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ROZDZIAŁ I 

WYKAZ POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W OPRACOWANIU 
 

• ASOS – Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych  

• EFS – Europejski Fundusz Społeczny   

• FS – Fundusz Spójności  

• GUS – Główny Urząd Statystyczny,  

• JST – jednostka samorządu terytorialnego,  

• LPR – Lokalny Program Rewitalizacji  

• PDK – Program Dziedzictwo Kulturowe   

• PRIK – Program Rozwój Infrastruktury Kultury  

• RPO WP 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020  

• SWOT – strengths (silne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse)  

i threats (zagrożenia),  

• MŚP – sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

• POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

• PPP – Partnerstwo Publiczno – Prywatne 

• EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

• IZRPO – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 

• SzOOP – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 

• NPR – Narodowy Plan Rewitalizacji 

• UM – Umowa Partnerstwa 

 

Pojęcia przedstawione poniżej, pochodzą z „Wytycznych w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020”, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, 

z 3 lipca 2015 r. 

 

1)  Rewitalizacja – kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia 

obejmujące  kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub 

techniczne lub  środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, 

przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób 

zaplanowany oraz zintegrowany  poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada 

optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego 

lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym 
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przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli 

nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we 

współpracy z lokalną społecznością.  Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji 

prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz 

zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i 

kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych  

i planistycznych).  

 

2) Stan kryzysowy – stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych  

w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału 

społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), 

współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:  

 gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej 

kondycji lokalnych przedsiębiorstw),  

 środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości 

środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi 

bądź stanu środowiska),  

 przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego 

wyposażenia  

 w infrastrukturę techniczną i społeczną, brak dostępu do podstawowych usług lub ich 

niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się 

funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości 

terenów publicznych),  

 technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania 

rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów 

budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska). 

Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe sfery, 

które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku poziomu 

rozwoju,  w odniesieniu do wartości dla całej Gminy.  

 

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

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

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

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

cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne 

znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji 

może być podzielony na podobszary,  w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych 

granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz 

zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą 

wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w 

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

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

rewitalizacji.  

 

5) Program rewitalizacji  - inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na 

podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 594, z późn.zm.), wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, 

przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia 

obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich 

zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania  

i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji (np. lokalne programy 

rewitalizacji, miejskie programy rewitalizacji); 

         

6) Projekt rewitalizacyjny - projekt w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy  o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–

2020, wynikający z programu rewitalizacji, tj. zaplanowany w programie rewitalizacji  

i ukierunkowany  na osiągnięcie jego celów albo logicznie powiązany z treścią i celami 

programu rewitalizacji, zgłoszony do objęcia albo objęty współfinansowaniem UE z jednego  

z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego. 

Wynikanie projektu rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza zatem albo wskazanie 

(wymienienie) go wprost w programie rewitalizacji albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) 

opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych. 
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ROZDZIAŁ II 

WPROWADZENIE 
 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016 – 2022 (LPR) jest 

dokumentem, który wspiera zarządzanie procesem wyprowadzania obszaru rewitalizacji ze 

stanu kryzysowego. Występowanie obszaru zdegradowanego zostało określone  

w wyniku diagnozy, która została szeroko opisana w niniejszym dokumencie. Podstawą 

prawną opracowania jest umowa zawarta w dniu 19.09.2016 r. pomiędzy Gminą Krasne  

a Instytutem Strategii i Współpracy „INTERcharrette” Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. Treść 

dokumentu oraz sposób jej opracowania był w dużej mierze zależny od „Wytycznych  

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020” (zwanymi dalej 

Wytycznymi) przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju. Wytyczne wyjaśniają oraz 

definiują kluczowe pojęcia ale co najważniejsze wskazują cechy i elementy programów 

rewitalizacji, które obligatoryjnie muszą się w nich znaleźć. Wszystkie wskazane elementy 

zostały ujęte w poniższych rozdziałach. Maksymalny zasięg czasowy, w którym może 

obowiązywać LPR jest określony przez art. 52 ustawy z dnia 9 października 2015 r., która do 

dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza realizację przedsięwzięć wynikających z programu nie 

będącego Gminnym Programem Rewitalizacji, opracowanym zgodnie z zapisami ustawy. 

 

2.1. Cel i podstawa wykonania Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krasne jest identyfikacja obszarów 

zdegradowanych w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej i środowiskowej w celu 

rozwiązania problemów występujących na obszarze rewitalizacji. Niniejszy LPR ma także na 

celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego wskazanych obszarów zdegradowanych poprzez 

wdrożenie programu rewitalizacji, który zapewni przeciwdziałanie wykluczeniu  

i marginalizacji wyznaczonych obszarów oraz polepszy jakość życia mieszkańców.  

Przygotowanie niniejszego dokumentu składało się z przygotowania, diagnozowania  

i projektowania. Proces diagnozowania oparty został na najbardziej aktualnych dostępnych 

danych statystycznych dotyczących sytuacji Gminy Krasne. Dołożono wszelkich starań, aby 

wytyczone cele i działania były spójne z dokumentami strategicznymi Gminy Krasne oraz 

dokumentami wyższego rzędu tj. Strategią Rozwoju Województwa podkarpackiego oraz 

Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego. Ponadto 

prezentowany dokument został opracowany także w oparciu o przeprowadzoną partycypację 

społeczną, w rakach której odbyły się konsultacje społeczne przeprowadzone w różnych 

formach. 
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2.3. Struktura dokumentu i metodyka jego opracowania 
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ROZDZIAŁ IV 

DIAGNOZA 
 

4.1. Analiza obecnej sytuacji Gminy 

4.1.1. Sfera przestrzenno - funkcjonalna 

Gmina Krasne zlokalizowana jest w centralnej części województwa podkarpackiego. Na 

wschodzie graniczy z Gminami Łańcut i Czarna, od południa z Gminą Chmielnik Rzeszowski, 

od północy z Gminą Trzebownisko, a od strony zachodniej z miastem Rzeszów. Zajmuje 

powierzchnię 3910 ha.  

Na tle 13 gmin powiatu rzeszowskiego, pod względem obszaru, Krasne okazuje się 

gminą średniej wielkości, lecz pod względem gęstości zaludnienia znajduje się w czołówce - 

280 osób/km kw. 

  Pod względem klasyfikacji fizyczno-geograficznej, Gmina Krasne położona jest na 

pograniczu dwóch makroregionów, tj. Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego,  

w obrębie jednostki geologicznej zwanej zapadliskiem podkarpackim, powstałej w wyniku 

ruchów górotwórczych Karpat, podczas których wielkie masy skalne zostały przemieszczone 

w kierunku północnym, tworząc wzdłuż czoła Karpat zagłębienie, nieckę, tzw. Rynnę 

Podkarpacką.  

Gmina Krasne to w  większości pagórkowaty teren, od południa porośnięty lasami, 

przechodzący na północy w płaskie doliny Starego Wisłoczyska, poprzecinany licznymi 

potokami i ciekami. Gmina leży w zasięgu typu klimatu podgórskiego nizin i kotlin oraz typu 

górskiego.  

Gmina Krasne ma charakter wiejski. W skład Gminy wchodzą 4 sołectwa:  

 Krasne o powierzchni 1340 ha; 

 Malawa o powierzchni 1270 ha; 

 Palikówka o powierzchni 705 ha; 

 Strażów o powierzchni 595 ha. 
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Mapa 1. Gmina Krasne na tle powiatu rzeszowskiego. 

 
Źródło: www.powiat.rzeszow.pl. 

 

 

file:///C:/Users/Iwona/Desktop/krasne/poprawki/www.powiat.rzeszow.pl
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Mapa 2. Gmina Krasne 

 
Źródło: www.gminakrasne.pl 

 

 

4.1.2. Sfera społeczna 

Według danych Gminy Krasne na dzień 31 grudnia 2015 r. gminę zamieszkiwało 10831 

mieszkańców. Pod względem płci, niewielką przewagę stanowiły kobiety - 5555 czyli 

51,3% mieszkańców. Liczba mężczyzn wyniosła natomiast 5276 co daje 48,7% 

mieszkańców.  

 

file:///C:/Users/Iwona/Desktop/krasne/poprawki/www.gminakrasne.pl
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Tabela 1. Stopa bezrobocia w 2015 r. 

Lp. Jednostka 
terytorialna 

Liczba  
ludności 

Liczba osób 
bezrobotnych 

Ludność  
w wieku 

produkcyjnym 

WSKAŹNIK 
OBCIĄŻENIA 

DEMOGRAFICZNEGO 
(jako stosunek ludności 

w wieku 
nieprodukcyjnym do 

ludności w wieku 
produkcyjnym) 

 

 

STOPA  
BEZROBOCIA 

 

 

 

1 
Krasne 4475 199 2801 59,82% 7% 

2 
Malawa 3313 164 2073 59,82% 8% 

3 
Palikówka 1221 47 764 59,82% 6% 

4 
Strażów 1822 82 1140 59,76% 7% 

 
Ogółem 10831 492 6778 59,80% 7% 

STOPA BEZROBOCIA  
Stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym (liczba osób w wieku 18-59 

lub 64 lata) 

Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. na podstawie danych z Urzędu Gminy Krasne  
 

W roku 2015 w strukturze ekonomicznej ludności najliczniejszą grupę (62,6%) 

stanowiły osoby w wieku produkcyjnym, przy stopie bezrobocia wynoszącej 7% dla całej 

Gminy. 

 

Wykres 1. Wskaznik obciążenia demograficznego Gminy Krasne 

 
Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. na podstawie danych z Urzędu Gminy Krasne 

59,76%

59,82%

59,82%

59,82%

59,80%

59,73% 59,74% 59,75% 59,76% 59,77% 59,78% 59,79% 59,80% 59,81% 59,82% 59,83%

Krasne

Malawa

Palikówka

Strażów

GMINA KRASNE

Wskaźnik obciążenia demograficznego
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Wskaźnik obciążenia demograficznego pokazuje dość jasno, że struktura 

demograficzna Gminy Krasne jest niekorzystna, tym samym odzwierciedlając negatywne 

trendy obserwowane na poziomie całego kraju. Wskaźnik obciążenia demograficznego wynosi 

59,80% w całej Gminie Krasne.  Problemy obciążenia demograficznego dotykają wszystkie 

cztery sołectwa Gminy Krasne. 

 

Wykres 2. Wskaźnik stopy bezrobocia Gminy Krasne 

 
Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. na podstawie danych z Urzędu Gminy Krasne 

 

Wysoka stopa bezrobocia jest jednym z podstawowych wskaźników obciążenia 

społecznego. Wysokie bezrobocie wskazuje bowiem na niewykorzystany potencjał ludzki. 

Długotrwałe, chroniczne bezrobocie może prowadzić do wykluczenia społecznego. Co więcej, 

długie pozostawanie bez pracy często przekłada się na powstawanie kolejnych problemów 

społecznych, w tym m.in.: znaczne koszty materialne związane z utrzymaniem bezrobotnych 

oraz służb zajmujących się ich problemami i obsługą, spadek dochodów rodzin, rozszerzenie 

się społecznych kręgów ubóstwa, degradacje psychiczną i moralną osób pozostających bez 

pracy (poczucie beznadziejności, pesymizm, uczucie bezużyteczności, depresja itp.),  

a często także zjawiska patologii społecznej - alkoholizm, narkomania, przestępczość itd. 

Nasza analiza wykazała, że najwyższy wskaźnik bezrobocia występuje w Malawie.  

 

7,1%

7,9%

6,2%

7,2%

7,3%

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00%

Krasne

Malawa

Palikówka

Strażów

GMINA KRASNE

Wskaźnik stopy bezrobocia



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016-2022 

 

INTERcharrette Sp z o.o. Strona 15 
 

Wykres 3. Przestępstwa stwierdzone w Gminy Krasne w latach 2012-2015 

 

Źródło: www.polskawliczbach 
 

 Na przestrzeni ostatnich lat odnotowuje się tendencję spadkową pod względem 

popełnianych przestępstw na obszarze Gminy Krasne. Jest to zdecydowanie pozytywny 

aspekt, który jeśli się utrzyma może mieć niekwestionowany wpływ na dalszy rozwój Gminy, 

zwłaszcza w jeśli chodzi o wykorzystanie jej potencjału przyrodniczo-kulturowego.  

Pomimo wysokiego bezrobocia, jednolitego dla całej Gminy występuje duże 

zróżnicowanie wśród sołectw pod kątem ilości osób korzystających  z pomocy społecznej. 

Największy odsetek ludzi wspierających się pomocą socjalną znajduje się na terenie Palikówki. 

Jest to strefa kumulacji różnego typu problemów o charakterze społeczno-ekonomicznym. 

Oznacza to, że mieszkańcy są tu szczególnie narażeni na ubóstwo. 
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Tabela 2. Wskaźnik poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego, stan w 2015 r. 

Korzystający z pomocy społecznej w Gminie Krasne 

Lp. Jednostka 

terytorialna 

Liczba 

ludności 

 

Liczba osób 

korzystających z 

pomocy społecznej 

WSKAZNIK POZIOMU 

UBÓSTWA 

1 
Krasne 

4475 287 6,41 

2 
Malawa 

3313 190 5,73 

3 
Palikówka 1221 113 9,25 

4 
Strażów 

1822 160 8,78 

 
Ogółem 

10831 750 6,92 

Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. na podstawie danych z Ośrodka Pomocy 
Społecznej 

 

Lokale socjalne stanowią wydzieloną część zasobu mieszkaniowego gmin, które 

pomijając doraźne rozwiązania takie jak prowadzenie noclegowni albo zapewnianie 

pomieszczeń tymczasowych, są podstawowym instrumentem zapewnienia minimalnych 

warunków mieszkaniowych w gminie. Na obszarze Gminy Krasne istnieją tylko dwa takie 

lokale. Obydwa zlokalizowane są na obszarze sołectwa Krasne.  

 

Tabela 3. Liczba lokali socjalnych w Gminie Krasne w 2015 r. 

Lp Jednostka 

terytorialna 
Liczba lokali 

socjalnych 
WSKAŹNIK ODSETKA LOKALI SOCJALNYCH 

NA 100 MIESZKANCÓW 

1 Krasne 2 4,47% 

2 Malawa 0 0,00% 

3 Palikówka 0 0,00% 

4 Strażów 0 0,00% 

Gmina KRASNE 
2 1,85% 

Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. na podstawie danych z Gminy Krasne 

 

Ważnym kryterium w ocenie relatywnej kondycji danego obszaru jest jego potencjał 

do zapewnienia odpowiedniego rozwoju kapitału ludzkiego.  

Wskaźniki wybrane do analizy tego zagadnienia z jednej strony determinowane były 

dostępnością wiarygodnych i aktualnych danych, a z drugiej strony charakterem Gminy 

Krasne. Charakter Gminy sprawia, że lokalna administracja ma ograniczone  
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(w porównaniu do większych aglomeracji) możliwości w zakresie zapewnienia szerokiego 

dostępu do kultury, edukacji poza formalnej, sportu itp. Z tego względu uważamy, że potencjał 

lokalnej społeczności do samoorganizowania się w różnorakich stowarzyszeniach, fundacjach 

i organizacjach społecznych stanowi w tym przypadku bardzo dobre odzwierciedlenie kondycji 

kapitału ludzkiego w analizowanej społeczności. 

 

Tabela 4. Organizacje pozarządowe zarejestrowane w rejestrze REGON, stan w 2015 r. 

Lp. Jednostka terytorialna 

Organizacje 

pozarządowe 

zarejestrowane w 

rejestrze REGON 

WSKAŹNIK POZIOMU  

KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 

(LICZBA FUNDACJI, STOWRZYSZEŃ  

I ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH NA 

1000 MIESZKAŃCÓW) 

1 
Krasne 

9 2,01 

2 
Malawa 

5 1,51 

3 
Palikówka 

4 3,28 

4 
Strażów 3 1,65 

 
Ogółem 21 1,94 

WSKAŹNIK POZIOMU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO  

Liczba organizacji społecznych (fundacje, stowarzyszenia) na 1 tys. ludności 

Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. na podstawie danych z Urzędu Gminy Krasne 

 

Największe skupiska organizacji pozarządowych zlokalizowane są w środkowo-

centralnej części Gminy czyli w sołectwie Krasne.  Fakt ten może wynikać z obiektywnych 

czynników takich jak dostępności infrastruktury gospodarczej i lokalowej, bliskości lokalnej 

administracji oraz dogodnej lokalizacji. Niemniej jednak Gmina powinna przedsięwziąć 

działania, które zwiększą dostępność ww. organizacji pozarządowych dla społeczności 

zamieszkującej pozostałą część Gminy, w której występują zdecydowanie mniejsze możliwości 

związane z aktywną partycypacją w organizacjach, stowarzyszeniach  

i fundacjach. 
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 Tabela 5. Wskaźnik poziomu uczestnictwa w życiu publicznym 

 

WSKAŹNIK POZIOMU UCZESTNICTWA W ŻYCIU PUBLICZNYM W %  

Lp. Obszar 
referencyjny 

Liczba wyborców 
uprawnionych 
do głosowania  
w wyborach 

samorządowych 

Frekwencja 
w wyborach 

samorządowych 
16.11.2014 

WSKAŹNIK 
POZIOMU 

UCZESTNICTWA  
W ŻYCIU 

PUBLICZNYM W % 

Liczba wyborców 
uprawnionych 
do głosowania 
w wyborach 

parlamentarnych 

 
Frekwencja 
w wyborach 

parlamentarnych 

25.10.2015 

 
WSKAŹNIK 
POZIOMU 

UCZESTNICTWA W 

ŻYCIU PUBLICZNYM 
W % 

1.  Krasne 3394 1731 51% 3433 687 20% 

2.  Malawa 2604 1399 54% 2611 580 22% 

3.  Palikówka 1004 584 58% 988 295 30% 

4.  Strażów 1427 658 46% 1438 292 20% 

Ogółem 8429 4373 52% 8470 1854 22% 

 
Frekwencja w wyborach samorządowych - liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa 
podpisu”) w stosunku do liczby wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili 
zakończenia głosowania 

 Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. na podstawie danych z Urzędu Gminy Krasne 

 
 
 

Liczba budynków 
użyteczności publicznej 

Liczba budynków 
użyteczności publicznej 

na 100 mieszkańców 

8 0,18 

6 0,18 

6 0,49 

6 0,33 

26 0,24 
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W ocenie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Krasne pomocna jest analiza 

wyborcza z roku 2014 oraz z 2015 r. z podziałem na sołectwa. Można zauważyć niską 

frekwencję w wyborach samorządowych i parlamentarnych, szczególnie w sołectwie Strażów.  

Spadające frekwencja wyborcza jest trendem ogólnopolskim. Od 1990 roku zwiększa się w 

Polsce zjawisko absencji wyborczej. Jej główną przyczyną jest przede wszystkim 

niewykształcenie społeczeństwa obywatelskiego, brak świadomości politycznej,  

a także nierozumienie funkcjonowania mechanizmów związanych z polityką krajową  

i samorządową. 

 

Wskaźniki poddane analizie do tego miejsca tj. wskaźnik obciążenia demograficznego, 

bezrobocie, wskaźnik ilości osób korzystających z pomocy społecznej, wskaźnik liczby fundacji  

oraz wskaźnik uczestnictwa w życiu mieszkańców składają się na sumaryczny wskaźnik 

obciążenia społecznego. Wskaźnik został skalkulowany na bazie wystandaryzowanych wartości 

wyżej wymienionych miar cząstkowych i został przedstawiony w ostatniej części naszej analizy 

poświęconej delimitacji obszarów zdegradowanych. Wskaźnik obciążenia społecznego będzie 

stanowił podstawowe kryterium dla wskazania obszarów wymagających objęcia programem 

rewitalizacji. 

 

4.1.3. Sfera gospodarcza 

Procesy kształtujące sferę gospodarczą wpływają na dynamikę rozwoju społeczno-

ekonomicznego. Powyższa zależność jest szczególnie zauważalna na szczeblu lokalnym. 

Zjawiska i przemiany gospodarcze w znacznym stopniu determinują kierunek oraz dynamikę 

rozwoju w pozostałych sferach.  

 

Tabela 6. Aktywność gospodarcza podmiotów gospodarki narodowej 

LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ - stan na rok 2015 

Lp. Jednostka terytorialna 

Podmioty gospodarki 

narodowej 

zarejestrowane  
w REGON 

WSKAŹNIK PROWADZENIA 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

(Liczba podmiotów gospodarki 
narodowej na 100 mieszkańców) 

1 
Krasne 338 7,55 

2 
Malawa 161 4,86 

3 
Palikówka 73 5,98 
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4 
Strażów 133 7,30 

 
Ogółem 705 6,51 

Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. na podstawie danych z Urzędu Gminy Krasne 

 

Największa liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON 

dotyczą sołectwa Krasne. Ich liczba -  338 stanowi 48% wszystkich wyżej wymienionych 

podmiotów w całej Gminie Krasne. Najwyższy wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej 

również dotyczy tego sołectwa (7,55), najgorszy zaś dotyczy sołectwa Malawa (4,86). Biorąc 

pod uwagę, iż Krasne i Malawa to dwa największe sołectwa Gminy Krasne, posiadające 

zbliżoną powierzchnię ewidencyjną - rozbieżność wskaźnika jest zatem znacząca. Odwrotnie 

proporcjonalnie do powierzchni zajmowanego obszaru, przedstawia się sytuacja dwóch 

pozostałych sołectw. Najmniejsze z sołectw – Strażów, posiada prawie dwa razy więcej 

podmiotów gospodarki narodowej niż Palikówka zajmująca zdecydowanie większą 

powierzchnię ewidencyjną. Dysproporcje pomiędzy potencjałem gospodarczym obserwowane 

pomiędzy obszarami wpisują się w ogólne trendy obserwowane na poziomie kraju. 

 

Wykres 5. Wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej – Liczba podmiotów gospodarki 

narodowej na 100 mieszkańców 

 
Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. na podstawie danych z Urzędu Gminy Krasne 
 

Ilość podmiotów gospodarki narodowej w relacji do ilości mieszkańców jest istotnym 

wskaźnikiem odzwierciedlającym poziom aktywności ekonomicznej wśród lokalnej 

7,6

4,9

6,0

7,3

6,5

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

Krasne

Malawa

Palikówk
a

Strażów

GMINA
KRASNE

Wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów 
gospodarki narodowej na 100 mieszkańców



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016-2022 

 

INTERcharrette Sp z o.o. Strona 21 
 

społeczności. Wysoka wartość wskaźnika wskazuje na dobrą kondycję lokalnej gospodarki,  

z kolei niski poziom wskaźnika oznacza sytuację niekorzystną. Analiza statystyk opisowych 

wykazuje małą dysproporcję w wielkości pomiędzy jednostkami terytorialnymi Gminy Krasne. 

4.1.4. Sfera techniczna i przestrzenno-funkcjonalna 

W procesie rozwoju obszarów wiejskich, infrastruktura stanowi podstawę wszelkiej 

działalności gospodarczej, warunkuje jej zakres, strukturę i przestrzenne rozmieszczenie. 

Poziom rozwoju infrastruktury może decydować o atrakcyjności bądź nieatrakcyjności danego 

regionu, wsi, a więc stanowić o szansach lub barierach ich dalszego rozwoju. Infrastruktura, 

jako czynnik aktywizujący postęp społeczno-gospodarczy stanowi jednocześnie jeden z 

ważnych wyznaczników życia na wsi. 

Sferę techniczną Gminy Krasne przeanalizowano w oparciu o wskaźniki przestrzenno-

funkcjonalne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy. Analiza objęła takie 

zagadnienia jak: degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, brak funkcjonowania 

rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych. 

Tabela 7. Stan dróg publicznych, 2015 r. 

INFRASTRUKTURA DROGOWA - Gmina Krasne  

Lp 
Jednostka 

terytorialna 

Długość dróg 
publicznych 
– gminnych 

[w km] 

Długość dróg 
wyposażonych  

w oświetlenie nocne 

[w km] 

Długość dróg 
gminnych 

(publicznych  
i wewnętrznych) 
wymagających 

remontu lub 
modernizacji 

Długość 
chodników  

w ciągu dróg 
publicznych 

  

 

1 
Krasne 10,4 15,2 9,4 9,4 

2 
Malawa 8,9 10 5,6 5,6 

3 
Palikówka 3,7 8 4,8 4,8 

4 
Strażów 5,2 8 5,5 5,5 

Gmina Krasne 28,2 45 25,3 25,3 

Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. na podstawie danych z Urzędu Gminy Krasne 

 

Na przeważającej ilości dróg gminnych występują różnego rodzaju uszkodzenia, do 

których zaliczyć można deformacje nawierzchni w postaci sfałdowań i kolein, uszkodzenia 

termiczne i powierzchniowe, które powstały w wyniku niszczącego działania ruchu kołowego, 

szczególnie na trasie transportu materiałów budowlanych do budowy autostrady i wpływu 

klimatu. Również brak elementów odwodnieniowych dróg tj. kanalizacji deszczowej w pasie 
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drogowym wpływa na stan techniczny. Ogólny stan dróg gminnych należy określić jako bardzo 

zły. Na 28,2 km dróg gminnych aż 25,3 km wymaga remontu lub modernizacji. 

 

Jednym z podstawowych warunków decydujących o jakości i efektywności pracy na wsi 

jest zaopatrzenie w wodę. Odgrywa ono istotną rolę w poprawie warunków pracy ludności 

wiejskiej. Jest tez nieodzownym elementem rozwoju gospodarczego na tych terenach, a także 

odpowiedniej jakości życia i podstawowym warunkiem ochrony środowiska. Do 

przeprowadzenia poniżej analizy wybrano spośród elementów tworzących infrastrukturę 

techniczną przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Obydwa elementy odgrywają dużą 

rolę w codziennym życiu ludności miejscowej jak i innych osób odwiedzających te obszary. 
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Tabela 8. Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna, 2015 r. 

SIEĆ WPODOCIĄGOWA /  SIEĆ KANALIZACYJNA 

Lp. 
Jednostka 

terytorialna 

Istniejąca sieć 
wodociągowa  

[w km] 

Liczba 
budynków 

korzystających  
z sieci 

wodociągowej 

Istniejąca sieć 
kanalizacyjna 

[w km] 

Liczba 
budynków  

Liczba budynków 
korzystających z sieci 

kanalizacyjnej lub 
przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

Odsetek budynków podłączonych do: 

Sieci wodociągowej 
(%) 

Sieci 
kanalizacyjnych lub 

przydomowych 
oczyszczalni (%) 

1 Krasne 39,5 1453 40,8        1500 1306 96,86 87,06 

2 Malawa 39,5 679 35 900 864 75,44 96,00 

3 Palikówka 11,9 384 15,2 400 356 96,00 89,00 

4 Strażów 17,5 567 32 600 530 94,50 88,33 

Gmina Krasne   108,4 3084 123 3400 3056 90,70 90,10 

Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. na podstawie danych z Urzędu Gminy Krasne
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Odsetek budynków korzystających z sieci wodociągowej jak i sieci kanalizacyjnej (lub 

przydomowych oczyszczalni) rozkłada się nierównomiernie na obszarze Gminy. Warto 

zauważyć, że na 3400 budynków znajdujących się na terenie Gminy Krasne, aż 316 nie 

korzysta z sieci wodociągowej. Jeszcze więcej, bo aż 344 nie jest podłączonych do sieci 

kanalizacyjnej ani nie korzysta z przydomowych oczyszczalni ścieków.  

 

Gmina Krasne posiada 26 budynków użyteczności publicznej, z czego aż 11 wymaga 

modernizacji. Na terenie Gminy znajdują się też 4 obiekty zabytkowe według rejestru 

zabytków i wszystkie są w stanie wymagającym remontu i modernizacji. Poprawa  

i utrzymanie ich dobrego stanu jest istotne z wielu względów. Biorąc pod uwagę walory 

funkcjonalne obiektów, dopasowanie ich do aktualnych standardów energetycznych  

i ekologicznych oraz norm bezpieczeństwa, bądź też z racji wieku, niektóre nie przystają do 

ówczesnych standardów. Przeprowadzenie modernizacji pozwala zwiększyć nie tylko komfort 

ich użytkowania, jest również uzasadnione względem ekonomicznym. Konsekwencją 

zwlekania zbyt długo z remontem i modernizacją, aż nie będą się już nadawały do dalszego 

użytkowania, spowodowałoby to konieczność ich rozebrania bądź/i zastąpienia nowymi. 

Byłoby to nieporównywalnie większym finansowym wysiłkiem niż ich modernizacja.  

 

Tabela 9. Budynki i zabytki wymagające modernizacji, 2015 r.  

Lp. 
Jednostka 

terytorialna 

Liczba budynków 

użyteczności 

publicznej 

 

Liczba budynków 

użyteczności 

publicznej 

wymagająca 

remontu  

i modernizacji 

Liczba obiektów 

zabytkowych wg 

rejestru zabytków 

- ogółem 

Liczba obiektów 

zabytkowych 

wymagająca 

remontu 

i modernizacji - 

ogółem 

1 
Krasne 8 4 3 3 

2 
Malawa 6 3 1 1 

3 
Palikówka 6 2 0 0 

4 
Strażów 6 2 0 0 

Gmina Krasne 26 11 4 4 

Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. na podstawie danych z Urzędu Gminy Krasne 
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Wykres 6. Wskaźniki dodatkowe przestrzenno–funkcjonalne: Liczba budynków użyteczności 

publicznej na 100 mieszkańców 

 
Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. na podstawie danych z Urzędu Gminy Krasne 

 

4.1.5. Sfera środowiskowa 

 Degradacja środowiska przyrodniczego odbywa się na różnych poziomach i często 

zależy od rodzaju działalności człowieka. Zdarza się jednak, iż obszarami zdegradowanymi 

przyrodniczo są tereny niezamieszkałe i nie zagospodarowane przez człowieka, które bez 

odpowiedniej ochrony uległy degradacji na przestrzeni lat. Mogą to być tereny m.in. 

poprzemysłowe, pokolejowe, powydobywcze. 

 Na terenie Gminy Krasne aż 1,92% obszaru uznaje się za zdegradowany przyrodniczo. 

Problem ten dotyczy dwóch sołectw – Palikówki oraz Malawy. 

 

Tabela 10. Obszar zdegradowany przyrodniczo, 2015 r. 

Lp. 
Jednostka 

terytorialna 

Powierzchnia 

jednostki terytorialnej  

w hektarach 

Powierzchnia obszaru 

zdegradowanego 

przyrodniczo  

w hektarach 

Odsetka obszarów 

zdegradowanych 

przyrodniczo 

1 
Krasne 

1340 0 0% 

2 
Malawa 

1270 33,10 2,61% 

3 
Palikówka 

705 41,90 5,94% 

0,2
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Wskaźnik liczby budynków użyteczności 
publicznej na 100 mieszkańców
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4 
Strażów 

595 0 0% 

Gmina Krasne 3910 75 1,92% 

Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. na podstawie danych z Urzędu Gminy Krasne 

 

 

W sferze środowiskowej brak jest danych dla poszczególnych jednostek terytorialnych 

dotyczących jakości środowiska. Przede wszystkim gmina nie posiada danych związanych z 

przekraczaniem standardów jakości środowiska, które przypisane były do konkretnych 

miejscowości. W związku z tym nie ma możliwości delimitacji pod tym kątem. 

 

4.2. Delimitacja obszaru zdegradowanego 

Zgodnie z Wytycznymi, obszarem zdegradowanym określa się taki obszar, który 

znajduje się w zapaści z powodu intensyfikacji negatywnych zjawisk społecznych, w tym  

w szczególności zjawisk takich jak bezrobocie, obciążenie demograficzne, niski poziom 

kapitału społecznego, a także niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym  

i kulturalnym. Ponadto obszar zdegradowany musi charakteryzować się występowaniem na 

nim co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, 

środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych. 

Delimitację obszaru zdegradowanego oparto na podstawie obiektywnych mierników 

określających stopień w jakim dane zjawisko negatywne obciąża określony obszar. Dane 

statystyczne jakie posłużyły do obliczenia poszczególnych wskaźników pochodzą  

z oficjalnych źródeł co zapewnia ich wiarygodność i pełną weryfikowalność. 

W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego w oparciu o zebrane dane statystyczne 

określono następujące mierniki: 

 Wskaźniki obciążenia społecznego: 

 wskaźnik stopy bezrobocia; 

 wskaźnik obciążenia demograficznego; 

 wskaźnik odsetka lokali socjalnych na 100 mieszkańców; 

 wskaźnik ilości osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców 

(2015 r.); 

 wskaźnik liczby fundacji na 1000 mieszkańców;  

 wskaźnik uczestnictwa w życiu publicznym; 

 Wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej; 

 wskaźnik liczby podmiotów gospodarki narodowej na 100 mieszkańców;  
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 Wskaźniki sfery technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej: 

 wskaźnik odsetka oświetlonych dróg publicznych; 

 wskaźnik odsetka dróg gminnych wymagających remontu; 

 wskaźnik odsetka dróg publicznych z przylegającymi chodnikami; 

 wskaźnik odsetka budynków podłączonych do sieci wodociągowej; 

 wskaźnik odsetek budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnych lub 

przydomowych oczyszczalni; 

 wskaźnik liczby budynków użyteczności publicznej; 

 wskaźnik odsetka budynków użyteczności publicznej wymagająca remontu  

 i modernizacji; 

 wskaźnik odsetka obiektów zabytkowych wymagająca remontu i modernizacji 

 Wskaźnik sfery środowiskowej: 

 wskaźnik odsetka terenów zgodnie z MZPZ; 

 wskaźnik odsetki obszarów zdegradowanych przyrodniczo. 

Wskaźniki zostały skalkulowane w taki sposób, aby możliwe było rozróżnienie 

intensywności nasilenia danego zjawiska negatywnego w celu zapewnienia porównywalności 

z pozostałymi obszarami Gminy. W dalszym kroku dokonano standaryzacji poszczególnych 

wskaźników.  

Celem standaryzacji jest pokazanie oddalenia danej zmiennej (wartości wskaźnika) dla 

określonego obszaru Gminy Krasne od średniej wartości wskaźnika obliczonego dla całej 

Gminy w relacji do wartości odchylenia standardowego danej zmiennej dla analizowanych 

obszarów gminy Krasne. Należy podkreślić, że wartości dodatnie zidentyfikowanych 

wskaźników oznaczają sytuację negatywną, natomiast ujemne sytuację pozytywną. 

Dodatkowo zróżnicowanie wartości danego wskaźnika wystandaryzowanego odzwierciedla 

odpowiednia wizualizacja. W celu prawidłowego zsumowania, w przypadku wskaźników  

o charakterze pozytywnym (tj. takich w przypadku, których ich wysoka wartość jest korzystna 

z punktu widzenia ocenianego zjawiska) - nadano im wartość ujemną mnożąc przez - 1.  

Wskaźniki delimitacyjne zostały zakwalifikowane do czterech kategorii. Z punktu 

widzenia delimitacji obszarów zdegradowanych najważniejsze są wskaźniki z grupy 

wskaźników obciążenia społecznego. Pozostałe kategorie wskaźników tj. wskaźnik 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz wskaźniki sfery technicznej i środowiskowej miały 

znaczenie pomocnicze w procesie delimitacji obszarów zdegradowanych. 
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4.2.1.    Zestawienie wskaźników delimitacyjnych dla Gminy Krasne 

 Obszar zdegradowany wyznaczony został na podstawie przeprowadzonej analizy 

wskaźnikowej w czterech sferach. Wyższą wartość wskaźnika wystandaryzowanego należy 

interpretować jako obszar, na którym skoncentrowane są negatywne zjawiska. 

Zestawienie wskaźników delimitacyjnych dla Gminy Krasne 
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4.2.2. Naniesienie wskaźników delimitacyjnych na mapy  

   Mapa 3. Wystandaryzowany wskaźnik dla stopy bezrobocia Gminy Krasne 

 
   Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. 

 
Pod względem stopy bezrobocia najniekorzystniejsze wartości wskaźnika odnotowuje 

się na obszarze Malawa, gdzie stopa ta wynosi 8% (wartość wskaźnika wystandaryzowanego 

wynosi 1,04), niekorzystna sytuacja przedstawia się także na obszarze Strażów (wartość 

wskaźnika wystandaryzowanego wynosi -0,11) oraz na obszarze Krasne (wartość wskaźnika 

wystandaryzowanego wynosi -0,26). Lepiej pod względem stopy bezrobocia prezentuje się 

sytuacja na obszarze Palikówka (wartość wskaźnika wystandaryzowanego wynosi tu -1,77). 
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  Mapa 4. Wystandaryzowany wskaźnik obciążenia demograficznego Gminy Krasne 

 
  Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. 

 
Obciążenie demograficzne pokazuje związek między trzema grupami wieku ludności – 

osobami w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym. Analiza wskaźnikowa 

wykazuje niekorzystną sytuację aż na trzech obszarach; Malawa, Palikówka oraz Strażów (dla 

każdego z obszarów wartość wskaźnika wystandaryzowanego wynosi 0,77). Krasne jest 

jedynym z analizowanych obszarów, na którym wskaźnik obciążenia demograficznego ma 

pozytywną wartość (-1,54). Należy jednak nadmienić, iż w ujęciu procentowym (wykres 1.) 

różnice pomiędzy obciążeniem demograficznym w sołectwie Krasne a obciążeniem 

demograficznym w pozostałych sołectwach są minimalne (0,06%). 
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  Mapa 5. Wystandaryzowany wskaźnik odsetka lokali socjalnych na 100 mieszkańców  

  w Gminie Krasne 

 

  Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. 

 

Zapewnienie przez gminę minimalnych warunków mieszkaniowych w Gminie Krasne 

jest znacząco utrudnione z uwagi na niewystarczającą liczbę lokali socjalnych. Ich brak na 

terenie trzech sołectw: Palikówka, Strażów oraz Malawa, powoduje, że wartość 

wystandaryzowanego wskaźnika odsetki lokali socjalnych na 100 mieszkańców jest 

niekorzystna i wynosi dla tych miejscowości 0,95.  
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Mapa 6. Wystandaryzowany wskaźnik ilość osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 

mieszkańców w 2015 r. Gminy Krasne 

    
Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. 

 
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są 

one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Najbardziej niekorzystne wartości wskaźnika ilości osób korzystających z pomocy 

społecznej na 1000 mieszkańców (2015 r.) występują na północnych  obszarach Gminy 

Krasne: Palikówka (wartość wskaźnika wystandaryzowanego wynosi 1,55) i Strażów (wartość 

wskaźnika wystandaryzowanego wynosi 1,24). Zdecydowanie korzystniej sytuacja prezentuje 

się w południowej części Gminy. Dla obszarów: Krasne (wartość wskaźnika 

wystandaryzowanego wynosi -0,34) i Malawa (wartość wskaźnika wystandaryzowanego 

wynosi -0,79) wartość wskaźnika ma pozytywną wartość. 
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Mapa 7. Wystandaryzowany wskaźnik liczby fundacji na 1000 mieszkańców Gminy Krasne 

 
Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. 

 

W zakresie liczby fundacji przypadających na 1000 mieszkańców Gminy, najtrudniejsza 

sytuacja występuje na obszarach: Malawa (wartość wskaźnika wystandaryzowanego wynosi 

0,62) oraz Strażów (wartość wskaźnika wystandaryzowanego wynosi 0,42). Jako niekorzystną 

należy także określić sytuację na obszarze Krasne (wartość wskaźnika wystandaryzowanego 

wynosi -0,10). Palikówka to natomiast jedyny obszar, na którym odnotowuje się korzystną 

sytuację (wartość wskaźnika wystandaryzowanego wynosi -1,92). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 8. Wystandaryzowany wskaźnik uczestnictwa w życiu publicznym Gminy Krasne 
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Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. 

 

Uczestnictwo w życiu publicznym jest jednym z rodzajów uczestnictwa w życiu 

społecznym. Oznacza ono przede wszystkim  to, iż obywatel posiada pewien wpływ na 

organizację grupy a zatem partycypuje w sprawowaniu władzy w państwie. Uczestnictwo  

w życiu publicznym może mieć różne formy, np. udział w wyborach, sprawowanie władzy na 

wszystkich szczeblach, poparcie dla działań rządzących lub różne formy protestu, indywidualne 

tworzenie społeczeństwa obywatelskiego (np. zakładanie stowarzyszeń). Niekorzystna 

sytuacje odnotowuje się w centralnej części Gminy. Obszar Strażów ma zdecydowanie 

najniekorzystniejszą wartość wskaźnika (1,32). Kolejnym obszarem, na którym mamy do 

czynienia z niekorzystną sytuacją jest Krasne (wartość wskaźnika wystandaryzowanego 

wynosi 0,20). Obszary Malawa (wartość wskaźnika wystandaryzowanego wynosi -0,43) oraz 

Palikówka (wartość wskaźnika wystandaryzowanego wynosi -1,44) posiadają pozytywną 

wartość wskaźnika.  
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Mapa 9. Sumaryczny wskaźnik obciążenia społecznego dla Gminy Krasne na podstawie 

wskaźników wystandaryzowanych   

 
Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. 

 

Analizując wskaźniki obciążenia społecznego, należy stwierdzić , iż suma 

nagromadzenia problemów jest najwyższa dla obszaru Strażów (wartość sumarycznego 

wskaźnika wynosi 4,59), ich wysoki poziom odnotowuje się także na obszarze Malawa (wartość 

sumarycznego wskaźnika wynosi 2,16). Korzystniej wypadają pozostałe dwa obszary Gminy 

Krasne poddane powyższej analizie tj. Krasne (wartość sumarycznego wskaźnika wynosi -

3,40) oraz Palikówka (wartość sumarycznego wskaźnika wynosi  

-1,86). 
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Mapa 10. Wystandaryzowany wskaźnik podmiotów gospodarki narodowej na 100 

mieszkańców Gminy Krasne 

 
Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. 

 

Jak można wywnioskować z powyższej mapy dotyczącej wskaźnika podmiotów 

gospodarki narodowej przypadającej na 100 mieszkańców Gminy Krasne, najbardziej 

zdegradowanym obszarem jest Malawa (wartość wskaźnika wystandaryzowanego wynosi 

1,52). Kolejnym obszarem o niekorzystnej sytuacji jest Palikówka (wartość wskaźnika 

wystandaryzowanego wynosi 0,49). Z lepszą, choć niezadowalającą sytuacją mamy do 

czynienia na pozostałych dwóch obszarach; Strażów (wartość wskaźnika wystandaryzowanego 

wynosi -0,73) i Krasne (wartość wskaźnika wystandaryzowanego wynosi -0,96).  

 

 

 

 

 

 

Mapa 11. Wystandaryzowany wskaźnik odsetka oświetlonych dróg publicznych Gminy 

Krasne 
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Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. 

 

Zdecydowanie negatywnie pod względem wskaźnika odsetek oświetlonych dróg 

publicznych zostały ocenione obszary: Malawa (wartość wskaźnika wystandaryzowanego 

wynosi 1,24), gdzie sytuacja jest najbardziej niekorzystna oraz Strażów (wartość wskaźnika 

wystandaryzowanego wynosi 0,15). Trochę lepiej, lecz wciąż niezadowalająco sytuacja 

prezentuje się na obszarze Krasne (wartość wskaźnika wystandaryzowanego wynosi -0,61). 

Najkorzystniejszy wskaźnik odnotowuje się na północnym obszarze Gminy – Palikówce  

(wartość wskaźnika wystandaryzowanego wynosi -1,48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 12. Wystandaryzowany wskaźnik odsetka dróg gminnych wymagających remontu 

Gminy Krasne 
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Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. 

 

Z analizy powyższej mapy wynika, iż z niekorzystną sytuacją mamy do czynienia na 

przeważającym obszarze Gminy Krasne. Najniekorzystniejsze wartości wskaźnika odnotowuje 

się na obszarach: Krasne (wartość wskaźnika wystandaryzowanego wynosi 1,02) oraz 

Palikówka (wartość wskaźnika wystandaryzowanego wynosi 0,90). Za niekorzystną należy 

uznać również wartość wskaźnika na obszarze Strażów (-0,16). Malawa to jedyny obszar 

Gminy, dla którego wartość wskaźnika uznać należy za pozytywną (-1,47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 13. Wystandaryzowany wskaźnik odsetka dróg publicznych z przylegającymi 

chodnikami Gminy Krasne 
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Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. 

 

W południowej i centralnej części Gminy Krasne wartość wskaźnika 

wystandaryzowanego uznać należy za zdecydowanie niekorzystną. Dotyczy to obszarów 

Malawa (1,10) i Krasne (-0,03). Odwrotnie sytuacja prezentuje się w północnej części Gminy. 

Korzystne wskaźniki odnotowuje się na obszarze Strażów (wartość wskaźnika 

wystandaryzowanego wynosi -0,66) oraz Palikówka (wartość wskaźnika wystandaryzowanego 

wynosi -1,65).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 14. Wystandaryzowany wskaźnik odsetka budynków podłączonych do sieci 

wodociągowej Gminy Krasne 
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Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. 

 

Najgorsza sytuacja pod kątem odsetki budynków podłączonych do sieci wodociągowej 

cechuje obszar Malawa (wartość wskaźnika wystandaryzowanego wynosi 1,72). Zdecydowanie 

lepszą sytuacje odnotowuje się na obszarach: Krasne  (wartość wskaźnika 

wystandaryzowanego wynosi -0,70) oraz Palikówka (wartość wskaźnika wystandaryzowanego 

wynosi -0,60). Na obszarze Strażów choć wartość wskaźnika ma pozytywny wymiar (-0,43), 

trudno uznać ją za jednoznacznie korzystną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 15. Wystandaryzowany wskaźnik odsetek budynków podłączonych do sieci 

kanalizacyjnych lub przydomowych oczyszczalni Gminy Krasne 
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Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. 

 

Niezwykle ważnym dla sytuacji bytowej mieszkańców i komfortu zamieszkiwania jest 

dostępność do podstawowej infrastruktury technicznej, a w szczególności do kanalizacji 

sanitarnej. Niestety, jak wykazuje powyższa analiza znaczna część Gminy Krasne znajduje się 

w niekorzystnej sytuacji. Najbardziej niekorzystne warunki odnotowuje się na obszarze Krasne 

(wartość wskaźnika wystandaryzowanego wynosi -0,81) i Strażów (wartość wskaźnika 

wystandaryzowanego wynosi 0,45), a także na obszarze Palikówka (wartość wskaźnika 

wystandaryzowanego wynosi 0,25). Malawa jest jedynym obszarem z pozytywnie ocenionym 

wskaźnikiem (wartość wskaźnika wystandaryzowanego wynosi -1,76). 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 16. Wystandaryzowany wskaźnik liczby budynków użyteczności publicznej na 100 

mieszkańców Gminy Krasne 
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Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. 

 

Znaczny wpływ na jakość zamieszkiwania ma dostęp do jednostek użyteczności 

publicznej, które umożliwiają zaspokajanie potrzeb społecznych. Najgorszą sytuację pod tym 

względem prezentują południowe obszary Gminy; Krasne i Malawa (wartość wskaźnika 

wystandaryzowanego dla każdego z wymienionych obszarów wynosi 0,47). Lepiej sytuacja 

prezentuje się na obszarze Strażów (wartość wskaźnika wystandaryzowanego wynosi -0,70). 

Najkorzystniejszą sytuację odnotowuje się na obszarze Palikówka (wartość wskaźnika 

wystandaryzowanego wynosi -1,95). 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 17. Wystandaryzowany wskaźnik odsetka budynków użyteczności publicznej 

wymagająca remontu i modernizacji Gminy Krasne 
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Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. 

 

Analiza powyższej mapy pozwala w sposób przybliżony określić potencjalne potrzeby 

remontowe i modernizacyjne budynków użyteczności publicznej Gminy Krasne.  

Z najtrudniejszą sytuacją mamy do czynienia w południowej części Gminy. Obszary Krasne  

i Malawa znajdują się w zdecydowanie najbardziej niekorzystnej sytuacji (wartość wskaźnika 

wystandaryzowanego dla obydwu obszarów wynosi 0,92). Zdecydowanie lepiej prezentuje się 

sytuacja w północnej części Gminy. Wartość wskaźnika dla obszarów Palikówka (-1,08)  

i Strażów (-1,08) ma pozytywną ocenę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 18. Wystandaryzowany wskaźnik odsetka obiektów zabytkowych wymagająca 

remontu i modernizacji Gminy Krasne 
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Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. 

 

Za niekorzystną na podstawie analizy powyższej mapy, uznać należy sytuację na 

obszarach Krasne i Malawa (wartość wskaźnika wystandaryzowanego dla obydwu obszarów 

wynosi 0). Na obszarach Palikówka i Strażów brak jest obiektów zabytkowych wpisanych do 

rejestru zabytków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 19. Sumaryczny wskaźnik sfery technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej dla Gminy 

Krasne na podstawie wskaźników wystandaryzowanych   



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016-2022 

 

INTERcharrette Sp z o.o. Strona 45 
 

 
Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. 

 

Analizując poszczególne wskaźniki sfery technicznej należy przyjąć, iż obszarem Gminy 

Krasne o największym nasileniu negatywnych zjawisk jest Malawa (wartość sumarycznego 

wskaźniki wynosi 2,23), kolejnym posiadającym cechy obszaru zdegradowanego jest Krasne 

(wartość sumarycznego wskaźnika wynosi 1,89). Zgodnie  

z zastosowaną metodą biorącą pod uwagę wszystkie wskaźniki ze sfery technicznej, północne 

obszary Gminy – Palikówka (wartość sumarycznego wskaźnika wynosi -7,61) oraz Strażów 

(wartość sumarycznego wskaźnika wynosi -4,44) nie kwalifikują się do uznania je za obszary 

zdegradowane Gminy Krasne. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 20. Wystandaryzowany wskaźnik odsetka terenów zgodnie z MZPZ Gminy Krasne 
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Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. 

 

Z najbardziej niekorzystną sytuacją, biorąc pod uwagę powyższy wskaźnik sfery 

środowiskowej mamy do czynienia na obszarze Krasne (wartość wskaźnika 

wystandaryzowanego wynosi 1,47). Obszarze o mniejszym zdegradowaniu jest Malawa 

(wartość wskaźnika wystandaryzowanego wynosi -0,60). Lepszą sytuacją obserwuje się 

natomiast na obszarach  Palikówka i Strażów (wartość wskaźnika wystandaryzowanego dla 

obydwu obszarów wynosi -0,93). 
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Mapa. 21. Wystandaryzowany wskaźnik odsetki obszaru zdegradowanego przyrodniczo 

 

Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. 

 

 Największy, zdegradowany przyrodniczo obszar występuje w miejscowości Palikówka. 

Dla tego sołectwa analizowany wystandaryzowany wskaźnik ma wartość 1,65, tym samym 

oznacza to sytuację bardzo niekorzystną. Problem występowania obszarów zdegradowanych 

przyrodniczo dotyczy również sołectwa Malawa (wartość wskaźnika wystandaryzowanego 

wynosi 0,28). Na obszarach sołectw Krasne oraz Strażów nie odnotowano występowania 

obszarów o wysokim poziomie degradacji przyrodniczej przez co  wartość wskaźnika 

wystandaryzowanego ma pozytywną ocenę (-0,79). 
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Mapa. 22. Sumaryczny wskaźnik sfery środowiskowej dla Gminy Krasne na podstawie 

wskaźników wystandaryzowanych. 

 
Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. 

 

 Analiza sfery środowiskowej Gminy Krasne za pomocą wystandaryzowanych 

wskaźników pokazuje w jakim stopniu zdegradowane środowiskowo są obszary sołectw gminy. 

Najbardziej zdegradowane pod tym względem są tereny Palikówki (wartość wskaźnika 

wystandaryzowanego wynosi 0,71) oraz Krasnego (wartość wskaźnika wystandaryzowanego 

wynosi 0,68). Niekorzystne warunki sfery środowiskowej dotyczą także sołectwa Malawa 

(wartość wskaźnika wystandaryzowanego wynosi -0,31). Korzystną sumę wskaźników 

odnotowuje się tylko na obszarze Strażów (wartość wskaźnika wystandaryzowanego wynosi -

1,72). 
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Mapa 23. Wskaźnik sumaryczny (Całkowity) dla Gminy Krasne 

 
Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. 

 

 Analiza sumarycznego wskaźnika wykazała, że najbardziej zdegradowanym obszarem 

Gminy Krasne jest obszar obejmujący Strażów, dla którego wskaźnik całkowity został 

wyznaczony na poziomie 2,52. Kolejnym obszarem o znacznym zdegradowaniu jest Malawa 

(wskaźnik sumaryczny 1,86). Obszarami o nieco mniejszym zdegradowaniu są Palikówka 

(wskaźnik sumaryczny -1.94) oraz Krasne  (wskaźnik sumaryczny -2,22). 
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Tabela 12. Sumaryczny wskaźnik obciążenia społecznego, wskaźnik sfery gospodarczej, 

sumaryczny wskaźnik sfery technicznej, sfery środowiskowej oraz wskaźnik sumaryczny 

(całkowity) Gminy Krasne 

Lp. Jednostka 

terytorialna 

Sumaryczny 

wskaźnik 

obciążenia 

społecznego 

Wskaźnik 

sfery 

gospodarczej 

Sumaryczny 

wskaźnik sfery 

technicznej i 

przestrzenno-

funkcjonalnej 

Sumarycny 

wskaźnik sfery 

środowiskowej 

Wskaźnik 

sumaryczny 

(Całkowity) 

1. Krasne -3,40 -0,96 1,89 0,68 -2,22 

2. Malawa 2,16 1,52 2,23 -0,31 1,86 

3. Palikówka -1,86 0,49 -7,61 0,72 -1,94 

4. Strażów 4,59 -0,73 -4,44 -1,72 2,52 

Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. 
 

 Analiza sumarycznego wskaźnika obciążenia społecznego wykazuje najbardziej 

kryzysowy obszar na terenie Strażowa, natomiast analiza sfery gospodarczej oraz sfery 

technicznej wykazuje, że najbardziej kryzysowym jest teren sołectwa Malawa, dla którego 

również zły jest wskaźnik obciążenia społecznego. Krasne to obszar, na którym mamy do 

czynienia z sytuacją kryzysową w sferze technicznej oraz środowiskowej. Jednak najbardziej 

kryzysowym w sferze środowiskowej jest obszar Palikówka, który posiada także bardzo 

niekorzystny wskaźnik sfery gospodarczej. 

 Szczegółowa analiza wybranych wskaźników delimitacyjnych wskazuje na szczególne 

nasilenie negatywnych zjawisk społecznych na obszarze Strażowa, gdzie całkowity wskaźnik 

sumaryczny jest najwyższy. Obszar Malawy odnotowuje nasilenie negatywne w każdej  

z analizowanych sfer. Również na obszarze miejscowości Palikówka oraz Krasne występuje 

wysokie nasilenie negatywnych zjawisk.   

Obszar zdegradowany został wyznaczony w oparcu o wskaźnik sumaryczny całkowity, kóry 

dla wszystkich wartości terytorialnych gminy Krasne prezentuje się niekorzystnie. W ramach 

wzmocnienia otrzymanego wyniku wskaźnik sumaryczny dla każdej ze sfer został 

przemnożony przez odpowiednie wagi. Sfera społeczna będąc najważniejszą sferą w procesie 

rewitalizacji otrzymała wagę 0,7. Pozostałe sfery przemnożono przez wagę 0,1. 
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ROZDZIAŁ V 

DELIMITAJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU 

REWITALIZACJI 

 

5.1. Charakterystyka obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych 

zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu 

edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturalnym) można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku gdy 

zjawiska te występują wraz i innymi negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z 

następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub 

technicznnej. 

 

Tabela 13. Występowanie negatywnych zjawisk w poszczególnych sferach 

 

 

 

Lp. 

 

 

 

Jednostka 

terytorialna 

Występowanie negatywnych zjawisk w poszczególnych 

sferach 

Spełnienie 

przesłanek do 

uznania jednostki 

terytorialnej  

za obszar 

zdegradowany 

 
Sfera 

społeczna 

 
Sfera 

gospodarcza 

 

Sfera 

techniczna 

 
Sfera 

środowiskowa 

1 Krasne X  X X X 

2 Malawa X X X X X 

3 Palikówka X X X X X 

4 Strażów X  X  X 

Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. 

 

Zamieszczona w opracowaniu analiza czynników problemowych miała na celu 

identyfikację występowania obszarów zdegradowanych na obszarze Gminy Krasne. Na jej 

podstawie, posiłkując się Wytycznymi, za obszar zdegradowany uznać należy obszar całej 

Gminy. Sumaryczny wskaźnik pokazuje, że zjawiska kryzysowe, choć w różnym natężeniu 

występują we wszystkich sołectwach. 
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 Rozpoznanie problemów w Gminie Krasne dało podstawy do wyznaczenia obszaru 

rewitalizacji, a tym samym wskazanie terenu najbardziej potrzebującego wsparcia.  

 Obszar rekomendowany do rewitalizacji w Gminie Krasne został wyznaczony na 

podstawie pogłębionej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej. Zasadniczym 

założeniem przy delimitacji obszaru zdegradowanego było wskazanie obszarów, na których 

koncentrują się negatywne zjawiska społeczne. Podczas analizy wykorzystano dane pozyskane 

m.in. z Urzędu Gminy Krasne i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Działania 

diagnostyczne zakończone zostały identyfikacją zjawisk kryzysowych na wskazanym obszarze 

rewitalizacji oraz potwierdziły konieczność szybkiej interwencji oraz działań w celu ich 

eliminacji lub znacznego ograniczenia. W rezultacie podjęto decyzję co do wyboru jednostek 

przestrzennych, które objęte zostaną obszarem rewitalizacji. Na terenie Gminie Krasne 

wyodrębniono sześć podobszarów wymagających rewitalizacji.  

 

 Krasne - Obszar sołectwa Krasne wypadł najgorzej w analizie wskaźnikowej dotyczącej 

sfery technicznej. Remontu wymagają nie tylko drogi, ale także budynki użyteczności 

publicznej oraz zabytki. Ponadto jest to obszar wymagający poprawy zagospodarowania 

przestrzennego. Rewitalizacja na tym obszarze korzystnie wpłynie na wszystkie analizowane 

w tym opracowaniu sfery. Istotnie wpłynie to także na poprawę uczestnictwa mieszkańców w 

życiu publicznym, które jest zadziwiająco niskie.  

W miejscowości Krasne wyodrębniono dwa obszary wymagajace rewitaliacji.   

1. Na terenie sołectwa Krasne znajduje się zabytkowy (barokowy) kościół p.w. Wniebowzięcia 

NMP w Krasnem. Obecnie jest niewykorzystywany (funkcje sakralne pełni nowy kościół 

parafialny wybudowany w 1996 roku). Jednocześnie ten niezwykle cenny obiekt dziedzictwa 

kulturowego pozostaje w niezadowalającym stanie technicznym.  

W związku z powyższym konieczna byłaby kompleksowa rewitalizacje budynku zabytkowego 

kościoła, który można by przystosować do pełnienia nowych funkcji społecznych oraz 

udostępnić dla potrzeb mieszkańców i turystów. 

2. Centrum miejscowości Krasne wymaga poprawy istniejącego stanu zagospodarowania  

i jakości przestrzeni publicznej nie tylko ponieważ pełni ważne funkcje, ale także w celu 

stworzenia przyjaznego miejsca spotkań miejscowej społeczności, w tym zwłaszcza osób 

starszych, którego obecnie tak brakuje. co więcej istniejące obiekty po byłym kółku są  

w stanie degradacji.  Proponowany obszar rewitalizacji dotyczy działek o numerach 

ewidencyjnych: 639/4, 639/3 oraz 2091/12, 2091/9. 
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 Malawa - Mieszkańców wybranego do rewitalizacji obszaru Malawy cechuje niska 

aktywność społeczna z pozostałymi mieszkańcami sołectwa. Wysokie bezrobocie i obciążenie 

demograficzne jakie cechują ten obszar ma istotny wpływ na zaistniałą sytuację. Ponadto 

zdegradowana infrastruktura drogowa stanowi tu znaczące utrudnienie, mieszkańcy tego 

obszaru mają też utrudniony dostęp do obiektów użyteczności publicznej. Wskazany do 

rewitalizacji obszar posiada potencjał przyrodniczo – historyczny, turystyczny oraz 

gospodarczy. Rozwój tego obszaru oznacza także nowe miejsca pracy. Proponowane do 

rewitalizacji są dwa obszary:  

1. Teren ROF - okolice wzgórza Marii Magdaleny (obejmujący działki o numerach 

ewidencyjnych: 1675, 1676/3, 1676/4, 3236, 2956, 3454/2, 1253 oraz część drogi publicznej 

nr 108569R). Rewitalizacja tego obszaru miałaby na celu stymulowanie rozwoju gospodarczo-

społecznego Gminy Krasne. Budowa drogi Malawa Luksemburg (wraz  

z wykonaniem oświetlenia, budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej), budowa 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (urządzenie ścieżek spacerowych, rowerowych, 

zagospodarowanie terenu punktu widokowego) a także utworzenie miejsc postojowych dla 

samochodów pozwoliłoby na uruchomienie w Gminie Krasne atrakcyjnego miejsca  

w przestrzeni publicznej, do wypoczynku, rekreacji, sportu i kultury oraz integracji społecznej 

i wielopokoleniowej. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  

z pewnością sprzyjał będzie aktywizacji ludności oraz zwiększeniu miejsc pracy (tym samym 

zmniejszeniu bezrobocia w tym obszarze). 

2. W budynku Ośrodka Zdrowia w Malawie, zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr 

1039/2, znajduje się niezagospodarowane poddasze użytkowe. W chwili obecnej na parterze 

budynku mieści się przychodnia lekarska wraz z apteką, zaś na piętrze świetlica środowiskowa 

funkcjonująca w ramach Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki. Kompleksowy remont 

poddasza oraz jego dostosowanie do nowych funkcji kulturalnych pozwoliłoby na rozwój 

różnego rodzaju inicjatyw społecznych (w tym kulturalnych) w Gminie Krasne. 

 Palikówka - W północnej części Gminy Krasne, na terenie miejscowości Palikówka 

znajduje się stare koryto Wisłoka (tzw. Stare Wisłoczysko). Jest to starorzecze wypełnione 

wodą, będące ostoją roślin, zwierząt wodnych i ptaków. W związku z powyższym obszar ten 

stwarza szerokie możliwości jego zagospodarowania pod kątem rozwoju funkcji rekreacyjnych, 

turystyki przyrodniczej (w tym ornitologicznej), a także edukacji ekologicznej. Obecnie obszar 

ten jest bardzo zdegradowany przyrodniczo, jednak jego odpowiednie zagospodarowanie 

może znacząco wpłynąć na komfort życia mieszkańców  

i rozwój rekreacji. Obszar Palikówki cechuje wysoki wskaźnik obciążenia demograficznego oraz 

wysoki wskaźnik osób korzystających z pomocy społecznej. Negatywne zjawiska dotyczą 
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również sfery gospodarczej. Rewitalizacja obszaru Starego Wisłoczyska jest niezbędna w 

wykreowaniu przestrzeni służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, co będzie miało istotny 

wpływ nie tylko na wzrost poziomu aktywności, ale także będzie oddziaływać  

w sferze przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.  

 Strażów - W tym sołectwie na działce ewidencyjnej nr 519 oraz 520/2 znajduje się 

boisko sportowe, które uległo degradacji. Obszar ten wymaga rewitalizacji. Wpłynie to na 

poprawę dostępności i jakości infrastruktury społecznej (sportowej) nie tylko w tej 

miejscowości ale całej gminie. Dla realizacji projektu niezbędne jest podjęcie działań 

inwestycyjnych, takich jak: rozbudowa i modernizacja boiska sportowego (zagospodarowanie 

terenu, budowa trybun, budowa budynku zaplecza, budowa ogrodzenia, budowa parkingu czy 

wykonanie oświetlenia). Obszar Strażowa cechuje występowanie wszystkich negatywnych 

zjawisk w sferze społecznej poddanych analizie w tym opracowaniu. Bezrobocie, obciążenie 

demograficzne, brak lokali socjalnych to tylko część  

z nich. Rewitalizacja wybranego obszaru poprawiłaby dostępność i jakość infrastruktury 

społecznej, miałaby także znaczący wpływ na wzrost poziomu życia mieszkańców, oraz 

przyczyniłaby się do głębszej integracji społecznej mieszkańców. 

 

5.2. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

 Obszar rewitalizacji gminy Krasne to tereny centrów sołectw zaklasyfikowanych do 

obszaru zdegradowanego. Sołectwa te charakteryzują się niekorzystnymi wskaźnikami 

społecznymi oraz gospodarczymi, technicznymi, przestrzenno-funkcjonalnymi lub 

środowiskowymi, co zostało wykazane w  analizie wskaźnikowej.  

Oprócz wyników analizy wskaźnikowej, wyznaczając obszar rewitalizacji brano również pod 

uwagę opinie wyrażone przez interesariuszy podczas procesu konsultacji społecznych w formie 

ankiet, wywiady z pracownikami GOPS oraz dodatkowe czynniki, tj.: 

• pierwszeństwo interwencyjne – zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o rewitalizacji jedną z 

przesłanek wyznaczenia obszaru rewitalizacji jest fakt planowania na danym obszarze, z uwagi 

na jego znaczenia dla rozwoju lokalnego, działań rewitalizacyjnych („Obszar obejmujący 

całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją 

negatywnych zjawisk (…), na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego 

gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji.”); 

zdecydowano, iż pierwszeństwo będą miały obszary wymagające wsparcia zarówno 

inwestycyjnego, jak i społecznego (łącznie),  

• potencjał rozwojowy – zdecydowano, iż priorytet będą miały te obszary, co do których 

wydaje się, iż po przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych będą w stanie samodzielnie 
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funkcjonować i odpowiadać na problemy społeczne, bez stabilizujących środków publicznych 

lub z niewielką ich pomocą. 

  

Obszar rewitalizacji został wyznaczony w ścisłych centrach miejscowości, gdzie występuje 

gęsta zabudowa oraz wysokie zagęszczenie ludności. Na tego typu obszarach istnieje wysokie 

ryzyko występowania problemów społecznych, ale też duża szansa na ich wyeliminowanie lub 

ograniczenie wskutek procesu rewitalizacji (znaczne oddziaływanie projektu). Tereny 

wyznaczonych podobszarów rewitalizacji stanowią istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego pod 

względem społecznym i gospodarczym. Podstawowym elementem stanowiącym potencjał 

obszaru rewitalizacji jest wysoka gęstość zaludnienia w stosunku do pozostałych obszarów. 

Ważnym aspektem jest także dobra dostępność do dróg publicznych i budynków użyteczności 

publicznej. Dzięki tym składnikom możliwe jest włączenie do procesu dużej ilości 

mieszkańców, a także wyeliminowanie barier, które mogłyby zaburzać funkcjonowanie 

procesu.  

 

Mapa zasadnicza z wyznaczonym obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji obejmuje 

obszar zdegradowany zawierający wszystkie cztery sołectwa: Krasne, Malawa, Palikówka 

i Strażów, również obszary rewitalizacji występuje na części każdego  

z wymienionyh sołectw: Krasne, Malawa, Palikówka i Strażów.  

 Powierzchnia całkowita obszaru rewitalizacji (znaczna część sołectwa Strażów, częsć 

sołectwa Palikówka oraz po dwa niewielkie obszary w każdym z pozostałych sołectw tj. 

Krasnem i Malawie) wynosi 440,62, co stanowi 11,27% powierzchni gminy (patrz tab.14). 

Ludność na obszarze rewitalizacji wynosi 1269 osób, co stanowi 11,72% ludności gminy 

(patrz tab.15). 

 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji z dnia 3 lipca października 2015 r., 

obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze 

sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni 

gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.  

 

Tabela 14. Powierzchnia obszaru rewitalizacji 

Lp. Jednostka 

terytorialna 

Powierzchnia 

jednostki 

terytorialnej  

(w ha) 

Powierzchnia obszaru 

rewitalizacji danej jednostki 

referencyjnej (w ha) 

Stosunek powierzchni 

obszaru rewitalizacji 

danej jednostki 

referencyjnej do jej 

powierzchni całkowitej 

(%) 
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1 Krasne 1340 63,88 4,76 

2 Malawa 1270 17,32 1,36 

3 Palikówka 705 57,58 8,16 

4 Strażów 595 301,84 50,73 

Gmina Krasne   3910 440,62  

Powierzchnia obszaru rewitalizacji do powierzchni całkowitej Gminy 

Krasne (%) 

11,27 

Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. 
 

Tabela 15. Ludność obszaru rewitalizacji 

Lp. Jednostka 

terytorialna 

Liczba ludności  Powierzchnia obszaru 

rewitalizacji danej 

jednostki referencyjnej 

(%) 

Stosunek powierzchni 

obszaru rewitalizacji 

jednostek referencyjnych do 

liczby ludności danej 

jednostki referencyjnej 

(ilość osób) 

1 Krasne 4475 4,76 200 

2 Malawa 3313 1,36 45 

3 Palikówka 1221 8,16 100 

4 Strażów 1822 50,73 324 

Gmina Krasne   10831  1269 

Liczba mieszkańców Gminy Krasne, na których oddziaływuje 

obszar rewitalizacji (%)  

11,72 

Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. 
 

 Na podstawie analizy obliczonych wskaźników dla poszczególnych miejscowości oraz 

w konsekwencji przeprowadzonych konsultacji wyznaczono obszar rewitalizacji Gminy Krasne 

obejmujący część terenu sołectwa Strażów, częsść terenu sołectwa Palikówka, dwa obszary 

na terenie sołectwa Krasne oraz dwa obszary na terenie sołectwa Malawa. 
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Mapa zasadnicza w skali 1:5000 z wyznaczonym obszarem zdegradowanym  

i obszarem rewitalizacji 
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5.3. Wyniki badań ankietowych 

W ramach prowadzonych prac nad opracowywaniem „Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016-2022”, zostały przeprowadzone badania 

ankietowe wśród mieszkańców Gminy Krasen. Łącznie w badaniach ankietowych wzięło udział 

85 osób. 

 

Wśród ankietowanych przeważały kobiety (59%). 

 

 

 

Najwięcej badanych obejmował przedział wiekowy 40 – 49 lat (28%). 

 

 

 

59%

41%

KOBIETA

MĘŻCZYZNA
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0%
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14%

26%

28%

22%
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do 18 lat

od 18 do 24

od 25 do 29
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od 40 do 49

od 50 do 59

60 lat i więcej

Wiek
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Wśród ankietowanych najwięcej osób posiada wykształcenie wyższe (55%). 

 

 

 

Wśród ankietowanych najwięcej osób jest zatrudnionych w strukturach gospodarki 

uspołecznionej (32%). 

 

 

 

0%

1%

0%

8%

28%

8%

55%

NIEPEŁNE PODSTAWOWE

PODSTAWOWE

GIMNAZJALNE

ZASADNIECZE ZAWODOWE

ŚREDNIE

POLICEALNE/NIEPEŁNE WYŻSZE

WYŻSZE

Wykształcenie

19%
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16%
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Na pytanie dotyczące poziomu życia ankietowani najczęściej wybierali odpowiedź – 

„żyjemy przeciętnie” ( 36%) i „jakoś sobie radzimy” (33%). 

 

 

 

Większość z ankietowanych pochodziła z sołectwa Krasne (47%) i Malawa (38%). 
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Analiza poszczególnych pytań, zawartych w ankiecie, wygląda następująco: 

 

1. Czy Pana(i) zdaniem naszej Gminie potrzebny jest program ożywienia 

gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016-2022? 

 

 zdecydowanie nie 

 raczej nie 

 raczej tak 

 zdecydowanie tak 

 

 

 

 

 

71%

23%

6%

0%

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie
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2. Jaki obszar Gminy powinien być Pana(i) zdaniem poddany procesowi 

rewitalizacji? 

 

 Strażów 

 Palikówka 

 Malawa 

 Krasne 
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3. Dlaczego Pana(i) zdaniem ten obszar Gminy jest zdegradowany? 

 

 zdewastowane i opuszczone tereny poprzemysłowe/pokolejowe 

 niska jakość terenów publicznych 

 zły stan zabytków 

 zły stan obiektów budowlanych 

 zły stan dróg i komunikacji 

 słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno - wypoczynkowa 

 małe zasoby mieszkaniowe 

 zanieczyszczone środowisko 

 słaby rozwój handlu i usług 

 słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw 

 niski poziom kapitału społecznego 

 niski poziom edukacji 

 patologie społeczne 

 przestępczość 

 bezrobocie - brak miejsc pracy 

 inne 

 

 

11,00%

3,00%

6,00%

6,00%

4,00%

5,00%

10,00%

8,00%

6,00%

14,00%

16,00%

3,00%

2,00%

5,00%

1,00%

0,00%

bezrobocie - brak miejsc pracy

przestępczość

patologie społeczne

niski poziom edukacji

niski poziom kapitału społecznego

słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw

słaby rozwój handlu i usług

zanieczyszczone środowisko

małe zasoby mieszkaniowe

słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno -…

zły stan dróg i komunikacji

zły stan obiektów budowlanych

zły stan zabytków

niska jakość terenów publicznych

zdewastowane i opuszczone tereny…

inne
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3. Jakie problemy ekonomiczne, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i) rozwiązać 

w procesie rewitalizacji? 

 

 niewielka ilość (mała aktywność) małych i średnich przedsiębiorstw 

 słaby rozwój handlu 

 zły stan zabytków  

 niewystarczająca ilość i niski standard mieszkań  

 zła gospodarka odpadami, ściekami  

 brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw 

 brak lub zbyt mała ilość połączeń komunikacyjnych z innymi ośrodkami 

 brak lub zła jakość terenów inwestycyjnych 

 brak miejsc pracy 

 inne 
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brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw

zła gospodarka odpadami, ściekami

 niewystarczająca ilość i niski standard mieszkań

zły stan zabytków

słaby rozwój handlu

niewielka ilość (mała aktywność) małych i średnich
przedsiębiorstw

inne (wpisać jakie)
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5. Jakie problemy społeczne, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i) rozwiązać  

w procesie rewitalizacji? 

 

 emigracja z gminy młodych i dobrze wykształconych osób 

 brak dostępu do nowoczesnej technologii (komputer, internet) 

 niedobór organizacji pomagających w znalezieniu pracy (przekwalifikowanie, 

szkolenia) 

 utrudniony dostęp społeczeństwa do dobrych szkół 

 bezdomność 

 narkomania 

 przemoc w rodzinie 

 alkoholizm 

 bieda 

 bezrobocie 

 chuligaństwo, wandalizm 

 przestępczośc młodocianych 

 przestępczość 

 inne 
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14%
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bieda
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utrudniony dostęp społeczeństwa do dobrych szkół

niedobór organizacji pomagających w znalezieniu…

brak dostępu do nowoczesnej technologii (komputer,…

emigracja z gminy młodych i dobrze wykształconych…

inne
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6. Jakie problemy związane z jakością życia, na wskazanym obszarze, chciałby 

Pan(i) rozwiązać w procesie rewitalizacji? 

 

 słaba samoorganizacja społeczna i współpraca między mieszkańcami a władzami 

publicznymi 

 słaby przepływ informacji w sprawach dotyczących najbliższego otoczenia 

zamieszkania 

 brak poczucia bezpieczeństwa w okolicy zamieszkania 

 brak lub słaba aktywnośc ośrodków kulturalno - rekreacyjnych i sportowych w pobliżu 

miejsca zamieszkania 

 brak instytucji,  organizacji integrujących mieszkańców sołectw 

 brak infrastruktury technicznej 

 zły stan techniczny budynków 

 niedostateczna ilość miejsc parkingowych 

 chaos reklamowy 

 zły stan infrastruktury wokół budynków 

 brak ścieżek rowerowych 

 niska estetyka otoczenia - niska jakość urządzeń małej architektury 

 brak terenów zielonych i spacerowych, boisk, placów zabaw 

 inne 
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niska estetyka otoczenia - niska jakość urządzeń…
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zły stan infrastruktury wokół budynków

chaos reklamowy

niedostateczna ilość miejsc parkingowych

zły stan techniczny budynków

brak infrastruktury technicznej

brak instytucji,  organizacji integrujących…

brak lub słaba aktywnośc ośrodków kulturalno -…

brak poczucia bezpieczeństwa w okolicy…

słaby przepływ informacji w sprawach…

słaba samoorganizacja społeczna i współpraca…

inne
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7. Jakie zostaną osiągnięte efekty, według Pana(i), w procesie rewitalizacji? 

 odnowa i renowacja zabytków 

 ograniczenie tzw.niskiej emisjii i poprawa jakości środowiska naturalnego 

 stworzenie i/lub rozszerzenie bazy sportowej 

 stworzenie i/lub rozszerzenie bazy turystycznej i rekreacyjnej 

 polepszenie komunikacji na terenie gminy 

 poprawa stanu infrastruktury technicznej i drogowej 

 poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej  

 przeciwdziałanie bezrobociu 

 zwiększenie ilości miejsc pracy 

 zwiększenie ilości i poprawa jakości punktów handlowych , rzemieślniczych  

i usługowych 

 rozwój mikro i małych przedsiębiorstw 

 pozyskanie inwestorów zewnętrznych 

 poprawa jakości i zwiększenie dostępności do usług publicznych 

 poprawa bezpieczeństwa publicznego 

 włączenie społeczne ludzi wykluczonych i/lub zagrożonych marginelizacją 

 eliminacja patologii w społeczeństwie 

 zatrzymanie w gminie ludzi młodych i wykształconych 

 wzrost wyksztalcenia i umiejętności mieszkańców 

 zwiększewnie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej 

 podniesienie standardu życia mieszkańców 

 inne 
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5.4. Podsumowanie badań ankietowych 

 W ramach prac nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Krasne na lata 2016-2022, przeprowadzono wśród mieszkańców gminy badanie 

ankietowe.  

 Partycypacja społeczna została wpisana w proces rewitalizacji zdegradowanych 

obszarów Gminy Krasne, jako fundament działań na różnych jego etapach, tj. identyfikacja, 

planowanie, realizacja, monitorowanie i ewaluacja. Takie podejście ma na celu podniesienie 

skuteczności i trwałości projektów rewitalizacyjnych oraz gotowości i świadomości 

mieszkańców o partycypacyjnym współdecydowaniu o obszarze objętym programem 

rewitalizacji.  

 W badaniu ankietowym udział wzięli mieszkańcy wszystkich czterech sołectw: Krasne, 

Malawa, Palikówka, Strażów. W sumie, formularze ankietowe wypełniło 85 osób. Wśród 

ankietowanych przeważały kobiety – 59%.  Najwięcej badanych obejmował przedział wiekowy 

od 40 do 49 lat (28%), następnie od 30 do 39 lat (26%). Wśród ankietowanych najwięcej 

osób posiadało wykształcenie wyższe – 55%. Większość ankietowanych pochodziła z sołectwa 

Krasne (47%) i Malawa (38%).  

 

Analiza poszczególnych pytań, zawartych w ankiecie wygląda następująco: 

 

1) Na pytanie czy Pana(i) zdaniem Gminie Krasne potrzebny jest Lokalny Program 

Rewitalizacji na lata 2016-2022 ankietowali odpowiedzieli:  

 zdecydowanie tak - 71% 

 raczej tak – 23% 

 raczej nie  – 6% 

 

2) Jaki obszar gminy powinien być poddany procesowi rewitalizacji? 

 Krasne - 46% 

 Malawa - 32% 

 Palikówka – 13% 

 Strażów – 9% 

 

3) Dlaczego Pana(i) zdaniem ten obszar jest zdegradowany? Ankietowani wymieniali: 
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 zły stan dróg i komunikacji – 16% 

 słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno-wypocynkowa – 14% 

 bezrobocie - brak miejsc pracy - 11% 

 słaby rozwój handlu i usług – 10% 

 zanieczyszczone środowisko - 8% 

 małe zasoby mieszkaniowe - 6% 

 niski poziom edukacji - 6% 

 patologie społeczne - 6% 

 niska jakość terenów publicznych - 5% 

 słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw - 5% 

 niski poziom kapitału społecznego 4% 

 przestępczość 3% 

 zły stan obiektów budowlanych - 3% 

 zły stan zabytków - 2% 

 zdewastowane i opuszczone tereny poprzemysłowe/pokolejowe - 2% 

 

4) Na pytanie, jakie problemy ekonomiczne, należy rozwiązać na procesie rewitalizacji 

ankietowani wskazywali: 

 brak miejsc pracy – 19% 

 brak lub zbyt mała ilość połączeń komunikacyjnych z innymi ośrodkami – 18% 

 brak lub zła jakość terenów inwestycyjnych – 14% 

 słaby rozwój handlu - 14% 

 brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw – 11% 

 niewielka ilość (mała aktywność) małych i średnich przedsiębiorstw - 10% 

 zła gospodarka odpadami i ściekami – 6% 

 zły stan zabytków - 4% 

 niewystarczająca ilość i niski standard mieszkań - 3% 

 inne 1% 
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5) Natomiast na pytanie, jakie problemy społeczne należy rozwiązać w procesie 

rewitalizacji, ankietowani odpowiedzieli: 

 alkoholizm - 15% 

 bezrobocie - 15% 

 emigracja z gminy młodych i dobrze wykształconych osób – 14% 

 chuligaństwo, wandalizm - 13% 

 bieda - 9% 

 niedobór organizacji pomagających w znalezieniu pracy – 8% 

 przemoc w rodzinie - 6% 

 bezdomność - 4% 

 utrudniony dostęp społeczeństwa do dobrych szkół - 4% 

 prestępczość - 4% 

 brak dostępu do nowoczesnej technologii (komputer, internet) - 3% 

 przestępczość młodocianych - 3% 

 narkomania - 1% 

 inne - 1% 

 

6) Następne pytanie dotyczyło, jakości życia na wskazanym obszarze. Najczęściej 

ankietowani odpowiadali: 

 brak scieżek rowerowych - 16% 

 brak terenów zielonych i spacerowych, boisk, placów zabaw - 12% 

 brak lub słaba aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych 

w pobliżu miejsca zamieszania – 11% 

 niedostateczna ilość miejsc parkingowych - 10% 

 niska estetyka otoczenia - niska jakość urządzeń małej architektury - 10% 

 brak instytucji, organizacji integrujących mieszkańców sołectw - 8% 

 brak poczucia bezpieczeństwa w okolicy zamieszkania - 8% 

 brak infrastruktury technicnej - 7% 

 słaba samoorganizacja społeczna i współpraca między mieszkańcami  

z władzami publicznymi – 6% 
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 słaby przepływ informacji w sprawach dotyczących najbliższego otoczenia 

zamieszkania - 5% 

 zły stan infrastruktury wokół budynków – 4% 

 chaos reklamowy - 2% 

 zły stan techniczny budynków - 1% 

 

7) Na pytanie, jakie zostaną osiągnięte efekty w procesie rewitalizacji ankietowani 

wskazywali: 

 zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej -10% 

 podniesienie standardu życia mieszkańców - 9% 

 zatrzymanie w gminie ludzi młodych i wykształconych - 9% 

 zwiększenie liczby miejsc pracy – 7% 

 eliminacja patologii w społeczeństwie - 6% 

 polepszenie komunikacji na terenie gminy - 6% 

 poprawa stanu infrastruktury - 6% 

 przeciwdziałanie bezrobociu - 6% 

 poprawa bezpieczeństwa publicznego - 5% 

 poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej - 5% 

 pozyskanie inwestorów zewnętrznych - 5% 

 stworzenie i/lub rozszerzenie bazy turystycznej i rekreacyjnej - 5% 

 poprawa jakości i zwiększenie dostępności do usług publicznych - 4% 

 rozwój mikro i małych przedsiębiorstw  - 4% 

 zwiększenie ilości i poprawa jakości punktów handlowych, rzemieślniczych  

i usługowych - 4% 

 wzrost wykształcenia i umiejętności mieszkańców - 3% 

 stworzenie i/lub rozszerzenie bazy sportowej - 2% 

 włączenie społeczne ludzi wykluczonych i/lub zagrożonych marginelizacją - 2% 

 odnowa i renowacja zabytków - 1% 

 ograniczenie tzw. niskiej emisji poprawienie jakości i estetyki środowiska 

naturalnego – 1 
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 Podsumowując analizę badań ankietowych, należy postawić następujące wnioski 

determinujące rewitalizację na obszarze Gminy Krasne:  

 

1. Najbardziej oczekiwanymi efektami procesu rewitalizacji obszarów gminy, 

według mieszkańców są:  

 zwiększenie liczby miejsc pracy,  

 poprawa stanu infrastruktury drogowej i komunikacji,  

 stworzenie bazy turystyczno-rekreacyjnej,  

 zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej, 

 rozwój przedsiębiorczości. 

 

2. Priorytetowe działania w zakresie osiągnięcia ww. efektów rewitalizacji powinny 

koncentrować się na:  

 modernizacji obiektów kulturalnych, 

 budowie i poprawie stanu infrastruktury drogowej,  

 stworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości,  

 budowie oferty spędzania czasu wolnego.  

 

 Wartością dodaną przeprowadzonych badań jest możliwość skonfrontowania wiedzy 

o aspektach funkcjonowania gminy przez różne środowiska lokalne, co w konsekwencji 

doprowadzi do trafniejszej delimitacji obszarów problemowych i będzie stanowiło podstawę 

uzasadnienia podjętych działań. Ponadto zakłada się, że partycypacyjny model opracowania 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016-2022 będzie się 

przekształcał w partycypacyjny model wdrażania, a wokół grupy uczestniczącej w pracach nad 

dokumentem będą pojawiały się kolejne podmioty lokalne angażujące się w działania 

rewitalizacyjne. 
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ROZDZIAŁ VI 

ZAŁOŻENIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY 

KRASNE NA LATA 2016-2022 
 

6.1. Wizja rewitalizacji 

Wizja w myśl definicji to wyraz aspiracji społecznych i wyobrażeń przyszłości 

określających: rangę, atrakcyjność, efekty wykorzystania atutów i szans rozwojowych oraz 

eliminację problemów i zagrożeń. Wizja określa ton przyszłych celów strategicznych, 

przedstawia gminę naszych marzeń. 

 

WIZJA: 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA WIZJI: 

 

 

 

 

 

6.2. Misja rewitalizacji 

 

MISJA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ożywienie potencjału Gminy Krasne  opartego o rewitalizację obszaru 

kryzysowego. 

 

Wyprowadzony z kryzysu obszar rewitalizacji będzie tworzył dodatkową 

przestrzeń do aktywizacji publicznej, społecznej i gospodarczej dla mieszkańców 

całej Gminy Krasne, podnosząc jej atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną oraz 

jakość i komfort życia mieszkańców. 

Zintegrowane działania władz Gminy Krasne, interesariuszy LPR, liderów opinii 

publicznej i mieszkańców, w sferze przestrzennej, gospodarczej i społecznej na 

obszarze rewitalizacji. 

Dążenie do polepszenia jakości życia mieszkańców poprzez możliwość rozwoju 

zawodowego i osobistego, polepszoną infrastrukturę, ograniczenie problemów 

społecznych, jak również poszerzenie oferty kulturalno-oświatowej i zwiększenie 

potencjału przedsiębiorczości. 
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DEKLARACJA MISJI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Cele i kierunki działań rewitalizacyjnych 

 W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krasne na lata 2016-2022 

wyznaczone zostały cele oraz kierunki działania sformułowane na podstawie 

zidentyfikowanych problemów i potrzeb, które w perspektywie kolejnych lat umożliwią 

ograniczenie lub eliminację negatywnych zjawisk. 

Cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym 

kierunki działań określono na podstawie przeprowadzonej diagnozy poszerzonej  

o doświadczenie i wiedzę specjalistyczną oraz wyniki przeprowadzonych konsultacji 

społecznych. Tym samym są komplementarne z występującymi na obszarze Gminy Krasne 

problemami. 

 

Tabela 16. Cele i kierunki działań LPR 

Sfera procesu 

rewitalizacji 

Cele szczegółowe Kierunki działań 

 

 

 

 

 

1. Sfera 

społeczna 

1.1. Aktywne i nowoczesne 

społeczeństwo 
1.1.1. Rozwój oferty kulturalnej 

1.1.2.Rozwój oferty rekreacyjnej 

1.1.3.Integracja społeczna 

1.1.4.Wspieranie inicjatyw 

mających na celu 

wzmocnienie więzi 

społecznych 

1.2. Przeciwdziałanie 

negatywnym zjawiskom 

społecznym 

1.2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu 

1.2.2. Zapobieganie patologiom 

społecznym 

1.3. Wzrost poziomu życia 

mieszkańców 
1.3.1. Poprawa warunków i jakości 

edukacji i sportu 

Partnerstwo, współpraca i szeroka konsolidacja wszystkich partnerów 

publicznych i komercyjnych oraz interesariuszy w budowaniu, kreowaniu  

i osiąganiu założonych celów strategicznych, zmierzających do budowania 

obrazu Gminy Krasne, jako gminy nowoczesnej, innowacyjnej, otwartej oraz 

transparentnej w stosunku do potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców. 
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1.3.2. Ochrona dziedzictwa 

kulturowego 

 

 

 

 

 

2. Sfera 

techniczna - 

przestrzenno – 

funkcjonalna 

2.1. Rozwój infrastruktury 2.1.1. Poprawa stanu infrastruktury 

technicznej 

2.2. Wykorzystanie lokalnych 

zasobów kulturalnych  

i przyrodniczych 

2.2.1. Ochrona i udostępnienie 

dziedzictwa kulturalnego 

2.2.2. Ochrona i udostępnienie 

dziedzictwa przyrodniczego 

2.3. Kreowanie przestrzeni 

służących zaspokajaniu 

potrzeb mieszkańców 

2.3.1. Poprawa stanu 

zagospodarowania i estetyki 

terenów zielonych 

2.3.2. Stworzenie miejsc 

dedykowanych różnym 

grupom użytkowników 

2.3.3. Uporządkowanie przestrzeni 

publicznej pod kątem 

funkcjonalnym i estetycznym 

2.4. Stworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości  

w gminie 

2.4.1. Przygotowanie terenów 

atrakcyjnych inwestycyjnie 

 

3. Sfera 

gospodarcza 

3.1. Wykorzystanie walorów 

Gminy dla jej rozwoju 

gospodarczego 

3.1.1. Promowanie potencjału 

turystyczno–rekreacyjnego 

gminy 

3.1.2. Wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości 

4. Sfera 

środowiskowa 
4.1. Poprawa jakości 

środowiska naturalnego 
4.1.1. Zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń 

Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o.  

 

 Na określenie celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy rasne miały wpływ nie 

tylko analizy i obserwacje zespołu autorskiego, ale również przeprowadzone konsultacje 

społeczne. 

 Zakres pól operacyjnych określono na podstawie analizy występowania zjawisk 

kryzysowych, materiałów otrzymanych od odpowiednich urzędów, przyjętych wcześniej 

obszarów kryzysowych. 

 Ewaluacja zjawisk kryzysowych zarejestrowanych na poszczególnych polach 

interwencji wraz z wyborem rodzaju działań mających na celu łagodzenie tych zjawisk, została 

poddana uproszczonej komparatywnej analizie użyteczności. Dzięki tej analizie powstała 

pierwsza lista projektów działań na obszarach pól interwencji, pokazując ich praktyczną 

wartość użytkową. Szczególnie trudne jest to w przypadkach oceny działań kryteriów 

niewymiernych finansowo, tak zwanych miękkich. 
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6.4. Analiza SWOT 

Analiza SWOT jest podstawą do zidentyfikowania i sformułowania podstawowych 

problemów i zagadnień strategicznych. Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych  

i silnych stron Gminy Krasne oraz badania szans i zagrożeń, jakie stoją w ramach realizacji 

zadań wynikających z projektu LPR. 

 

Tabela 17. Analiza SWOT obszaru rewitalizacji w Gminie Krasne. 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 atrakcyjne logistyczne położenie 

 dobra lokalizacja gminy wynikająca  

z pobliskiego położenia miasta Rzeszów, 

co przekłada się na perspektywy 

zawodowe mieszkańców gminy Krasne 

 korzystne warunki klimatyczne 

 dogodne warunki do zamieszkania  

i inwestycji 

 istnienie terenów będących potencjalną 

bazą dla rozwoju turystyki  

i agroturystyki 

 piękne krajobrazy ze sporą ilością 

zabytków przyrody i kultury 

 obszary zalesione z rezerwatami 

przyrody 

 zapotrzebowanie na nową przestrzeń 

publiczną 

 dobry poziom bezpieczeństwa 

publicznego 

 dostępność do bazy wychowawczo-

oświatowej 

 tereny, obiekty i baza umożliwiająca 

rozwój tradycji i dziedzictwa 

kulturowego 

 bogata lokalna tradycja mogąca istotnie 

wpłynąć na poprawę turystyki i co za 

tym idzie wzrost w sferze gospodarczej 

 

 niewystarczająca promocja 

turystyczna gminy 

 brak dobrego oznakowania dziedzictwa 

kulturowego 

 mało szlaków turystycznych 

 niedostateczna ilość  ścieżek 

rowerowych 

 niewykorzystywanie walorów 

przyrodniczych na terenie sołectwa 

Palikówka oraz Malawa 

 niezagospodarowane tereny  

o znaczących walorach przyrodniczych 

a tym samym o  potencjale 

turystycznym 

 niezagospodarowane poprzemysłowe 

obiekty budowlane 

 zdegradowana, wymagająca remontu 

infrastruktura drogowa 

 niewystarczająca ilość parkingów 

 wymagająca modernizacji kanalizacja 

deszczowa 

 brak potrzebnej infrastruktury 

drogowej na obszarze Malawa 

 wymagająca rozbudowy sieć 

wodociągowa i kanalizacyjna na 

obszarze Malawa 

 wymagające modernizacji, 

przestarzałe i mało funkcjonalne 

boisko w Strażowie 

 brak basenu 

 niewystarczająca strefa rekreacji  

i wypoczynku 

 niewystarczająca oferta spędzania 

wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016-2022 

 

INTERcharrette Sp z o.o. Strona 78 
 

 niewystarczające wsparcie dla osób 

uzdolnionych artystycznie 

 niewystarczające oferty aktywizujące 

osoby starsze 

 istnienie grup społecznych 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

 niewystarczająca dostępność i jakość 

ofert usług kulturalnych 

SZANSE 
ZAGROŻENIA 

 korzystne położenie logistyczne (przez 

terytorium gminy przebiegają sieci 

transportowe o najwyższej randze  

w układzie krajowym i europejskim) 

 korzystne położenie geograficzne 

 pozyskanie środków z funduszy 

europejskich na rozwój obszarów 

wiejskich 

 powstanie nowych miejsc pracy 

 wzrost dochodów mieszkańców gminy 

 wykorzystanie kreatywności  

i pomysłowości mieszkańców 

 wykorzystanie doświadczenia  

i pomysłowości osób starszych 

 integracja lokalnego społeczeństwa 

 ożywienie gospodarcze 

 wzrost zainteresowania osiedleniem się 

na terenie gminy Krasne przez 

mieszkańców Rzeszowa 

 wzrost świadomości ekologicznej, 

potrzeb informacyjnych oraz 

kulturowych mieszkańców gminy 

 ograniczone środki finansowe na 

działania rewitalizacyjne 

 brak środków na remonty, 

modernizację i budowę nowych 

budynków użyteczności publicznej 

 rosnące koszty utrzymania obiektów 

użyteczności publicznej 

 postępująca degradacja obiektów 

 degradacja posiadanych zasobów 

 niewystarczająca infrastruktura do 

działań kulturalnych 

 ryzyko podejmowania działalności 

gospodarczej 

 niski poziom integracji społecznej 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o 

 

6.5. Planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

6.5.1. Zadania inwestycyjne (podstawowe) 

1. Zagospodarowanie obszaru Starego Wisłoczyska dla potrzeb rozwoju funkcji 

rekreacyjnych oraz edukacji ekologicznej w miejscowości Palikówka. 
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2. Rewitalizacja zabytkowego kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Krasnem oraz 

nadanie mu nowych funkcji społecznych. 

3. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF w miejscowości Malawa w okolicy 

wzgórza Marii Magdaleny. 

4. Rekreacyjne zagospodarowanie działki ewidencyjnej nr 639/4 w Krasnem. 

5. Rewitalizacja obiektów byłego kółka rolniczego dla potrzeb utworzenia bazy 

komunalnej w miejscowości Krasne. 

6. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Krasne. 

7. Rewitalizacja boiska sportowego w Strażowie. 

8. Zagospodarowanie poddasza w budynku Ośrodka Zdrowia w Malawie. 

9. Modernizacja budynków Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej AMATOR  

w miejscowości Krasne. 
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Tabela 18. Zadania inwestycyjne 

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY Krasne do realizacji w latach 2016 - 2022 

Nr  Tytuł 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Zakres rzeczowy wraz 

z opisem projektu 

Koszt 

przedsięwzięcia 

inwestycji  

(zł brutto) 

Harmonogram 

realizacji 

projektu 

 

Uzasadnienie wyboru 

zadania do realizacji 

 

Rezultaty 

 

Zgłaszający 

zadanie 

 

Źródła finansowania 

Nr 
1 

 

Zagospodarowani
e obszaru Starego 
Wisłoczyska dla 
potrzeb rozwoju 

funkcji 
rekreacyjnych 
oraz edukacji 
ekologicznej  

w miejscowości 
Palikówka 

-wyznaczenie  
i budowa trasy (ścieżki) 

rowerowej wzdłuż 
starorzecza, 
-wyznaczenie  

i budowa trasy (ścieżki) 
spacerowej wzdłuż 

starorzecza, 
-budowa oświetlenia 
wzdłuż trasy (ścieżki) 

rowerowo – spacerowej, 
-wykonanie i montaż 

wiat  
(z ławami i stołami) dla 

rowerzystów  
i spacerowiczów, 

- wykonanie i montaż 
stanowisk obserwacji 

ptaków, 
-wykonanie i montaż 
tablic informacyjnych  

(o charakterze 
przyrodniczo-
edukacyjnym) 

 

 
1 000 000  

 
2020 - 2022 

- działania przestrzenne 
(techniczno-
materialne), 

 
-działania społeczne 

- trasa rowerowo-
spacerowa  

(o charakterze 
przyrodniczo-

edukacyjnym) wzdłuż  
starorzecza 

 
Wójt Gminy 

Krasne 

Dotacja celowa  
z funduszy UE 2014 -
2020, w tym: RPO WP 

2014-2020 
Oś Priorytetowa VI 

Spójność przestrzenna  
i społeczna,  

Działanie 6.5. 
Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej 

– zintegrowane 
inwestycje terytorialne, 

POIiŚ 2014-2020, 
MF EOG 2015-2021, 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 

Fundusze krajowe  
i zagraniczne, 

Program Bilateralny 
Rządu RP, 

Partnerstwo publiczno 
prywatne (PPP), 
Budżet Gminy, 

Fundusze 
Wyszehradzkie 

Nr 
2 

 

 

Rewitalizacja 
zabytkowego 

kościoła p.w. 
Wniebowzięcia 

NMP w Krasnem 
oraz nadanie mu 
nowych funkcji 

społecznych 

-kompleksowa 
rewitalizacja budynku 

zabytkowego kościoła, 
 

-utworzenie muzeum  
w obiekcie, 

 
-zagospodarowanie 

terenu wokół obiektu tj. 
wykonanie  

i montaż elementów 
małej architektury, 

montaż tablic 

 
4 000 000 

 
2019 - 2021 

-ochrona i zachowanie 
materialnego dziedzictwa 

kulturowego poprzez  
rewitalizację zabytkowego 

kościoła p.w. 
Wniebowzięcia NMP w 

Krasnem oraz jego 
udostępnienie dla potrzeb 

mieszkańców  
i turystów, 

 
-zachowanie i promocja 

materialnego 

-jeden kompleksowo 
odnowiony budynek 

zabytkowego kościoła, 
 

-utworzenie muzeum w 
budynku odnowionego 
zabytkowego kościoła 

 
Wójt gminy 

Krasne 

 

Dotacja celowa  
z funduszy UE 2014 -

2020, w tym: RPO WP 
2014-2020 

Oś Priorytetowa VI 
Spójność przestrzenna  

i społeczna,  
Działanie 6.5. 
Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej 
– zintegrowane 

inwestycje terytorialne, 
MF EOG 2015-2021, 
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informacyjnych oraz 
edukacyjnych 

 

(duchowego) dziedzictwa 
kulturowego, 

 
-poprawa dostępności  
i jakości oferty usług 

kulturalnych w Gminie 
Krasne poprzez 

utworzenie muzeum 

 

PO MkiDN 2017-2022, 
WFOŚiGW, 

Program Bilateralny 
Rządu RP, 

Emisja obligacji 
społecznych, 

Fundusz Kościelny, 
Budżet Gminy, 

środki własne parafii 

Nr 
3 

 

Kompleksowa 
rewitalizacja na 

terenie ROF  
w miejscowości 
Malawa, okolice 

wzgórza  
Marii Magdaleny 

-budowa drogi Malawa 
Luksemburg wraz  

z wykonaniem 
oświetlenia, budową 
sieci wodociągowej  

i kanalizacji sanitarnej, 
-modernizacja 

istniejącej ścieżki 
rowerowej 

przebiegającej  
w śladzie drogi 

publicznej (nr 108569R, 
Malawa – Podkościółek), 

w tym budowa 
oświetlenia oraz 

wykonanie elementów 
małej architektury, 

-budowa parku 
wielkopokoleniowego  
z elementami małej 
architektury oraz 
budynkiem Klubu 

Dziecięcego na działce 
nr ewid, 1675, 1676/3, 

1676/4, 
-budowa sfery rekreacji  

i wypoczynku  
z miejscem na grill na 
działce ewidencyjnej nr 

3236, 
-budowa strefy rekreacji  

i wypoczynku z wieżą 
widokową oraz mini 

obserwatorium 
astronomicznym, 

działka nr ewid. 2956, 
-budowa parkingu na 

działce nr 3454/2, 

 
4 110 000  

w tym: 
 

-infrastruktura 
drogowa 

1 200 000, 
 

-infrastruktura 
komunalna  
1 500 000 

 
2018 - 2019 

- ludność zamieszkałą 
cechuje niska aktywność 

społeczna  
z pozostałymi 

mieszkańcami Malawy, 
  

- zdegradowana 
infrastruktura drogowa 

stanowi znaczące 
utrudnienie dla 

mieszkańców tego 
obszaru, którzy mają 
utrudniony dostęp do 
obiektów użyteczności 

publicznej, 
 

-wybrany obszar posiada 
potencjał przyrodniczo – 
historyczny, turystyczny 
oraz gospodarczy (rozwój 

obszaru, nowe miejsca 
pracy)  

- budowa drogi Malawa 
Luksemburg, 

 
- budowa infrastruktury 

turystycznej i 
rekreacyjnej, 

 
 - remont 1 budynku 

dawnego Domu 
Ludowego i nadanie mu 
nowej funkcji – Klubu 
Integracji Społecznej 

wraz z punktem 
informacji rekreacyjno-

turystycznej, 
 

- utworzenie parku 
wielopokoleniowego na 

terenie Malawy 

 
Wójt gminy 

Krasne 

 

Dotacja celowa  
z funduszy UE 2014 -
2020, w tym: RPO WP 

2014-2020 
Oś Priorytetowa VI 

Spójność przestrzenna  
i społeczna,  

Działanie 6.5. 
Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej 
– zintegrowane 

inwestycje terytorialne, 
POIiŚ 2014-2020, 

MF EOG 2015-2021, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 

Fundusze krajowe  
i zagraniczne, 

Program Bilateralny 
Rządu RP, 

Partnerstwo publiczno 
prywatne (PPP), 
Budżet Gminy, 

Fundusze 
Wyszehradzkie 
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-rewitalizacja budynku 
dawnego Domu 

Ludowego 
zlokalizowanego na 

działce nr 1253 
(docieplenie ścian 

zewnętrznych  
i fundamentowych, 
wymiana pokrycia 

dachowego, wymiana 
części stolarki okiennej  
i drzwiowej, wymiana 
instalacji sanitarnych  
i elektrycznych, c.o., 

dostosowanie 
wentylacji, wymiana 
posadzek, remont lub 
przebudowa schodów 

wejściowych oraz 
osuszenie budynku, 
zagospodarowanie 
terenu oraz zakup 

wyposażenia) 
Nr 
4 

Rekreacyjne 
zagospodarowanie 

działki 
ewidencyjnej nr 

639/4 w Krasnem 

- budowa krytego 
basenu typu „Mały 

Delfinek” z 4-torową 
niecką basenową o 

wymiarach 8,5 x 16,67 
m i głębokości od 0,9 do 

1,35 m, 
- budowa alejek 
spacerowych, 

- zagospodarowanie 
zieleni, 

 -budowa fontanny,  
-wykonanie i montaż 

elementów małej 
architektury (ławki, 

kosze na śmieci, 
zewnętrzne stoły do 
gier, urządzenia do 

rehabilitacji), 
-montaż systemu 

monitoringu, 
-wykonanie i montaż 
tablic informacyjnych  

i edukacyjnych, 
- budowa ogrodzenia, 

 
2 000 000 

 
2019 - 2020 

- poprawa stanu 
zagospodarowania 

przestrzeni rekreacyjnych 
w Gminie Krasne 

-zagospodarowana 
przestrzeń rekreacyjna w 

centrum miejscowości 
Krasne, 

 
- 1 basen 

 
Wójt Gminy 

Krasne 
 

 

Dotacja celowa  
z funduszy UE 2014 -
2020, w tym: RPO WP 

2014-2020 
Oś Priorytetowa VI 

Spójność przestrzenna  
i społeczna,  

Działanie 6.5. 
Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej 
– zintegrowane 

inwestycje terytorialne, 
PO MsiT 2017 -2022, 

Budżet Gminy   
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- wykonanie oświetlenia 

Nr 
5 

 

Rewitalizacja 
obiektów byłego 
kółka rolniczego 

dla potrzeb 
utworzenia bazy 

komunalnej  
w miejscowości 

Krasne 

- utworzenie bazy usług 
komunalnych  

w ramach  
rewitalizacji na działce 

nr ewid. 639/3 

 
1 500 000 

 
2020-2022 

- poprawa jakości 
przestrzeni na terenie 

gminy poprzez 
zagospodarowanie terenu 

poprzemysłowego 

- zrewitalizowany 1 
obszar poprzemysłowy 

 
Wójt Gminy 

Krasne 

 

Dotacja celowa  
z funduszy UE 2014 -
2020, w tym: RPO WP 

2014-2020 
Oś Priorytetowa VI 

Spójność przestrzenna  
i społeczna,  

Działanie 6.5. 
Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej 
– zintegrowane 

inwestycje terytorialne, 
Budżet Gminy 

Nr 
6 

 

Rewitalizacja 
przestrzeni 
publicznej  
w centrum 

miejscowości 
Krasne  

- modernizacja 
istniejących nawierzchni 

ulic  
i placów, chodników, 

kanalizacja deszczowa, 
- odnowienie zieleni na 
terenie miejscowości 

(uporządkowanie 
istniejącej zieleni  

i nowe nasadzenia), 
- uporządkowanie 

miejsc parkingowych, 
- wykonanie nowych 

elementów małej 
architektury,  

- lepsze oznakowanie 
dziedzictwa kulturowego 

( montaż tablic 
informacyjnych 

poświęconych historii 
miejscowości oraz 

zabytkom znajdującym 
się na jej obszarze) 

 
2 000 000 

 
2021 - 2022 

- odnowiona przestrzeń 
publiczna  

w miejscowości Krasne 

- poprawa stanu 
zagospodarowania i 
jakości przestrzeni 

publicznej w centrum 
miejscowości Krasne 

 
Wójt Gminy 

Krasne 

 

Dotacja celowa 
z funduszy UE 2014 -
2020, w tym: RPO WP 

2014-2020 
Oś Priorytetowa VI 

Spójność przestrzenna 
i społeczna, 

Działanie 6.5. 
Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej 
– zintegrowane 

inwestycje terytorialne, 
Budżet Gminy 

Nr 
7 

Rewitalizacja 
boiska 

sportowego  
w Strażowie 

- rozbudowa i 
modernizacja boiska 

sportowego 
znajdującego się na 
działce nr ewid. 519, 

520/2 
(zagospodarowanie 

terenu, budowa trybun, 
budowa budynku 
zaplecza, budowa 

1 000 000 2020 - 2021 - poprawa dostępności i 
jakości infrastruktury 

społecznej (sportowej) w 
miejscowości oraz całej 

gminie 

- 1 rozbudowane  
i zmodernizowane boisko 

sportowe 

Wójt Gminy 
Krasne 

 

Dotacja celowa  
z funduszy UE 2014 -
2020, w tym: RPO WP 

2014-2020 
Oś Priorytetowa VI 

Spójność przestrzenna  
i społeczna,  

Działanie 6.5. 
Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej 
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ogrodzenia, budowa 
parkingu, wykonanie 

oświetlenia) 

– zintegrowane 
inwestycje terytorialne, 

Budżet Gminy 

Nr 
8 

 

Zagospodarowani
e poddasza  
w budynku 

Ośrodka Zdrowia  
w Malawie 

 

- kompleksowy remont 
poddasza budynku 
Ośrodka Zdrowia 

zlokalizowanego na 
działce nr ewid. 1039/2 
oraz jego dostosowanie 

do nowych funkcji 
kulturalnych tj. zakup 
mebli, wyposażenie 
pracowni (stoliki, 

krzesła, szafy, tablice, 
półki, sztalugi itp.) oraz 

kręgielni 

1 500 000 2021 - 2022 - dalszy rozwój różnego 
rodzaju inicjatyw 

społecznych (w tym 
kulturalnych) w Gminie 

Krasne 

- 1 zaadoptowane 
poddasze w budynku 

Ośrodka Zdrowia 

 

Wójt Gminy 
Krasne 

 

 

Dotacja celowa  
z funduszy UE 2014 -
2020, w tym: RPO WP 

2014-2020 
Oś Priorytetowa VI 

Spójność przestrzenna  
i społeczna,  

Działanie 6.5. 
Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej 
– zintegrowane 

inwestycje terytorialne, 
Budżet Gminy 

Nr  
9 

Modernizacja 
budynków 

Własnościowej 
Spółdzielni 

Mieszkaniowej 
AMATOR  

w miejscowości 
Krasne 

-termomodernizacja 
dwóch budynków 

mieszkalnych  
z remontem kotłowni, 

-modernizacja 
parkingów i dróg 

dojazdowych, 
-utworzenie miejsca 
integracji i rekreacji 

mieszkańców  
-promocja OZE np. 

instalacji 
fotowoltaicznych, 

-działania aktywizujące 
mieszkańców osiedla 
powstałego jeszcze  

w czasie PRLu, 
integracja 

mieszkańców, 
wyszukiwanie  

i wspieranie liderów  
w realizacji inicjatyw 

społecznych, edukacja  
i zapobieganie 
patologiom, 

-obszar inwestycji 
obejmuje działki nr ew. 

2091/12, 2091/9 

500 000 2021 - 2022 - plan rewitalizacji 
budynków osiedla 

powstałego w czasie PRL, 
modernizacja budynków i 
ich otoczenia pozytywnie 

wpłynie na integracje 
lokalnej społeczności 

- 2 zmodernizowane 
budynki 

Własnościo
wa 

Spółdzielnia 
Mieszkanio
wa AMATOR 

Dotacja celowa  
z funduszy UE 2014 -
2020, w tym: RPO WP 

2014-2020 
Oś Priorytetowa VI 

Spójność przestrzenna  
i społeczna,  

Działanie 6.5. 
Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej 
– zintegrowane 

inwestycje terytorialne, 
środki własne 

Spółdzielni 
Mieszkaniowej AMATOR 

Razem szacunkowy koszt:  17 610 000,00 
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6.5.2. Zadania społeczne 

1. Dożynki Gminne – Konkurs twórczości artystycznej. 

2. Imprezy integrujące dzieci, młodzież i rodziców. 

3. Dzień Seniora. 

4. „Aktywne Krasne”. 

5. „Tradycje świąteczne”. 

6. Warsztaty rękodzieła ludowego. 
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Tabela 19. Zadania społeczne 

ZADANIA SPOŁECZNE GMINY KRASNE DO REALIZACJI W LATACH 2016-2022 

Nr  
TYTUŁ ZADANIA 

SPOŁECZNEGO 
ORGANIZATOR 

/REALIZATOR 
ADRESACI / 

BENEFICJE
NCI 

SPOŁECZNI 

OGÓLNE CELE  

DO 
OSIĄGNIĘCIA 

ZAKRES 

RZECZOWY 
WRAZ Z 
OPISEM 

PROJEKTU 

SZACUNKOW

Y 
KOSZTORYS 

 

HARMONOGR

AM 
REALIZACJI 
PROJEKTU 

REZULTATY UZASADNIENIE 

WYBORU TEGO 
ZADANIA DO 
REALIZACJI  

 

ZGŁASZAJĄCY 

ZADANIE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

Nr 1 
Dożynki Gminne 

– Konkurs 
twórczości 

artystycznej 

Gmina Krasne Mieszkańcy 

Gminy 
Krasne 

 

-aktywizacja 

mieszkańców 

-promocja 

lokalnej kultury 

-wystawa 

wieńców 

-wystawa 

rękodzieła 
artystycznego 

-przegląd kapel 

ludowych 

-przegląd 

zespołów 
tanecznych 

-tematyczny 

konkurs 
twórczości 

artystycznej 

 

350 000 2017 - 2022 - integracja 

lokalnej 
społeczności 

 - zachowanie 
lokalnej 
tradycji 

- wzmocnienie 

kapitału 
społecznego 

poprzez 
zachowanie  

i promowanie 
lokalnego 

dziedzictwa 
kulturowego 

Gmina Krasne 
PO MKiDN 2016 – 

2020 
Wydarzenia 
Artystyczne 

FIO 2014 – 2020 
Priorytet 2. Aktywne 

społeczeństwo; 
wspieranie 

aktywnych form 
integracji społecznej 

oraz aktywizacja 
obywateli  

w sprawach 
wspólnotowych 

Fundacje krajowe  
i zagraniczne 
Finansowanie 

społecznościowe - 
Crowdfunding 

Emisja obligacji 
społecznych - Social 
Impact Bonds Issue 
Programy bilateralne 

Rządu RP 
Sponsoring 

Budżet Gminy 
Krasne 

Nr 2 
Imprezy 

integrujące 
dzieci, młodzież  

i rodziców 

Gmina Krasne, 
Gminny 
Ośrodek 
Kultury 

Mieszkańcy 
Gminy 
Krasne 

- aktywizacja 
mieszkańców 

- w ramach 
integracji będą 
organizowane 

m.in. konkursy, 
quizy, gry 

180 000  2017 - 2022 - integracja 
lokalnej 

społeczności  

- wzmocnienie 
więzi 

międzyludzkich- 
promowanie 
aktywnego  

i rodzinnego 
spędzania czasu 

Gmina Krasne 
PO MKiDN 2016 – 

2020 
Wydarzenia 
Artystyczne 

FIO 2014 – 2020 
Priorytet 2. Aktywne 

społeczeństwo; 
wspieranie 
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aktywnych form 
integracji społecznej 

FIO 2014 – 2020 
Priorytet 3. Aktywni 

obywatele; 
rozwijanie edukacji 

obywatelskiej  
i kompetencji 
społecznych 

Fundacje krajowe 
i zagraniczne 
Finansowanie 

społecznościowe - 
Crowdfunding 

Emisja obligacji 
społecznych - Social 
Impact Bonds Issue 
Programy bilateralne 

Rządu RP 
Sponsoring 

Budżet Gminy 
Krasne 

Nr 3 
Dzień Seniora  

Gmina Krasne, 
Gminny 
Ośrodek 
Kultury 

Mieszkańcy 
Gminy 
Krasne 

- aktywizacja 
mieszkańców ze 

szczególnym 
uwzględnieniem 
osób starszych 
(Seniorzy mogą 

spędzić czas 
poza domem,  

a także rozwijać 
się poznając 
różne tematy 

dotyczące życia 
codziennego) 

-integracja 
międzypokolenio

wa 

- wymiana 
doświadczeń 

pomiędzy 
młodszymi  
a starszymi 

mieszkańcami 
gminy ( młodsi 

będą mieli 
okazję nauczyć 
seniorów np. 

obsługi 
komputera, 
korzystania  
z nowych 

technologii,  
a jednocześnie 

nauczyć się od 
nich 

szydełkowania 
itp.) 

60 000 2017 - 2022 - integracja 
społeczności 

lokalnej z 
różnych grup 
społecznych  

 

- uświadomienie 
społeczeństwu 

problemów osób 
starszych i barier 
jakie napotykają 
na swojej drodze 

(dotyczy to 
zarówno barier 
wiekowych, ale 

przede 
wszystkim 

sprawnościowych 
czy 

zdrowotnych) 

-przeciwdziała 
negatywnym 

zjawiskom 
społecznym  

i marginalizacji 
społecznej. 

Gmina Krasne  
FIO 2014 – 2020 

Priorytet 2. Aktywne 
społeczeństwo; 

wspieranie 
aktywnych form 

integracji społecznej 
oraz aktywizacja 

obywateli  
w sprawach 

wspólnotowych 
Fundacje krajowe  

i zagraniczne 
Finansowanie 

społecznościowe - 
Crowdfunding 

Emisja obligacji 

społecznych - Social 
Impact Bonds Issue 
Programy bilateralne 

Rządu RP 
Sponsoring 

Budżet Gminy 
Krasne 
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Nr 

4 

„Aktywne 
Krasne” Gmina Krasne, 

Gminny 
Ośrodek 
Kultury  

Mieszkańcy 
Gminy 
Krasne 

-propagowanie 
alternatywnych 
form spędzania 
wolnego czasu 

-promocja 

zdrowego stylu 
życia 

-integracja 

mieszkańców 

-promowanie 

walorów 
przyrodniczych 

Gminy 

-spotkania 
organizacyjne 

-koszty 

wycieczki: 
autokar, 

przewodnik, 
bilety wstępu 

dla osób z 
rodzin 

słabszych 
ekonomicznie 

240 000 2017 - 2022 -aktywne  
i 

zintegrowane 
społeczeństw

o 

-zwiększenie 
świadomości 
mieszkańców 
w zakresie 
walorów 

przyrodniczyc
h  

i 
turystycznych 

Gminy i jej 
okolic 

-realizacja 
powyższych 

zadań umożliwi 
integrację 
lokalnej 

społeczności. 
Przeciwdziała 
negatywnym 
zjawiskom 
społecznym  

i marginalizacji 
społecznej. 

Przyczyni się do 
wzrostu 

aktywności 
fizycznej   

Gmina Krasne 
PO MKiDN 2016 – 

2020 
Wydarzenia 
Artystyczne 

FIO 2014 – 2020 
Priorytet 2. Aktywne 

społeczeństwo; 
wspieranie 

aktywnych form 
integracji społecznej 

oraz aktywizacja 
obywateli w 
sprawach 

wspólnotowych 
Fundacje krajowe  

i zagraniczne 
Finansowanie 

społecznościowe - 
Crowdfunding 

Emisja obligacji 
społecznych - Social 
Impact Bonds Issue 
Programy bilateralne 

Rządu RP 
Sponsoring 

Budżet Gminy 
Krasne 

Nr 

5 

„Tradycje 
świąteczne” Gmina Krasne, 

Gminny 
Ośrodek 
Kultury 

Mieszkańcy 
Gminy 
Krasne 

-kultywowanie 
tradycji 

świątecznych 
związanych  
z naszym 
terenem  

-integracja 
międzypokolenio

wa 

-zacieśnianie 
więzi 

międzyludzkich 

-organizacja 
kiermaszów 
świątecznych 

(bożonarodzeni
owy, 

wielkanocny) 

60 000 2017 - 2022 - promocja 
lokalnych 
tradycji 

- promowanie 
lokalnej tradycji  

i dziedzictwa 
kulturowego, 

przeciwdziałanie 
negatywnym 
zjawiskom 
społecznym  

i marginalizacji 
społecznej 

Gmina Krasne 
RPO WP 2014-2020  
Oś priorytetowa VIII 

Integracja 
społeczna, Działanie 

8.1. Aktywna 
integracja osób 
zagrożonych 

ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym, 

Fundacje krajowe  

i zagra-niczne 
Finansowanie 

społecznościowe - 
Crowdfunding 

Emisja obligacji 
społecznych - Social 
Impact Bonds Issue 
Programy bilateralne 

Rządu RP 
Sponsoring 
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Budżet Gminy 
Krasne 

Nr 

6 

Warsztaty 
rękodzieła 
ludowego 

Gmina Krasne, 
Gminny 
Ośrodek 
Kultury 

Mieszkańcy 
Gminy 
Krasne 

-integracja 
społeczna 

-kultywowanie 

tradycji 

-wymiana 

doświadczeń 

-integracja 

międzypokolenio
wa 

- organizacja 
warsztatów 

(np. 
malarstwo, 

haft, 
szydełkowanie 

itp.) 

90 000 2017 - 2022 - 
podtrzymanie 

lokalnej 
tradycji, 

zintegrowane 
społeczeństw

o 

- promowanie 
lokalnej tradycji  

i dziedzictwa 
kulturowego 

Gmina Krasne 
RPO WP 2014-2020  
Oś priorytetowa VIII 

Integracja 
społeczna, Działanie 

8.1. Aktywna 
integracja osób 
zagrożonych 

ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym 

Fundacje krajowe  
i zagra-niczne 
Finansowanie 

społecznościowe - 
Crowdfunding 

Emisja obligacji 
społecznych - Social 
Impact Bonds Issue 
Programy bilateralne 

Rządu RP 
Sponsoring 

Budżet Gminy 
Krasne 

Razem szacunkowy koszt:  980 000,00 

 

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016-2022 nie przewiduje się stworzenia dodatkowych zadań 

rewitalizacyjnych w obecnym czasie. Jednak w przyszłości Gmina planuje realizację zadań, które będą dopełniać cele rewitalizacyjne 

przedstawione w dokumencie. Będą to projekty dotyczące m.in.: 

• przeciwdziałania bezrobociu (m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz poziomu przedsiębiorczości); 

• przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych oraz likwidacji barier przestrzennych; 

• podnoszenia jakości edukacji, w szczególności kształtowania kompetencji kluczowych; 

• kształtowania ładu przestrzennego oraz poprawy dostępności i jakości terenów rekreacyjnych (w szczególności terenów zielonych), 

w tym tworzenia atrakcyjnych przestrzeni/miejsc spotkań dla lokalnej społeczności; 

• tworzenia atrakcyjnej, zróżnicowanej oferty czasu wolnego; 

• kształtowania postaw aktywnych, wzmacniania tożsamości lokalnej i więzi sąsiedzkich, międzypokoleniowych etc.,  

• zwiększania poziomu bezpieczeństwa; 

• poprawy stanu infrastruktury społecznej i technicznej; 
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• wykorzystania lokalnego potencjału dla rozwoju turystyki oraz kreowania pozytywnego wizerunku obszaru rewitalizacji i całej 

gminy. 
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6.5.3. Powiązanie zadań inwestycyjnych z zadaniami społecznymi 

Tabela 20. Powiązanie zadań podstawowych z zadaniami dodatkowymi 

 

Tytuł przedsięwzięcia  

Dożynki 
Gminne – 

Konkurs 
twórczości 

artystycznej 

Imprezy 
integrujące 

dzieci, 
młodzież  
i rodziców 

 

Dzień 
Seniora 

 

Aktywne 
Krasne 

 

Tradycje 
świąteczne 

 

Warsztaty 
rękodzieła 
ludowego 

Zagospodarowanie 
obszaru Starego 
Wisłoczyska dla 

potrzeb rozwoju funkcji 
rekreacyjnych oraz 

edukacji ekologicznej  
w miejscowości 

Palikówka 

  

 

X 

 

X 

 

X 

 
 

 
 

Rewitalizacja 
zabytkowego kościoła 
p.w. Wniebowzięcia 

NMP w Krasnem oraz 
nadanie mu nowych 
funkcji społecznych 

 

X 

 

X 

 
 

 
 

 

X 

 

X 

Kompleksowa 
rewitalizacja na terenie 

ROF  
w miejscowości Malawa X X X X X X 

Rekreacyjne 
zagospodarowanie 

działki ewidencyjnej nr 
639/4 w Krasnem X X X X X X 

Rewitalizacja obiektów 
byłego kółka rolniczego 
dla potrzeb utworzenia 

bazy komunalnej  
w miejscowości Krasne 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
 

 
 

Rewitalizacja 
przestrzeni publicznej  

w centrum 
miejscowości Krasne X X X X X X 

Rewitalizacja boiska 
sportowego 
 w Strażowie 

 
X 

 
X 

  

Zagospodarowanie 
poddasza  

w budynku Ośrodka 
Zdrowia  

w Malawie 

 
X 

 
X X X 

Modernizacja 
budynków 

Własnościowej 
Spółdzielni 

Mieszkaniowej AMATOR  
w miejscowości Krasne 

 
X X X 

 
X 

Źródło: Opracowanie własne INTERcharrette Sp. z o.o. 
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6.6. Mechanizmy zapewnienia komplementarności 

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, programy rewitalizacji muszą być 

opracowywane z zapewnieniem komplementarności w różnych wymiarach,  

a w szczególności należy zapewnić komplementarność w pięciu aspektach: przestrzennym, 

problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym i źródeł finansowania. 

• Komplementarność przestrzenna  

Zapewnienie komplementarności przestrzennej ma zagwarantować efektywne 

oddziaływanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na cały obszar kryzysowy oraz synergię 

przestrzenną poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. Umożliwi to synchronizację efektów 

oddziaływania na sytuację kryzysową. Przedsięwzięcia zaplanowane w LPR uzupełniają się 

wzajemnie oraz są skierowane na osiągnięcie wspólnego lub takiego samego celu. Wiele 

projektów dotyczyć będzie działań podejmowanych dla miejsc użyteczności publicznej, dzięki 

temu korzystać z nich będą mogli mieszkańcy spoza obszaru bezpośrednio objętego procesem 

rewitalizacji. Inwestycje w ogólnodostępną przestrzeń publiczną umożliwią wspólne 

korzystanie z dostępnych atrakcji, a także umożliwią uczestnictwo  

w licznie organizowanych imprezach kulturalnych i rozrywkowych. Będzie to sprzyjało 

wzmacnianiu więzi społecznych między mieszkańcami całego miasta oraz będzie 

przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

• Komplementarność problemowa 

Komplementarność problemowa wyzwala konieczność wzajemnego dopełniania 

tematycznego realizowanych projektów. Dzięki temu LPR będzie oddziaływał na wszystkie 

wskazane strefy rewitalizacji. Służy to nie tylko przeciwdziałaniu problemom w różnych 

sferach, ale zapobiega również fragmentacji działań koncentrując uwagę na systemowym i 

kompleksowym spojrzeniu na źródła kryzysu danego obszaru. W Lokalnym Programie 

Rewitalizacji określono prognozowane rezultaty realizacji projektów oraz spodziewane efekty 

rewitalizacji wskazane w wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji. 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne są powiązane ze strategicznymi kierunkami rozwojowymi 

Gminy Krasne, co wykazano poprzez wskazanie zbieżności celów LPR  

z kluczowymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi.  

• Komplementarność  proceduralno – instytucjonalna 

Efektywne współdziałanie różnych instytucji i podmiotów na rzecz LPR jest możliwe 

dzięki odpowiednio zaprojektowanemu systemowi zarządzania. Komplementarność 

proceduralno – instytucjonalna stanowi wyraz prawidłowo zarządzanego LPR oraz spójności 

procedur. Proces wdrażania LPR przebiegał będzie w sposób ciągły, od momentu jego 
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uchwalenia przez Radę Gminy w Krasnem, do roku 2022. W procesie wdrażania uczestniczyć 

będą: Wójt Gminy, Rada Gminy, mieszkańcy i inni interesariusze rozwoju Gminy, a także 

organy wyznaczone przez Wójta. Osobą odpowiedzialną za wdrażanie i realizację przyjętych 

w programie założeń będzie Wójt. Szczegółowy zakres kompetencji poszczególnych jednostek 

został określony w rozdziale System wdrażania LPR. 

• Komplementarność międzyokresowa 

Gmina szczególną uwagę zwraca na ciągłość programową. Projekty zaplanowane w 

Programie są komplementarne wobec przedsięwzięć już zrealizowanych w ramach polityki 

spójności na lata 2007-2013. Doświadczenia z poprzednich okresów finansowania wpłynęły na 

wsparcie przewidzianych projektów w obecnej perspektywie finansowej. 

• Komplementarność źródeł finansowania  

Projekty uwzględnione w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016 

– 2022 będą wspierane finansowo głównie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRR), Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS), bez ryzyka 

podwójnego dofinansowania. 
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ROZDZIAŁ VII 

RAMY FINANSOWE LPR GMINY KRASNE 
 

7.1. Możliwe źródła finansowania 

 

Najważniejszym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych w okresie 

programowania 2014–2020 (2022) są środki europejskie wydatkowane przede wszystkim  

w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Równocześnie komplementarnymi 

względem nich źródłami finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych są fundusze 

europejskie w ramach krajowych programów operacyjnych (np. Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko), jak również środki budżetu państwa i jednostek samorządu 

terytorialnego oraz inne źródła finansowania (np. środki prywatne). Poniżej zamieszczono 

szczegółowy opis potencjalnych źródeł finansowania projektów przewidzianych do realizacji w 

Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Krasne. Poniższe informacje odnoszą się do 

polityk Unii Europejskiej w okresie programowania 2014–2020 (2022) oraz aktualnie 

realizowanych polityk i programów krajowych. 

Podstawowym źródłem finansowania projektów przewidzianych do realizacji  

w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Krasne będzie Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. Za pośrednictwem tego programu 

kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne wspierane będą przede wszystkim 

 w ramach działania 6.5. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – zintegrowane inwestycje 

terytorialne. Ich głównym celem jest ograniczenie problemów społecznych na terenach 

zdegradowanych. Realizacja zadań społecznych będzie wsparta w ramach przedsięwzięcia 

finansowanego z EFS w ramach działania 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym - RPO WP 2014-2020. 

 

7.2. Plan finansowy realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krasne na 

lata 2016-2022”  

 RPO WP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 

 PO M iDN – Programy Operacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017-2020 

 PO MSiT - Programy Operacyjne Ministra Sportu i Turystyki  2017-2020 

 NFOŚ i GW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

 WFOŚ i GW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 NMF i MF EOG – Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizmy Finansowe Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego 2015-2020 
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 FUNDUSZE BILATERALNE RP 

 FUNDACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE 

 FUNDUSZE WYSZEHRADZKIE 

 PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE  (PPP) 

 FUNDUSZ ROZWOJU INFRASTRUKTURY NA WSI 

 EMISJA OBLIGACJI SPOŁECZNYCH – SOCIAL IMPACT BONDS ISSUE 

 FINANSOWANIE SPOŁECZNOŚCIOWE - CROWDFUNDING 

 BUDŻET GMINY  

 FUNDUSZ KOŚCIELNY 

 ŚRODKI WŁASNE PARAFII 

 ŚRODKI WŁASNE SPÓŁDZIELNI AMATOR 
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Schemat – Dostępne fundusze zewnętrzne dla beneficjentów LPR w perspektywie czasowej do 2022 r. 

INSTRUMENTY FINANSOWE 
SUBREGIONÓW 

INSTRUMENTY FINANSOWE 
OBSZARU METROPOLITARNEGO 

INSTRUMENTY FINANSOWE 
OBSZARU REWITALIZACJI 

      LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA 

NORWESKI  
MECHANIZM FINANSOWY 

SZWAJCARSKI MECHANIZM 
FINANSOWY 

PROGRAMY WSPÓLNOTOWE 
UE 

PROGRAM JUNCKERA 

INSTRUMENTY EBI 

PROGRAM COSME 
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ROZDZIAŁ VIII 

METODYKA BUDOWANIA LPR 

 

8.1 Mechanizmy włączania interesariuszy w proces rewitalizacji 

 

8.1.1. Zakres partycypacji społecznej 

 

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji oraz  

z wytycznym w programach operacyjnych na lata 2014-2020, jak i w ustawie  

o rewitalizacji z 2015 roku, rewitalizacja jest procesem prowadzonym przez interesariuszy, tj. 

w szczególności mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, 

fundacje, parafie, spółdzielnie mieszkaniowe. 

W związku z powyższym, kluczową rolę w procesie rewitalizacji odgrywa właściwie 

zaprojektowany proces partycypacji. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie w ten proces 

wszystkich osób i instytucji, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów  

na obszarze gminy.  Dzięki aktywności interesariuszy możliwa była rzetelna diagnoza gminy, 

pozwalająca wyznaczyć obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji, nie tylko  

na podstawie danych statystycznych, ale także przy aktywnym udziale społeczności lokalnej. 

Opinie mieszkańców pomogły określić problemy jak również lokalny potencjał gminy oraz 

możliwości i korzyści wynikające z przeprowadzenia rewitalizacji. 

8.1.2. Partycypacja – ujęcie teoretyczne 

 

Partycypacja to bezpośrednie i pośrednie, sformalizowane i niesformalizowane, 

indywidualne i kolektywne uczestnictwo obywateli w podejmowaniu i wykonywaniu decyzji 

dotyczących dobra wspólnego. 

Wyróżnić można trzy rodzaje partycypacji: 

 partycypacja społeczna - polega na podejmowaniu działań jednostek na rzecz 

społeczności, w której żyją lub do której przynależą.  

 partycypacja publiczna - polega na angażowaniu się jednostek w działania instytucji 

władzy państwowej oraz podległym im organizacjom sektora publicznego.  

 partycypacja indywidualna - podejmowanie codziennych wyborów przez jednostkę i 

przez to wyrażanie jej własnych oczekiwań co do społeczeństwa, w którym żyje.  

W przypadku aktywnego uczestnictwa mieszkańców w procesie tworzenia Lokalnego 

Programu Rewitalizacji należy mówić o drugim rodzaju partycypacji, czyli partycypacji 

publicznej. 

 

8.1.3 Partycypacja publiczna – korzyści 
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Zapewnienie możliwości udziału różnych grup interesariuszy danej społeczności przynosi 

wiele korzyści: 

1. Mieszkańcy znają i rozumieją intencje władz lokalnych 

2. Następuje lepsze zdiagnozowanie potrzeb lokalnych 

3. Żywe reagowanie na pojawiające się problemy i sprawna komunikacja 

4. Mieszkańcy angażują się zarówno w proces wymyślania rozwiązania/strategii  

jak również są też częścią rozwiązania 

5. Zwiększa się zaufanie do władz lokalnych 

6. Wykorzystuje się realne i potencjalne zasoby lokalne do rozwiązywania problemów - 

szerokie korzystanie z różnorodnych kompetencji, umiejętności ludzi i instytucji 

7. Mieszkańcy nie są biernym odbiorcą usług, a aktywnym podmiotem zmiany 

8. Tworzy się kultura dialogu i kreatywności 

9. Zapobiega się potencjalnym konfliktom w przyszłości w szczególności w sprawach 

drażliwych 

 

8.1.4 Modele partycypacji 

 

Należy wymienić co najmniej trzy fazy partycypacji: 

1. Faza przygotowawcza  

2. Faza decyzyjna 

3. Faza realizacyjna.  

Określić można pięć stopni wpływu obywateli na decyzje władz publicznych  

na poszczególnych etapach partycypacji, nazywając je spektrum partycypacji publicznej.  

Na spektrum to składają się kolejno:  

 

 informowanie, które polega na dostarczeniu społeczeństwu rzetelnych informacji, 

dzięki którym mogą poznać i zrozumieć problemy, zjawiska.  

 konsultowanie polegające na otrzymywaniu od obywateli informacji zwrotnej  

na temat przeprowadzanych analiz, rozważanych rozwiązań i możliwych decyzji  

 włączanie polegające na uwzględnianiu w przygotowywanych stanowiskach opinii 

wyrażanych przez społeczność lokalną  

 współpraca, która polega na partnerstwie na każdym etapie procesu decyzyjnego,  

 upodmiotowienie, oddawanie ostatecznej decyzji w ręce obywateli 

 

 Informowa

nie 
Konsultowanie Włączanie Współpraca 

Upodmio

towienie 

Cel  zapewnienie 

społeczeństwu 

dostępu do 

informacji, 

dając im 

możliwość 

zrozumienia 

proponowanych 

rozwiązań 

dostarczanie sobie 

informacji zwrotnej 

pochodzącej od 

obywateli, która 

dotyczy 

przeprowadzonych 

analiz, rozważanej 

alternatywy i 

możliwych decyzji 

uwzględnianie w 

przygotowywanych 

stanowiskach obaw 

i aspiracji 

wyrażanych przez 

obywateli i 

informowanie o 

stopniu ich wpływu 

na podejmowane 

decyzje 

partnerstwo na 

każdym etapie 

procesu 

decyzyjnego 

oddawanie 

ostatecznej 

decyzji w 

ręce 

obywateli 
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Obiet

nica 

społec

zna  

będziemy Was 

dobrze 

informować o 

podejmowanych 

przez nas 

decyzjach 

będziemy Was dobrze 

informować o 

naszych planach, 

wysłuchamy Waszych 

opinii na temat 

podjętych przez nas 

decyzji, by być może 

w przyszłości z nich 

skorzystać 

przy wydawaniu 

decyzji 

uwzględnimy Wasze 

opinie i damy Wam 

informację zwrotną 

jak Wasze pomysły 

pomogły nam w 

podejmowaniu 

decyzji 

w maksymalnie 

możliwym 

stopniu chcemy 

z Wami 

współpracować i 

podejmować 

wspólne decyzje 

wdrożymy to 

o czym 

zdecydujecie 

 

8.1.5 Model włączania interesariuszy w proces rewitalizacji w Gminie Krasne 

 

Pierwszy etap włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji gminy polegał  

na wypracowaniu metod dotarcia do każdej z grup odbiorców.  

Głównymi interesariuszami w procesie rewitalizacji Gminy Krasne, są:  

 Mieszkańcy  

 Przedsiębiorcy/pracodawcy  

 Organizacje pozarządowe (non-government organization, popularny skrót NGO) 

 Eksperci  

 Administracja samorządowa  

 Politycy  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

 Instytucje oświatowe  

 Kościoły/Związki wyznaniowe  

 Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe/zarządcy nieruchomości  

 Komenda Policji  

 Powiatowy Urząd Pracy  

 Zarządcy dróg  

 Starostwo Powiatowe 

 

Podczas prac nad LPR uwzględniono zasady współpracy i partnerstwa w odniesieniu do 

interesariuszy z obszaru gminy. Metodyka opracowania dokumentu opiera się  

na zasadzie planowania otwartego z udziałem podmiotów zaangażowanych w procesy 

rewitalizacji oraz z udziałem potencjalnych odbiorców LPR. Założenie to wynika z faktu, iż 

warunkiem zbudowania dokumentu planistycznego mającego szanse powodzenia jego 

realizacji jest uspołecznienie procesu prac nad nim.  

Polegało to przede wszystkim na zaangażowaniu interesariuszy w proces opracowywania 

LPR w sposób interaktywny i wypracowaniu form społecznego współdziałania w zakresie 

programowania kierunków działań rewitalizacyjnych oraz określenia sposobów ich realizacji. 

Aktywny udział interesariuszy pozwala mieć nadzieję, że poprzez udział w pracach nad 

przygotowaniem dokumentu, społeczność lokalna jest silniej umotywowana do jego wdrożenia 

oraz osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. W ramach tych działań przygotowawczych 

wykonano analizę ekspercką dotyczącą zbadania koncentracji negatywnych zjawisk w gminie, 

a dotyczących bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, działalności gospodarczej i ich powiązania 

z ładem przestrzenno-funkcjonalnym i stanem technicznym obiektów budowlanych.  
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Na tym etapie projektu istotnymi elementami partycypacji było przeprowadzenie akcji 

promocyjno - informacyjnej, rozpoznanie problemów, a także wizji i pomysłów mieszkańców 

Gminy Krasne.  

W ramach akcji promocyjno-informacyjnej na stronie internetowej Urzędu Gminy w 

Krasnem zamieszczano informacje dotyczące rewitalizacji, na bieżąco dodawano informacje 

na temat postępu prac nad projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 

2016-2022, a także udostępniano wszystkie materiały, które powstały w związku z realizacją 

projektu.  

Ponadto przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców dotyczące problemów 

społecznych występujących na terenie Gminy. Ważnym z elementów włączenia interesariuszy 

LPR była ankietyzacja, która pozwoliła na uzyskanie informacji o tym jakie problemy widzą 

mieszkańcy Gminy Krasne i co według nich należałoby zmienić. Wyniki ankietowe były 

istotnym czynnikiem w delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Dodatkowo, wszystkim interesariuszom LPR dano możliwość zgłaszania planowanych przez 

nich przedsięwzięć rewitalizacyjnych celem wpisania ich do dokumentu i określenia 

komplementarności wszystkich zgłoszonych zadań. W związku z tym na stronie urzędu 

opublikowano ogłoszenie o możliwości zgłoszenia zadań do LPR. Wraz  

z ogłoszeniem zamieszczony został formularz zgłoszenia, który miał za zadanie usprawnić 

proces przekazywania pomysłów przedsięwzięć. Formularze zostały przesłane także pocztą i 

dostarczono je osobiście instytucjom, mieszkańcom, przedsiębiorcom. 

Wykorzystanie powyższych technik i narzędzi dało możliwość poznania indywidualnych 

problemów oraz potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców, z drugiej strony pozwoliło zrozumieć 

idee rewitalizacji przez mieszkańców.  
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8.2. Powiązania LPR z dokumentami strategicznymi  

 

 

Gmina Krasne nie posiada sporządzonego dokumentu Strategii Rozwoju Gminy 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016-2022 jest zgodny ze Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie podstawowych celów 

rozwoju gminy. 

Należy zaznaczyć, że zadania rewitalizacyjne planowane do wykonania wpisują się w założenia 

poltyki przestrzennej, która realizowana jest w kilku zakresach przedstawionych poniżej. 

 

1) Zachowanie walorów przyrodniczych Gminy Krasne winno być realizowane poprzez: 

- ochronę wysokiej wartości gleb przed nierolniczym zagospodarowaniem na rzecz rozwoju 

warzywnictwa, ogrodnictwa i rolnictwa ekologicznego, 

- wykorzystanie południowej części obszaru gminy jako terenów rekreacyjnych, 

- utworzenie systemu naturalnych powiązań przyrodniczych zapewniających przewietrzanie i 

wentylację terenów, 

- podniesienie stanu czystości cieków. 

 

2) Ochroną konserwatorską na terenie Gminy Krasne w obecnych granicach administracyjnych 

należy objąć wszystkie podstawowe elementy charakterystyczne dla zespołów zabudowy wsi i 

związanych z nimi elementów krajobrazu naturalnego, jak: 

- układy ruralistyczne, tj. pozostałości dawnego rozplanowania wsi i elementy dokumentujące ich 

późniejsze przekształcenia. 

- mieszkalna i gospodarcza zabudowa wsi, tj. zespoły i zgrupowania budynków oraz budynki 

rozproszone o dobrze zachowanych cechach z tradycyjną dla regionu formą, sylwetą, wysokością, 

bryłą, wystrojem, itp. 

- pozostałości rozplanowania po dawnych założeniach dworsko-parkowychi folwarcznych, 

- obiekty wpisane do rejestru oraz spisu zabytków architektury i budownictwa, 

- pomniki, figury, kapliczki i krzyże przydrożne, 

- dobra kultury współczesnej w tym wartościowe architektonicznie budynki oraz zespoły 

zabudowy, 

- krajobraz kulturowy, tj. ogólny charakter zabudowy, sposób zagospodarowania i użytkowania 

terenu oraz powiązania zabudowy z formami terenowymi, itp. 

 

3) Polityka przestrzenna w zakresie jakości zamieszkiwania i obsługi oraz kształtowania ładu 

przestrzennego 

Jednym z głównych celów polityki przestrzennej jest poprawa jakości życia mieszkańców 

rozumiana jako: 

- proces poprawy środowiskowych warunków zamieszkiwania, 

- proces usprawniania obsługi – dostępności do infrastruktury społecznej. 

Poprawa warunków jakości zamieszkiwania, pracy i wypoczynku wiąże się z pojęciem ładu 

przestrzennego, do jakiego winna dążyć gospodarka przestrzenna zarówno w skali lokalnej jak też 

regionalnej i krajowej.  

 

4) Polityka przestrzenna w zakresie komunikacji 

Przez teren Gminy Krasne z zachodu na wschód przebiega droga krajowa Nr 4 i magistrala 

kolejowa E 30. Przez każdą z miejscowości gminy przebiegają drogi powiatowe tworzące 
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podstawowy element układu komunikacyjnego. Drogi gminne uzupełniają układ komunikacyjny 

obsługując przyległe obszary. Dalszy rozwój Gminy Krasne w dużej mierze jest uwarunkowany 

rozwojem komunikacji wewnętrznej w optymalny sposób wykorzystujących istniejące zasoby 

komunikacyjne oraz zapisane w dotychczasowych planach rezerwy pod rozbudowę układu 

komunikacyjnego i zapewnienie właściwych powiązań układu komunikacyjnego gminy z układem 

zewnętrznym na poziomie zgodnym z potrzebami wynikającymi ze strategii rozwoju 

gospodarczego gminy i województwa przy założeniu: 

- zapewnienia realizacji prognozowanych potrzeb przewozowych mieszkańców gminy przy 

zapewnieniu przyjętych standardów osiągalności celów podróży i poziomu usług transportowych, 

- poprawy systemu funkcjonowania obsługi wewnętrznej w tym przede wszystkim bezpieczeństwa 

ruchu, 

- ograniczeniu zagrożeń środowiskowych w tym głownie hałasu i zanieczyszczenia powietrza. 

 

5) Polityka przestrzenna w zakresie infrastruktury technicznej 

Podstawowymi celami dla infrastruktury technicznej są: 

- poprawa niezawodności (ciągłości) działania; 

- poprawa standardu świadczonych usług; 

- stworzenie podstaw dla rozwoju perspektywicznego systemów, 

- zminimalizowanie niekorzystnych oddziaływań na środowisko oraz zdrowie ludzi, 

- zminimalizowanie niekorzystnych oddziaływań estetycznych np. na krajobraz. 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żary na lata 2015-2021 

 

Misja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Żary na lata 2015-2021 brzmi: 

Zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu i jakości życia oraz aktywne przeciwdziałanie 

marginalizacji oraz wykluczeniu społecznem. W ramach procesu rewitalizacji gmina Krasne 

realizować będzie zadania które wpisują się w następujące cele strategiczne i szczegółowe 

opisywanego dokumentu. 

 

I CEL STRATEGICZNY Doskonalenie systemu wsparcia społecznego 

I cel szczegółowy Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów na cele społeczne 

 

II CEL STRATEGICZNY Wzrost potencjału społecznego w gminie 

I cel szczegółowy Rozwój kapitału społecznego mieszkańców 

 

III CEL STRATEGICZNY Skuteczny system opieki nad dzieckiem i rodziną 

I cel szczegółowy Skuteczny system opieki nad rodziną i dzieckiem 

II cel szczegółowy Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

 

IV CEL STRATEGICZNY Integracja społeczna i zawodowa oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu 

II cel szczegółowy: Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz starszych 
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ROZDZIAŁ IX 

SYSTEM ZARZĄDZANIA LPR 
 

9.1. System wdrażania LPR 

  

 W związku z prowadzonymi pracami nad sporządzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Krasne na lata 2016-2022 został powołany Zespół ds. opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Krasne. Zadania jakie należały do Zespołu to: 

- współpraca podczas tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, poprzez  weryfikację i opiniowania 

projektów dokumentów przygotowanych w procesie tworzenia programu, zgłaszanie uwag i propozycji 

zmian dotyczących planowanej rewitalizacji, dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem w 

podejmowanych dyskusjach dotyczących zagadnień związanych z rewitalizacją obszarów Gminy Krasne, 

- udział w warsztatach/ spotkaniach mających na celu wyznaczenie celu głównego, celów szczegółowych, 

zadań do realizacji oraz zasad monitoringu i ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

- uczestniczenie w konsultacjach społecznych z udziałem mieszkańców oraz reprezentantów różnych 

środowisk lokalnych. 

Szczegółowe dane dotyczące partycypacji społecznej i wszelkich informacji związanych z procesem 

rewitalizacji zamieszczone są na specjalnej stronie internetowej dedykowanej Lokalnemu Programowi 

Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016-2022. Zastosowane mechanizmy włączenia dostosowane były 

do wszystkich potencjalnych interesariuszy rewitalizacji z sektorów: społecznego, gospodarczego i 

publicznego. Realizacja oraz zaplanowanie różnorodnych form partycypacji społecznej oraz aktywizacji 

społeczności lokalnej umożliwiło dotarcie do szerokiego grona przedstawicieli interesariuszy oraz 

poznanie ich potrzeb i oczekiwań w celu dostosowania wsparcia. Wartością dodaną przeprowadzonych 

metod partycypacji i „budowania” partnerstwa była możliwość skonfrontowania wiedzy o wielu aspektach 

funkcjonowania obszaru rewitalizacji przez różne środowiska lokalne, co w konsekwencji doprowadziło 

do pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji i będzie stanowiło podstawę uzasadnienia podjętych na 

nim działań. Ponadto zakłada się, że partycypacyjny model opracowania dokumentu będzie się 

przekształcał w partycypacyjny model wdrażania, a wokół grupy uczestniczącej w pracach nad 

dokumentem będą pojawiały się kolejne podmioty lokalne angażujące się w działania rewitalizacyjne.  

Na etapie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016–2022, zgodnie z 

procedurą określoną przepisami ustawodawczymi, powołany zostanie Komitet ds. Rewitalizacji, w skład 

którego wejdą interesariusze rewitalizacji, tj. przedstawiciele mieszkańców gminy (w tym obszaru 

rewitalizacji), organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek 

organizacyjnych gminy oraz innych grup społecznych. Komitet będzie stanowić forum współpracy i 

dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących prowadzenia, monitoringu i oceny 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016–2022 oraz pełnić funkcję opiniodawczo-

doradczą Wójta Gminy Krasne w zakresie rewitalizacji.  
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9.1.1. Ocena oddziaływania na środowisko 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach odziaływania na środowisko (Dz. 

U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) projekt niniejszego dokumentu został przedłożony Regionalnemu 

Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w 

Rzeszowie w sprawie uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko oraz określenia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko w przypadku konieczności jej opracowania. Decyzjami poszczególnych 

organów, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Przedsięwzięcia wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krasne mogące 

potencjalnie mieć negatywnie oddziaływanie na środowisko wynikające z rozbudowy lub przebudowy 

mają charakter lokalny, a przy zastosowaniu działań minimalizujących będą pozostawać bez większego 

znaczenia dla ogólnego stanu środowiska, nie wpłyną więc na wyraźne i trwałe pogorszenie stanu 

któregokolwiek z komponentów środowiska.  

Rewitalizacja obszarów czy dostosowanie obiektów do nowych funkcji wynika bardziej z rozwoju 

cywilizacyjnego, a nie z bezpośredniego wpływu wdrożenia Programu Rewitalizacji. 

 

9.2. Monitoring, ewaluacja LPR 

 

Monitoring to proces polegający na okresowej kontroli i ocenie stopnia realizacji działań zapisanych w 

LPR oraz wprowadzaniu modyfikacji zgodnie ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi 

i wewnętrznymi wpływającymi na rozwój gminy. 

Aby stał się skutecznym narzędziem w procesie wdrażania i realizacji programu rewitalizacji powinien 

cechować się następującymi zasadami:  

 wiarygodności,  

 aktualności,  

 rzetelności,  

 

Monitoring stanowi integralną część codziennego zarządzania programem rewitalizacji.  

Instrumentem wspierającym monitoring jest ewaluacja, czyli ocena i pomiar efektywności realizowanych 

zadań inwestycyjnych i społecznych osiąganych wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania a przede 

wszystkim rzeczywistego wymiaru wpływu programu rewitalizacji, na jakość i komfort życia mieszkańców 

Gminy Krasne.  

Narzędziem ułatwiającym monitorowanie projektów rewitalizacyjnych wspieranych z funduszy 

europejskich jest Centralny System Informatyczny SL2014. Każda z instytucji zarządzających 

programem operacyjnym, w którym przewidziane jest wsparcie dla projektów rewitalizacyjnych, 

zobowiązana jest do wprowadzenia do słownika programowego systemu SL2014 dodatkowej wartości: 

„projekt rewitalizacyjny”. Dzięki temu będzie ułatwiony późniejszy proces monitorowania i raportowania 

informacji. 
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Proces monitorowania polegał będzie na systematycznym obserwowaniu zmian zachodzących w ramach 

poszczególnych celów i kierunków działań wyznaczonych w programie. Zaleca się, aby monitoring 

prowadzony był jednocześnie na kilku płaszczyznach. Powinien dostarczać informacji na temat postępów 

w osiąganiu przyjętych celów oraz umożliwić kwantyfikację efektów zrealizowanych projektów (zarówno 

efektów ekonomicznych jak i społecznych). 

 

Ewaluacja celów programu będzie odbywała się poprzez: 

1. Roczne sprawozdania z realizacji celów, zawierające podstawowe informacje na temat 

podejmowanych działań, stopnia realizacji projektów, ewentualnych efektów końcowych tych projektów. 

2. Ewaluację wskaźników, które zostały wzięte pod uwagę w analizie delimitacyjnej: 

 w przypadku pierwszego celu – aktywne i nowoczesne społeczeństwo, operator programu 

przyjmie wskaźnik dotyczący ilości osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 

mieszkańców w 2015 r.; 

 w drugim celu, czyli wykorzystaniu walorów Gminy dla rozwoju gospodarczego i poprawy 

jakości życia, zostanie uwzględniony wskaźnik liczby podmiotów gospodarki narodowej 

na 100 mieszkańców.  

Dane zawarte w obecnej analizie będą stanowiły wartości pierwotne, wyjściowe do dalszych 

porównań. Oczekiwanymi trendami są: spadek ilości osób korzystających z pomocy 

społecznej oraz wzrost ilości rejestrowanych podmiotów gospodarczych. 

3. Przeprowadzanie ankiet wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji. Operator planuje 

opracowanie dwóch ankiet, które określą, czy poprzez proces rewitalizacji zostają realizowane założone 

cele. Pierwsza ankieta będzie dotyczyć jakości oferty spędzania czasu wolnego w opinii 

mieszkańców i wpływu tej oferty na wzmacnianie więzi społecznych. Drugie badanie będzie 

miało za zadanie uzyskać informacje od mieszkańców na temat jakości przestrzeni publicznej 

na obszarze rewitalizacji. 

 

Uzyskane dane w fazie monitoringu rewitalizacji będą ważnym i niezbędnym narzędziem do prawidłowej 

ewaluacji całego procesu. 

 

Ewaluacja Programu Rewitalizacji pozwala oszacować oddziaływanie samego Programu, jak i pomocy 

publicznej, w tym pomocy strukturalnej Unii Europejskiej w odniesieniu do założonych celów. Wyniki 

oceny powinny zostać wykorzystane w celu jak najlepszego dopasowania realizowanych przedsięwzięć 

do rzeczywistych potrzeb oraz najbardziej efektywnego wydatkowania środków. Ocena udziela 

odpowiedzi na pytanie o celowość, trafność i wartość dodaną interwencji planowanej, przeprowadzanej 

lub zakończonej. Warunkiem dobrej oceny jest dostępność danych i terminowość raportowania przez 

wszystkie podmioty zaangażowane w system wdrażania Programu. Ocena taka bada sam program i jego 

efekty długotrwałe, czyli oddziaływania. Wiąże się zatem z przedstawionym wyżej monitoringiem 

rzeczowym. Proponuje się, by system i rodzaje oceny Programu odpowiadały metodologii ogólnie 



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016-2022 

 

INTERcharrette Sp z o.o. Strona 106 
 

stosowanej metodologii oceny i systemu sprawozdawczości programów finansowanych ze środków UE. 

 

Ocena w trakcie realizacji Ocena w trakcie realizacji Programu, przeprowadzana nie później niż po 

upływie roku od wdrożenia programu, obejmuje analizę: 

- efektywności wykorzystania środków; 

- skuteczności w zakresie osiągania założonych celów; 

- oddziaływania na sytuację społeczno-gospodarczą, w tym na zatrudnienie; 

- funkcjonowania systemu realizacji. 

Ocena na zakończenie Programu. Celem oceny będzie określenie długotrwałych efektów wdrożenia 

Programu, w tym wielkości zaangażowanych środków, skuteczności i efektywności pomocy. Z ewaluacji 

końcowej wynikać powinny wskazania odnośnie dalszych kierunków polityki rozwoju gminy, szczególnie 

w zakresie zdefiniowania czynników, które przyczyniły się do sukcesu lub niepowodzenia wdrażania 

Programu. W procesie ewaluacji końcowej udział powinien mieć Komitet Rewitalizacji, Wójt Gminy oraz 

Rada Gminy, jako organ przyjmujący wyniki oceny. Ocenę przeprowadzić powinni niezależni 

ewaluatorzy. Raport z realizacji programu powinien zostać upubliczniony i opublikowany na stronie 

internetowej gminy (Biuletyn Informacji Publicznej). Niezależnie od prowadzenia wyżej wymienionych 

form ewaluacji, Rada Gminy, a także Wójt Gminy mogą inicjować bieżącą ocenę Programu Rewitalizacji, 

której przedmiotem jest efektywność stosowanych instrumentów i całego systemu wdrażania. 

Za główne kryteria oceny Programu Rewitalizacji, przyjąć należy ogólnie stosowane kryteria, do których 

należą: 

- trafność – kryterium pozwalające ocenić, w jakim stopniu cele Programu odpowiadają potrzebom i 

priorytetom na danym poziomie analizy, np. na poziomie Obszaru Rewitalizacji, miasta, regionu; 

- efektywność – kryterium pozwalające ocenić poziom „ekonomiczności” Programu, czyli stosunek 

poniesionych nakładów (zasobów finansowych, zasobów ludzkich i poświęconego czasu) do uzyskanych 

wyników i rezultatów; 

- skuteczność – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia cele przedsięwzięcia, zdefiniowane na 

etapie programowania, zostały osiągnięte; 

- użyteczność – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia oddziaływanie Programu odpowiada 

potrzebom grup docelowych; 

- trwałość – kryterium pozwalające ocenić, na ile można się spodziewać, że pozytywne zmiany wywołane 

oddziaływaniem Programu, będą trwać po jego zakończeniu. Ma zastosowanie przy ocenie wartości 

Programu w kategoriach jego użyteczności w dłuższej perspektywie czasowej. 
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