
ZARZĄDZENIE NR 70/2017
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 28 lipca 2017 r.

w sprawie konsultacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźno

Na podstawie § 3 ust. 1 sposobu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z póź. zm.) projektów aktów prawa miejscowego Gminy Miedźno 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przyjętego uchwałą Nr 348/L/2010 Rady 
Gminy Miedźno z dnia 29 października 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Ślą. Nr 250 poz. 3857)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie przyjęcia 
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźno, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.  Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 3 sierpnia 2017 r. do 13 sierpnia 2017 r. 

§ 3. Formą konsultacji jest opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno oraz na 
stronie internetowej Gminy Miedźno, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno treści projektu uchwały, 
o którym mowa w §1.

§ 4. 1. Konsultacje polegają na wniesieniu wniosków i uwag do treści projektu uchwały wymienionego w §1.

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z póź. 
zm.).

§ 5. 1. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Miedźno lub przekazać drogą 
elektroniczną na adres ug@miedzno.pl w terminie określonym w § 2 na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do 
zarządzenia.

2. Opinie i uwagi złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane w toku 
procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk
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Wójta Gminy Miedźno z 26.07.2017 r.  

 

 

UCHWAŁA NR ___/___/2017 

RADY GMINY MIEDŹNO 

z dnia .................... 2017 r. 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźno 

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

z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy Miedźno   

uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miedźno zgodnie z załącznikiem do 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 70/2017

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 28 lipca 2017 r.
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1. Wstęp 
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miedźno stanowi istotny instrument wspierający zarządzanie 

rozwojem gminy w zakresie wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez 

powiązane ze sobą działania społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i 

techniczne. Pozwala on na prowadzenie wieloletniego procesu rewitalizacji w sposób skoordynowany, 

zintegrowany, zgodny z potrzebami i oczekiwaniami interesariuszy.  

Program został opracowany zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Dokument 

uwzględnia zasadę partnerstwa i partycypacji na każdym etapie jego wdrażania oraz zapewnienia 

komplementarności pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami. Kompleksowość i spójność 

zaproponowanych kierunków działań koresponduje ze zdiagnozowanymi potrzebami 

rewitalizacyjnymi, umożliwiając optymalne wykorzystanie potencjału endogenicznego gminy na rzecz 

podniesienia jakości życia i aktywności społecznej mieszkańców, poprawę ładu przestrzennego 

przestrzeni publicznych i stanu środowiska naturalnego oraz poprawę dostępności komunikacyjnej i 

wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej. Programowanie działań rewitalizacyjnych uwzględniło również 

konieczność zapewnienia kompleksowości interwencji infrastrukturalnej (Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego) ze wsparciem realizowanym w ramach funduszy ukierunkowanych na rozwój kapitału 

społecznego (Europejski Fundusz Społeczny). 

1.1. Słownik pojęć 

Rewitalizacja – jest to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 

prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 

przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji 

na podstawie programu rewitalizacji. 

Interesariusze rewitalizacji – to w szczególności: 

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty 

zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, 

wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; 

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; 

3)podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; 

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym 

organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

6) organy władzy publicznej; 

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu 

Państwa. 
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Obszar zdegradowany – obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji 

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

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

publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na 

nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: 

1) gospodarczych - w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych 

przedsiębiorstw, lub 

2) środowiskowych - w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi, stanu środowiska, lub 

3) przestrzenno-funkcjonalnych - w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę 

techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich 

niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, 

niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub 

4) technicznych - w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o 

przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających 

efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i 

ochrony środowiska. 

Obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się 

szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. Obszar 

rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% 

liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary 

nieposiadające ze sobą wspólnych granic. 

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – analiza szczegółowych 

danych dotyczących sytuacji społecznej oraz w zależności od uwarunkowań lokalnych sytuacji 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej w podziale na jednostki 

analityczne, wyróżnienie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z przedstawieniem 

zastosowanej metody ich wyznaczenia.  

Program Rewitalizacji – podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji, zapewniające jej 

kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną (a także realizowanych 

przez nią samą). Jego podstawą powinno być wyznaczenie obszarów wymagających działań oraz 

przedstawienie całościowej strategii ich prowadzenia. 
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1.2. Podstawa opracowania 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji pod pojęciem rewitalizacji 

należy rozumieć: „proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 

prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 

przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji 

na podstawie gminnego programu rewitalizacji” (art. 2.1.). 

Definicja rewitalizacji podkreśla kilka istotnych zagadnień i wyzwań, które związane są z procesem 

wychodzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. 

 Po pierwsze proces rewitalizacji powinien być realizowany w sposób kompleksowy. Powinien 

nie tylko rozwiązywać lub eliminować wybrane zagrożenia i problemy, ale także 

wykorzystywać potencjał rozwoju obszaru rewitalizowanego, całej gminy jak i otoczenia 

zewnętrznego. Program rewitalizacji powinien również zapewnić komplementarność w pięciu 

aspektach: przestrzennym, problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym 

oraz źródeł finansowania. 

 Po drugie proces rewitalizacji powinien być prowadzony w sferze społecznej, przestrzennej 

oraz gospodarczej. Wybór kluczowych obszarów do rewitalizacji powinien być poprzedzony 

rzetelną diagnozą. Analiza zagadnień społecznych, gospodarczych, technicznych, 

przestrzenno-funkcjonalnych i środowiskowych pozwoli dokonać pełnej diagnozy problemów i 

zagrożeń oraz wskazać obszary o największej koncentracji zjawisk kryzysowych, a w 

konsekwencji wyznaczyć obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji. Ostateczny wybór 

obszarów do rewitalizacji powinien być wyborem najefektywniejszej ścieżki działań, w 

kontekście oczekiwanych rezultatów. 

 Po trzecie, istotną rolę w procesie tworzenia i realizacji programu rewitalizacji odgrywa 

partycypacja społeczna, która obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w 

sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy. Aktywność i udział mieszkańców oraz 

włączenie, organizacja i formowanie miejscowej sieci interesariuszy w danym obszarze są 

warunkami koniecznymi powodzenia długofalowego rozwoju obszarów kryzysowych oraz 

wyprowadzenia ich z tego stanu. 

Program został przygotowany i opracowany zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o 

rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.). Przy tworzeniu dokumentu opierano się również 

na Zasadach wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. Tym samym zarówno jego struktura, jak i zawartość merytoryczna 

koresponduje wprost z zaleceniami dla tego typu opracowań. 
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Program stanowi spójny dokument strategiczny mający na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego 

najbardziej zdegradowanych obszarów gminy poprzez przedsięwzięcia kompleksowe (uwzględniające 

aspekt społeczny, gospodarczy, techniczny, przestrzenno-funkcjonalny i środowiskowy), 

skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany. 
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2. Zastosowana metodyka 

Biorąc pod uwagę, że rewitalizacja ma w pierwszej kolejności służyć poprawie jakości życia 

mieszkańców uznano, że kwestie społeczne mają kluczowe i nadrzędne znaczenie dla wyznaczania 

obszarów zdegradowanych. W celu dokonania rzetelnej oraz miarodajnej oceny zjawisk społecznych 

na terenie gminy Miedźno zastosowano analizę porównawczą na zbiorze gmin powiatu kłobuckiego, a 

następnie z podziałem na wyznaczone jednostki bilansowe. Przyjęta metodyka pozwoliła na 

identyfikację zakresu zjawisk kryzysowych w sferze społecznej gminy Miedźno oraz wskazanie ich 

nasilenia w porównaniu do sytuacji lokalnej.  

 

 

 

 

 

 

  

 Obszar wykazujący kumulację negatywnych zjawisk społecznych (1) oraz pozostałych 

analizowanych zjawisk wskazujących nagromadzenie negatywnych cech przestrzenno-gospodarczo-

środowiskowych (2) 

 Obszar zurbanizowanych zidentyfikowanych obszarów problemowych  

Na bazie wcześniej obliczonych wskaźników sum standaryzowanych skonstruowano wskaźnik 

degradacji obszaru, wyliczony jako suma dwóch wcześniej uzyskanych wskaźników. 

 

 

 

 

 

Diagnoza sytuacji społecznej gminy 

 dobór grupy porównawczej 

 dobór wskaźników 

 analiza wskaźników* 

 identyfikacja obszarów problemowych 

Diagnoza sytuacji gospodarczo-

środowiskowo-przestrzennej gminy 1 2 

3 Identyfikacja obszaru zdegradowanego  

4 Wyznaczenie obszaru rewitalizacji  

NA TLE 

POWIATU 

UJĘCIE 

GMINNE 
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 Obszar wyznaczony po dokonanej syntezie wyników uzyskanych z przeprowadzonej analizy obecnej 

sytuacji w gminie, obszar cechujący się największą kumulacją negatywnych zjawisk i problemów, jak 

również znacznym potencjałem rozwojowym, obszar, na których ze względu istotnego znaczenia 

dla rozwoju gmina zamierza prowadzić rewitalizację. 

 

 

 

*Ocenę skali koncentracji problemów oparto na wskaźniku syntetycznym, odzwierciedlającym 

problemy: społeczne, gospodarcze, środowiskowe i techniczne gminy.  Wskaźnik syntetyczny stanowi 

sumę wskaźników cząstkowych, pogrupowanych w trzy podgrupy. 

W procesie delimitacji obszaru zdegradowanego wykorzystano różnorodne źródła informacji, dzięki 

czemu zastosowane podejście ma charakter holistyczny i łączy metody ilościowe z jakościowymi. Dla 

wydzielonych jednostek pomocniczych (sołectw) pozyskano materiał statystyczny dostępny w 

zasobach Urzędu Gminy oraz wygenerowany przez instytucje zewnętrzne, m.in. Powiatowy Urząd 

Pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Komendę Powiatową Policji. Opierano się także na 

ogólnodostępnych danych Banku Danych Lokalnych (GUS) oraz Państwowej Komisji Wyborczej. 

Część pozyskanych tą drogą danych została wykorzystana do opracowania wskaźników, a część 

posłużyła do dokonania waloryzacji istniejącego zagospodarowania. Dodatkowym narzędziem 

służącym pozyskaniu informacji na potrzeby diagnozy była ankieta, dzięki której zbadano opinie 

mieszkańców w zakresie występowania obszarów problemowych w gminie. 

Uzyskane dane posłużyły do budowy wskaźników odnoszących wielkość zjawiska do poszczególnych 

jednostek bilansowych. Proces ten był zdeterminowany dostępnością danych, różnym stopniem ich 

szczegółowości, a także sposobem gromadzenia informacji. 

Większość wskaźników ma charakter względny, pozostałe pokazują wielkość zjawiska w liczbach 

bezwzględnych. Wszystkie jednak spełniają wymóg poprawności metodologicznej – zostały 

skonstruowane zgodnie z zasadami matematycznymi i statystycznymi, opisują zjawisko w sposób 

czytelny, są łatwe w odbiorze, weryfikowalne i różnicują przestrzeń gminy. 

Wskaźniki cząstkowe powstały poprzez normalizację zmiennych dla stymulantów i destymulantów w 

celu sprowadzenia ich do porównywalnej skali. Zsumowane znormalizowane zmienne dają miarę 

syntetyczną dla danego obszaru – wskaźnik syntetyczny. 

W wyniku tak przeprowadzonej procedury zbudowano listę wskaźników, które posłużyły do 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

 

 

Obszar nie większy niż 20% powierzchni gminy 

Obszar zamieszkały przez nie więcej niż 30% 
mieszkańców 
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Tabela 1: Wskaźniki cząstkowe diagnozy obszarów problemowych – stan na rok 2015 (opracowanie własne) 

Grupa Rodzaj wskaźnika 

Sfera społeczna 

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 100 mieszkańców 

Liczba świadczeń pomocy społecznej ogółem na 100 mieszkańców 

Liczba przydzielonych świadczeń w zakresie niepełnosprawności na 100 mieszkańców 

Liczba przydzielonych świadczeń z powodu choroby na 100 mieszkańców 

Liczba wydanych niebieskich kart na 100 mieszkańców 

Liczba organizacji społecznych na 100 mieszkańców 

Sfera gospodarcza 
Liczba podmiotów gospodarczych wg adresu wykonywania działalności na 100 mieszkańców 

w wieku produkcyjnym 

Sfera techniczno-środowiskowa 
Masa wyrobów azbestowych na km

2
 

Ludność korzystająca z kanalizacji na 100 mieszkańców 

 

Diagnozy Gminy Miedźno dokonano na szczeblu powiatowym – zestawiono dane statystyczne 

odnoszące się do poszczególnych gmin powiatu kłobuckiego, celem zidentyfikowania skali problemów 

społecznych. Następnie zjawiska kryzysowe zostały przeanalizowane na poziomie sołectw. Niemniej ze 

względu na charakter przestrzenno-funkcjonalny Gminy Miedźno, który skupia sołectwa w trzy główne 

jednostki osadnicze (co jest wywołane podziałem na parafie oraz rejonizacją szkół), wyznaczanie 

obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji przeprowadzono dla tzw. jednostek bilansowych. 

Poniższa tabela przedstawia podział Gminy Miedźno na jednostki bilansowe.  

Tabela 2: Podział Gminy Miedźno na jednostki bilansowe (opracowanie własne na podstawie danych UG Miedźno) 

OBSZAR MIEJSCOWOŚCI 
LICZBA 

MIESZKAŃCÓW 
POWIERZCHNIA [km2] 

1 MOKRA 793 9,10 

2 
MIEDŹNO, KOŁACZKOWICE, IZBISKA, 

BOROWA, WŁADYSŁAWÓW, WAPIENNIK 
4756 85,07 

3 
OSTROWY NAD OKSZĄ, RYWACZKI, NOWY 

FOLWARK, MAZÓWKI 
2266 64,73 
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Rysunek 1: Podział gminy Miedźno na jednostki bilansowe (opracowanie własne) 

 

Pierwszym etapem budowy wskaźnika syntetycznego jest normalizacja zmiennych w celu 

sprowadzenia ich do porównywalnej skali, czyli skali niemianowanej, nie związanej z jednostką miary. 

Jest to zabieg konieczny z punktu widzenia poprawności obliczeń, dzięki niemu różne rozpiętości 

zmiennych nie nadają sztucznej wagi, czynnikom przyjmującym wartość z wyższych przedziałów. 

W trakcie normalizacji zmiennych przekształcono również destymulanty w stymulanty. Jako 

stymulanty, na potrzeby wskazania obszarów zdegradowanych, przyjęte zostały zmienne, których 

wyższa wartość wstępowała w obszarach kwalifikujących się jako obszary zdegradowane (np. liczba 

przydzielonych świadczeń pomocy społecznej na 100 mieszkańców). Destymulantami były natomiast 

zmienne, których niższa wartość oznaczała bardziej problemowy obszar (np. liczba organizacji 

społecznych przypadająca na 100 mieszkańców).  

Obliczeń dokonano wg następujących wzorów:          
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gdzie: Xij – to wartość i-tego obszaru (np. sołectwo) dla j-tej zmiennej,  

                        Zij – to zmienna po normalizacji.  

Wskaźnik syntetyczny, odzwierciedlający sytuację obszarów w poszczególnych zakresach (sfera 

społeczna oraz sfera gospodarczo-środowiskowo-techniczna), utworzono przy użyciu metody sum 

standaryzowanych. Metoda sum standaryzowanych należy do grupy metod bezwzorcowych 

porządkowania liniowego, zgodnego ze wzorem:     

       
     

gdzie:  i = 1,…,n 

Dla STYMULANT Dla DESTYMULANT 
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3. Charakterystyka obecnej sytuacji Gminy Miedźno 

3.1. Lokalizacja Gminy Miedźno 

Gmina Miedźno jest gminą wiejską, położoną w powiecie kłobuckim, w północnej części województwa 

śląskiego. Graniczy:  

 od wschodu z gminą Mykanów; granica przebiega pomiędzy kompleksem leśnym położonym 

w gminie Miedźno, a doliną rzeki Kocinki (dopływu rzeki Warty),  

 od północnego wschodu z gminą Brzeźnica Nowa: granica przebiega pomiędzy kompleksem 

leśnym położonym w gminie Miedźno, a doliną rzeki Kocinki,  

 od północy z gminą Popów: granica przebiega korytem rzeki Liswarty, wzdłuż linii kolejowej 

oraz dzieli tereny leśne położone na terenach obu gmin,  

 od zachodu z gminą Opatów: granica przebiega pomiędzy terenami leśnymi gminy Miedźno,  

 od południa z gminą Kłobuck: granica przebiega pomiędzy terenami leśnymi położonymi w 

obu gminach. W zachodniej części gminy położone jest miasto Kłobuck stanowiące siedzibę 

gminy miejsko-wiejskiej Kłobuck. Miasto Kłobuck jest także siedzibą powiatu. 

 

Rysunek 2: Położenie gminy Miedźno w układzie lokalnym (opracowanie własne) 
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Gmina Miedźno położona jest na Wyżynie Wieluńskiej, mezoregionie zlokalizowanym na południu 

Polski i stanowiącym północno-zachodnią część Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Gmina zajmuje 

powierzchnię 113,17 km2. Zamieszkuje ją około 7,5 tys. osób w jedenastu wsiach: Miedźno, 

Kołaczkowice, Mokra, Ostrowy nad Okszą, Mazówki, Rywaczki, Nowy Folwark, Izbiska, Borowa, 

Władysławów, Wapiennik. 

 

Rysunek 3: Podział gminy Miedźno na sołectwa (opracowanie własne) 

 

W Miedźnie - lokalnym ośrodku o funkcji mieszkaniowo - usługowej, koncentrują się obiekty związane 

z obsługą ludności, jak i swoją siedzibę mają tam władze gminy. 

Podstawową dziedziną gospodarki jest rolnictwo - głównie małoobszarowe gospodarstwa 

indywidualne, o produkcji roślinno-zwierzęcej. Tereny upraw znajdują się głównie w centralnej części 

gminy - użytki rolne stanowią 52% powierzchni gminy. Tereny leśne stanowią około 42% powierzchni 

gminy zajmując jej wschodnią, północno - wschodnią i zachodnią część. Na terenie gminy brak jest 

praktycznie ośrodków przemysłowych. Funkcją uzupełniającą w gminie jest rekreacja. 

Wzdłuż północnej granicy gminy biegnącej korytem rzeki Liswarty, w malowniczej dolinie rzeki 

otoczonej lasami sosnowymi powstały chaotyczne zespoły zabudowy rekreacyjnej. 
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Historia Gminy Miedźno 

Historia miejscowości wchodzących w skład Gminy Miedźno sięga średniowiecza, choć obszar ten był 

już zamieszkiwany w czasach rzymskich (osadnictwo z okresu kultury przeworskiej we wsi Mokra). 

Początkowo przynależały administracyjnie do kasztelanii krakowskiej, stanowiąc jej najdalej na północ 

wysunięty kraniec. W okresie rozbicia dzielnicowego ziemie te znajdowały się przejściowo w 

panowaniu książąt opolskich i mazowieckich. Ostatecznie od roku 1391, po zwycięskich wojnach 

Władysława Jagiełły z księciem Władysławem Opolczykiem, weszły w skład dóbr królewskich stając się 

częścią starostwa krzepickiego. Dynastia Jagiellonów wywarła silny wpływ na historię gminy. Jagiełło 

jest uważany za założyciela Miedźna, a także fundatora w 1425 roku parafii pod wezwaniem świętej 

Katarzyny Aleksandryjskiej w Miedźnie. 

Administracyjna przynależność do kasztelanii krzepickiej utrzymywała się do czasów „potopu 

szwedzkiego” w połowie XVII wieku. W roku 1658 Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej królewskie wsie 

Miedźno, Ostrowy, Łobodo, Kocin weszły do starostwa kłobuckiego. Nowe starostwo zostało 

przekazane we władanie klasztorowi jasnogórskiemu. Sama wieś Miedźno została oddana za zasługi w 

walce z najeźdźcą wojewodzie Miączyńskiemu. 

 

Po drugim rozbiorze (1793 r.) obszar obecnej Gminy Miedźno znalazł się we władaniu pruskim, 

wchodząc w skład tzw. Prus Południowych. Zaborca dokonał w 1797 roku kasacji dóbr klasztoru i 

włączył je do dóbr rządowych. W czasach Księstwa Warszawskiego weszły one do powiatu 

częstochowskiego w departamencie kaliskim. Po kongresie wiedeńskim ziemie utrzymały charakter 

ziem rządowych, pozostając w dotychczasowych strukturach administracyjnych. Teren gminy stał się 

uposażeniem carskim pod nazwą „Dobra Ostrowy”. W wyniku represji po powstaniu listopadowym 

zlikwidowano powiat częstochowski. Ziemie gminy weszły wtedy w skład powiatu wieluńskiego. 

 

W okresie powstania styczniowego na terenie gminy dochodziło kilku potyczek oddziałów polskich z 

armią carską. Największą z nich była bitwa pod Mazówkami w dniu 3 października 1863r. Na 

cmentarzu w Miedźnie znajduje się zbiorowa mogiła powstańców. 

 

W wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej przez Cara ukazem z dnia 31 grudnia 1866 r. 

przywrócono powiat częstochowski. W jego ramach utworzono Gminę Miedźno. Utrzymała ona ten 

charakter w niepodległej Polsce. Wchodziła wtedy w skład województwa kieleckiego. 

 

W okresie okupacji hitlerowskiej gminę w całości włączono do III Rzeszy. Po zakończeniu wojny, w 

1952 roku, władze komunistyczne zlikwidowały Gminę Miedźno. W jej miejsce powołano mniejsze, 

ograniczające się do poszczególnych wsi – gromady. 
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Gminę Miedźno przywrócono do życia w roku 1973. Nie objęła ona swym zasięgiem wszystkich 

historycznie przynależnych do niej miejscowości. Dotyczy to przede wszystkim wsi Łobodno, która 

znalazła się w Gminie Kłobuck. W latach 1975-1998 Gmina Miedźno wchodziła w skład województwa 

częstochowskiego. Od 1 Stycznia 1999 roku, w związku z kolejną reformą podziału administracyjnego 

kraju, Gmina Miedźno znalazła się w obrębie przywróconego powiatu kłobuckiego, stanowiąc wraz z 

nim północny kraniec województwa śląskiego. 

Ważnym wydarzeniem, które odcisnęło wyraźne piętno na historii gminy, są stoczone 1 września 1939 

roku przez Wołyńską Brygadę Kawalerii zwycięskie walki IV Dywizją pancerną. Kawalerzyści skutecznie 

opóźnili marsz dywizji na Warszawę. Miejsce bitwy upamiętnia wystawiony w 1975 r. przez 

społeczeństwo Powiatu Kłobuckiego pomnik we wsi Mokra. Corocznie w początkach września 

odbywają się pod nim uroczystości patriotyczne upamiętniające bohaterstwo żołnierzy września. 

Historia i tradycje Gminy Miedźno znalazły swoje odzwierciedlenie w herbie Gminy. Jego centralna 

postacią jest święta Katarzyna Aleksandryjska, patronka Miedźna. Królewski charakter miejscowości, a 

także związek z rodem Jagiellonów podkreśla krzyż dynastyczny. Herb został uchwalony przez Radę 

Gminy Miedźno na sesji w dniu 26 października 2006 roku. 

 

3.2. Sfera społeczna  

Zjawiska społeczne występujące na terenie danej jednostki administracyjnej w świetle ustawy 

o rewitalizacji, w kontekście opracowania lokalnego programu rewitalizacji stanowią najistotniejszy 

czynnik diagnozy prowadzącej do wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. 

Takie kwestie jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, czy słaby dostęp do edukacji, niski poziom 

kapitału społecznego lub uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym stanowią podstawę dla 

weryfikacji form kryzysu występujących w gminie w sferze społecznej. Niniejsze opracowanie do 

weryfikacji zjawisk społecznych, przypisuje także zagadnienia z zakresu demografii. Całość zjawisk 

zaprezentowano w porównaniu do miejscowości wchodzących w skład powiatu kłobuckiego. Celem 

doboru grupy gmin było dokonanie analizy porównawczej w skali lokalnej, pozwalającej rzetelnie oraz 

realnie ocenić stopień i zakres zjawisk problemowych w sferze społecznej w gminie Miedźno.  

 

Identyfikacji oraz oceny zjawisk społecznych w gminach powiatu kłobuckiego dokonano w oparciu 

o dane liczbowe dla demografii, stanu bezrobocia, wymiaru udzielanej pomocy społecznej oraz 

dostępu do edukacji.  Wskaźniki wyznaczono na podstawie najbardziej aktualnych danych 

publikowanych przez GUS, za rok 2015.  
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Wykorzystano następujące wskaźniki określające sytuację społeczną: 

 Gęstość zaludnienia (liczba mieszkańców na km2); 

 Liczba uczestników imprez kulturalnych przypadająca na 100 mieszkańców; 

 Powierzchnia mieszkań socjalnych przypadająca na 100 mieszkańców; 

 Liczba placówek oświatowych przypadająca na 100 mieszkańców; 

 Liczba przydzielonych świadczeń społecznych na 100 mieszkańców; 

 Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców; 

 Frekwencja wyborcza [%]; 

 Liczba organizacji pozarządowych przypadająca na 100 mieszkańców. 

 
Załączona tabela prezentuje zakres wskaźników ilustrujących sytuację gminy Miedźno w sferze 

społecznej.
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Tabela 3: Wartości wskaźników określających sytuację społeczną gminy Miedźno w roku 2015 na tle gmin powiatu kłobuckiego (opracowanie własne) 

Gmina 
Gęstość zaludnienia 

na 1 km
2
 

Uczestnicy imprez 
kulturalnych na 100 

mieszkańców 

Powierzchnia 
mieszkań socjalnych 

na 100 
mieszkańców 

Placówki oświatowe 
na 100 

mieszkańców 

Liczba 
przydzielonych 

świadczeń 
społecznych na 100 

mieszkańców 

Liczba 
bezrobotnych na 
100 mieszkańców 

Frekwencja 
wyborcza [%] 

Organizacje 
pozarządowe na 

100 mieszkańców 

Kłobuck 158,68 53,40 5,80 0,11 12,51 4,86 50,64 0,24 

Miedźno 66,70 20,30 0,00 0,08 8,64 5,07 47,46 0,17 

Opatów 94,14 0,00 0,00 0,10 7,23 3,68 43,46 0,06 

Popów 58,71 0,00 0,67 0,08 8,20 3,97 41,02 0,08 

Lipie 64,87 44,74 0,00 0,09 8,39 3,39 46,14 0,09 

Krzepice 116,42 85,79 1,54 0,11 5,87 3,56 46,47 0,16 

Panki 92,38 0,00 0,94 0,08 8,86 3,88 44,62 0,10 

Przystajń 66,71 68,32 0,00 0,05 7,48 3,84 40,68 0,07 

Wręczyca Wielka 118,44 75,50 0,00 0,06 7,26 5,13 44,70 0,07 

 

LEGENDA 
  bardzo dobra 
 dobra 
 umiarkowana 
 kryzysowa 
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Demografia 

Potencjał demograficzny oraz zmiany struktury demograficznej wywierają istotny wpływ na przebieg 

procesów społeczno-gospodarczych danej jednostki administracyjnej. Determinują między innymi 

rozmiary potrzeb w zakresie infrastruktury społecznej, stopień aktywności zawodowej, a także 

współdecydują o przebiegu przyszłego rozwoju. 

 

Rysunek 4: Sytuacja demograficzna gmin powiatu kłobuckiego (opracowanie własne) 

Wartość gęstości zaludnienia w poszczególnych gminach powiatu kłobuckiego wahała się od 58,7 do 

158,7 mieszkańców na kilometr kwadratowy. Znaczna rozpiętość tego wskaźnika wiąże się w głównej 

mierze z charakterem danej jednostki administracyjnej. Kłobuck, w którym odnotowuje się najwiekszą 

wartość tego wskaźnika jest miastem powiatowym. Gmina Miedźno na tle powiatu przyjmuje średnią 

(66,7 mieszkańców na kilometr kwadratowy), co pod względem gęstości zaludniennia plasuje ją na 

trzecim miejscu, zakładając, iż jako sytuacje optymalną przyjmuje się wyższe wartości tego wskaźnika. 
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50,9% mieszkańców gminy Miedźno stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba 

mieszkańców wzrosła o 1,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,3 lat i jest nieznacznie mniejszy od 

średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego. 

Tabela 4: Liczba mieszkańców Gminy Miedźno z podziałem na sołectwa w roku 2015 (źródło: UG Miedźno) 

Sołectwo 
Liczba mieszkańców z podziałem na grupy wiekowe Liczba mieszkańców 

w roku 2015 Płeć 0-18 lat 19-67 lat >68 lat 

Miedźno 
Kobiety 227 888 212 1327 

Mężczyźni 232 876 129 1237 

Kołaczkowice 
Kobiety 45 211 45 301 

Mężczyźni 44 216 27 287 

Mokra 
Kobiety 71 271 70 412 

Mężczyźni 78 259 44 381 

Ostrowy nad Okszą 
Kobiety 228 724 185 1137 

Mężczyźni 213 696 104 1013 

Izbiska 
Kobiety 57 208 43 308 

Mężczyźni 58 197 29 284 

Borowa 
Kobiety 42 151 46 239 

Mężczyźni 43 180 18 241 

Władysławów 
Kobiety 36 126 33 195 

Mężczyźni 43 115 17 175 

RAZEM 1417 5118 1002 7537 

 

Gmina Miedźno ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -21. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 

-2,8 na 1000 mieszkańców gminy Miedźno. W 2015 roku urodziło się 77 dzieci, w tym 46,8% 

dziewczynek i 53,2% chłopców. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń 

żywych do liczby zgonów wynosi 0,77 i jest mniejszy od średniej dla województwa. 

 

W 2015 roku zarejestrowano 57 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 51 wymeldowań, w wyniku 

czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Miedźno 6. W tym samym roku 0 osób 

zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji 

zagranicznych wynoszące 0. 

63,5% mieszkańców gminy Miedźno jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 

18,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym (GUS, 2015 r.). 
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Pomoc społeczna 

Suma przydzielonych świadczeń pomocy społecznej na terenie powiatu kłobuckiego w roku 2015 

wynosiła 7474. W samej gminie Miedźno było to 651 świadczeń co stanowiło 9% ogółu wydanych 

decyzji. W Miedźnie zasiłki rodzinne pobierało w 2015 roku 639 rodzin, zaś liczba przydzielonych 

dodatków mieszkaniowych wyniosła 12. Wartości poszczególnych danych dotyczących pomocy 

społecznej wpisujące się w zakres określający wielkość problemów społecznych w tej sferze w gminach 

powiatu kłobuckiego prezentuje zamieszczona poniżej tabela. 

Tabela 5: Zakres oraz wielkość pomocy społecznej udzielanej w gminach powiatu kłobuckiego w roku 2015 (źródło: GUS) 

 Liczba 
przydzielonych 

świadczeń 
rodzinnych 

Liczba 
przydzielonych 

dodatków 
mieszkaniowych 

Suma 
przydzielonych 

świadczeń 
socjalnych 

Świadczenia 
socjalne na 100 
mieszkańców 

Kłobuck 1202 1379 2581 12,51 

Miedźno 639 12 651 8,64 

Opatów 497 0 497 7,23 

Popów 479 12 491 8,20 

Lipie 539 0 539 8,39 

Krzepice 501 39 540 5,87 

Panki 329 121 450 8,86 

Przystajń 432 12 444 7,48 

Wręczyca Wielka 1177 104 1281 7,26 

 

Do głównych form wspierania rodzin w powiecie należy pomoc finansowa. Udzielana pomoc 

realizowana jest przede wszystkim poprzez wydawanie stałych zasiłków, zasiłków okresowych oraz 

zasiłków celowych w tym opłat za schronienie. 

 

Zaprezentowane mapy wskazują rozkład przestrzenny nasilenia powyższych zjawisk w gminie na tle 

powiatu. Szczególnej analizie poddano także aspekt udzielonej pomocy społecznej przez GOPS w 

rozbiciu na sołectwa gminy. Poniższe dane dotyczą świadczeń socjalnych przydzielanych z powodów 

takich jak: 

 bezdomność; 

 alkoholizm; 

 ubóstwo; 

 niepełnosprawność; 

 przemoc w rodzinie; 

 bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych; 

 długotrwała lub ciężka choroba; 

 potrzeba ochrony macierzyństwa; 

 zdarzenia losowe; 

 wielodzietność. 
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Rysunek 5: Przyznane świadczenia pomocy społecznej na terenie gminy Miedźno w rozbiciu na sołectwa w roku 2015 (źródło 
GOPS w Miedźnie) 

Znaczną część przyznanych świadczeń pomocy 

społecznej w powiecie kłobuckim zajmowały zasiłki 

rodzinne na dzieci, będące jednym z elementów 

wspierania rodzin będących w trudnej sytuacji 

materialnej. Zasiłek służy częściowemu pokryciu 

wydatków na utrzymanie i wychowanie dziecka. 

Zgodnie z danymi GUS, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Miedźnie w 2015 roku udzielił 639 tego 

typu zasiłków. Pod względem wskaźnika liczby 

przydzielonych świadczeń rodzinnych na 100 

mieszkańców, o sytuacji najbardziej problemowej w 

powiecie kłobuckim była w 2015 roku gmina Kłobuck, 

gdzie wartość tego wskaźnika wynosiła 12,51 zasiłków 

na 100 mieszkańców. Gmina Miedźno pod względem 

tego wskaźnika znajdowała się na trzecim miejscu, co 

identyfikuje ją również jako obszar szczególnie 

problemowy (8,64). Dla porównania jednostką 

powiatu kłobuckiego, której sytuacja w tym 

zestawieniu była najkorzystniejsza to gmina Krzepice 

(5,87). 
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W przypadku gminy Miedźno znaczną część przyczyn przyznawania pomocy społecznej było 

pozostawanie mieszkańców w stanie chorobowym lub dotknięcie niepełnosprawnością. Taki stan 

rzeczy związany jest między innymi ze zwiększającym się udziałem osób powyżej 67 roku życia w ogóle 

społeczeństwa, zaś następstwem staje się realny problem wykluczenia społecznego, którego objawami 

są pełne odcięcie lub niski poziom uczestnictwa w życiu zbiorowym. Ponadto długotrwała i ciężka 

choroba członka gospodarstwa domowego dezorganizuje życie rodziny. Niejednokrotnie w związku 

z podjęciem opieki nad taką osobą, członek rodziny zmuszony jest częściowo lub w całości 

zrezygnować z pracy zarobkowej.  

Rysunek 7: Powody przyznawania świadczeń społecznych na terenie gminy Miedźno 2015 r.  (źródło: GOPS w Miedźnie) 

System pomocy społecznej jako jeden z elementów zabezpieczenia społecznego polityki społecznej 

państwa, ma za zadanie wspieranie osób i rodzin, które z przyczyn obiektywnych nie są w stanie 

zaspokoić swoich elementarnych potrzeb życiowych. Za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 

na terenie gminy Miedźno odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Do jego 

obowiązków należy: 

 prowadzenie diagnostyki jednostkowej i środowiskowej; 

 bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń (w tym organizowanie opieki i usług 

domowych); 

 współpraca z organizacjami i instytucjami, a zwłaszcza z samorządem lokalnym; 

 aktywizowanie środowiska lokalnego. 
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Istotnym elementem udzielanej pomocy przez jednostki 

samorządu terytorialnego są przyznawane mieszkańcom 

znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub 

losowej lokale socjalne zasobu mieszkaniowego gminy.  

Przyjętym na potrzeby niniejszej analizy wskaźnikiem 

opisującym możliwości jednostek administracyjnych 

w tym zakresie jest liczba mieszkań socjalnych na 100 

mieszkańców w poszczególnych gminach powiatu 

kłobuckiego. Im większa jest liczba posiadanego zasobu 

mieszkaniowego w zakresie lokali socjalnych tym dana 

gmina jest w stanie zapewnić lepsze warunki życia 

najuboższym mieszkańcom i tym samym przeciwdziałać 

wykluczeniu społecznemu oraz nierówności bytowej 

i materialnej mieszkańców. W gminie Miedźno wskaźnik 

przyjmuje wartość 0 mieszkań na 100 mieszkańców, co 

stanowi najniższą wartość w powiecie i tym samym 

klasyfikuje obszar gminy pod tym względem jako 

kryzysowy. 

 

Bezrobocie 

Trwały brak pracy jest czynnikiem, który ma decydujący wpływ na zaspokajanie ważnych potrzeb 

społecznych w różnych sferach życia. Bezpośrednią konsekwencją bezrobocia jest narastająca 

patologia społeczna, pogłębianie się niepewności społecznej i wzrost poczucia zagrożenia 

bezpieczeństwa socjalnego. Długotrwały brak pracy powoduje szybka degradację ekonomiczną 

jednostki i rodziny, potęguje biedę i rozszerza sferę ubóstwa. Sytuacja materialna długotrwałych 

bezrobotnych zależy  

w dużym stopniu od ich standardu życia w czasie zatrudnienia, a zwłaszcza od posiadanych dóbr 

trwałego użytku, oszczędności oraz długów. Istotne znaczenie ma bowiem poziom, od którego zaczyna 

się proces degradacji ekonomicznej i społecznej. Najbardziej trudną sytuację materialną mają rodziny 

długotrwale pozostające bez stałego zatrudnienia. 

 0                        1 - 5 

 0,1 – 0,9      powyżej 5           
powyżej 0,03     powyżej 0,1 

 

MIESZKANIA 
SOCJALNE 

Rysunek 8: Mieszkań socjalnych na 1 000 
mieszkańców w roku 2015 (źródło: GUS) 
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Według stanu na 31 grudnia 2015 r. w powiecie 

kłobuckim zarejestrowane były 4130 osoby 

bezrobotne, z czego 46,7% stanowiły kobiety. 

Biorąc pod uwagę przedział wiekowy osób 

bezrobotnych, w analizowanym czasookresie 

największą grupę stanowią osoby młode do 34 

roku życia. W końcu 2015 r. grupa ta stanowiła 

47,9% wszystkich osób zarejestrowanych. 

Najmniej liczną grupę z kolei stanowiły osoby 

bezrobotne w przedziale wiekowym od 55 lat, 

tj. 15,3% z ogółu zarejestrowanych. 

W celu zdiagnozowania stopnia bezrobocia  

w gminach powiatu kłobuckiego zastosowano 

wskaźnik obejmujący liczbę bezrobotnych w 

gminie przypadającą na 100 mieszkańców. 

Najwyższym wskaźnikiem bezrobocia 

charakteryzowała się gmina Wręczyca Wielka 

(5,13). Najlepszą sytuację odnotowano 

natomiast w gminie Lipie (3,39). 

Poniższy rysunek przedstawia liczbę osób bezrobotnych na terenie gminy Miedźno z uwzględnieniem 

czasu pozostawania bez pracy.  

 
Rysunek 10: Liczba osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez zatrudnienia w 2015 r. (źródło: PUP Kłobuck) 
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Rysunek 9: Liczba bezrobotnych przypadająca na 
100 mieszkańców w gminach powiatu kłobuckiego 

w roku 2015 (źródło: GUS) 
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W gminie Miedźno 51,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. 

Bezrobocie rejestrowane w gminie Miedźno wynosiło w 2015 roku 13,0% (13,3% wśród kobiet i 12,8% 

wśród mężczyzn) (GUS). 

Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Miedźno 996 osób wyjeżdża do pracy do innych 

gmin, a 57 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do 

pracy wynosi -939. 

41,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Miedźno pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, 

leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,2% w przemyśle i budownictwie, a 9,1% w sektorze usługowym 

(handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 

9,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku 

nieruchomości). 

 

Aktywność społeczna mieszkańców 

Aktywność społeczności lokalnej może mieć istotny wpływ na zmiany jakie zachodzą w ich otoczeniu. 

Jednym z przejawów takiej aktywności jest liczba organizacji pozarządowych działających na terenie 

gminy, na potrzeby niniejszego opracowania reprezentowana przez wskaźnik liczby organizacji 

społecznych przypadających na 100 mieszkańców. Wskaźnik ten można interpretować jako 

współczynnik aktywności społeczeństwa obywatelskiego, zatem im większa jest liczba jednostek tego 

rodzaju tym bardziej aktywna jest lokalna społeczność.  

Poniższy rysunek przedstawia szczegółowe dane ilościowe dla powiatu kłobuckiego dotyczące ilości 

organizacji społecznych w każdej z poszczególnych gmin. 

 

Rysunek 11: Liczba organizacji społecznych na terenie gmin powiatu kłobuckiego (źródło: GUS, 2016) 
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Wartość wskaźnika liczby organizacji społecznych na 100 mieszkańców wahała się na terenie całego 

powiatu od 0,06 do 0,24. Ze względu na cel przeprowadzanej analizy (wytypowanie obszarów 

problemowych w tej kategorii) istotne jest wskazanie obszarów o najniższych wartościach 

omawianego wskaźnika.  

Na terenie powiatu kłobuckiego działa łącznie 105 

organizacji pozarządowych, takich jak stowarzyszenia 

sportowe, czy stowarzyszenia kulturalno-edukacyjne. 

Porównując zastosowany wskaźnik dla określenia 

poziomu aktywności społecznej wykazać można, że gmina 

Miedźno charakteryzuje się średnią wartością tego 

wskaźnika w układzie lokalnym – 0,17 organizacje 

społeczne przypadające na 100 mieszkańców gminy.  

Na terenie gminy Miedźno funkcjonują takie organizacje 

jak: 

 KS "GROM" Miedźno 

 LKS "Naprzód" Ostrowy 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Miedźnie 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowach nad Okszą 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrej 

 Ochotnicza Straż Pożarna W Kołaczkowicach 

 Ochotnicza Straż Pożarna we Władysławowie 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Borowej 

 Stowarzyszenie "Razem na wyżyny" 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrej 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Miedźnie 

 Regionalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 

w Miedźnie 

 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Miejscowości 

Władysławów 

 Fundacja Pokoloruj Marzenia 

 UKS Tytan. 

 0,06 – 0,08     0,15 - 0,23 

 0,09-0,14                  powyżej 0,23   
 powyżej 0,1 

 

ORGNIZACJE 
POZARZĄDOWE 

Rysunek 12: Organizacje pozarządowe na 100 
mieszkańców w roku 2015 (źródło: GUS) 
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Jedną z podstawowych form uczestnictwa obywateli 

w życiu publicznym jest głosowanie w wyborach 

(dostępne dla każdego uprawnionego). Analiza 

rozkładu przestrzennego frekwencji w wyborach 

parlamentarnych, które miały miejsce w Polsce, 

w październiku 2015 roku pozwoliła wskazać gminy 

w powiecie z najmniejszą aktywnością mieszkańców 

w tym zakresie. Analizy dokonano w oparciu o dane 

Państwowej Komisji Wyborczej. Najniższy poziom 

aktywności społecznej w wyborach parlamentarnych 

w 2015 roku identyfikuje się w gminie Przystajń. 

Najwyższą frekwencję wyborczą odnotowano w 

gminie Kłobuck. Gmina Miedźno zajmowała 2 

miejsce w tym zestawieniu. 

 

 

 

 

Analiza rozkładu przestrzennego frekwencji w wyborach parlamentarnych, które miały miejsce w 

Polsce, w październiku 2015 roku pozwoliła wskazać okręgi wyborcze w gminie Miedźno z najmniejszą 

aktywnością mieszkańców w tym zakresie. Analizy dokonano w oparciu o dane Państwowej Komisji 

Wyborczej. Na terenie Gminy Miedźno w 10 OKW uprawnionych do głosowania było 6218 osób, a 

frekwencja wyborcza wyniosła 47,46% i jest niższa niż frekwencja dla województwa śląskiego. 

 

Tabela 6: Uczestnictwo mieszkańców w wyborach parlamentarnych w 2015 r. (źródło: PKW) 

Nr obwodu 
wyborczego 

Miejscowość 
Liczba osób 

uprawnionych do 
głosowania 

Liczba wydanych 
kart  

Frekwencja [%] 

1 Miedźno 458 226 49% 

2 Miedźno 801 396 49% 

3 Miedźno 843 418 50% 

4 Izbiska, Wapiennik 494 203 41% 

5 
Ostrowy, Mazówki, 

Nowy Folwark 
838 449 54% 

 poniżej 41,0         44,1-48,0 

 41,0-44,0         powyżej 48,0   

 powyżej 0,1 

 

WYBORY 

Rysunek 13: Frekwencja wyborcza [%] w gminach 
powiatu kłobuckiego w roku 2015 (źródło: PKW) 
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6 Ostrowy, Rywaczki 964 500 52% 

7 Kołaczkowice 495 237 48% 

8 Mokra 637 247 39% 

9 Borowa 397 165 42% 

10 Władysławów 291 110 38% 

 

Dostęp do kultury i edukacji 

Wysoki poziom dostępności kultury oraz edukacji jest jednym z podstawowych wyznaczników rozwoju 

jednostek samorządu terytorialnego, skierowanego na obywateli.  Na terenie powiatu corocznie 

organizowanych jest wiele wydarzeń kulturalnych, ale także i sportowych czy promocyjno-społeczno-

gospodarczych. W ciągu roku 2015 zorganizowano w powiecie kłobuckim łącznie 235 imprez (dane 

GUS) przez takie jednostki jak centra, domy i ośrodki kultury oraz kluby i świetlice działające w obrębie 

poszczególnych gmin. Wśród nich znalazły się imprezy cykliczne oraz takie, które zorganizowane 

zostały po raz pierwszy. Analizując stan dostępności do kultury oraz edukacji w powiecie kłobuckim 

wykorzystano następujące wskaźniki: 

 Dostępność placówek oświatowych, mierzona ilością takich placówek na 100 mieszkańców 

danej gminy; 

 Liczba uczestników imprez organizowanych przez placówki kulturalne na terenie gminy  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 
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Jedną z form diagnozy stanu sfery społecznej jednostek 

samorządu terytorialnego w zakresie działalności 

kulturalnej jest liczba uczestników imprez 

organizowanych przez gminne placówki kulturalne. 

Zaproponowany dla niniejszego opracowania wskaźnik 

charakteryzuje gminy powiatu kłobuckiego przez liczbę 

uczestników imprez organizowanych przez domy i 

ośrodki kultury, świetlice i kluby w przeliczeniu na 100 

mieszkańców.  

Zgodnie z danymi GUS za rok 2015 najbardziej 

niekorzystnie sytuacja wygląda w gminie Opatów, Popów 

oraz Panki. Natomiast najwięcej uczestników imprez 

kulturalnych przypadających na 100 mieszkańców 

odnotowano w gminie Krzepice. W gminie Miedźno 

sytuacja w tym obszarze jest umiarkowana (20,3 

uczestników imprez na 100 mieszkańców).Na terenie 

gminy Miedźno działa Gminny Ośrodek Kultury 

przygotowujący ofertę spędzania wolnego czasu przez 

mieszkańców gminy i gości w ciągu całego roku.  Realizuje 

on zadania własne gminy z zakresu upowszechniania 

kultury, poprzez, m.in. organizację świetlic, zespołów oraz 

innych form działalności kulturalnej 

Przy GOK-u funkcjonują stałe formy zajęć skierowane do młodzieży m.in. studio piosenki, warsztaty 

teatralne, warsztaty plastyczne. Ich uczestnicy prezentują swoje umiejętności w trakcie festynów  

i uroczystości gminnych. Z opieki i wsparcia GOK-u korzystają także: Zespół Śpiewaczy Łęgowianki oraz 

Strażackie Orkiestry z Miedźna i Ostrowa nad Okszą. W skład GOK-u wchodzi także Biblioteka, która 

stale rozwija posiadany księgozbiór. Uzupełnieniem oferty ośrodka są: Klub Młodzieżowy w Ostrowach 

nad Okszą (posiadający kawiarenkę internetową) oraz świetlice wiejskie w: Władysławowie, Izbiskach, 

Borowej, Kołaczkowicach i Mokrej (prowadzona wspólnie z parafią).W gminie działają dwa kluby 

sportowe: LKS „Naprzód Ostrowy” i KS „Grom” Miedźno. Dysponują boiskami sportowymi wraz z 

zapleczem. W skład zaplecza LKS „Naprzód Ostrowy” wchodzą: boiska do piłki nożnej, kort tenisowy, 

boisko do siatkówki plażowej oraz boisko do Streetball'u. W Ostrowach nad Okszą funkcjonuje także 

Uczniowski Klub Sportowy Tytan. 

UCZESTNICY 
IMPREZ 

KULTURALNYCH 
 

Rysunek 14: Liczba uczestników imprez 
kulturalnych organizowanych przez jednostki 

gminne na terenie gmin powiatu kłobuckiego w 
2015 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

(źródło: GUS) 
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Szczególnymi placówkami spełniającymi zadania nie tylko 

oświatowe, lecz także kulturalne i obywatelskie są szkoły. 

Dostępność szkół i przedszkoli w danej gminie jest zatem 

wyznacznikiem określającym zarówno sytuację 

edukacyjną, jak również potencjał infrastrukturalny dla 

prowadzenia działań skupiających społeczność lokalną 

wokół kultury, edukacji, czy chociażby sportu. W powiecie 

kłobuckim znajdują się łącznie 73 placówki oświatowe, 

z czego 6 placówek znajduje się w gminie Miedźno, są to: 

 Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą, 

 Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej, 

 Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady 

Kawalerii w Miedźnie, 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej, 

 Gminne Przedszkole w Ostrowach nad Okszą, 

 Gminne Przedszkole w Miedźnie. 

 
 
Pod względem zaprezentowanego wskaźnika liczby placówek oświatowych na 100 mieszkańców 

w roku 2015 Miedźno uplasowało się na miejscu trzecim od końca pod względem ich dostępności 

(0,08 placówki na 100 mieszkańców).  Najlepsza sytuację w powiecie kłobuckim w tym zakresie 

identyfikuje się dla gminy Krzepice (0,11). 

W przypadku placówek oświatowych istotnym elementem jest forma i stan wyposażenia tych 

placówek, między innymi w infrastrukturę informatyczną.  

<0,05                           0,08-0,10 

0,06-0,07        >0, 10 

 

PLACÓWKI 
OŚWIATOWE 

 

Rysunek 15: Placówki oświatowe na 100 
mieszkańców w gminach powiatu kłobuckiego w 

roku 2015 (źródło: GUS) 
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Tabela 7: Stan wyposażenia placówek oświatowych w gminie Miedźno w 2015 r. (opracowanie własne na podstawie 

otrzymanych ankiet z placówek oświatowych) 

Nazwa placówki 
oświatowej 
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Zespół Szkół w 
Ostrowach nad Okszą 

254 13 19 23 19 9 

Gimnazjum im. Świętej 
Jadwigi Królowej 

144 6 24 22 16 2 

Szkoła Podstawowa im. 
Wołyńskiej Brygady 

Kawalerii w Miedźnie 
296 14 21 23 6 7 

Zespół Szkolno- 
Przedszkolny w Mokrej 

44 6 7 10 2 2 

Gminne Przedszkole w 
Ostrowach nad Okszą, 

75 3 25 1 0 0 

Gminne Przedszkole w 
Miedźnie 

123 5 25 2 1 0 

 
1 823 mieszkańców gminy Miedźno jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 899 kobiet oraz 

924 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,3% ludności posiada 

wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 8,1% średnie ogólnokształcące, a 19,3% średnie 

zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,9% mieszkańców gminy 

Miedźno, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 20,8% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców 

zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej. 

W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy gminy Miedźno mają niższy poziom 

wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Miedźno największy odsetek ma wykształcenie 

podstawowe ukończone (24,0%) oraz zasadnicze zawodowe (20,9%). Mężczyźni najczęściej mają 

wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,3%) oraz średnie zawodowe (19,8%). 

Stan dziedzictwa kulturowego i turystyka 

Gmina  Miedźno posiada bogate środowisko kulturowe, do którego zaliczyć należy: miejsca pamięci 

historycznej, zachowane układy, elementy struktury przestrzennej, jak również pojedyncze obiekty lub 

ich zespoły, o wyjątkowych walorach zabytkowych oraz tradycje. O atrakcyjności turystycznej i 

badawczej gminy świadczą m. in. stanowiska archeologiczne z różnych okresów: kultury przeworskiej 

czy rzymskiej. Znaczącą rolę na terenie gminy Miedźno zajmują także zabytki budownictwa świeckiego, 

jak i sakralnego. 
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Sprzyjającym dla rozwoju turystyki jest fakt, że obszar gminy jest czysty ekologicznie, co związane jest z 

brakiem szczególnie uciążliwego przemysłu, a okolice, pomimo małego zróżnicowania krajobrazowego 

są bardzo atrakcyjne. Przyjazna atmosfera panująca wśród mieszkańców dodatkowo podnosi 

satysfakcje z wypoczynku. Podstawą promocji mogą być przede wszystkim różnego rodzaju imprezy o 

charakterze regionalnym, podczas których prezentowane są walory gminy Miedźno oraz wydarzenia 

kulturalne związane z rocznicą powstania styczniowego czy Bitwy pod Mokrą. Istnieją również 

sprzyjające warunki do rozwoju agroturystyki, która obecnie cieszy się szczególnym zainteresowaniem 

wśród turystów. 

Turystyczną atrakcją Gminy Miedźno jest zalew na rzece Okszy w Ostrowach. Jest to akwen 

retencyjno-rekreacyjny o powierzchni 39 hektara. Lustro wody ma szerokość od 200 do 250 metrów. 

Corocznie w czerwcu organizowane są na nim regaty o „Puchar Wójta Gminy Miedźno”. Teren wokół 

zbiornika jest w dalszym ciągu zagospodarowywany. 

Na terenie Gminy wytyczona została ścieżka edukacyjna historyczno-przyrodnicza. W jej ramach 

powstało kilka tras rowerowych, które prezentują dziedzictwo historyczne, kulturowe i przyrodnicze 

Gminy. Głównym motywem ścieżki jest upamiętnienie walk Wołyńskiej Brygady Kawalerii. W 2010 

roku, w Mokrej, powstało Muzeum Kultury Przeworskiej i Izba Pamięci Bitwy pod Mokrą. W muzeum 

zgromadzone zostały eksponaty z walk wrześniowych oraz znaleziska z wykopalisk archeologiczno-

cmentarnych ciałopalnych z okresu wpływów rzymskich, które znajdowały się wcześniej w Izbie 

Pamięci Szkoły Podstawowej w Mokrej. 

Wśród zabytków gminy warto wyróżnić m.in.: 

 kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej, z oryginalną pochodzącą z 

końca XIX wieku polichromią; 

 kaplicę cmentarną zbudowaną ok. 1840 roku przez Miączyńskich, w podziemiach której 

pochowany jest wojewoda Miączyński i jego rodzina; 

 grób powstańców styczniowych z 1863 roku oraz zbiorową mogiłę żołnierzy Wołyńskiej 

Brygady Kawalerii na cmentarzu w Miedźnie; 

 drewniany kościół w Mokrej z 1708 roku; 

 cmentarzyk choleryczny z 1867 r. przy drodze Miedźno – Ostrowy; 

 kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Ostrowy; 

 stanowisko archeologiczne – cmentarzysko ciałopalne z okresu wpływów rzymskich w Mokrej. 
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3.3. Sfera gospodarcza 

Na terenie powiatu kłobuckiego w roku 2015 funkcjonowało 7158 przedsiębiorstw, z czego 701 

zostało zarejestrowane w 2015 roku. Największym wskaźnikiem przedsiębiorstw przypadających na 

100 mieszkańców charakteryzowała się gmina Kłobuck. Najmniejszy natomiast wskaźnik odnotowano  

w gminie Przystajń i Opatów. 

PODMIOTY GOSPODARCZE 

 

 

LEGENDA  Stan kryzysowy  Stan dobry 

 Sytuacja przeciętny  Stan bardzo 

dobry 

Rysunek 16: Liczba podmiotów gospodarczych na terenie powiatu kłobuckiego oraz na terenie gminy Miedźno w 2015 roku 
(źródło: GUS oraz UG Miedźno) 

Gmina Miedźno jako obszar o charakterze typowo rolniczym, cechuje się niskim poziomem 

przedsiębiorczości. Na terenie gminy w roku 2015 funkcjonowało 547 podmiotów gospodarczych, z 

czego 32 należą do sektora rolnictwa.  

Tabela 8: Liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy Miedźno z podziałem na sołectwa w 2015 r. (źródło: GUS) 

Sołectwo Liczba podmiotów gospodarczych 
Liczba podmiotów gospodarczych 
przypadająca na 100 mieszkańców 

Miedźno 199 7,76 

Kołaczkowice 57 9,52 

Mokra 74 9,33 

Ostrowy 128 5,95 

Izbiska, Wapiennik 40 6,76 

Borowa 22 4,58 

Władysławów 27 7,30 
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Główne zakłady przemysłowe i przedsiębiorstwa działające na terenie gminy: 

 MADERPOL Cichoń M. Mokra 372, 42-120 Miedźno – kasacja, złomowanie pojazdów, skup 

metalu, skup złomu, skup surowców wtórnych; 

 ZDAMPOL Sp. z o.o. - hurtownia olejów, smarów, Mokra 344, 42-120 Miedźno Dębiniec; 

 PPHU ORION - rozlewnia syropów glukozowych Mokra; 

 WOLMAR PPUH Mokra 74, 42-120 Miedźno - balustrady i poręcze ze stali nierdzewnej; 

 PPHU Ecochem Ranko Saczek Kołaczkowice 116, 42-120 Miedźno - chemia gospodarcza i 

środki czystości; 

 Betoniarstwo Ryszard Dądela ul. Turystyczna 61 Władysławów, 42- 120 Miedźno; 

 Pamar ul. Turystyczna 159 Władysławów, 42-120 Miedźno; 

 Drew-mik P. Mikołowski ul. Turystyczna 140 Władysławów, 42- 120 Miedźno; 

 GS „Samopomoc chłopska” Piekarnia ul. Leśna 11, 42-120 Miedźno; 

 STOLJAN Zakład produkcyjno-usługowy ul. Leśna 3, 42-120 Miedźno; 

 GS „Samopomoc chłopska” ul. Częstochowska 30, 42-120 Miedźno;  

 Stacja paliw A.D Chajdas ul. Częstochowska 15, 42-120 Miedźno; 

 Centrum ogrodnicze PPHU ZDZISŁAW Zdzisław Freus ul. Częstochowska 13, 42-120 Miedźno; 

 Brukarstwo Adam Sieja ul. Wyzwolenia 88, 42-120 Miedźno; 

 Tartak Edward Szymocha ul. Wyzwolenia 104, 42-120 Miedźno; 

 GRAND PRIX Przemysław Puchała F-P- M Import-Export ul. Częstochowska 16 42- 120 

Miedźno Sklep ogólnospożywczy, skład opału, usługi; 

 AGROS Skład materiałów budowlanych ul. Ogrodowa 4, 42-122 Ostrowy nad Okszą; 

 FHU BŁACH POL ul. Brzozowa 6 ,42-122 Ostrowy nad Okszą. Wytwarzanie produktów 

przemiału zbóż; 

 Składy drzewne Eksport-Import ul. Zakładowa 10 b, 42-122 Ostrowy nad Okszą; 

 Skład Opału Lasota Stanisław ul. Sportowa 40, 42-122 Ostrowy nad Okszą;  

 Gospodarstwo Agroturystyczne POD ŻAGLAMI, 42-122 Ostrowy nad Okszą; 

 PRYBUD s.c. ul. Władysława Jagiełły, 42-120 Miedźno; 

 F.M. „FLORPOL” Łukasz Konieczny ul. Władysława Jagiełły 23 a, 42- 120 Miedźno. 

 
Ośrodki przemysłowe i zabudowa usługowa występują przede wszystkim w Miedźnie, a na terenach 

wiejskich reprezentowana jest głównie przez niewielkie obiekty handlowe. Zabudowa produkcyjna 

również dominuje na terenie siedziby gminy. Znaczną część podmiotów stanowią usługi.  
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W przeważającej części są to małe, kilkuosobowe firmy. Rynek pracy tworzy kilkanaście małych  

i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego, zakłady produkcyjne, jednostki handlowe  

i usługowe oraz jednostki administracyjne samorządu terytorialnego. 

 

W strukturze branżowej zarejestrowanych w gminie firm, blisko 46% wszystkich podmiotów 

gospodarczych stanowią łącznie podmioty z sekcji F i G. 

Tabela 9: Podmioty gospodarcze wg sekcji PKD w 2015 r. w gminie Miedźno (źródło: GUS) 

Sekcja PKD 
Liczba podmiotów 

gospodarczych 

A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 32 

B – Górnictwo i wydobywanie 0 

C – Przetwórstwo przemysłowe 76 

D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

0 

E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

3 

F – Budownictwo 98 

G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 154 

H – Transport i gospodarka magazynowa 62 

I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 13 

J – Informacja i komunikacja 3 

K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 13 

L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 1 

M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 18 

N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 11 

O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 

8 

P – Edukacja 12 

Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 11 

R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 5 

S – Pozostała działalność usługowa i T – Gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi 

na własne potrzeby 
27 

U – Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 
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Powierzchnia użytków rolnych w gminie Miedźno wynosi 5313 ha. Na tym areale funkcjonuje 1273 

indywidualnych gospodarstw rolnych z czego jedynie 310 zajmuje się wyłącznie prowadzeniem 

produkcji towarowej na rynek. Pozostałe gospodarstwa prowadzą produkcje rolniczą głównie na 

własne potrzeby. Tylko na 65 gospodarstw rolnictwo jest jedynym źródłem utrzymania. Wysokość 

wskaźnika osób pracujących w rolnictwie na 100 ha jest bardzo niekorzystna i wynosi 40 osób/100 ha. 

Prawie 40% gospodarstw prowadzi produkcje roślinną i tyle samo zwierzęcą. Gospodarstwa o 

wielkości powyżej  

5 ha są dobrze wyposażone w maszyny i urządzenia rolnicze. 

Położenie gminy sprzyja produkcji roślinnej. Najlepsze warunki agroklimatyczne znajduje tu żyto; 

natomiast dla pszenicy, jęczmienia jarego i owsa są na poziomie średniej wojewódzkiej. Podobnie jest  

z warunkami uprawy kukurydzy, ziemniaków, buraków cukrowych. Średnia długość okresu 

wegetacyjnego roślin wynosi 212 dni. 

Tabela 10: Powierzchnia gruntów rolnych [km
2
] w gminie Miedźno z podziałem na sołectwa (źródło: Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedźno – 2014 r.) 

Sołectwo Powierzchnia gruntów rolnych [km
2
] 

Miedźno 15,58 

Kołaczkowice 3,88 

Mokra 7,28 

Ostrowy 14,46 

Izbiska, Wapiennik 5,57 

Borowa 4,56 

Władysławów 4,48 

RAZEM 55,81 

 

 

3.4. Sfera środowiskowa  

Stan powietrza 

Obszar gminy Miedźno znajduje się w strefie śląskiej, dla której został utworzony Program Ochrony 

Powietrza. W tejże strefie znajdują się 3 punkty pomiarowe: w Lublińcu przy ul. Piaskowej, w 

Myszkowie przy ul. Miedzianej oraz w Złotym Potoku na Kamiennej Górze. Najbliżej zlokalizowanym 

punktem pomiarowym jest punkt w Złotym Potoku (50 km) i Lublińcu (51 km). W strefie 

częstochowsko-lublinieckiej zanotowano przekroczenia standardów jakości powietrza w zakresie pyłu 

zawieszonego  

PM 10 na stacjach monitoringu powietrza w Lublińcu i w Myszkowie. 
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Rysunek 17: Lokalizacja gminy Miedźno na tle strefy śląskiej (zgodnie z Programem ochrony środowiska dla województwa 
śląskiego) 

MIEDŹNO 

 

 

Id: C53D7A12-C081-47F9-9536-52F40E0772A8. Podpisany Strona 41



 
 

 

Stan gleb i wód 

Gleby, które wykształciły się na terenie Gminy Miedźno, są w większości glebami piaszczystymi, 

okresowo lub stale suchymi, o niskim (rzadziej średnim) stopniu kultury. Tym samym, gleby te są 

ubogie w próchnicę i składniki pokarmowe i nie są odpowiednie pod produkcję rolną. Grunty klas 

bonitacyjnych I, II i IIIa w ogóle nie występują na terenie gminy, grunty klasy IIIb występują tylko we 

wsi Mokra, klasy IVa i IVb stanowią razem niecałe 25% ogólnej powierzchni gruntów rolnych, klasy V i 

VI kolejno 50,3 i 24,7 %. Tym samym, na terenie Gminy Miedźno przeważają grunty słabej jakości 

(klasy V-VIz), które wraz z odpowiednimi klasami użytków zielonych, stanowią 72,9% ogólnej 

powierzchni użytków rolnych. Grunty średniej jakości (klasy IVa-IVb) stanowią 26,2%, a dobrej jakości 

(klasy I- IIIB) tylko około 0,8%. 

Omawiany obszar leży w zlewni rzeki Liswarty, będącej lewobrzeżnym dopływem Warty. Wody 

powierzchniowe, system rowów otwartych są odprowadzane do Białej Okszy, Liswarty i Dziuni (dopływ 

Opatówki). Na rzece Białej Okszy w Ostrowach jest zrealizowany zalew. Jest to akwen retencyjno-

rekreacyjny o powierzchni 39 hektara. Lustro wody ma szerokość od 200 do 250 m i długości ok. 1700 

m, mający znaczenie rekreacyjne i dodatkowo łagodzący wezbrania powodziowe. 

Rzeki i cieki wodne przepływające przez teren gminy charakteryzują się silnym zanieczyszczeniem 

bakteriologicznym. Zagrożeniem dla jakości wód powierzchniowych na terenie gminy są głównie ścieki 

bytowe oraz nawozy i środki ochrony roślin stosowane w rolnictwie. Zagrożenie jest relatywnie 

większe w zachodniej części gminy ze względu na lepiej rozwiniętą sieć hydrograficzną, przez co 

zanieczyszczenia wymywane z pól szybciej przedostają się do wód powierzchniowych, szczególnie 

jeżeli pola orne sąsiadują bezpośrednio z ciekami i rowami melioracyjnymi. Zagrożenie jest mniejsze, 

gdy wzdłuż cieków dobrze jest rozwinięta obudowa biologiczna (pasy łąk, zakrzaczeń i zadrzewień). 

Na terenie gminy znajdują się wody podziemne w utworach jury górnej, które razem tworzą 

szczelinowo- krasowy zbiornik wody podziemnej GZWP nr 326 o nazwie Częstochowa E. Zbiornik jest 

ważnym elementem zaopatrzenia w wodę Miasta Częstochowy, wielu miast i gmin położonych na 

terenie 4 powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i zawierciańskiego. Większość 

wód środowiska naturalnego gminy jest dobrej jakości i stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia w 

wodę pitną. 

Formy ochrony przyrody i zasoby leśne 

W granicach gminy występują obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r. poz.267, z późn. zm.): 
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a) pomniki przyrody: 

 dwa dęby szypułkowe - Ostrowy, ul Kasztanowa, 

 lipa drobnolistna – Mokra III przy kościele drewnianym; 

b) korytarze ekologiczne:  

 międzynarodowy korytarz spójności obszarów chronionych „Liswarta”,  

 regionalny korytarz migracji ptaków: „Dolina górnej Warty – Lasy Lublinieckie”,  

 korytarz migracji ssaków kopytnych „K/LGL-N”, 

 „Lasy Nadwarciańskie” oraz Korytarz migracji ssaków drapieżnych: D/LGL-N”. 

Gmina Miedźno w niemal 43% pokryta jest lasami. Przeważają bory – świeży, mieszany świeży i 

mieszany wilgotny. Najczęściej występującymi rodzimymi gatunkami drzew są sosna zwyczajna, 

modrzew, świerk pospolity, jodła, buk, klon, lipa drobnolistna, olcha szara i czarna oraz wierzba. Żaden 

kompleks leśny nie jest objęty ochroną w postaci rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego, nie 

znajduje się również w obrębie sieci obszarów Natura 2000. 

Lasy stanowiące własność skarbu Państwa są zarządzane przez Lasy Państwowe - Nadleśnictwo 

Kłobuck. Powierzchnia lasów państwowych w granicach administracyjnych gminy wynosi 3 892,5 ha. 

Gospodarka w lasach prowadzona jest zgodnie z planem urządzenia lasu posiadanym przez 

Nadleśnictwo. 

Gospodarka odpadami 

Powołując się na dokument „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy 

Miedźno za rok 2015”, w gminie w omawianym roku zostało wytworzone 852,7 Mg zmieszanych 

odpadów komunalnych poddanych składowaniu, w tym poziom: 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania wyniósł 3% przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 50 %, 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 

odpadów komunalnych takich jak: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła został osiągnięty 

i wyniósł 19,39%, 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych został osiągnięty i wyniósł 100%. 

Z analizy deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika, że 98% 

mieszkańców gminy segregowało odpady. 
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3.5. Sfera funkcjonalno-przestrzenna 

Czynniki przestrzenno-funkcjonalne charakteryzowane są m.in. poprzez wyposażenie w infrastrukturę 

techniczną oraz stan tej infrastruktury na danym obszarze, a także niską jakość terenów publicznych.  

W dalszej analizie wykorzystano następujące wskaźniki z tego zakresu:   

 liczbę wszczętych postępowań policji przypadającą na 1000 mieszkańców; 

 liczbę postępowań narkotykowych na 1000 mieszkańców; 

 liczbę kolizji drogowych na 1000 mieszkańców; 

 liczba nietrzeźwych kierowców na 1000 mieszkańców. 

Zgodnie z danym uzyskanymi z Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku w 2015 roku zostało 

wszczętych ogółem 1124 postępowań przygotowawczych w sprawach o popełnienie przestępstw tj. o 

59 postępowań mniej niż w 2014 roku (1183). Najwięcej postępowań wszczęto w gminie Kłobuck, 

najmniej natomiast w gminie Lipie.  

LICZBA WSZCZĘTYCH 
POSTĘPOWAŃ OGÓŁEM 

LICZBA WSZCZĘTYCH 
POSTĘPOWAŃ 

NARKOTYKOWYCH 

 
 

LEGENDA  Stan kryzysowy  Stan dobry 

 Sytuacja przeciętny  Stan bardzo dobry 

 

W 2015 roku na terenie powiatu kłobuckiego wszczęto 23 postępowania (w 2014 roku również 23 

postępowania) zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, w których stwierdzono 33 czyny (rok 

ubiegły 44). Ujawniono 22 podejrzanych oraz 1 nieletniego sprawcę czynu karalnego. 
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Największą skalę tego zjawiska obserwuje się na terenie gminy Kłobuck (7 wszczętych postępowań 

przygotowawczych). Natomiast w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, najbardziej niekorzystną sytuację 

odnotowuje się na terenie Gminy Miedźno (4 postępowania narkotykowe, co w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców daje wskaźnik 0,53). Ilość postępowań w całym powiecie świadczy, iż problem 

posiadania i handlu narkotykami nie jest obcy i utrzymuje się na podobnym poziomie. 

Tabela 11: Liczba postępowań narkotykowych wszczętych w 2015 roku (źródło: Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku) 

Gmina 
Postępowania 
narkotykowe 

Postępowania 
narkotykowe na 1000 

mieszkańców 

Kłobuck 7 0,34 

Miedźno 4 0,53 

Opatów 2 0,29 

Popów 2 0,33 

Lipie 1 0,16 

Krzepice 2 0,22 

Panki 2 0,39 

Przystajń 1 0,17 

Wręczyca Wielka 5 0,28 

 

LICZBA KOLIZJI 
DROGOWYCH 

LICZBA ZATRZYMANYCH 
NIETRZEŹWYCH KIEROWCÓW 

  

LEGENDA  Stan kryzysowy  Stan dobry 

 Sytuacja przeciętny  Stan bardzo dobry 
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W okresie 2015 roku na drogach powiatu kłobuckiego zaistniało 50 wypadków drogowych, w których 

śmierć poniosło 7 osób, odnotowano 549 kolizji drogowych oraz 65 osób zostało rannych w 

wypadkach drogowych. 

W porównaniu do 2014 roku nastąpił wzrost liczby wypadków drogowych o 5, spadek liczby kolizji 

drogowych o 54, wzrost w ogólnej liczbie osób rannych o 19. Spadek nastąpił natomiast w ogólnej 

liczbie ofiar śmiertelnych o 5. 

Najczęściej do wypadków i kolizji dochodzi z winy kierującego głównie na skutek brawury, braku 

wyobraźni i umiejętności przewidywania sytuacji na drodze oraz lekceważenie podstawowych zasad 

bezpieczeństwa, jak choćby przekraczania dozwolonej prędkości. 

Na stałym, lecz nadal wysokim poziomie, utrzymuje się zagrożenie ze strony nietrzeźwych kierowców.  

W 2015r nietrzeźwi sprawcy spowodowali 2 wypadki drogowe, w wyniku których 3 osoby zostały 

ranne, a 1 osoba poniosła śmierć oraz 24 kolizje drogowe. 

W 2015r. zatrzymano na gorącym uczynku 241 nietrzeźwych kierujących pojazdem mechanicznym 

oraz 78 kierujących pojazdem mechanicznym znajdujących się po użyciu alkoholu. Nadal na wysokim 

poziomie utrzymuje się liczba kierujących będących pod działaniem alkoholu prowadzących inny niż 

pojazd mechaniczny.  W 2015 r. ujawniono 273 rowerzystów kierujących w stanie nietrzeźwości oraz 

32 prowadzących inny niż pojazd mechaniczny 

znajdujących się po użyciu alkoholu. 

Za bezpieczeństwo w powiecie kłobuckim odpowiada także 

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Kłobucku. Poniższa 

tabela przedstawia liczbę interwencji jednostek Straży 

Pożarnej należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego z podziałem na gminy powiatu kłobuckiego. 

 

 
 

 

 

Rysunek 18:Rozmieszczenie jednostek ochrony przeciwpożarowej 
w KSRG (źródło: Informacja Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku o stanie bezpieczeństwa 
powiatu wg stanu na dzień 31.12.2015) 
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Tabela 12: Liczba interwencji Straży Pożarnej w roku 2015 na terenie gmin powiatu kłobuckiego (źródło: Informacja 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku o stanie bezpieczeństwa powiatu wg stanu na dzień 
31.12.2015) 

Gmina 
Liczba pożarów Liczba miejscowych 

zagrożeń 
Fałszywe alarmy 

Kłobuck 111 172 12 

Miedźno 130 50 3 

Opatów 29 59 1 

Popów 72 43 2 

Lipie 27 42 4 

Krzepice 79 86 6 

Panki 21 28 0 

Przystajń 15 38 2 

Wręczyca Wielka 139 127 5 

 

W gminie Miedźno działają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w następujących miejscowościach:  

 Miedźno,  

 Mokra,  

 Ostrowy nad Okszą, 

 Kołaczkowice, 

 Borowa, 

 Władysławów. 

Zgodnie z danymi publikowanymi przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Kłobucku w 2015 roku na terenie gminy Miedźno odnotowano 219 interwencji jednostek Straży 

Pożarnej będące w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Zdarzenia te przedstawiono w 

poniższej tabeli.  

Tabela 13: Liczba interwencji Straży Pożarnej na terenie gminy Miedźno (źródło: Informacja Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku o stanie bezpieczeństwa powiatu wg stanu na dzień 31.12.2015) 

Miejscowość Pożary 
Miejscowe 
zagrożenia 

Fałszywe alarmy 
Łączna liczba 
interwencji 

Miedźno 69 26 1 96 

Mokra 23 4 0 27 

Ostrowy 83 12 1 96 

RAZEM 175 42 2 219 

 

Jednym z czynników funkcjonalno-przestrzennych może być także infrastruktura transportowa.  Na 

terenie gminy Miedźno podstawowe połączenia o znaczeniu regionalnym stanowią drogi wojewódzkie. 

Droga wojewódzka nr 491 (DW491) – droga wojewódzka łącząca drogę krajową 42 w Raciszynie pod 

Działoszynem z drogami krajowymi 43 i 46 w Częstochowie. Przebiega przez województwo łódzkie  

i województwo śląskie. Wraz z drogą wojewódzką 486 jest częścią alternatywnej dla DK43 trasy  

jednostki wchodzące w skład KSRG 
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o zbliżonej długości. Droga wojewódzka nr 492 (DW492) – droga wojewódzka w południowej części 

województwa łódzkiego i północnej części województwa śląskiego, łącząca drogę wojewódzką 483  

w Ważnych Młynach z drogą krajową 46 w Blachowni. W ciągu drogi, pomiędzy wsiami Ostrowy nad 

Okszą i Łobodno znajduje się drogowy odcinek lotniskowy Ostrowy. Odcinek ma długość 2200 m  

i szerokość 10 m. 

Lokalne połączenia są zapewnione przez dobrze rozbudowaną sieć dróg powiatowych i gminnych. Stan 

techniczny dróg należy ocenić jako niezadowalający, na który należy planować wykonanie zabiegów 

mających na celu poprawę istniejącego stanu oraz stan zły - wymagający interwencji. 

Zgodnie z danymi dotyczącymi dróg na odcinkach przebiegających przez teren gminy największe 

natężenie ruchu występuje na odcinku drogi 491 w kierunku Działoszyna, na odcinku drogi nr 492 z 

Łobodna do Ostrów jest znacznie mniejszy i ulega zmniejszeniu w kierunku Brzeźnicy. 

Tabela 14: Długość dróg [km] na terenie Gminy Miedźno z podziałem na sołectwa (źródło: UG Miedźno) 

Sołectwo drogi gminne drogi powiatowe drogi bez kategorii drogi wojewódzkie SUMA 

Miedźno 19,61 8,43 3,65 6,56 38,26 

Kołaczkowice 7,29 0,00 0,00 0,00 7,29 

Mokra 6,97 8,23 2,61 0,00 17,82 

Ostrowy nad Okszą 21,30 4,76 7,85 10,25 44,15 

Izbiska, Wapiennik 13,66 2,88 0,00 0,00 16,54 

Borowa 13,27 2,83 2,43 0,00 18,53 

Władysławów 4,10 3,82 1,06 0,00 8,98 

SUMA 86,21 30,95 17,60 16,81 151,57 

 

3.6. Sfera techniczna 

Wśród grupy zjawisk negatywnych wyodrębniono także sferę techniczną rozumianą przede wszystkim 

jako degradację stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkalnym, oraz 

brak funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów 

budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.  

W związku z powyższym przeanalizowano istniejące zasoby budownictwa jednorodzinnego pod 

względem ich potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko.  

Stopień degradacji budynków mieszkalnych analizowano za pomocą liczby budynków, które zawierają 

wyroby azbestowe. Dane do analizy uzyskano z obowiązujących Programów usuwania wyrobów 

zawierających azbest w gminach powiatu kłobuckiego.  

Masę wyrobów azbestowych w poszczególnych gminach przeliczono na 1 km2 powierzchni. Otrzymane 

wartości pozwoliły wskazać obszary o największej masie wyrobów azbestowych na 1 km2. 

 

Id: C53D7A12-C081-47F9-9536-52F40E0772A8. Podpisany Strona 48



 
 

AZBEST 

 

 

LEGENDA  Stan kryzysowy  Stan dobry 

 Sytuacja przeciętny  Stan bardzo dobry 

Rysunek 19: Masa wyrobów azbestowych przypadająca na 1 km
2
 powierzchni gmin powiatu kłobuckiego oraz sołectw gminy 

Miedźno w 2015 r. (źródło: GUS, UG Miedźno) 

 
Tabela 15: Liczba obiektów zawierających wyroby azbestowe na terenie gminy Miedźno wraz z ich masą (źródło: UG Miedźno) 

 Sołectwo 
Liczba budynków zawierających 

wyroby azbestowe [szt.] 
Masa wyrobów azbestowych [Mg] 

Miedźno 180 487,779 

Kołaczkowice 53 168,204 

Mokra 205 620,638 

Ostrowy 161 310,350 

Izbiska, Wapiennik 45 115,170 

Borowa 43 93,653 

Władysławów 44 105,000 

 

Innym analizowanym wskaźnikiem jest liczba zabytków na 1 km2. Zgodnie z danymi publikowanymi 

przez Śląskiego Konserwatora Zabytków w Katowicach najwięcej zabytków przypadających na 1 km2 

powierzchni odnotowano w gminie Opatów. Najmniej natomiast w gminie Panki.  
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ZABYTKI 

 

 

LEGENDA  Stan kryzysowy  Stan dobry 

 Sytuacja przeciętny  Stan bardzo dobry 

Rysunek 20: Liczba zabytków przypadająca na 1 km
2
 powierzchni (opracowanie własne na podstawie danych publikowanych 

przez Śląskiego Konserwatora Zabytków w Katowicach) 

 

Na terenie Gminy Miedźno do najważniejszych zabytków należy zaliczyć Kościół parafialny pod 

wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej, który zbudowano w latach 1872 - 1877 w miejscu 

spalonego kościoła drewnianego.  

Bezcenne są również: monstrancja z 1620 r., dzwon z 1597 r. przekazany do kościoła w Borowej, 

piękne lichtarze oraz zegar na wieży. Zabytkiem klasy "0" jest kaplica cmentarna zbudowana ok. 1840 

roku przez Miączyńskich, w podziemiach której pochowany jest wojewoda Miączyński i jego rodzina.  

Ważnym zabytkiem jest również kościół w Mokrej, który w 1708 roku zbudowali zakonnicy. Przy 

drodze Miedźno - Ostrowy znajduje się cmentarzyk choleryczny z 1867 r., a w centrum wsi Ostrowy 

kapliczka  

z 1850 r. i dawny lazaret prowadzony przez siostry zakonne. W 1994 roku do rejestru zabytków woj. 

częstochowskiego wpisano stanowisko archeologiczne - cmentarzysko ciałopalne z okresu wpływów 

rzymskich w miejscowości Mokra, zlokalizowane w lesie. Cmentarzysko to stanowi cenny zabytek 

pradziejowego osadnictwa o dużej wartości naukowej i walorach poznawczych. Charakteryzuje się 

wyjątkowo bogatym wyposażeniem grobowym - narzędzia, broń żelazna, zapinki z brązu. 
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Infrastruktura techniczna 

Parametry infrastruktury technicznej na terenie gminy Miedźno przedstawione zostały poniżej w tabeli 

zbiorczej. 

Tabela 16: Charakterystyka infrastruktury technicznej na terenie gminy – stan na 2015 r. (źródło: GUS) 

Rodzaj sieci Ilość 

Sieć wodociągowa 
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej (osób) 7195 

Długość czynnej sieci wodociągowej (km) 89,8 
Stopień zwodociągowania (%) 94,6 

Sieć kanalizacyjna 
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej (osób) 3727 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej (km) 39,5 
Stopień skanalizowania (%) 49,0 

Sieć gazowa 
Ludność korzystająca z sieci gazowej (osób) 0 

Długość czynnej sieci gazowej (km) 0 
Stopień zgazyfikowania (%) 0 

 

Z danych wynika, że większość gminy jest zwodociągowana, natomiast na jej terenie nie występuję sieć 

gazowa. Z sieci kanalizacyjnej aktualnie korzysta tylko połowa mieszkańców. 

Prowadzone są prace nad odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków sanitarnych w celu poprawy 

sytuacji ekologicznej gminy. W 2001 roku wybudowana została Oczyszczalnia ścieków w Ostrowach 

nad Okszą wraz z sukcesywną budową sieci kanalizacji sanitarnej. Obecnie trwają prace nad budową 

kanalizacji sanitarnej. Gmina Miedźno przystąpiła także do aktualizacji projektu technicznego budowy 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą. 
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4. Diagnoza zjawisk społecznych 

Diagnoza zjawisk społecznych jest pierwszym etapem prowadzącym do wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego na terenie gminy Miedźno. Poprzedzająca ją analiza zjawisk społecznych w gminach 

powiatu kłobuckiego pozwoliła na dokonanie oceny kondycji sfery społecznej gminy w układzie 

lokalnym.  

Ocenę skali koncentracji problemów społecznych oparto na wskaźniku syntetycznym. Wskaźnik 

syntetyczny stanowi sumę wskaźników cząstkowych, których budowa została wskazana w podrozdziale 

opisującym metodologię. W celu wyznaczenia obszarów zdegradowanych pod względem społecznym 

wytypowano 6 wskaźników, które poddano analizie w wymiarze terytorialnym (gmina – podział na 

jednostki bilansowe) w oparciu o dane ilościowe aktualne na rok 2015. Poniżej zaprezentowana tabela 

wskazuje zakres wartości wskaźników cząstkowych dla poszczególnych wartości opisujących sytuację 

społeczną (normalizacja zmiennych w celu sprowadzenia ich do porównywalnej skali) oraz 

wygenerowany na ich podstawie wskaźnik syntetyczny dla każdej jednostki bilansowej.   

Tabela 17: Czynniki społeczne brane pod uwagę w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego w poszczególnych jednostkach 
bilansowych (opracowanie własne) 
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1 14,38 2,52 0,50 1,13 0,25 0,13 

2 13,04 2,39 0,52 0,89 0,28 0,60 

3 13,44 2,47 0,42 0,93 0,09 0,09 

 
Tabela 18: Wskaźnik syntetyczny problemów społecznych w analizowanych jednostkach bilansowych (opracowanie własne) 
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1 1,00 1,00 0,83 1,00 0,84 0,93 5,60 

2 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 2,00 

3 0,30 0,55 0,00 0,16 0,00 1,00 2,01 
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5. Diagnoza zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzennych i technicznych 
Poprzedzająca ją analiza zjawisk gospodarczo-środowiskowo-przestrzenno-technicznych w gminach 

powiatu kłobuckiego pozwoliła na dokonanie oceny kondycji sfery społecznej gminy w układzie 

lokalnym. Spośród poszczególnych obszarów największej degradacji podlegają gminy Opatów, Popów, 

Panki, Miedźno i Kłobuck (wartość wskaźnika syntetycznego przekraczała medianę). 

Identyfikacja problemów gospodarczo-środowiskowo-przestrzenno-technicznych gminy Miedźno 

pozwoliła na skonstruowanie 6 wskaźników, które poddano analizie w wymiarze gminnym w oparciu o 

dane ilościowe aktualne na rok 2015. Poniżej zaprezentowana tabela wskazuje zakres wartości 

wskaźników cząstkowych dla poszczególnych wskaźników cząstkowych (normalizacja zmiennych w 

celu sprowadzenia ich do porównywalnej skali) oraz wygenerowany na ich podstawie wskaźnik 

syntetyczny dla każdej jednostki bilansowej gminy Miedźno. 

Tabela 19: Czynniki gospodarczo-środowiskowo-przestrzenno-techniczne brane pod uwagę w celu wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego w poszczególnych jednostkach bilansowych (opracowanie własne) 

Jednostka bilansowa 

Liczba podmiotów 
gospodarczych wg adresu 

wykonywania na 100 
mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 

Masa wyrobów 
azbestowych na 1 km

2
 

Ludność korzystająca z 
kanalizacji na 100 

mieszkańców 

1 14,38 68,17 0,00 

2 13,04 11,40 61,17 

3 13,44 9,59 52,56 

 

Tabela 20: Wskaźnik syntetyczny problemów gospodarczo-środowiskowo-przestrzenno-technicznych w analizowanych 
jednostkach bilansowych (opracowanie własne) 

Jednostka bilansowa 

Liczba podmiotów 
gospodarczych wg 

adresu 
wykonywania na 

100 mieszkańców w 
wieku produkcyjnym 

Masa wyrobów 
azbestowych na 1 

km
2
 

Ludność 
korzystająca z 

kanalizacji na 100 
mieszkańców 

Wskaźnik 
syntetyczny 

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

2 1,00 0,97 0,00 1,97 

3 0,70 1,00 0,14 1,84 
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6. Identyfikacja obszarów zdegradowanych wraz z uzasadnieniem 

Ostatnim etapem przeprowadzonej diagnozy było wskazanie obszarów zdegradowanych, które po 

pierwsze wykazują kumulację negatywnych zjawisk społeczny oraz dodatkowo w pozostałych 

analizowanych zjawiskach wykazują także nagromadzenie negatywnych cech (zjawiska gospodarczo-

środowiskowo-przestrzenno-techniczne).  

Tabela 21: Suma uzyskanych wskaźników syntetycznych w sferze społecznej oraz gospodarczo-środowiskowo-przestrzenno-
technicznej (opracowanie własne) 

Jednostka bilansowa Sfera społeczna 
Sfera gospodarczo-

środowiskowo-
przestrzenno-techniczna 

Obszar zdegradowany 

1 5,60 1,00 6,60 

2 2,00 1,97 3,97 

3 2,01 1,84 3,85 

 

Analizując otrzymane wyniki w sferze społecznej, obszarem, który charakteryzuje się kumulacją 

niekorzystnych zjawisk społecznych, jest jednostka bilansowa nr 1, obejmująca sołectwo Mokra. 

Zjawiska kryzysowe w sferze gospodarczo-środowiskowo-przestrzenno-technicznej odnotowano w 

jednostkach bilansowych 2 i 3.  

Ze względu na układ przestrzenny Gminy Miedźno, który obejmuje trzy niezależne jednostki osadnicze, 

na terenie każdej analizowanej jednostki bilansowej wskazano obszary o skumulowanych negatywnych 

czynnikach społecznych, technicznych, gospodarczych oraz funkcjonalno-przestrzennych. Na terenie 

każdej jednostki bilansowej wyznaczono podobszary zdegradowane. Poniższa mapa przedstawia 

obszar zdegradowany Gminy Miedźno z podziałem na podobszary. 

Id: C53D7A12-C081-47F9-9536-52F40E0772A8. Podpisany Strona 54



 
 

 
Rysunek 21: Obszar zdegradowany Gminy Miedźno (opracowanie własne) 
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7. Analiza SWOT 
Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na 

cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych): 

 STRENGTHS (mocne strony gminy, które należycie wykorzystane będą sprzyjać jego rozwojowi, 

a w chwili obecnej pozytywnie wyróżniające gminę w otoczeniu); 

 WEAKNESSES (słabe strony gminy, których niewyeliminowanie bądź niezniwelowanie siły ich 

oddziaływania będzie hamować rozwój gminy); 

 OPPORTUNITIES (szanse – uwarunkowania, które przy umiejętnym wykorzystaniu mogą 

wpływać pozytywnie na rozwój gminy); 

 THREATS (zagrożenia – czynniki obecnie nie paraliżujące funkcjonowania gminy, ale mogące 

być zagrożeniem w przyszłości dla sprawności gminy). 

Tabela 22: Analiza SWOT (źródło: opracowanie własne) 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Znaczna liczba nieruchomości objętych 

selektywną zbiórką odpadów, 

 Prawie pełne zwodociągowanie, 

 Duża dostępność placówek 

oświatowych, 

 Prężnie działające kluby sportowe, 

 Diagnozowanie w gminie problemów 

społecznych (alkoholizm, narkomania), 

 Wykształcone i gotowe do aktywności 

młode pokolenie, 

 Dobrze rozwinięta działalność rolnicza, 

 Dobry stan ekologiczny gminy, 

 Wysokie walory krajobrazowe i 

turystyczne oraz kulturowe – bogata 

historia. 

 Stosunkowo duża część mieszkańców 
korzystająca z pomocy społecznej, 

 Zależność NGO od środków publicznych, 

 Niepełne skanalizowanie, 

 Niski poziom wykształcenia osób 
bezrobotnych i wysokie bezrobocie wśród 
absolwentów, 

 Mała mobilność zawodowa i przestrzenna 
społeczności lokalnej, 

 Brak spójnej strategii kultury i turystyki oraz 
odpowiedniej infrastruktury turystycznej, 

 Niewystarczająca promocja walorów gminy 
oraz niezagospodarowane tereny rekreacyjne 
(zbiornik wodny), 

 Zły stan techniczny dróg, 

 Stosunkowo duża liczba wyrobów 
azbestowych, 

 Pogarszający się stan techniczny budynków 

pełniących ważne funkcje społeczne. 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Dostępność funduszy zewnętrznych na 

działania rewitalizacyjne w sferze 

przestrzennej, społecznej i gospodarczej 

w ramach perspektywy finansowej UE 

na lata 2014-2020, 

 Emigracja zarobkowa młodych i 

wykształconych mieszkańców gminy, 

 Wysoka konkurencyjność pobliskich 

aglomeracji w zakresie ofert pracy i 

zamieszkania ludzi młodych, 
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 Możliwość pozyskania inwestorów, 

 Wzrost zaangażowania mieszkańców w 

rozwój lokalny, 

 Wzrost partycypacji szerokiego grona 

interesariuszy i współpraca między nimi 

na rzecz rozwoju gminy, 

 Modernizacja istniejącej infrastruktury 

(unowocześnianie) oraz realizacja 

nowych przedsięwzięć, 

 Wzrost zainteresowania mieszkańców 

aktywnym spędzaniem wolnego czasu, 

 Turystyka ukierunkowana na bogatą 

historię gminy (istniejące obiekty i 

atrakcje turystyczne). 

 Trudne warunki dla rozwoju małej i 

średniej przedsiębiorczości w kraju – 

niekorzystna polityka podatkowa państwa i 

duże obciążenia dla podmiotów 

gospodarczych, 

 Wzrost zamożności części społeczeństwa – 

pojawiające się rozwarstwienie społeczne, 

 Starzenie się społeczeństwa,  

 Rosnące koszty inwestycji w zakresie 

infrastruktury technicznej, 

 Niewystarczające fundusze na dalszy 

rozwój infrastruktury, 

 Niewłaściwe zagospodarowanie terenów 

ważnych dla funkcjonowania społeczności 

lokalnej. 

 

 

Lokalny potencjał obszaru rewitalizacji 

Rewitalizacja będzie przeprowadzana na obszarach gminy, które najbardziej wykazują się pod 

względem: 

 historycznym – znajdują się tam ważne gminne zabytki, miejsca pamięci/wydarzeń 

historycznych; 

 rekreacyjnym – posiadają tereny do uprawiania sportu (boiska), odpoczynku (zalew rzeczny), 

zabawy (place zabaw), 

 integracyjnym – udostępniają obiekty do spotkań mieszkańców (budynki OSP, świetlice). 
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8. Wskazanie obszaru rewitalizacji 

Synteza wyników uzyskanych z przeprowadzonej diagnozy oraz badań ilościowych i jakościowych 

obecnej sytuacji w Gminie Miedźno oraz odniesienie jej do warunków powiatowych, doprowadziły do 

wyodrębnienia obszaru rewitalizacji na terenie gminy, który cechuje się największą kumulacją 

negatywnych zjawisk i problemów, jak również znacznym potencjałem rozwojowym. Obok kryterium 

wysokiego stopnia degradacji przy wyborze obszarów rewitalizacji istotnym czynnikiem była 

identyfikacja możliwie szerokiego spektrum możliwości realizacji potencjalnych działań naprawczych, 

zarówno działań tak zwanych twardych, jak i miękkich, mogących także oddziaływać w jak najszerszym 

zasięgu, stwarzając realną możliwość kreowania pozytywnych zmian na obszarze zdegradowanym,  

a w konsekwencji pozytywnie wpływać na kondycję gminy. 

Wyznaczono obszar rewitalizacji o łącznej powierzchni 1,241 km2 (tj. 0,78% powierzchni gminy 

Miedźno), zamieszkałe przez 1166 osób (tj. 15,47% populacji gminy Miedźno). Składa się on z 7 

podobszarów. Kolejna mapa prezentuje rozmieszczenie poszczególnych podobszarów rewitalizacji w 

układzie przestrzennym gminy oraz w odniesieniu do wyznaczonych obszarów zdegradowanych. 

Tabela 23: Wskaźniki dla wyznaczonych obszarów rewitalizacji (opracowanie własne) 

  
Powierzchnia 

[km
2
] 

Udział w powierzchni 
Gminy [%] 

Liczba mieszkańców 
Udział w liczbie 

mieszkańców Gminy [%] 

Gmina Miedźno 158,91 100 7537 100,00% 

Obszar rewitalizacji 
ogółem 

1,241 0,78% 1166 15,47% 

Podobszar 1 0,785 0,49% 553 7,34% 

Podobszar 2 0,28 0,18% 141 1,87% 

Podobszar 3 0,116 0,07% 158 2,10% 

Podobszar 4 0,021 0,01% 11 0,15% 

Podobszar 5 0,014 0,01% 0 0,00% 

Podobszar 6 0,012 0,01% 0 0,00% 

Podobszar 7 0,013 0,01% 303 4,02% 
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Rysunek 22: Podobszary rewitalizacji Gminy Miedźno (opracowanie własne) 
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8.1. Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji  

PODOBSZAR 1 – MIEDŹNO - WAPIENNIK 

Podobszar ten obejmuje dwa sołectwa: Miedźno oraz Wapiennik. W Miedźnie są to róg ulic Filipowicza 

i Częstochowskiej, gdzie zlokalizowany jest budynek OSP Miedźno oraz ul. Szkolną i Sportową. Przy ul. 

Szkolnej zlokalizowane są następujące obiekty:  

 Gminne Przedszkole w Miedźnie; 

 Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady 

Kawalerii w Miedźnie; 

 Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej; 

 Kompleks boisk sportowych „ORLIK”. 

Przy ul. Sportowej zlokalizowany jest:  

 Stadion im. Ludwika Bodziachowskiego w Miedźnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadion jest głównym miejscem organizacji wydarzeń sportowych na terenie gminy. W związku z tym 

wymaga dostosowania do coraz większej aktywności fizycznej mieszkańców. Coraz większa potrzeba 

uprawiania sportów nie może być zaspokajana przez stadion w obecnej postaci. Poprawy jakości wymaga 

murawa oraz trybuny, które w aktualnym stanie posiadają zbyt niską liczbę miejsc i nie są dostosowane do 

dłuższych posiedzeń. 

W sołectwie Wapiennik znajduje się cmentarz parafialny zlokalizowany na ulicy Wołyńskiej. Składa się z 

dwóch części, starej i nowej, które przedziela droga. Pomniki na cmentarzu, oprócz pewnych wyjątków, są 

zadbane, teren cmentarza jest ogrodzony, przez cały jego obszar przebiegają brukowane dróżki. Pod 

renowację mogą zostać poddane niektóre stare, zabytkowe nagrobki. Zaniedbany jest natomiast teren wokół 

cmentarza. Miejsce to odznacza się dużym stopniem zdegradowania, głównie przez stare szklarnie oraz 

pobliski skup złomu.    

 
Rysunek 24: Stadion im. Ludwika Bodziachowskiego w Miedźnie 

(źródło: www.grommiedzno.futbolowo.pl) 

 

 

 
Rysunek 23: OSP Miedźno (źródło: www.osp.com) 

 

POWIERZCHNIA PODOBSZARU: 
0,785 km2 

LICZBA MIESZKAŃCÓW PODOBSZARU: 
553 osób 
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Rysunek 25. Teren cmentarza parafialnego w        
Wapienniku (opracowanie własne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 28. Nagrobek na terenie cmentarza parafialnego 
(opracowanie własne) 

 

Rysunek 29. Skup złomu oraz zdegradowany budynek w 
sąsiedztwie cmentarza parafialnego w Wapienniku 

(opracowanie własne) 

 

 

Rysunek 26. Cmentarz parafialny w Wapienniku 
(źródło: CDE Sp. z o.o.) 

Rysunek 27. Nagrobek na terenie cmentarza 
parafialnego (źródło: CDE Sp. z o.o.) 
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Rysunek 30: Lokalizacja podobszaru rewitalizacji nr 1 (opracowanie własne) 
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PODOBSZAR 2 – OSTROWY NAD OKSZĄ 

Podobszar obejmuje ul. Sportową oraz ul. Szkolną w Ostrowach nad Okszą, przy której zlokalizowane 

są następujące obiekty:  

 Hala Sportowa w Ostrowach nad Okszą; 

 Gminne Przedszkole w Ostrowach nad Okszą; 

 Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą. 

 

 

 

Rysunek 31: Stadion LKS Naprzód Ostrowy (źródło: www.naprzod-
ostrowy.s.futbolowo.pl) 

 

Rysunek 32: Zalew Ostrowy (źródło: 
www.weekendwczestochowie.pl) 

 

 
Przy podobszarze znajduje się również jedyny zbiornik wodny na terenie gminy – Zalew Ostrowy. Jest to 

główne miejsce wypoczynku lokalnej społeczności w sezonie wakacyjnym na terenie gminy. Narastająca 

potrzeba w zakresie rekreacji i wypoczynku, powoduje coraz większe negatywne oddziaływanie 

antropogeniczne na zbiornik i jego okolicę. Powstają dzikie plaże, niezorganizowany postój pojazdów, 

kumulacja porzuconych śmieci – wszystko to obniża atrakcyjność tego ważnego miejsca rekreacji, w związku 

z czym konieczne jest dostosowanie terenów przy zbiorniku dla bezpieczeństwa odwiedzających i ochrony 

lokalnego środowiska. 

POWIERZCHNIA PODOBSZARU: 
0,280 km2 

LICZBA MIESZKAŃCÓW PODOBSZARU: 
141 osób 
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Rysunek 33: Lokalizacja podobszaru rewitalizacji nr 2 (opracowanie własne) 
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PODOBSZAR 3 – MOKRA 

Podobszar obejmuje centralną część miejscowości Mokra, w której zlokalizowany jest Pomnik 

upamiętniający Bitwę pod Mokrą. Obszar rewitalizacji dotyczy także terenu zlokalizowanego tuż przy 

budynku OSP Mokra. 

 

Rysunek 34: Pomnik Bohaterów Bitwy pod Mokrą (źródło: www.miedzno.pl) 

 

Miejscowość Mokra stanowi istotną część gminy pod względem historycznym. Jej przeszłość jest 

związana z ważnym wydarzeniem historycznym jakim była Bitwa pod Mokrą – jedno z pierwszych starć 

zbrojnych Wojska Polskiego podczas drugiej wojny światowej, które miało miejsce 1 września 1939 

roku. W owej bitwie Wołyńska Brygada Kawalerii pod dowództwem płk. Juliana Filipowicza 

powstrzymywała przez cały dzień niemiecką 4 Dywizję Pancerną. Wołyńska Brygada Kawalerii 

zniszczyła lub uszkodziła wtedy ponad 100 czołgów i innych pojazdów mechanicznych nieprzyjaciela. 

W 1975 r. społeczeństwo regionu kłobuckiego oraz młodzież harcerska okolicznych Hufców ZHP dla 

uczczenia poległych żołnierzy Wołyńskiej Brygady Kawalerii wzniosło pomnik. Corocznie w początkach 

września odbywają się pod pomnikiem w Mokrej uroczystości patriotyczne upamiętniające 

bohaterstwo żołnierzy września. 

Po tylu latach rozrastająca się samoistnie zieleń w pobliżu pomnika wymaga ponownego 

uporządkowania, aby miejsce pamięci historycznej pozostawiało estetyczne wrażenie na 

odwiedzających. 

POWIERZCHNIA PODOBSZARU: 
0,116 km2 

LICZBA MIESZKAŃCÓW PODOBSZARU: 
158 osób 
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Rysunek 35: Lokalizacja podobszaru rewitalizacji nr 3 (opracowanie własne) 
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POWIERZCHNIA PODOBSZARU: 
0,021 km2 

LICZBA MIESZKAŃCÓW PODOBSZARU:  
11 osób 

 
 

PODOBSZAR 4 – KOŁACZKOWICE 

Miejscowość Kołaczkowice charakteryzuje się rzędowym układem wsi, gdzie zwarta zabudowa 

usytuowana jest po dwóch stronach drogi. Podobszar obejmuje m.in. budynek Szkoły Podstawowej 

wybudowany w latach 1950-1955. Po reorganizacjach w oświacie w roku 1998 w budynku szkoły 

znajdowało się przedszkole. Obecnie pomieszczenia wykorzystywane są jedynie na spotkania wiejskie. 

Za szkołą znajduje się budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. Niestety, teren wokół OSP jest 

niezagospodarowany. Za OSP znajduje się wiejskie boisko. Jest ono otoczone płotem, znajdują się na 

nim dwie, zniszczone bramki. Teren dla bezpieczeństwa dzieci wymaga pełnej rewitalizacji. 

Rysunek 36: Budynek OSP w Kołaczkowicach (opracowanie 
własne) 

 

 

 

Rysunek 37: Teren wokół OSP w Kołaczkowicach 
(opracowanie własne) 

 

 

Rysunek 38: Budynek świetlicy wiejskiej w Kołaczkowicach 
(opracowanie własne) 
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Rysunek 39: Boisko w Kołaczkowicach (opracowanie własne) Rysunek 40: Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w 
Kołaczkowicach (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek 41: Lokalizacja podobszaru rewitalizacji nr 4 (opracowanie własne) 
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POWIERZCHNIA PODOBSZARU: 
0,014 km2 

LICZBA MIESZKAŃCÓW PODOBSZARU:  
niezamieszkały 

PODOBSZAR 5 – IZBISKA 

We wsi Izbiska znajduje się budynek dawnej Szkoły Podstawowej, która obecnie jest wykorzystywana  

w celu spotkań wiejskich oraz pełni funkcje świetlicy dla potrzeb młodzieży. Za budynkiem znajduje się 

rozległy teren zielony, na którym znajduje się niewielki plac zabaw, miejsce do zorganizowania grilla. 

Za ogrodzeniem znajduje się boisko do piłki nożnej. Budynek wymaga jednak gruntownego remontu, 

dlatego też został objęty obszarem rewitalizacji. 

Miejscowość Izbiska nie została jeszcze skanalizowana, 

jednakże priorytetowym zadaniem Gminy Miedźno 

jest dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej  

w najbliższych latach. 

 

 

 

 

Rysunek 43: Budynek świetlicy wiejskiej w 
Izbiskach (opracowanie własne) 

Rysunek 42: Budynek świetlicy wiejskiej w 
Izbiskach (opracowanie własne) 

Rysunek 45: Plac zabaw zlokalizowany za świetlicą 
wiejską w Izbiskach (opracowanie własne) Rysunek 44: Teren za świetlicą wiejską w Izbiskach 

(opracowanie własne) 
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Rysunek 46: Lokalizacja podobszaru rewitalizacji nr 5 (opracowanie własne) 
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POWIERZCHNIA PODOBSZARU: 
0,013 km2 

LICZBA MIESZKAŃCÓW PODOBSZARU: 
niezamieszkały 

PODOBSZAR 6 – BOROWA 

W sołectwie Borowa terenem do rewitalizacji został wybrany obszar, na którym znajduje się budynek 

Ochotniczej Straży Pożarnej. Wokół budynku znajduje się zaniedbany plac, o potencjale rozwoju i 

zagospodarowania na cele rekreacji, zabawy.  

Oprócz terenu OSP, pod rewitalizację podlega również plac po byłej szkole, na którym obecnie 

znajduje się zaniedbane boisko. Na terenie tym nadal prowadzone są przedłużające się prace 

budowlane z powodu braków finansowych, co utrudnia pełne korzystanie z boiska i stwarza 

niebezpieczeństwo podczas grania w piłkę. 

Rysunek 47: Budynek OSP Borowa (opracowanie własne) 

 

Rysunek 48: Teren wokół OSP Borowa (opracowanie własne) Rysunek 49: Teren po byłej szkole (opracowanie własne) 

 

 

Id: C53D7A12-C081-47F9-9536-52F40E0772A8. Podpisany Strona 71



 
 

 
Rysunek 50: Lokalizacja podobszaru rewitalizacji nr 6 (opracowanie własne) 
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POWIERZCHNIA PODOBSZARU: 
0,012 km2 

LICZBA MIESZKAŃCÓW PODOBSZARU: 
303 

 

PODOBSZAR 7 – WŁADYSŁAWÓW 

Ochotnicza Straż Pożarna w Władysławowie jest zlokalizowana na ul. Turystycznej. Budynek OSP jest 

zadbany, natomiast teren wokół budynku jest niezagospodarowany, ma duży potencjał do rozwoju na 

cele rekreacyjne. Wokół terenu OSP rozciąga się niewielki las. 

W sołectwie Władysławów znajduje się również świetlica wiejska zlokalizowana na ul. Turystycznej 

122. Wewnątrz budynku mieszczą się salki, w których organizowane są zajęcia dla lokalnej młodzieży. 

Przed budynkiem znajduje się niewielki plac zabaw. Kiedyś w budynku tym znajdowała się Szkoła 

Podstawowa, później budynek zamieszkiwały osoby niepełnosprawne. Budynek więc od dawna pełni 

bardzo ważne funkcje społeczne w miejscowości. Z upływem czasu jednak niszczeje coraz bardziej i 

wymaga renowacji. 

Obszar ten został wybrany do rewitalizacji ze względu na swój duży potencjał rozwojowy i w celu 

podtrzymania jego funkcji społecznych. Plac OSP może zostać zagospodarowany, natomiast plac zabaw 

przy świetlicy może zostać rozbudowany o siłownię napowietrzną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 51: Budynek OSP Władysławów 
(opracowanie własne) 

Rysunek 53: Teren wokół OSP Władysławów 
(opracowanie własne) 

Rysunek 52: Budynek świetlicy wiejskiej we 
Władysławowie (opracowanie własne) 
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Rysunek 56: Lokalizacja podobszaru rewitalizacji nr 7 (opracowanie własne) 

Rysunek 55: Budynek świetlicy wiejskiej we 
Władysławowie (opracowanie własne) 

Rysunek 54: Plac zabaw na terenie świetlicy 
wiejskiej we Władysławowie (opracowanie 

własne) 
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9. Wizja, misja, cele, działania 

9.1. Wizja i  misja 

Wizja realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźno to obraz oczekiwanego stanu 

gminy, w tym obszarów rewitalizacji, jaki społeczność lokalna chciałaby osiągnąć po wdrożeniu 

Programu. Dzięki analizie wewnętrznych potencjałów, zewnętrznych uwarunkowań oraz wyzwań i 

potrzeb rozwojowych, które zidentyfikowane zostały na podstawie analizy sytuacji gminy i obszarów 

rewitalizacji oraz partycypacji społecznej możliwe było sformułowanie wizji rewitalizacji: 

„Obszar objęty Programem po przeprowadzeniu procesów rewitalizacyjnych jest obszarem, który został 

uzdrowiony zarówno społecznie, jak i funkcjonalno-przestrzennie. Została odtworzona i wzmocniona 

spójność społeczna, przede wszystkim przez odbudowanie więzi sąsiedzkich i mnogość oddolnych mikro-

inicjatyw. Odnowiona zabudowa, wyposażona w niezbędną infrastrukturę oraz zadbane, przyjazne i 

zróżnicowane przestrzenie publiczne zachęcają mieszkańców do odpoczynku i integracji. Zjawisko 

wykluczenia społecznego będzie coraz mniej zauważalne. Ożywia się przestrzeń publiczna, 

zrewitalizowane obiekty sportowe, zaspokajają potrzeby dzieci i młodzieży na uprawianie sportu. 

Odtwarza się patriotyzm lokalny, dzięki wspólnej pracy na rzecz zabytków, miejsc pamięci historycznej, 

spoczynku. Sieć instytucji publicznych i obywatelskich sprzyja każdej oddolnej inicjatywie wspierającej 

proces odnowy gminy. Otoczenie pięknieje nie tylko dzięki inwestycjom publicznym, ale także dzięki 

odbudowanej zaradności i inicjatywie mieszkańców. Odrodziło się poczucie, że małe sukcesy też się liczą i 

są doceniane. Miedźno jest powszechnie postrzegane jako gmina rozwijająca się integralnie, planujące 

swój rozwój dla mieszkańców i z mieszkańcami.” 

Misją Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźno jest: 

„Zahamowanie występowania negatywnych zjawisk społecznych, w tym wykluczenia i braku poczucia 

posiadania własnego miejsca, poprzez zorganizowaną rewitalizację rozproszonych obiektów i przestrzeni 

publicznych, na potrzeby integracji oraz dania mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu.” 

9.2. Cele 

Odpowiedzią na zidentyfikowane podczas delimitacji oraz pogłębionej diagnozy sytuacji społeczno-

gospodarczej podobszarów rewitalizacji problemy, są cele operacyjne oraz szczegółowe. Mają one 

służyć eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk, o których mowa w poprzednich rozdziałach. 

Wyznaczone cele odpowiadają wcześniej sformułowanym wizji i misji. 
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Tabela 24: Cele operacyjne i szczegółowe Programu. (opracowanie własne) 

CELE OPERACYJNE 

I.  
Wykorzystanie potencjału 

rekreacyjnego gminy 

II.  
Podniesienie estetyki przestrzeni 

publicznych 

III.  
Aktywizacja społeczna 

mieszkańców 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

1.  
Zagospodarowanie terenów na 

cele aktywności fizycznej 

1.  
Rewitalizacja terenów i obiektów 

na cele społeczne 

1.  
Zapobieganie zjawisku 

wykluczenia społecznego 

2.  
Zagospodarowanie terenów na 

cele odpoczynku i rekreacji 

2.  
Rewitalizacja obiektów o 

wartości kulturowej 

2.  
Podnoszenie kwalifikacji 

bezrobotnych  

  

3.  
Zwiększenie integracji społecznej 

  

4.  
Zwiększenie dostępu do 

kultury 

 

9.3. Działania  

Przedstawione działania winny łączyć cele społeczne z ekonomicznymi, inwestycyjne z zadaniami 

socjalnymi lub gospodarczymi, umożliwiając bardziej skuteczne pokonywanie zjawisk kryzysowych. 

Powyższe, zasadnicze założenia koncepcyjne tworzą warunki ramowe dla całej operacji poprawy 

funkcjonowania gminy. Ujęcie koncepcji rewitalizacji w kategoriach rekonstrukcji i integracji 

przestrzenno-funkcjonalnej struktury Miedźna wynika z potrzeby wzmocnienia i dowartościowania 

istniejących na obszarze potencjałów oraz usuwania (lub przynajmniej łagodzenia) deficytów 

rozwojowych. 

W celu stworzenia zbioru inwestycji, działań i zadań, jakie należy przeprowadzić w okresie 

krótkoterminowym i perspektywicznym na terenie Gminy Miedźno posłużono się przede wszystkim 

wskaźnikami i diagnozą zjawisk występujących na terenie gminy, sugestiami mieszkańców oraz 

wynikami analizy SWOT. 

Dla osiągnięcia zarysowanej wizji i misji, a także celów rewitalizacji, w oparciu o identyfikację potrzeb 

społecznych, gospodarczych i przestrzennych, a także możliwości inwestycyjnych, wyznaczono zbiór 20 

przedsięwzięć wdrożeniowych w postaci harmonogramu rzeczowo-finansowego. Pozycje 1-12 to 

działania twarde (podstawowe), pozycje 13-20 to działania miękkie (uzupełniające). 
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Tabela 25: Harmonogram rzeczowo-finansowy. (opracowanie własne) 

L.p. 
Podmiot 

realizujący 
Nazwa działania Miejsce realizacji Opis/zakres działania Cel/rezultat działania Okres realizacji Szacunkowy koszt 

Sposób 
finansowania 

Wskaźnik 
rezultatu/ 
produktu 

1 Gmina Miedźno 
Rewitalizacja 

budynku i terenu 
OSP w Miedźnie 

ul. 
Częstochowska, 
ul. Filipowicza - 

MIEDŹNO 

Modernizacja strażnicy OSP, 
zagospodarowanie placu przy OSP, 
udostępnienie parku jako terenu 

rekreacyjnego. 

Udostępnienie miejsca 
mieszkańcom do 

aktywnego spędzania 
czasu, odpoczynku, 

integracji. Podniesienie 
estetyki przestrzeni 

publicznych. 
Przywrócenie budynku 

OSP do pełnego 
funkcjonowania. 

2017-2023 800 000 zł 

Budżet Gminy 
(15%) oraz RPO 
WSL 2014-2020 
Działanie II.10.3 

Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowanych 
(85%) 

Powierzchnia 
obszaru objętego 
rewitalizacją [ha]; 

Powierzchnia 
zmodernizowana 

obiektu [m2]; 
Liczba osób 

korzystających ze 
wspartej 

infrastruktury [os.] 

2 Gmina Miedźno 

Przebudowa boiska 
na stadionie 

sportowym im. 
Ludwika 

Bodziachowskiego w 
Miedźnie 

ul. Szkolna, ul. 
Sportowa - 
MIEDŹNO 

Pielęgnacja murawy, posadowienie 
nowych bramek i trybun. 

Udostępnienie miejsca 
mieszkańcom do 

aktywnego spędzania 
czasu, sportu i 
odpoczynku. 

Podniesienie estetyki 
przestrzeni publicznych. 

2017-2023 300 000 zł 

Budżet Gminy 
(15%) oraz RPO 
WSL 2014-2020 
Działanie II.10.3 

Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowanych 
(85%) 

Powierzchnia 
obszaru objętego 
rewitalizacją [ha]; 

Wzrost liczby 
organizowanych 

imprez sportowych 
[%]; Liczba osób 

korzystających ze 
wspartej 

infrastruktury [os.] 

3 Gmina Miedźno 

Utworzenie 
kompleksu boisk w 

Ostrowach nad 
Okszą 

ul. Szkolna - 
OSTROWY NAD 

OKSZĄ 

Budowa kompleksu boisk ze sztuczną 
nawierzchnią, utworzenie parku 

rekreacyjnego. 

Udostępnienie miejsca 
mieszkańcom do 

aktywnego spędzania 
czasu, sportu, rekreacji i 

odpoczynku. 
Podniesienie estetyki 

przestrzeni publicznych. 

2017-2023 500 000 zł 

Budżet Gminy 
(15%) oraz RPO 
WSL 2014-2020 
Działanie II.10.3 

Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowanych 
(85%) 

Powierzchnia 
obszaru objętego 
rewitalizacją [ha]; 

Wzrost liczby 
organizowanych 

imprez sportowych 
[%]; Liczba osób 

korzystających ze 
wspartej 

infrastruktury [os.] 
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4 Gmina Miedźno 

Przystosowanie 
terenów wokół 

zbiornika wodnego 
do rekreacji 

Zbiornik Ostrowy 
- OSTROWY NAD 

OKSZĄ 

Budowa siłowni napowietrznej, 
modernizacja kompleksu 

rekreacyjnego (domków letniskowych), 
doposażenie terenu w kosze na śmieci. 

Udostępnienie miejsca 
mieszkańcom do 

aktywnego spędzania 
czasu, rekreacji i 

odpoczynku. 
Podniesienie estetyki 

przestrzeni publicznych. 

2017-2023 600 000 zł 

Budżet Gminy 
(15%) oraz RPO 
WSL 2014-2020 
Działanie II.10.3 

Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowanych 
(85%) 

Powierzchnia 
obszaru objętego 
rewitalizacją [ha]; 

Powierzchnia 
zmodernizowana 

obiektu [m2]; 
Liczba osób 

korzystających ze 
wspartej 

infrastruktury [os.] 

5 Gmina Miedźno 
Odnowienie hali 

sportowej 

ul. Sportowa - 
OSTROWY NAD 

OKSZĄ 

Modernizacja budynku, rozbudowa 
placu zabaw. 

Udostępnienie miejsca 
mieszkańcom do 

aktywnego spędzania 
czasu, sportu, zabawy. 

2017-2023 800 000 zł 

Budżet Gminy 
(15%) oraz RPO 
WSL 2014-2020 
Działanie II.10.3 

Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowanych 
(85%) 

Powierzchnia 
obszaru objętego 
rewitalizacją [ha]; 

Powierzchnia 
zmodernizowana 

obiektu [m2]; 
Liczba osób 

korzystających ze 
wspartej 

infrastruktury [os.] 

6 Gmina Miedźno 

Rewitalizacja terenu 
wokół Pomnika 

Bohaterów Bitwy 
pod Mokrą  

Południe - 
MOKRA 

Zagospodarowanie terenu wokół 
pomnika. Uporządkowanie zieleni. 

Podniesienie estetyki 
przestrzeni publicznych. 

Zwiększenie 
atrakcyjności miejsca 
pamięci jako obiektu 

turystycznego. 

2017-2023 100 000 zł 

Budżet Gminy 
(15%) oraz RPO 
WSL 2014-2020 
Działanie II.10.3 

Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowanych 
(85%) 

Powierzchnia 
obszaru objętego 
rewitalizacją [ha]; 

Wzrost liczby 
odwiedzających 

[%] 

7 Gmina Miedźno 
Rewitalizacja 

budynku i terenu 
OSP w Mokrej 

Centrum - 
MOKRA 

Modernizacja budynku strażnicy OSP 
Mokra, zagospodarowanie placu przy 

strażnicy, rozbudowa placu zabaw przy 
szkole, siłownia napowietrzna, 

zagospodarowanie boiska sportowego. 

Udostępnienie miejsca 
mieszkańcom do 

aktywnego spędzania 
czasu, odpoczynku, 

integracji. Podniesienie 
estetyki przestrzeni 

publicznych. 
Przywrócenie budynku 

OSP do pełnego 
funkcjonowania. 

2017-2023 800 000 zł 

Budżet Gminy 
(15%) oraz RPO 
WSL 2014-2020 
Działanie II.10.3 

Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowanych 
(85%) 

Powierzchnia 
obszaru objętego 
rewitalizacją [ha]; 

Powierzchnia 
zmodernizowana 

obiektu [m2]; 
Liczba osób 

korzystających ze 
wspartej 

infrastruktury [os.] 
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8 Gmina Miedźno 

Rewitalizacja 
budynku i terenu 

świetlicy w 
Kołaczkowicach 

Centrum - 
KOŁACZKOWICE 

Modernizacja budynku po byłej szkole, 
zagospodarowanie placu wokół 

budynku, siłownia napowietrzna, 
zagospodarowanie boiska sportowego. 

Udostępnienie miejsca 
mieszkańcom do 

aktywnego spędzania 
czasu, odpoczynku, 

integracji. Podniesienie 
estetyki przestrzeni 

publicznych. 
Przywrócenie budynku 

do pełnego 
funkcjonowania. 

2017-2023 800 000 zł 

Budżet Gminy 
(15%) oraz RPO 
WSL 2014-2020 
Działanie II.10.3 

Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowanych 
(85%) 

Powierzchnia 
obszaru objętego 
rewitalizacją [ha]; 

Powierzchnia 
zmodernizowana 

obiektu [m2]; 
Liczba osób 

korzystających ze 
wspartej 

infrastruktury [os.] 

9 Gmina Miedźno 
Rewitalizacja 

budynku i terenu 
świetlicy w Izbiskach 

Centrum - 
IZBISKA 

Modernizacja budynku po byłej szkole 
podstawowej, zagospodarowanie 

terenu wokół budynku, rozbudowa 
placu zabaw przy szkole. 

Udostępnienie miejsca 
mieszkańcom do 

aktywnego spędzania 
czasu, odpoczynku, 

integracji. Podniesienie 
estetyki przestrzeni 

publicznych. 
Przywrócenie budynku 

do pełnego 
funkcjonowania. 

2017-2023 800 000 zł 

Budżet Gminy 
(15%) oraz RPO 
WSL 2014-2020 
Działanie II.10.3 

Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowanych 
(85%) 

Powierzchnia 
obszaru objętego 
rewitalizacją [ha]; 

Powierzchnia 
zmodernizowana 

obiektu [m2]; 
Liczba osób 

korzystających ze 
wspartej 

infrastruktury [os.] 

10 Gmina Miedźno 
Rewitalizacja 

cmentarza 
ul. Wołyńska - 

WAPIENNIK 

Zagospodarowanie terenu wokół 
cmentarza parafialnego, remont 

zabytkowych nagrobków. 

Podniesienie estetyki 
przestrzeni publicznych. 

Zachowanie walorów 
zabytkowych miejsca 

spoczynku. 

2017-2023 250 000 zł 

Budżet Gminy 
(15%) oraz RPO 
WSL 2014-2020 
Działanie II.10.3 

Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowanych 
(85%) 

Powierzchnia 
obszaru objętego 
rewitalizacją [ha]; 

Liczba 
wyremontowanych 

nagrobków [szt.] 

11 Gmina Miedźno 
Rewitalizacja 

budynku i terenu 
OSP w Borowej 

Centrum - 
BOROWA 

Modernizacja budynku strażnicy OSP, 
zagospodarowanie placu OSP, 

zagospodarowanie boiska sportowego 
i placu komunalnego oraz terenów 

wokół Placu im. ks. Andrzeja Morawca. 

Udostępnienie miejsca 
mieszkańcom do 

aktywnego spędzania 
czasu, odpoczynku, 

integracji. Podniesienie 
estetyki przestrzeni 

publicznych. 
Przywrócenie budynku 

OSP do pełnego 
funkcjonowania. 

2017-2023 800 000 zł 

Budżet Gminy 
(15%) oraz RPO 
WSL 2014-2020 
Działanie II.10.3 

Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowanych 
(85%) 

Powierzchnia 
obszaru objętego 
rewitalizacją [ha]; 

Powierzchnia 
zmodernizowana 

obiektu [m2]; 
Liczba osób 

korzystających ze 
wspartej 

infrastruktury [os.] 
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12 Gmina Miedźno 

Rewitalizacja 
budynku i terenu 
OSP oraz świetlicy 
we Władysławowie 

ul. Turystyczna - 
WŁADYSŁAWÓW 

Modernizacja budynku strażnicy OSP, 
zagospodarowanie placu OSP, 

modernizacja budynku po byłej szkole 
podstawowej, siłownia napowietrzna, 

budowa placu zabaw. 

Udostępnienie miejsca 
mieszkańcom do 

aktywnego spędzania 
czasu, odpoczynku, 

integracji. Podniesienie 
estetyki przestrzeni 

publicznych. 
Przywrócenie budynku 

OSP do pełnego 
funkcjonowania. 

2017-2023 800 000 zł 

Budżet Gminy 
(15%) oraz RPO 
WSL 2014-2020 
Działanie II.10.3 

Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowanych 
(85%) 

Powierzchnia 
obszaru objętego 
rewitalizacją [ha]; 

Powierzchnia 
zmodernizowana 

obiektu [m2]; 
Liczba osób 

korzystających ze 
wspartej 

infrastruktury [os.] 

13 
Gmina Miedźno 
w partnerstwie z 

GOPS 
„Od początku” 

Obszar 
rewitalizacji 

Wyjazd integracyjny połączony z 
warsztatami psychologicznymi, 

pedagogicznymi dla rodzin z 
problemami wychowawczymi, 

zagrożonymi wykluczeniem 
społecznym. Wyjazd 

wielopokoleniowy, dla około 30 
uczestników.  

Podniesienie 
umiejętności 

poszukiwania pomocy i 
samooceny uczestników, 

dowartościowanie, 
przezwyciężenie lęków. 

2018-2020 15 000 zł 

Budżet Gminy 
(15%) oraz RPO 
WSL 2014-2020 
Działanie II.9.1 

Aktywna 
integracja (85%) 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem [os.]; 
Liczba osób, które 
poradziły sobie z 

problemami 
wychowawczymi 

[os.] 

14 
Gmina Miedźno 
w partnerstwie z 

GOPS 
„Memento mori” 

Obszar 
rewitalizacji 

Aktywizacja mieszkańców poprzez 
samodzielne uporządkowanie terenu 
przy cmentarzu. Materiały dostarczy 

gmina i zaangażuje mieszkańców 
poprzez osobę duchowną, do 

wykonania prac na rzecz wspólnego 
dobra. 

Aktywizacja 
mieszkańców. 
Wzmocnienie 

pozytywnej postawy do 
miejsca pamięci i 

spoczynku. 
Zagospodarowanie 

zaniedbanej przestrzeni. 

2018-2020 15 000 zł 

Budżet Gminy 
(15%) oraz RPO 
WSL 2014-2020 
Działanie II.9.1 

Aktywna 
integracja (85%) 

Powierzchnia 
obszaru objętego 
rewitalizacją [ha]; 

Liczba osób 
uczestniczących w 

akcji [os.] 

15 
Gmina Miedźno 
w partnerstwie z 

PUP 
„Dokąd zmierzasz?” 

Obszar 
rewitalizacji 

Organizowanie szkoleń dla 
bezrobotnych mających na celu 

podnoszenie kwalifikacji lub 
przebranżowienie. 

Wskazanie bezrobotnym 
możliwości i kierunków 
rozwoju. Podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych 
mieszkańców. Pomoc w 
znalezieniu zatrudnienia 
i umożliwienie wyjścia z 

trudnej sytuacji 
życiowej. 

2018-2020 40 000 zł 

Budżet Gminy 
(15%) oraz RPO 
WSL 2014-2020 
Działanie II.9.1 

Aktywna 
integracja (85%) 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem [os.]; 
Liczba osób, które 

znalazły 
zatrudnienie [os.] 

16 
Gmina Miedźno 
w partnerstwie z 

Policją 

Kurator Obszaru 
Rewitalizacji 

Obszar 
rewitalizacji 

Projekt ma na celu skierowanie do 
osób psychologa i doradcę 
zawodowego wraz z osobą 

umundurowaną celem niwelowania 
śladów degradacji. 

Wsparcie dodatkową 
opieką i kontrolą osób w 

obszarze rewitalizacji, 
które szczególnie 

przyczyniają się do 
degradacji społecznej. 
Umożliwienie osobom 

wyjścia z trudnej sytuacji 
życiowej. 

2018-2020 25 000 zł 

Budżet Gminy 
(15%) oraz RPO 
WSL 2014-2020 
Działanie II.9.1 

Aktywna 
integracja (85%) 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem [os.]; 
Liczba osób, które 
poradziły sobie z 

problemami 
społecznymi [os.] 
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17 Gmina Miedźno 

Aktywizacja osób 
starszych celem 
przeciwdziałania 

wykluczeniu 
społecznemu 

Obszar 
rewitalizacji 

Organizacja eventów edukacyjnych i 
spotkań dla osób starszych. Edukacja 

dla zjednoczenia i wspierania osób 
starszych. 

Aktywizacja grup 
społecznych i stworzenie 

wspierającej się 
społeczności. Integracja i 

przeciwdziałanie 
wykluczeniu osób 

starszych.  

2018-2020 30 000 zł 

Budżet Gminy 
(15%) oraz RPO 
WSL 2014-2020 
Działanie II.9.1 

Aktywna 
integracja (85%) 

Liczba 
przeprowadzonych 

spotkań [szt.]; 
Liczba uczestników 

spotkań [os.] 

18 Gmina Miedźno 
Centrum Integracji 

Międzypokoleniowej 
Obszar 

rewitalizacji 

Spotkania mające na celu wymianę 
doświadczeń osób starszych i 

młodszych. 

Integracja osób starszych 
i młodzieży poprzez 

wspólne aktywności i 
projekty - 

przełamywanie barier 
wiekowych. 

2018-2020 30 000 zł 

Budżet Gminy 
(15%) oraz RPO 
WSL 2014-2020 
Działanie II.9.1 

Aktywna 
integracja (85%) 

Liczba 
przeprowadzonych 

spotkań [szt.]; 
Liczba uczestników 

spotkań [os.] 

19 Gmina Miedźno 

Młodzieżowy Klub 
Integracji i 

Przygotowania do 
Dorosłości 

Obszar 
rewitalizacji 

Udostępnienie miejsca, gdzie młodzież 
będzie mogła czynnie się spotykać 

celem: pogrania w gry planszowe, gry 
na instrumentach, będą mieli do 
dyspozycji mini bufet, miejsce do 

odrabiania lekcji, organizację kursów. 

Integracja społeczna 
dzieci i młodzieży, nauka 
pozytywnych zachowań 

wobec rówieśników. 

2018-2020 30 000 zł 

Budżet Gminy 
(15%) oraz RPO 
WSL 2014-2020 
Działanie II.9.1 

Aktywna 
integracja (85%) 

Powierzchnia 
obiektu spotkań 

[m2]; Liczba 
uczestników 
spotkań [os.] 

20 
Gmina Miedźno 
w partnerstwie z 

GOK 
Kulturalne Miedźno 

Obszar 
rewitalizacji 

Organizacja cyklicznych imprez 
kulturalno-rozrywkowych  

Poszerzenie oferty 
kulturalnej kierowanej 

do mieszkańców. Wzrost 
zainteresowania kulturą. 

2018-2020 40 000 zł 

Budżet Gminy 
(15%) oraz RPO 
WSL 2014-2020 
Działanie II.9.1 

Aktywna 
integracja (85%) 

Liczba 
przeprowadzonych 

imprez [szt.]; 
Liczba uczestników 

imprez [os.] 
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Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych działań rewitalizacyjnych 

Dla zapewnienia kompleksowości i komplementarności procesów rewitalizacji realizowanych w 

Miedźnie konieczne było uzupełnienie działań podejmowanych w ramach projektów podstawowych 

(twardych) przedsięwzięciami dodatkowymi (miękkimi). Ich realizacja wzmocni (poprzez efekt synergii) 

rezultaty uzyskane podczas realizacji projektów podstawowych i przyczyni się do realizacji celów 

wskazanych w Programie Rewitalizacji.  

W przypadku niniejszego opracowania pozostałymi dopuszczalnymi działaniami rewitalizacyjnymi jest 

8 działań miękkich stanowiących pozycje 13-20 w Harmonogramie. 

Współdziałanie działań twardych i miękkich (efekt synergii) na rozwiązanie danego problemu, zostało 

opisane w podrozdziale 10.2 Komplementarność problemowa. 

Charakterystyka (opis, zakres, rezultat) pozostałych jak i podstawowych działań została przedstawiona 

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Przedstawione w harmonogramie uzupełniające projekty mają na celu eliminację bądź ograniczenie 

negatywnych zjawisk powodujących zdiagnozowaną sytuację kryzysową. Ich doprecyzowanie nastąpi 

w trakcie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, będą przygotowywane i realizowane 

sukcesywnie, w zależności od potrzeb i możliwości rewitalizacji. 
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10. Mechanizmy integrowania działań rewitalizacyjnych 

10.1. Komplementarność przestrzenna  

Wyznaczone projekty rewitalizacyjne skupiają się na obszarze rewitalizacji i są z nim ściśle powiązane. 

Są one odpowiedzią na główne problemy dla wyznaczonego obszaru, które zostały wskazane dzięki 

przeprowadzonej diagnozie i konsultacjom społecznym oraz analizie SWOT. Dzięki ich realizacji 

pozytywne skutki widoczne będą na całym obszarze gminy, ponieważ kilka z nich dotyczy działań 

podejmowanych dla miejsc lub obiektów użyteczności publicznej (OSP, świetlice, szkoły), przez co 

korzystać z nich będą mogli mieszkańcy całej gminy. 

Zasięg działań może wykraczać poza obszar rewitalizacji tak, aby zapewnić rzeczywiste i trwałe 

rozwiązanie problemów, dopełnianie się przestrzennie oraz mechanizm synergii efektów 

oddziaływania. Zapewnienie komplementarności przestrzennej przedsięwzięć rewitalizacyjnych służyć 

ma efektywnemu oddziaływaniu programu rewitalizacji na cały dotknięty kryzysem obszar. 

Zaplanowane działania rewitalizacyjne mają więc wzajemnie się dopełniać przestrzennie, aby zachodził 

między nimi efekt synergii. W ramach obszaru rewitalizacji, przedsięwzięcia będą prowadzone w wielu 

różnych miejscach, co pozwoli na realizację kompleksowych działań. Projekty realizowane będą w 

wielu różnych lokalizacjach obszaru kryzysowego (prawie w każdym sołectwie), co powinno zapewnić 

dyfuzję efektów oddziaływania. 

Zapewnienie komplementarności przestrzennej interwencji to także konieczność prowadzenia działań 

rewitalizacyjnych w taki sposób, aby ich realizacja nie skutkowała przesuwaniem (wypychaniem) 

problemów na inne obszary lub nie prowadziła do niepożądanych efektów społecznych, takich jak 

segregacja społeczna i wykluczenie. Działania zaplanowane w Programie zostały tak przygotowane, 

aby rozwiązywać problemy zidentyfikowane w obszarze rewitalizacji i eliminować czynniki powodujące 

zjawiska kryzysowe. Zadbano zatem o to, aby nie następowało przenoszenie problemów na inne 

obszary gminy. 

10.2. Komplementarność problemowa  

Odpowiedzią na zidentyfikowane w ramach diagnozy i konsultacji społecznych potrzeby rewitalizacji 

jest układ celów, wyznaczających kierunki dla podejmowanych działań. Jest on zaplanowany w sposób 

umożliwiający kompleksową i komplementarną realizację potrzeb oraz rozwiązań problemów na 

obszarze rewitalizowanym. Wskazane cele i działania mają charakter zintegrowany (wielowymiarowy), 

tworzą spójną i komplementarną logikę interwencji. Każdy z wyznaczonych celów przyczynia się do 

realizacji wielu potrzeb rewitalizacyjnych, łącząc w sobie różne wymiary problemów i potrzeb 

rewitalizacji.
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Tabela 26: Komplementarność i logika powiązań pomiędzy działaniami a celami Programu. (opracowanie własne) 

Liczba 
porządkowa 

działania 

Cele operacyjne i szczegółowe 

I. Wykorzystanie potencjału 
rekreacyjnego gminy 

II. Podniesienie estetyki przestrzeni 
publicznych 

III. Aktywizacja społeczna mieszkańców 

1. 
Zagospodarowanie 

terenów na cele 
aktywności 

fizycznej 

2. 
Zagospodarowanie 

terenów na cele 
odpoczynku i 

rekreacji 

1. Rewitalizacja 
terenów i 

obiektów na cele 
społeczne 

2. Rewitalizacja 
obiektów o 

wartości 
kulturowej 

1. Zapobieganie 
zjawisku 

wykluczenia 
społecznego 

2. Podnoszenie 
kwalifikacji 

bezrobotnych  

3. Zwiększenie 
integracji 

społecznej 

4. Zwiększenie 
dostępu do 

kultury 

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

5 
        

6 
        

7 
        

8 
        

9 
        

10 
        

11 
        

12 
        

13 
        

14 
        

15 
        

16 
        

17 
        

18 
        

19 
        

20 
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Współgranie projektów pod względem komplementarności problemowo-kompleksowej sprowadza się do 

analizy pod kątem ich wzajemnego dopełniania. W Programie zasada ta jest realizowana poprzez 

organizowanie działań zarówno o charakterze techniczno-przestrzennym jak i społecznym. Szczegółowe 

powiązania i synergia działań oraz synchronizacja efektów oddziaływania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

na sytuację kryzysową została przedstawiona podczas identyfikacji działań. Działania społeczne będą 

dotyczyły rozwijania aktywnych form integracji społecznej czy prowadzenia działań edukacyjnych w 

zmodernizowanych obiektach. Modernizacja obiektów wpisze się w aspekty infrastrukturalne, ale także 

przestrzenne (np. uporządkowanie i udostępnienie otoczenia). W aspekcie komplementarności ważne jest 

precyzyjne określenie pożądanych efektów rewitalizacji. Każdy projekt posiada zatem wskazane rezultaty 

wynikające z jego realizacji. Generalnie realizacja projektów przyczyni się do rozwiązania następujących 

problemów, poprzez efektywne powiązanie działań (oznaczonych przypisanym im numerem) twardych 

(zaznaczonych na niebiesko) z miękkimi (zaznaczonymi na pomarańczowo): 

 

 niska integracja społeczna – udostępnienie budynków i przestrzeni do integracji (1,7,8,9,11,12), 

organizacja spotkań osób z różnych klas społecznych i wiekowych, tworzenie klubów integracyjnych 

(17,18,19); 

 niewystarczająca oferta kulturalno-turystyczna – modernizacja i ułatwienie dostępu do obiektów 

promujących kulturę/historię gminy (6) oraz zwiększenie wydarzeń kulturalnych (20); 

 wykluczenie społeczne osób starszych – modernizacja obiektów (1,7,8,9,11,12) i organizacja szkoleń 

celem spotkań i aktywizacji osób starszych (17,18); 

 zaniedbane przestrzenie publiczne – rewitalizacja, udostępnianie i urozmaicanie przestrzeni (3,4,6,10), 

akcje nakłaniające mieszkańców do dbania o wspólne dobro i przestrzenie (14); 

 niestabilny rynek pracy i bezrobocie – zwiększenie potencjału gospodarczego skierowanego na 

turystykę historyczną (4,6), organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe mieszkańców (15); 

 zły stan techniczny budynków pełniących ważne funkcje społeczne – modernizacja i przywrócenie 

właściwego wizerunku architektonicznego (1,7,8,9,11,12) i funkcji budynkom (17,18,19); 

 brak miejsc do odpoczynku i rekreacji – udostępnianie terenów do rekreacji poprzez ich właściwe 

zagospodarowanie (2,3,4,5); 

 patologie społeczne – zwiększenie doraźnej pomocy bezpośredniej i pośredniej osobom 

poszkodowanym i potrzebującym wyjścia z trudnej sytuacji życiowej (13,16). 
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10.3. Komplementarność proceduralno -instytucjonalna 

Wśród struktur, które biorą udział w realizacji Programu można wyróżnić podmioty wykonawcze - jednostki 

realizujące poszczególne zadania oraz podmioty zarządzające - jednostki nadzorujące oraz koordynujące wdrożenie 

Programu, a przy tym prowadzące monitoring i ocenę Programu. Monitoring realizacji Programu będzie 

prowadzony przez Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Miedźno w zakresie realizacji 

poszczególnych projektów natomiast monitoring całości procesu będzie należał do Zespołu ds. rewitalizacji. 

Działaniami społecznymi mogą zajmować się ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe czy 

odpowiednie referaty Urzędu Gminy. Określenie odpowiednich instrumentów zarządzania, wdrażania i monitoringu 

opisane w kolejnych rozdziałach Programu jest konieczne do pełnego wykorzystania narzędzi finansowych i 

instytucjonalnych. 

10.4. Komplementarność międzyokresowa  

Analizując projekty pod kątem okresu finansowania, należy zwrócić uwagę na ciągłość programową. Program 

budowano z myślą o spełnieniu wymogów komplementarności międzyokresowej i spójności jego przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych z działaniami finansowanymi w poprzednim okresie programowania. Na terenie gminy nie 

przeprowadzano jeszcze działań rewitalizacyjnych. Za to rozwój gminy, który był realizowany w latach 2009-2015 

poprzez Plany Odnowy Miejscowości, wyznaczył pewne kierunki działań. Przy ustalaniu obecnych przedsięwzięć, 

zostały więc wzięte pod uwagę doświadczenia z projektów realizowanych na terenie gminy poprzednio. Projekty, 

które częściowo pokrywają się z niniejszym opracowaniem, dotyczyły m.in.: 

 doposażenia ogólnodostępnych świetlic dla dzieci i młodzieży, 

 rozszerzenia oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, 

 organizowania zawodowych kursów kwalifikacyjnych, szkoleń zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym, 

 zagospodarowania placów przy strażnicach OSP poprzez budowę obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych, 

 wykreowania cyklicznych i ponadlokalnych imprez promujących, 

 wyznaczenia kąpieliska przy zbiorniku wodnym, 

 zagospodarowania stadionu sportowego, 

 budowy placów zabaw przy placówkach oświatowych. 

Gmina dla swoich potrzeb posiada opracowane dokumenty strategiczne określające cele rozwojowe, a następnie 

zadania jakie powinno się zrealizować w ciągu najbliższych lat, aby poprawić sytuację społeczno-funkcjonalną. 

Zapisy zawarte w Programie spełniają warunek zgodności z zapisami zawartymi w dokumentach dotyczących 

rozwoju gminy, powiatu i województwa. Cele i zadania określone w Programie są wewnętrznie zgodne a ich 

osiąganie i realizacja nie powoduje negatywnych skutków dla osiągania celów i realizacji zadań strategii wyższego 

rzędu. Aktualne założenia LPR są zgodne z wcześniejszym rozwojem gminy oraz nie kolidują z jej przyszłym 

rozwojem. 
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10.5. Komplementarność źródeł f inansowania  

Projekty zawarte w Programie mają zapewnione finansowanie z różnych instrumentów wsparcia. Uwzględniają 

zaangażowanie środków prywatnych i publicznych. Program zawiera indykatywne ramy finansowe dla wszystkich 

przedsięwzięć, w tym kwoty finansowania dla każdego z nich. W Programie zostały wskazane możliwości 

finansowania projektów rewitalizacyjnych z innych źródeł, w tym z środków programów operacyjnych na lata 2014-

2020, z środków polityk i instrumentów krajowych, prywatnych i publicznych źródeł finansowania. Umiejętne 

wykorzystanie środków finansowania pozwoli uzyskać korzystne i optymalne efekty na obszarze rewitalizacji. 
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11. Indykatywne ramy finansowe 

11.1. Instrumenty finansowania 

Realizacja oraz powodzenia zamierzeń zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Miedźno jest 

uzależnione od wielu czynników, m.in. zaangażowania i sprawności administracji samorządowej czy aktywności 

społeczności rewitalizowanego obszaru. 

Bardzo ważnym i kluczowym elementem jest wysokość środków przeznaczonych na realizację projektów 

rewitalizacyjnych. Realizacja Programu uzależniona jest zatem w dużej mierze od wysokości pozyskanych środków, 

zarówno krajowych publicznych i prywatnych oraz z funduszy strukturalnych. 

Poniższe schematy przedstawiają źródła finansowania działań rewitalizacyjnych. 

 

Rysunek 57: Źródła finansowania działań rewitalizacyjnych ze środków publicznych. (opracowanie własne) 
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Rysunek 58: Źródła finansowania działań rewitalizacyjnych ze środków prywatnych (opracowanie własne) 

 

Finansowanie ze środków UE – Wytyczne w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Perspektywa finansowa 

2014-2020: 

Umowa Partnerstwa, przyjęta przez Komisję Europejską 23 maja 2014 r. zidentyfikowała gminy oraz miasta i 

dzielnice miast wymagające rewitalizacji jako jedne z pięciu obszarów strategicznej interwencji wymagające 

kompleksowych, zintegrowanych działań społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Tym samym, fundusze 

unijne (zwłaszcza EFS i EFRR) będą stanowiły jedno z podstawowych źródeł finansowania działań rewitalizacyjnych 

w kwocie niemniejszej niż 25 mld zł. Środki te przewidziane są głównie w ramach regionalnych programów 

operacyjnych, a dodatkowo także w ramach programów krajowych: Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Cyfrowa. 

 

Jako główne źródło dofinansowania działań Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźno przyjęto: 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 

RPO WSL 2014-2020 jest instrumentem realizującym zadania zmierzające do osiągania spójności społecznej, 

gospodarczej i terytorialnej Unii Europejskiej przez inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu 

społecznemu. RPO WSL 2014-2020 jest programem regionalnym i dzieli się na 13 osi priorytetowych. 

 II.1 Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka  
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 II.3 Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP  

 II.4 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna  

 II.5 Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 108 

 II.6 Oś Priorytetowa VI Transport  

 II.7 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy  

 II.8 Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy  

 II.9 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne 

- II.9.1 Aktywna integracja 

 II.10 Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna  

- II.10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych  

 II.11 Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego  

 II.12 Oś Priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna  

 II.13 Oś Priorytetowa XIII Pomoc techniczna  

W oznaczone osie priorytetowe (9, 10) wpisują się działania przeznaczone do realizacji w ramach niniejszego 

opracowania. 

Podstawowym źródłem finansowania działań określonych w LPR będą środki własne pochodzące z budżetu Gminy 

Miedźno. Pełna realizacja LPR wymaga jednak zaangażowania znacznych środków finansowych, niekiedy 

przewyższających możliwości ich samodzielnego finansowania przez podmioty zaangażowane w proces 

rewitalizacji, co wiąże się z koniecznością aktywnego stosowania różnych wariantów montażu finansowego, przy 

udziale: środków własnych, celowych środków publicznych, instrumentów zwrotnych, a także Funduszy 

Europejskich. 

Ważnym, zewnętrznym źródłem finansowania większości ujętych w LPR działań rewitalizacyjnych będzie RPO WSL 

2014-2020, w ramach którego wskazano działania służące wsparciu rewitalizacji, na których sfinansowanie 

wyodrębniono odrębną pulę alokacji i zastosowano zróżnicowane mechanizmy preferencji. Należy podkreślić 

powiązanie finansowania projektów rewitalizacyjnych z funduszy EFRR oraz EFS. Realizacja projektów 

finansowanych w ramach EFRR (projekty rewitalizacyjne „twarde o charakterze technicznym) jest uzależniona od 

realizacji projektu z zakresu usług społecznych, finansowanych w ramach EFS, a dotyczących określonej grupy 

społecznej, dotkniętej dysfunkcją lub wykluczeniem. Tak więc projekty muszą wykazywać charakter przedsięwzięć 

kompleksowych, koordynujących interwencję infrastrukturalną ze wsparciem działań społecznych. 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Miedźno przyjęto, że działania rewitalizacyjne 1-12 będą 

realizowane w ramach EFRR, natomiast działania 13-20 w ramach EFS. 

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym przedstawione zostały szacowane wartości działań, a także potencjalne 

źródła ich finansowania. Z uwagi na brak szczegółowych informacji dotyczących projektów niemożliwe jest 

precyzyjne określenie wkładu własnego jak i źródła oraz poziomu dofinansowania zewnętrznego, stąd w 

harmonogramie pojawiają się jedynie szacowane wartości ogólne projektów oraz ich wstępne dopasowanie do 

Id: C53D7A12-C081-47F9-9536-52F40E0772A8. Podpisany Strona 90



 

źródeł finansowania. Ostateczne kwoty kosztów całkowitych i kosztów kwalifikowalnych zostaną dookreślone we 

wnioskach aplikacyjnych na etapie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poszczególnych działań, funduszy 

lub programów, do których dany projekt zostanie skierowany. Przyjmuje się, iż w przypadku niepowodzenia w 

staraniach o uzyskanie dofinansowania zewnętrznego głównym źródłem finansowania działań będą środki własne 

projektodawców. 

11.2. Szacunkowe ramy finansowe 

Szacunkowe ramy finansowe Programu Rewitalizacji zostały zaplanowane na okres 2017-2023. Przedstawiają się 

one następująco: 

1. Całkowita wartość przedsięwzięć rewitalizacyjnych wyniesie 7 575 000 zł. 

2. Na działania twarde (podstawowe) zostanie przeznaczone 7 350 000 zł. 

3. Na działania miękkie (uzupełniające) zostanie przeznaczone 225 000 zł. 
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12. Mechanizmy włączania interesariuszy w proces rewitalizacji 

Istotnym aspektem rewitalizacji jest partycypacja społeczna. Aktywowanie i udział mieszkańców oraz włączenie, 

organizacja i formowanie miejscowej sieci interesariuszy w danym obszarze są warunkami koniecznymi powodzenia 

długofalowego rozwoju obszarów kryzysowych oraz wyprowadzenia ich z tego stanu. Partycypacja społeczna 

prowadzona w ramach niniejszego Programu obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób, 

który zapewni aktywny udział mieszkańców gminy i interesariuszy, w tym prowadzenie konsultacji społecznych oraz 

powołanie Zespołu ds. Rewitalizacji. 

Działania partycypacyjne, które mają za zadanie włączyć społeczność lokalną w tworzenie Programu, w 

szczególności polegają na: 

 poznaniu oczekiwań i potrzeb interesariuszy, a także dążeniu do spójności planowanych działań z tymi 

potrzebami i oczekiwaniami; 

 prowadzeniu działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie rewitalizacji, skierowanych do 

interesariuszy, w tym o celach, zasadach i procesie przebiegu rewitalizacji – obejmuje działania 

informacyjne Urzędu Gminy za pośrednictwem m.in. strony internetowej; 

 inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań, których zadaniem jest rozwijanie dialogu pomiędzy 

interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji – m.in. powołanie Zespołu ds. Rewitalizacji; 

 zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji – poprzez 

konsultację diagnozy, zadań i całego dokumentu; 

 wspieraniu inicjatyw mających na celu zwiększanie udziału interesariuszy w przygotowaniu i realizacji 

Programu – poprzez konsultację diagnozy, zadań i całego dokumentu, a także okresowe konsultacje 

nowych zadań; 

 zapewnieniu w przygotowaniu, prowadzeniu i ocenie rewitalizacji możliwości wypowiedzenia się przez 

interesariuszy – poprzez okresowe konsultacje nowych zadań. 

Formami konsultacji społecznych, które są przewidziane dla niniejszego Programu to w szczególności: 

1) zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

(w szczególności poczty elektronicznej), a także formularzy zgłaszania uwag zamieszczonych na stronie Urzędu 

Gminy oraz BIP; 

2) spotkania z mieszkańcami połączone ze zbieraniem uwag ustnych. 
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Konsultacje społeczne odbywały się w dniach od 18 sierpnia 2016 do 16 września 2016 roku. Ogłoszenie konsultacji 

było poprzedzone Obwieszczeniem Wójta Gminy Miedźno z dnia 11.08.2016 w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miedźno na temat wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy Miedźno. 

Konsultacje skierowane były do szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim mieszkańców Gminy 

Miedźno. W tym celu materiały konsultacyjne zostały umieszczone w postaci papierowej w Urzędzie Gminy 

Miedźno, w pok. nr 1 oraz w formie elektronicznej na stronie podmiotowej gminy w BIP i na stronie 

www.miedzno.pl. 

Uwagi i opinie można było zgłaszać poprzez Formularze Zgłaszania Uwag będące częścią udostępnionego materiału 

konsultacyjnego. Wypełnione formularze można było przekazać do Urzędu Gminy Miedźno w pok. nr 1, drogą 

elektroniczną na adres ug@miedzno.pl oraz drogą korespondencyjną na adres Urzędu. Dodatkowo uwagi były 

zbierane podczas spotkań przeprowadzonych w ramach konsultacji, które odbyły się w następujących dniach: 

 w dniu 18.08.2016 r. miejsce: Mokra, budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 

 w dniu 23.08.2016 r. miejsce: Miedźno, Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie przy ul. Filipowicza 5, 

 w dniu 01.09.2016 r. miejsce: Ostrowy nad Okszą, budynek Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej 6. 

Każde spotkanie miało następujący przebieg: 

 godz. 18:30 – krótka prezentacja wniosków wynikających z DIAGNOZY CZYNNIKÓW I ZJAWISK 

KRYZYSOWYCH GMINY MIEDŹNO WRAZ ZE WSKAZANIEM OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU 

REWITALIZACJI, 

 godz. 19:00 – Zbieranie uwag ustnych do przedstawionego materiału. 

Bezpośrednim celem przeprowadzonych w dniach od 18 sierpnia 2016 do 16 września 2016 roku konsultacji 

społecznych było poddanie do zaopiniowania mieszkańcom oraz interesariuszom wyznaczonych terenów. 

Dodatkowo celem konsultacji społecznych była poprawa jakości decyzji oraz legislacji. Udział interesariuszy w 

procesie rewitalizacji pozwolił na wysłuchanie racji różnych stron oraz dał możliwość odpowiednio wczesnego 

wychwycenia błędów i potrzeb, a tym samym stworzenia bardziej wyważonych rozwiązań. 
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13. System realizacji Programu 

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem, który określa cele i plany działań na kilka lat, dlatego ważnym 

elementem decydującym o skuteczności realizacji jego założeń jest skuteczny i zintegrowany system wdrażania. 

Pierwszym etapem wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźno będzie przyjęcie Programu 

stosowną uchwałą Rady Gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. Nr 2016, poz. 353) projekt niniejszego dokumentu powinien zostać skonsultowany z 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w celu ustalenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Wśród struktur organizacyjnych, które biorą udział w realizacji Programu, wymienić należy dwa typy podmiotów: 

 podmioty wykonawcze - jednostki realizujące poszczególne zadania, 

 podmioty zarządzające - jednostki nadzorujące oraz koordynujące wdrożenie Programu, a przy tym 

prowadzące monitoring i ocenę Programu (Urząd Gminy - Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej). 

 

 

Rysunek 59: System wdrażania Programu (opracowanie własne) 

 

 

Tabela 27: Zasady wdrażania i modyfikacji Programu (opracowanie własne) 

 

 

 

zasady 
wdrażania 

mechanizm 
zarządzania 

plan 
finansowy 

aktualizacja 

partycypacja 
społeczna 
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L.p. Zasada Odpowiedzialność 

1 

Wprowadzenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zawartych w programie rewitalizacji, niezwłocznie 
po uchwaleniu tego programu, do załącznika do wieloletniej prognozy finansowej gminy. Jeżeli dane 

dotyczące tych przedsięwzięć nie są wystarczające do wpisania ich do wieloletniej prognozy 
finansowej, Rada Gminy wprowadza przedsięwzięcia do tej prognozy niezwłocznie po ustaleniu 

niezbędnych danych. 

Rada Gminy, Wójt 

2 

Przekazanie zadań dotyczących wdrażania programu Zespołowi ds. Rewitalizacji. 
Zakłada się cykliczność spotkań Zespołu, w trakcie których omawiane będą poszczególne 

przedsięwzięcia rewitalizacji, ich stan wdrażania oraz rezultaty programu rewitalizacji. 
Zespół pełnić będzie funkcję multiplikatora, tj. jest zobowiązany do komunikowania się w sprawach 

istotnych dla rewitalizacji z interesariuszami, których reprezentuje. 

Zespół ds. 
Rewitalizacji, Wójt 

3 

Opracowywanie dokumentacji technicznej dla projektów wpisanych do programu rewitalizacji, 
kosztorysów, uzyskiwanie wszelkich pozwoleń. Opracowanie studiów wykonalności i wniosków 

aplikacyjnych oraz niezbędnych załączników. Zgodnie z harmonogramami opracowywania, 
składania, realizacji i rozliczenia poszczególnych projektów na współfinansowanie zadań. 

Podmioty 
realizujące zadania 
ujęte w programie 

rewitalizacji 

4 

Ocena aktualności i stopnia realizacji programu rewitalizacji co najmniej raz na dwa lata, zgodnie z 
systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie. 

W przypadku stwierdzenia, że program rewitalizacji wymaga zmiany, Wójt występuje do Rady 
Gminy z wnioskiem o jego zmianę. Do wniosku załącza się opinię. 

Zmiana programu rewitalizacji nie wymaga uzyskania opinii ani przeprowadzenia konsultacji 
społecznych, jeżeli: 

1) nie dotyczy przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 
2) nie wymaga zmiany uchwały. 

Wójt 

5 
Uzupełnienie i rozszerzanie programu rewitalizacji o nowe zadania zgłaszane przez instytucje, 

organizacje i firmy działające na obszarze objętym programem rewitalizacji, w tym także o zadania 
gminy. 

Wójt, podmioty 
zamierzające 

realizować 
przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne w 
oparciu o 

zaktualizowany 
program 

rewitalizacji 

6 

Działania Public Relations, bieżąca i stała komunikacja z mieszkańcami gminy nt. założeń 
rewitalizacji, postępów w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz efektów. 

Zbieranie i analizowanie zgłaszanych przez społeczność gminy uwag, opinii, wniosków. 
Działania komunikacyjne realizowane za pośrednictwem narzędzi komunikacyjnych gminy, lokalnych 

mediów, Zespołu ds. Rewitalizacji oraz podmiotów realizujących przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 

Wójt, Zespół ds. 
Rewitalizacji, 

podmioty 
realizujące 

przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne. 
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W zakresie propozycji nowych przedsięwzięć zgłaszanych do LPR stosowana będzie następujące ścieżka 

postępowania: 

1. Podmioty zainteresowane realizacją projektów (które realizują cele LPR) zlokalizowanych na obszarze 

wskazanym do rewitalizacji w ramach przedmiotowego LPR zgłaszają swoje propozycje do Wójta, 

2. Kierownik właściwej komórki organizacyjnej (wyznaczonej przez Wójta), po przeprowadzeniu konsultacji z 

odpowiednimi referatami Urzędu Gminy, dokonuje weryfikacji zgłoszonych propozycji i wydaje opinię 

odnośnie włączenia lub odmowy włączenia zgłoszonego przedsięwzięcia do LPR, 

3. Wójt na wniosek kierownika właściwej komórki organizacyjnej zwołuje posiedzenie Zespołu ds. Rewitalizacji 

i przedkłada zgłoszoną propozycję przedsięwzięcia pod obrady Zespołu ds. Rewitalizacji, 

4. Po rozpatrzeniu złożonej propozycji wniosku Zespół ds. Rewitalizacji wydaje opinię w zakresie jej włączenia 

do LPR lub odrzucenia, 

5. Wójt podejmuje decyzję o wprowadzeniu zmian do LPR, 

6. Po sporządzeniu projektu aneksu do LPR, Wójt przedkłada dokument Radzie Gminy w celu podjęcia 

stosownej uchwały. 

 

Wdrażanie LPR wiąże się z obowiązkiem zapewnienia odpowiednich mechanizmów oraz procedur umożliwiających 

współpracę wszystkich partnerów zaangażowanych w jego realizację (efektywne działanie na rzecz różnych 

instytucji). 

Podstawowym elementem tego systemu jest powołanie jednostki odpowiedzialnej za kwestie związane z 

koordynacją działań wewnątrz struktury Urzędu Gminy lub też przyporządkowanie zadań związanych z koordynacją 

konkretnemu pracownikowi. Wspomniana jednostka lub pracownik odpowiedzialne będą za harmonizowanie 

współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych we wdrażanie LPR tj. 

 poszczególne referaty Urzędu Gminy, 

 jednostki organizacyjne gminy (instytucje oświatowe, GOPS, GOK, itp.), 

 pozostałe podmioty publiczne zaangażowane w realizację LPR (m.in. Powiatowy Urząd Pracy, Komenda 

Powiatowa Policji, itp.); 

 organizacje pozarządowe, 

 pozostałe podmioty prywatne, w tym pracodawcy, przedsiębiorcy. 
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 Koszty zarządzania i harmonogram realizacji Programu 

Koszty zarządzania Programem zostały uwzględnione w ramach Urzędu Gminy i etatów już istniejących wraz z 

udziałem Zespołu ds. Rewitalizacji. Środki przeznaczone na koszty ich funkcjonowania są zabezpieczone w budżecie 

gminy. 

Zgodnie ustawą z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji, niezwłocznie po uchwaleniu Lokalnego Programu 

Rewitalizacji, Rada Gminy powinna wprowadzić przedsięwzięcia rewitalizacyjne służące realizacji zadań własnych 

gminy, do załącznika do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, o którym mowa w art. 226 ust. 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.4). 

Poniżej przedstawiony został harmonogram realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźno. Etapy 

jego realizacji będą odbywały się w oznaczonych latach. 

Tabela 28: Harmonogram realizacji Programu (opracowanie własne) 

Lp. Nazwa działania 

Rok 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

1. Opracowanie i uchwalenie Programu  
        

2. 
Realizacja przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych         

3. Monitoring wdrażania Programu  
        

4. 
Ewaluacja końcowa wdrażania 

Programu          

 

14. System monitoringu Programu 
Proces monitorowania jest jednym z kluczowych elementów procesu zarządzania Lokalnym Programem 

Rewitalizacji dla Gminy Miedźno. Celem monitoringu jest prawidłowa i efektywna realizacja założeń Programu, 

dostarczenie informacji na temat rzeczowego i finansowego stopnia zrealizowania projektów rewitalizacyjnych oraz 

ocenę tego procesu, a także określenie występujących trudności lub niezgodności. 

Monitoring realizacji Programu będzie prowadzony przez Wójta i Urząd Gminy (w tym Referat Rolnictwa i 

Gospodarki Komunalnej). W zakresie realizacji poszczególnych projektów natomiast monitoring będzie należał do 

Zespołu ds. Rewitalizacji. Jego zadaniem będzie bieżący monitoring, polegający na systematycznym zbieraniu oraz 

analizowaniu ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów oraz realizacji całego 

Programu, a także sprawdzanie czy wdrażane projekty są zgodne z wcześniejszymi celami i założeniami Programu. 

Ponadto jednostka ta będzie również odpowiedzialna za: 

 sporządzanie co najmniej dwóch raportów z realizacji dokumentu, a następnie przedstawienie ich do 

zatwierdzenia Radzie Gminy, 

 opublikowanie opracowanych wyników sprawozdań na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej. 
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Efektywne przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych w Gminie Miedźno będzie polegało na monitorowaniu 

wydatków oraz efektów rzeczowych przedsięwzięć. Monitorowanie powinno obejmować następujące etapy: 

zbieranie, raportowanie i interpretowanie danych, opisując postęp i efekty realizowanego dokumentu. Monitoring 

rzeczowy będzie polegał na pozyskiwaniu informacji o postępach w realizacji zaplanowanych działań, przedstawi 

nam efekty realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a także zapewni zgodność z założeniami Programu. 

Monitoring finansowy umożliwi kontrolę nad finansowymi aspektami inwestycji, będzie podstawą do oceny 

sprawności wydatkowania środków. Ponadto monitoring finansowy będzie oferował pomoc partnerom 

uczestniczącym w rewitalizacji w uzyskaniu informacji dotyczących możliwych do pozyskania zewnętrznych źródeł 

finansowania inwestycji. Równolegle, monitoringiem objęte będą także uwarunkowania i zmiany jakie zachodzą w 

całej gminie i otoczeniu. Zmiany te wpływają na przebieg procesów rewitalizacyjnych, tj. uwarunkowania w 

wymiarze społecznym, gospodarczym, przestrzennym, w obszarze subregionalnym i regionalnym. 

 

 

Monitoring procesu rewitalizacji będzie prowadzony na dwóch głównych poziomach: strategicznym – całego 

Programu i operacyjnym - poszczególnych przedsięwzięć. Ważnym elementem raportu monitoringowego będzie 

zestawienie wskaźników produktu, które pozwolą na określenie efektów rzeczowych realizacji projektów. Wszystkie 

wskaźniki mierzone będą cyklicznie. Częstotliwość pomiaru wskaźników jest uzależniona od kategorii wskaźnika. 

Wskaźniki te są określone w odniesieniu do problemów, które zostały zaplanowane do rozwiązania w ramach 

Programu w sferach społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Wskaźniki 

dotyczą generalnie następujących zagadnień: 

• zatrudnienia, 

• ochrony dziedzictwa kulturowego, 

• edukacji, kształcenia zawodowego, 

• infrastruktury społecznej, 

• aktywności kulturalnej, 

• sportu i rekreacji, 

• integracji różnych grup społecznych, 

• środowiska zamieszkania i przestrzeni publicznej, 

• poprawy wizerunku gminy, 

• jakości i komfortu życia społeczności lokalnej. 

Monitorowanie finansowe obejmować będzie dane finansowe z realizacji przedsięwzięć, będących podstawą do 

oceny efektywności wydatkowania przeznaczonych na nie środków, w oparciu o raporty okresowe uwzględniające 

wysokość wkładu finansowego pochodzącego ze środków publicznych i prywatnych. 

Stopień wdrażania oraz postępy w realizacji konkretnych projektów powinny być monitorowane za pomocą karty 

monitoringowej projektu. Przedstawiony poniżej wzór karty oceny projektów powinien zostać wypełniony przez 

poszczególne podmioty wykonawcze w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu. Dzięki takim kartom możliwe 
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będzie monitorowanie rezultatu z perspektywy pojedynczej inwestycji, co umożliwi opisanie i porównanie efektów 

w sposób przejrzysty i jednoznaczny. Posiadając karty monitoringu projektów już zrealizowanych inwestycji, będzie 

możliwa ocena ich skuteczności. Ponadto będzie możliwe oszacowanie zagrożeń oraz szans inwestycji o podobnym 

charakterze. Wszystko to w następnych latach procesu rewitalizacji będzie stanowić doskonały punkt odniesienia 

do przeprowadzenia monitoringu. 

 

 

Tabela 29: Wzór karty monitoringu projektu Programu (opracowanie własne) 

Nazwa projektu 
 

Opis realizowanych zadań w roku sprawozdawczym  

Podmiot realizujący projekt  

Partnerzy realizacji projektu uczestniczący w zadaniach w 

danym roku 
 

Data rozpoczęcia realizacji  

Data zakończenia realizacji  

Planowane nakłady finansowe na realizację projektu w 

trakcie roku 

własne zewnętrzne 

  

Całkowite poniesione nakłady finansowe na realizację 

projektu 
 

Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu  

Propozycje działań minimalizujących ryzyka  

 

Proponuje się, aby w roku 2020 po zakończeniu etapu dofinansowań, przeprowadzić raport podsumowujący 

działania, aby ustalić, które z nich przynoszą oczekiwane rezultaty oraz czy nie jest konieczna zmiana działań lub 

wprowadzenie nowych, a co za tym idzie aktualizacja Programu. 

Po zakończeniu obowiązywania niniejszego Lokalnego Programu Rewitalizacji wykonana zostanie ewaluacja „w 

trakcie” oraz „po”, która pozwoli na ocenę stopnia realizacji zakładanych celów rewitalizacji, stopień, zakres oraz 

trwałość zmian jakie zaszły na obszarze objętym rewitalizacją na skutek wdrażania Programu, a także sprawność i 

skuteczność zarządzania tym procesem. Przewiduje się, iż raport ewaluacyjny zostanie opracowany po zakończeniu 

okresu programowania niniejszego Programu i zakończeniu wdrażania większości ujętych w nim projektów, tak aby 

możliwe było dokonanie obiektywnej oceny ich efektów. 

Za wykonanie lub zlecenie wykonania badań ewaluacyjnych i opracowania raportu ewaluacyjnego pomiotowi 

zewnętrznemu odpowiadać będzie Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej. Ewaluacja jest badaniem 

społeczno-ekonomicznym, realizowanym w celu oceny jakości i efektów prowadzonych działań, w oparciu o 
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odpowiednie kryteria i wykorzystanie źródeł wtórnych i źródeł pierwotnych. Raport ewaluacyjny opracowany 

zostanie według metodologii określonej przez podmiot (lub Referat) wykonujący ewaluację. 

Przewiduje się, iż mierząc stopień zmian zachodzących na terenie objętym działaniami rewitalizacyjnymi, przy 

opracowywaniu raportu ewaluacyjnego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźno wykorzystany 

zostanie zestaw wskaźników rezultatu przypisanych do projektów, a także wskaźników programowych (mających 

charakter wskaźników oddziaływania). Użycie wskaźników programowych w odniesieniu do ich pierwotnych 

wartości pozwoli ocenić wpływ działań rewitalizacyjnych na stan społeczno-gospodarczy obszaru wskazanego do 

rewitalizacji, a także ocenić dynamikę tych zmian w relacji do innych obszarów gminy. 

Wskaźniki monitorowania podzielono na kategorie: produktu, rezultatu i oddziaływania. Wszystkie wskaźniki 

mierzone będą corocznie. Źródłem danych dla wskaźników projektowych będą sprawozdania projektodawców. 

Bazowym okresem, do którego porównywane są zmiany wskaźników, jest rok diagnozy (2015 r.). Okresem 

docelowym zakładanych efektów rewitalizacji jest rok zakończenia realizacji LPR (2023 r.) 

Zagregowanie wskaźników produktu i rezultatu poszczególnych projektów pozwoli na ocenę skuteczności 

Programu. Poza tym proponuje się następujący zestaw wskaźników całościowych, odnoszących się do wszystkich 

działań podejmowanych w procesie realizacji. Wyróżniono przy tym wskaźniki rezultatu oraz wskaźniki oddziaływań 

programu. Źródłem danych dla wskaźników rezultatu programu będą sprawozdania Zespołu ds. Rewitalizacji. Miarą 

wskaźników rezultatów Programu będą zagregowane rezultaty projektów, realizowanych na wszystkich 

Podobszarach Rewitalizacji. Odmiennie należy podejść do wskaźników oddziaływania całego Programu 

Rewitalizacji. Dla wybranych wskaźników oddziaływania programu wskazano stan aktualny i spodziewany efekt 

wdrożenia Programu Rewitalizacji w perspektywie okresu jego realizacji. 

Tabela 30: Wskaźniki produktu projektów (opracowanie własne) 

Wskaźniki produktu projektów Jednostka 

Liczba budynków zrewitalizowanych/zmodernizowanych szt. 

Powierzchnia budynków 
zrewitalizowanych/zmodernizowanych 

m2 

Powierzchnia terenów zielonych/placów zabaw/boisk 
poddanych rewitalizacji 

m2 

Liczba wydarzeń: edukacyjnych (w tym: szkoleniowych), 
kulturalnych (np. spektakli), zorganizowanych na 

Obszarze Rewitalizacji 
szt. 

Liczba porad (psychologa, doradcy zawodowego) 
udzielonych osobom 

szt. 

Liczba przeprowadzonych spotkań integracyjnych szt. 
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Tabela 31: Wskaźniki rezultatu projektów (opracowanie własne) 

Wskaźniki rezultatu projektów Jednostka 

Liczba odbiorców projektu (np. uczestników imprez, 
spotkań integracyjnych, korzystających z infrastruktury) 

os. 

Liczba osób przeszkolonych, wspartych doradztwem os. 

Liczba zatrudnionych bezrobotnych/poszukujących 
aktywnie pracy 

os. 

 

Tabela 32: Wskaźniki rezultatu programu (opracowanie własne) 

Wskaźniki rezultatu programu Jednostka 

Liczba projektów/inicjatyw kierowanych do 
mieszkańców/grup mieszkańców 

szt. 

Liczba zrealizowanych projektów szt. 

Liczba zinstytucjonalizowanych partnerstw zawiązanych 
w celu realizacji projektów 

szt. 

Liczba zaangażowanych podmiotów prywatnych i 
społecznych, które włączyły się w realizację 

Programu, angażując swoje zasoby kapitałowe, 
finansowe i organizacyjne 

szt. 

Liczba projektów, które uzyskały finansowanie spoza 
budżetu gminy 

szt. 

Wysokość pozyskanych środków spoza budżetu gminy 
na realizację 

PLN 

 

Tabela 33: Wskaźniki oddziaływania programu (opracowanie własne) 

Wskaźniki oddziaływania programu Jednostka 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Źródło informacji 

Liczba mieszkańców zameldowanych na 
obszarach rewitalizacji 

os. 1166 1200 Urząd Gminy 

Liczba osób z problemami w zakresie 
bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych 
os. 27 17 GOPS 

Liczba osób bezrobotnych os. 58 44 PUP 

Liczba zmodernizowanych i przekształconych 
budynków na cele społeczne (świetlic, OSP) 

szt. 0 7 Urząd Gminy 

Liczba zrewitalizowanych miejsc do rekreacji 
(placów zabaw, boisk, terenów zielonych) 

szt. 0 11 Urząd Gminy 

Powierzchnia zrewitalizowanych terenów o 
wartości kulturowej 

ha 0 20 Urząd Gminy 
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Przeprowadzona ewaluacja stanowić będzie cenny materiał analityczny umożliwiający wskazanie działań 

naprawczych w procesie rewitalizacji (o ile taka potrzeba zostanie zdiagnozowana) oraz zaprogramowanie 

kolejnych działań rewitalizacyjnych, które powinny zostać ujęte w zaktualizowanym Programie lub innym, 

równoważnym dokumencie, którego przedmiotem będzie polityka rewitalizacyjna gminy. 

Po zaakceptowaniu raportu ewaluacyjnego przez Zespół ds. Rewitalizacji oraz komisje Rady Gminy zostanie on, 

podobnie jak sprawozdania z monitoringu, udostępniony do wglądu na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

Ocena wszystkich projektów i zadań rewitalizacyjnych zostanie dokonana przy współudziale wszystkich 

interesariuszy rewitalizacji, a także w oparciu o przygotowanie końcowej, kompleksowej oceny efektów realizacji, 

która będzie brała pod uwagę 5 kryteriów ewaluacyjnych: 

1. SKUTECZNOŚĆ – kryterium, które pozwala ocenić w jakim stopniu zostały osiągnięte cele dokumentu 

opracowane na etapie planowania, 

2. EFEKTYWNOŚĆ – kryterium, które pozwala ocenić stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych efektów, czyli 

określić poziom „ekonomiczności” zrealizowanych projektów, 

3. UŻYTECZNOŚĆ – kryterium, które pozwala ocenić do jakiego stopnia oddziaływanie Programu odpowiada 

zdiagnozowanym potrzebom grupy docelowej, 

4. TRAFNOŚĆ – kryterium, które pozwala ocenić do jakiego stopnia cele określone w Programie odpowiadają 

potrzebom wskazanym w odniesieniu do obszaru rewitalizowanego, 

5. TRWAŁOŚĆ – kryterium, które pozwala ocenić w jakim stopniu pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem 

Programu będą nadal widoczne po zakończeniu jego realizacji. 

 

Zarządzanie, monitoring i ewaluacja przy uwzględnieniu wzajemnych zależności oddziaływania i transparentności 

działań podejmowanych zarówno przez Zespół ds. Rewitalizacji, jak i wszystkich pozostałych beneficjentów 

programu rewitalizacji winno przyczynić się do osiągnięcia wszystkich celów założonych w rewitalizacji, co 

sumarycznie winno doprowadzić do cywilizacyjnego wzrostu Gminy Miedźno i podniesienia jakości i komfortu życia 

mieszkańców. 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miedźno służyć winien władzom gminy jako nawigacja służąca realizacji 

zadań i pozyskiwania niezbędnych środków finansowych a mieszkańcom, aby czuli, iż realizowana jest „z ludźmi i 

dla ludzi”. 
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15. Powiązania Programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi 
Poniżej opisano najważniejsze dokumenty województwa, powiatu i gminy wraz z zaznaczeniem kolorem zielonym 

celów, priorytetów, kierunków lub kwestii owych dokumentów, w które najlepiej wpisują się cele (oznaczone 

odpowiadającym im numerem) i działania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźno. 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2020+” 

Dokument, będący aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020", uchwalonej przez Sejmik 

Województwa Śląskiego 17 lutego 2010 roku, stanowi plan samorządu województwa określający wizję rozwoju, 

cele oraz główne sposoby ich osiągania w kontekście występujących uwarunkowań w perspektywie 2020 roku. 

Dokument przedstawia następujący wizerunek województwa śląskiego: 

Województwo śląskie będzie regionem zrównoważonego i trwałego rozwoju stwarzającym mieszkańcom korzystne 

warunki życia w oparciu o dostęp do usług publicznych o wysokim standardzie, o nowoczesnej i zaawansowanej 

technologicznie gospodarce oraz istotnym partnerem w procesie rozwoju Europy wykorzystującym zróżnicowane 

potencjały terytorialne i synergię pomiędzy partnerami procesu rozwoju. 

Osiągnięcie zarysowanej wizji rozwoju wymagać będzie koncentracji działań na 4 obszarach priorytetowych, dla 

których sformułowano cele strategiczne i operacyjne: 

Obszar priorytetowy: (A) NOWOCZESNA GOSPODARKA 

Cel strategiczny: Województwo śląskie regionem nowoczesnej gospodarki rozwijającej się w oparciu o 

innowacyjność i kreatywność 

 Cel operacyjny: A.1. Innowacyjne i kreatywne przedsiębiorstwa oraz produkty województwa 

 Cel operacyjny: A.2. Otwarty i atrakcyjny rynek pracy (III.2) 

 Cel operacyjny: A.3. Konkurencyjna gospodarka województwa oparta na elastyczności i specjalizacji firm 

oraz strukturach sieciowych 

 Cel operacyjny: A.4. Przedsiębiorczość lokalna i społeczna wykorzystująca lokalne rynki i potencjały (I.2, II.2) 

Obszar priorytetowy: (B) SZANSE ROZWOJOWE MIESZKAŃCÓW 

Cel strategiczny: Województwo śląskie regionem o wysokiej jakości życia opierającej się na powszechnej 

dostępności do usług publicznych o wysokim standardzie 

 Cel operacyjny: B.1. Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców województwa 

 Cel operacyjny: B.2. Rozwój kompetencji, umiejętności i wzrost poziomu aktywności mieszkańców (I.1, I.2, 

III.2, III.4) 

 Cel operacyjny: B.3. Harmonia społeczna i wysoki kapitał zaufania oraz dogodne warunki życia mieszkańców 

(II.1, III.1, III.3) 
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Obszar priorytetowy: (C) PRZESTREŃ 

Cel strategiczny: Województwo śląskie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni 

 Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska 

 Cel operacyjny: C.2. Zintegrowany rozwój ośrodków różnej rangi 

 Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne wykorzystanie przestrzeni (I.2, II.1, II.2) 

Obszar priorytetowy: (D) RELACJE Z OTOCZENIEM 

Cel strategiczny: Województwo śląskie regionem otwartym będącym istotnym partnerem rozwoju Europy 

 Cel operacyjny: D.1. Współpraca z partnerami w otoczeniu 

 Cel operacyjny: D.2. Atrakcyjny wizerunek województwa śląskiego 

 Cel operacyjny: D.3. Region w sieci międzynarodowych i krajowych powiązań infrastrukturalnych 

Strategia Rozwoju Powiatu Kłobuckiego 

Jest to dokument określający priorytetowe kierunki rozwoju powiatu, w celu realizacji misji rozwoju powiatu jaką 

jest: PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI POWIATU DLA MIESZKAŃCÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW, INWESTORÓW POPRZEZ 

WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ. 

Tak zdefiniowana misja rozwoju uprawniła do zdefiniowania poniższych celów strategicznych i operacyjnych: 

Cel Strategiczny 1 ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU KŁOBUCKIEGO 

1.1 Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MP) 

1.2 Przyciąganie inwestorów krajowych i zagranicznych (niekonkurencyjna wobec istniejących podmiotów 

działalność produkcyjna) 

1.3 Promocja gospodarcza powiatu 

1.4 Uczynienie z turystyki i rekreacji dziedziny aktywności gospodarczej (I.2, II.2) 

Cel Strategiczny 2 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI PRODUKCJI ROLNEJ W POWIECIE KŁOBUCKIM 

2.1 Wspieranie specjalistycznej produkcji rolniczej, w szczególności opartej na lokalnych tradycjach i doświadczeniu 

2.2 Dostosowywanie jakości produkcji rolniczej powiatu kłobuckiego do wymogów Unii Europejskiej 

2.3 Udoskonalenie ekonomicznego otoczenia rolnictwa 

2.4 Restrukturyzacja obszarowa i funkcjonalna terenów rolniczych 

Cel Strategiczny 3 POPRAWA JAKOŚCI INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ 

3.1 Podniesienie jakości kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i podniesienie poziomu wykształcenia 

mieszkańców 

3.2 Poprawa systemu służby zdrowia i opieki społecznej (III.1) 
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3.3 Rozwój kultury w powiecie (III.4) 

Cel Strategiczny 4 POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO W POWIECIE 

4.1 Zmniejszenie zagrożeń ekologicznych 

Cel Strategiczny 5 ROZWÓJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

5.1 Poprawa stanu gospodarki ściekowej i utylizacji odpadów, zbiorników retencyjnych oraz poziomu gazyfikacji 

5.2 Rozwój i modernizacja sieci drogowej 

Strategia Rozwoju Gminy Miedźno na lata 2015-2025 

Strategia jest najważniejszym dokumentem programowym, w oparciu o który samorząd realizuje obowiązek 

prowadzenia polityki rozwoju lokalnego. Strategia została opracowana w oparciu o perspektywę wizji gminy 

Miedźno w 2025 roku, podkreślając jej specyfikę i wskazując na indywidualne rozwiązania, odpowiednie dla jej 

charakterystyki, wyzwań i potrzeb. 

Wizja: GMINA MIEDŹNO TO PRZESTRZEŃ O CENNYCH WALORACH ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I 

KULTUROWEGO, TWORZĄCA STABILNE WARUNKI DO ŻYCIA, OSIEDLANIA SIĘ I ROZWOJU MIESZKAŃCÓW. 

Misja: STAŁY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY MIEDŹNO POPRZEZ POPRAWĘ WARUNKÓW ŻYCIA 

MIESZKAŃCÓW, WZROST ICH DOCHODÓW ORAZ RÓŻNICOWANIA ICH ŹRÓDEŁ. 

Cele strategiczne i operacyjne: 

 

Cel strategiczny 1 – Rozwój przedsiębiorczości i gospodarki lokalnej 

1.1 Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców 

1.2 Rozwój instrumentów wspierających lokalną przedsiębiorczość 

1.3 Wspieranie inwestorów zewnętrznych na terenie gminy Miedźno 

1.4 Wspieranie działalności organizacji pozarządowych 

1.5 Wspieranie i promowanie turystyki oraz rekreacji (I.1, I.2, II.2) 

1.6 Wspieranie rozwoju administracji publicznej 

Cel strategiczny 2 – Poprawa jakości życia mieszkańców 

2.1 Rozwój bezpieczeństwa socjalnego, zdrowotnego i publicznego 

2.2 Doskonalenie warunków i jakości kształcenia 

2.3 Rozwój kultury, sportu i rekreacji na terenie gminy (I.1, I.2, II.2, III.4) 

2.4 Poprawa dostępności komunikacyjnej 

2.5 Wspieranie dostępu do sieci teleinformatycznej 
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Cel strategiczny 3 – Rozwój infrastruktury na terenie gminy 

3.1 Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej (I.1, I.2, II.1, II.2) 

3.2 Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój zasobów naturalnych 

3.3 Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedźno 

Głównym zadaniem studium jest określenie polityki przestrzennej gminy wpisanej w politykę przestrzenną państwa 

oraz ogólnych kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium ma za zadanie także 

sformułowanie lokalnych uwarunkowań, celów i programów rozwoju, dzięki czemu staje się dokumentem 

wytyczającym ogólną politykę przestrzenną gminy, a jednocześnie posiada charakter wytycznych do sporządzenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Ustalenia zawarte w tekście i załącznikach graficznych studium wyrażają kierunki zagospodarowania 

przestrzennego obszaru. Określenia dotyczące formy użytkowania terenów dotyczą podstawowych i 

uzupełniających lub towarzyszących rodzajów zabudowy. Na terenach tych mogą być realizowane także inne formy 

zabudowy, pod warunkiem niepozostawania w sprzeczności z formami określonymi w studium. 

Dokument przedstawia w sposób bardzo rozbudowany kierunki rozwoju gminy, które będą realizowane przez 

multi-działania w zakresie polityki przestrzennej. 

Cele i działania realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, nie będą kolidowały z zapisami Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedźno. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedźno na lata 2016-2021 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Dokument, 

w którym sformułowano społeczną misję samorządu, wyznacza cele i działania, których realizacja powinna w 

znaczny sposób przyczynić się do złagodzenia bądź rozwiązania problemów zidentyfikowanych w trakcie procesu 

tworzenia strategii. Realizacja założeń strategicznych ma szansę przyczynić się do poprawy warunków życia 

mieszkańców gminy, w szczególności zaś tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Ma 

również doprowadzić do integracji społecznej. 

Misja samorządu, sformułowana w Strategii jest następująca: Gmina Miedźno zapewnia mieszkańcom możliwości 

rozwoju, stara się zaspokajać ich potrzeby oraz przeciwdziała marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. 

Wypełnienie przyjętej misji jest uwarunkowane realizacją przedstawionych celów strategicznych i operacyjnych: 

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

1. Zapewnienie osobom ubogim bezpieczeństwa socjalnego. 
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2. Wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz ograniczanie dyskryminacji ze względu na płeć w obszarze 

rynku pracy. (III.2) 

3. Pomoc osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym. 

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

1. Wzmacnianie rodzin, podnoszenie poziomu ich funkcjonowania. 

2. Wsparcie rodzin i osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie. 

3. Pomoc dzieciom i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozwoju. (III.1, III.3) 

4. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia. 

Cel strategiczny 3. Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz umożliwienie 

im udziału w życiu społecznym. 

1. Usprawnianie osób starszych i zapewnienie im właściwej opieki. (III.1, III.3) 

2. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. 

Cel strategiczny 4. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie. 

1. Przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich. 

2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 

Cel strategiczny 5. Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego. 

1. Doskonalenie kadr i służb pomocowych oraz polepszenie dostępu do informacji o możliwościach uzyskania 

wsparcia. 

2. Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego. 
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16. Nietechniczne streszczenie oceny oddziaływania Programu na środowisko 

Projekt niniejszego dokumentu został przedłożony Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach 

oraz Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach 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.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach w piśmie nr WOOŚ.410.248.2017.BM 

uzgodnił brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźno”. 

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach w piśmie nr NS-NZ.042.93.2017 

poinformował, że projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźno” nie wymaga przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, powołując się na stanowisko regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska. 
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Uzasadnienie 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony 

w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni 

i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie 

programu rewitalizacji. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz 

przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych. 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miedźno składa się z następujących części: 

1.Wprowadzenie, gdzie przedstawione zostały źródła prawa regulujące tematykę rewitalizacji, w tym 

o znaczeniu międzynarodowym jak Karta Lipska, obowiązujące na szczeblu krajowym np. Strategia rozwoju 

Kraju 2020 oraz lokalne i regionalne dokumenty spójne z projektem rewitalizacji. 

2.Diagnoza zjawisk społeczno-techniczno-funkcjonalnych, która została przeprowadzona za pomocą 

zobiektywizowanych metod i wskaźników i wskazuje te obszary gminy Miedźno, które charakteryzują się 

szczególnie intensywną koncentracją szeregu niekorzystnych zjawisk, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk 

społecznych. 

3.Program rewitalizacji, przedstawiający główne cele Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miedźno, 

w tym działania, które mają zostać przeprowadzone w obszarze rewitalizacji zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, ogłoszonymi przez Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju. 

Zaplanowane w Programie działania służą wspieraniu procesu rewitalizacji i prowadzone będą w sposób 

spójny zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie z uwagi na zgodność z politykami sektorowymi wynikającymi 

z dokumentów strategicznych oraz planistycznych z poziomu regionalnego i lokalnego. 

W związku z powyższym, przyjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne. 
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Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźno  

Termin konsultacji od dnia 03.08.2017 r. do dnia 13.08.2017 r. 

 

Informacja o zgłaszającym 

Nazwa i adres podmiotu 
 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej 

do reprezentowania podmiotu 
 

 

E-mail 
 

 

Tel. 
 

 

Zgłaszane uwagi i wnioski 

Część dokumentu, do którego 

odnosi się uwaga lub wniosek 
 

Treść uwagi Uzasadnienie uwagi 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70/2017

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 28 lipca 2017 r.
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