Zespołu ds. 

Rewitalizacji

Zespół ds. Rewitalizacji 
przeprowadza konsultacje z 
odpowiednimi wydziałami 

Urzędu Miasta

Następuje weryfikacja 
zgłaszanych propozycji i 

wydanie opinii odnośnie do 
włączenia lub odmowy 
włączenia zgłoszonego 
przedsięzięcia do LPR 

Zespół ds. Rewitalizacji zwołuje 
posiedzenie i przekłada 
zgłoszoną propozycję 

przedsięwzięcia pod obrady 
Rady Gminy

Po rozpatrzeniu złożonej 
propozycji wniosku, Rada 

Gminy wydaje opinię w zakresie 
jej włączenia lub odrzucenia

Wójt Gminypodejmuje decyzję o 
wprowadzeniu zmian do LPR

Po sporządzeniu projektu 
aneksu do LPR Wójt 

Gminyprzekład dokument 
Radzie Gminy w celu podjęcia 

stosownej uchwały  

Zgłoszenie do Urzędu 
Marszałkowskiego wniosku o 

usunięcie LPR wraz z 
wnioskiem o zaakceptowanie 

nowego programu

Akceptacja Urzędu 
Marszałkowskiego i pojawienie 
się zaktualizowanego LPR na 
stronie Urzędu Miasta oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej
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15. System monitoringu i oceny LPR 

15.1. Monitoring 

Fundamentem systemu monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Odrzywół do roku 2026 jest pozyskanie i zestawienie niezbędnych danych, w tym 

danych demograficznych oraz gromadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu 

Gminy w Odrzywole, zaangażowane w program rewitalizacji. Gromadzenie tych danych 

powinno odbywać się na poziomie adresowym, z możliwością agregacji dla obszaru 

rewitalizacji.  

System monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji powinien zawierać dane 

dotyczące sfery społeczno – ekonomicznej oraz przestrzenno – technicznej. Dane 

zbierane w systemie powinny w sposób ciągły umożliwiać przeprowadzenie analizy 

i corocznego raportu obrazującego postęp w realizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Odrzywół do roku 2026. 

Agregowane i analizowane dane posłużą do monitorowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji w odniesieniu do celów strategicznych, operacyjnych, kierunków 

interwencji oraz poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. 

System monitoringu polegać będzie na  analizie zmian zachodzących podczas realizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach wypracowanych obszarów strategicznych. 

Monitoring powinien być prowadzony wielopłaszczyznowo (efekty społeczne, 

ekonomiczne oraz analiza zmian przestrzenno-funkcjonalnych) oraz dostarczać 

informacji na temat postępów w osiąganiu przyjętych celów. 

Monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Odrzywół do roku 2026 

polegać będzie na dwóch etapach: 

1. Corocznych raportach w formie sprawozdań z realizacji celów, zawierających 

informację na temat podejmowanych działań, realizowanych przedsięwzięciach, 

stopnia ich realizacji oraz ich efektów końcowych. 
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2. Analizie wskaźnikowej, której celem będzie określenie poziomu korelacji 

podejmowanych projektów rewitalizacyjnych z procesami społeczno – 

gospodarczymi w Gminie Odrzywół. 

15.2. Ewaluacja 

Ewaluacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy do roku 2026 opiera się na 

analizie wpływu przedsięwzięć rewitalizacyjnych na poszczególne aspekty 

funkcjonowania społeczno – gospodarczego interesariuszy Gminy oraz dekoncentracji 

negatywnych zjawisk na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji.  

Ewaluacja Programu prowadzona będzie etapowo: 

Tabela 26 Etapy ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Odrzywół do 
2026 roku 

1. Ewaluacja ex-ante (przed realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych):  ocena 
zasadności poszczególnych działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz ocena ich 
wpływu na społeczność lokalną i obszary strategiczne. 

 
 

2. Ewaluacja w trakcie realizacji przedsięwzięć: ocena bieżąca przyjętych celów oraz 
ich wpływu na obszary problemowe. 

 
 

3. Ewaluacja ex-post (po realizacji przedsięwzięć): długoterminowa ocena wpływu oraz 
trwałości poszczególnych przedsięwzięć na społeczność lokalną i grupy interesariuszy. 

  
 

4. Modyfikacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: po przeprowadzeni ewaluacji lub w 
razie wystąpienia istotnej zmiany warunków realizacji Lokalnego Programu 
Rewitalizacji.   

Źródło: opracowanie własne 
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