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WPROWADZENIE 

Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016 - 2020 został przygotowany, aby 

precyzyjnie zidentyfikować potrzeby gminy w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych 

w sferze społecznej, ekonomicznej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej  

w celu rozwiązywania problemów występujących na obszarze rewitalizacji.  

Na potrzeby tworzenia niniejszego dokumentu przyjęto definicję rewitalizacji zamieszczoną  

w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

Ministerstwa Rozwoju, która interpretuje rewitalizację jako kompleksowy proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania 

całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz 

gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące 

interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane 

terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy 

rewitalizacji. 

Celem Programu jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego wskazanych obszarów 

zdegradowanych poprzez wdrożenie programu rewitalizacji, który zapewni przeciwdziałanie 

wykluczeniu i marginalizacji wyznaczonych obszarów oraz polepszy jakość życia mieszkańców.  

Niniejszy Program Rewitalizacji ma charakter wieloletniego planu inwestycyjnego, który 

obejmuje działania w sferze społecznej, ekonomicznej, środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej oraz technicznej. Opracowany Program Rewitalizacji – zgodnie z Wytycznymi 

Ministerstwa Rozwoju - zmierza do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego 

oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowi narzędzie planowania, 

koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.  

Prace nad przygotowaniem niniejszego dokumentu składały się z trzech etapów: 

przygotowania, diagnozowania, projektowania. Podczas diagnozowania wykorzystano 

najbardziej aktualne dostępne dane statystyczne dotyczące sytuacji Miasta i Gminy Wysoka. 

Dołożono wszelkich starań, aby wytyczone cele i działania były spójne z dokumentami 

strategicznymi oraz z dokumentami wyższego rzędu tj. Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do 2020. Wielkopolska 2020 oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Wielkopolskiego. 

Prezentowany dokument został opracowany w oparciu o przeprowadzoną partycypację 

społeczną, w ramach której odbyły się konsultacje społeczne prowadzone w różnych formach. 

W konsultacjach społecznych wzięło udział szerokie grono interesariuszy procesu rewitalizacji 

m. in. przedstawiciele Urzędu, radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz 

przedsiębiorcy, mieszkańcy. 

 

  



PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY WYSOKA 

 

 4 

DEFINICJE KLUCZOWYCH POJĘĆ 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 

oraz Ustawą z 9 października 2015 r. o rewitalizacji, rewitalizacja to kompleksowy proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania 

całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne  

oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), 

integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez 

programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych 

uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także 

kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. 

przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy 

publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną 

społecznością.1 

Przy określaniu obszarów, które mają zostać objęte Programem Rewitalizacji, zostały wzięte  

pod uwagę Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata  

2014 – 2020 oraz Ustawa z 9 października 2015r. o rewitalizacji, które w następujący sposób 

kwalifikują obszary zdegradowane, będące w stanie kryzysowym2: 

 Po pierwsze, stan kryzysowy charakteryzuje obszary, na których skoncentrowane  

są negatywne zjawiska społeczne tj. bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom 

edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturalnym; 

 Po drugie, z stwierdzonymi negatywnymi zjawiskami społecznymi musi występować 

przynajmniej jedno z wymienionych negatywne zjawisko ze sfery: 

 gospodarczej – niski poziom przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych 

przedsiębiorstw; 

 środowiskowej - w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia,  

 przestrzenno-funkcjonalnej – w zakresie niewystarczającego wyposażenia  

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

ich niska jakość, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się 

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

terenów publicznych; 

 technicznej – w zakresie m.in. degradacji stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania 

rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów 

budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony 

środowiska. 

Na podstawie analizy danych charakteryzujących stan w powyższych sferach wyznaczony 

zostanie obszar rewitalizacji, który według Ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji 

definiowany jest jako: Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, 

cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, 

na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić 

                                                      

1  Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, Ministerstwo 

Rozwoju, Warszawa 2 sierpnia 2016 r., Ustawa z 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
2 Ibidem 
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rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary 

nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 

20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.  

W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, 

takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), powojskowe  

lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle 

powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji. 

W celu zniwelowania negatywnych zjawisk występujących na obszarze rewitalizacji 

opracowany zostanie Program Rewitalizacji, który inicjowany, opracowany i uchwalony jest 

przez Radę Miasta i Gminy Wysoka na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.). Dokument 

ten jest wieloletnim programem działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-

funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, zmierzającym do wyprowadzenia obszarów 

rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, 

stanowiącym narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności 

w ramach rewitalizacji. Głównym elementem Programu Rewitalizacji są projekty 

rewitalizacyjne, które są zaplanowane i ukierunkowane na osiągnięcie jego celów oraz 

logicznie powiązane z treścią i celami programu rewitalizacji.3 

  

                                                      

3 Ibidem 
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METODOLOGIA TWORZENIA PROGRAMU REWITALZIACJI 

Koncepcja metodologiczna, zastosowana w trakcie opracowywania Programu Rewitalizacji, 

uwzględniła kluczową dla zapewnienia trafności i rzetelności prowadzonych działań 

badawczych zasadę triangulacji. Rozumiana jest ona jako różnorodność technik analizy i 

gromadzenia informacji. Pozwoliło to lepiej poznać i zrozumieć badane problemy oraz 

stworzyć możliwość dokonania odniesień i porównań. Powstał w ten sposób szerszy materiał 

badawczy do oceny i wnioskowania, a to umożliwiło sporządzenie analizy możliwie 

obiektywnej, uwzględniającej punkty widzenia wielu różnych grup interesariuszy. 

Na poniższym diagramie przedstawiono proces opracowywania Programu Rewitalizacji. 

 

 

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH (DESK RESEARCH) 

Pierwszym elementem, który ma na celu określenie obszarów zdegradowanych była analiza 

danych zastanych (desk research), która definiowana jest jako analiza dokumentów 

projektowych, prawnych, sprawozdań i innych materiałów źródłowych, która stanowić będzie 

bazę dla dalszych rozważań oraz ustaleń związanych z realizacją dalszych etapów badania. 

Analizie poddane zostały dane dotyczące pięciu sfer: sfery społecznej, sfery gospodarczej, 

sfery środowiskowej, sfery przestrzenno-funkcjonalnej, sfery technicznej. Zgodnie z Wytycznymi 
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w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, dane te są 

wyznacznikami stanu kryzysowego i określają obszary zdegradowane. 

ANALIZA KARTOGRAFICZNA 

Kolejnym etapem procesu była analiza kartograficzna, która jest metodą umożliwiającą 

analizę przestrzenną, dzięki wykorzystaniu zobrazowań kartograficznych w postaci map. 

Ponadto metoda kartograficzna pozwala na prezentowanie zjawisk w przestrzeni za pomocą 

diagramów, których rozmiary są odmienne dla poszczególnych wielkości zjawiska.  

W niniejszym opracowaniu analiza kartograficzna przeprowadzona została na poziomie 

sołectw/miasta Wysoka, co umożliwiło precyzyjne i jednoznaczne wskazanie obszarów, które 

należy poddać interwencji. 

ANALIZA WSKAŹNIKOWA  

W celu określenia obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji opracowany został 

zestaw wskaźników, na który składały się zarówno wskaźniki ze sfery społecznej  

(w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji  

lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym  

i kulturalnym) jak i z pozostałych sfer tj. sfery gospodarczej, sfery środowiskowej, sfery 

przestrzenno-funkcjonalnej oraz sfery technicznej. Należy zaznaczyć, iż analiza wskaźnikowa 

przeprowadzona została przy uwzględnieniu podziału obszaru wiejskiego na sołectwa, miasta 

na ulice, takie podejście metodologiczne umożliwiło wytypowanie obszarów wymagających 

interwencji.  

SYNTETYCZNY WSKAŹNIK  PERKALA 

Syntetyczny wskaźnik Perkala - jedna z metod porządkowania liniowego. Metoda  

ta charakteryzuje się układaniem obiektów w kolejności, co pozwala porównywać badane 

obiekty i hierarchizować je względem siebie. Syntetyczny wskaźnik Perkala daje możliwość 

zestawiania każdego pojedynczego miernika przy jednoczesnym otrzymaniu całościowego 

wskaźnika oceny społeczno-gospodarczej. Zastosowanie syntetycznego wskaźnika Perkala  

w niniejszym opracowaniu umożliwiło obiektywne porównywanie obszarów przestrzennych 

(sołectw/miasta Wysoka) i sfer problemowych podlegających diagnozie, a tym samym 

precyzyjne i jednoznaczne wskazanie obszarów wymagających interwencji.  

 

 

Obliczenie syntetycznego wskaźnika Perkala, poprzedzone zostało standaryzacją. Wskaźniki 

uzyskane w trakcie pierwszej fazy tworzenia diagnozy (dane pozyskane od instytucji/ 

organizacji) poddane zostały procesom standaryzacyjnym, które należą do jednego  

z rodzajów normalizacji. Zabieg ten na zmiennych statystycznych pozwala na osiągnięcie 

optymalnego uporządkowania oraz zmniejszenia zróżnicowania w danym obszarze.  

W procesie standaryzacji danych użyto następujących wzorów: 

  

Wyższa wartość wskaźnika syntetycznego obrazuje stan kryzysowy  

w jednostce ewidencyjnej - strefie. 
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Standaryzacja dla stymulant – wskaźniki, dla których wyższa wartość oznacza obszar 

zdegradowany: 

𝑧𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗 − 𝑚𝑖𝑛𝑖(𝑥𝑖𝑗)

𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑥𝑖𝑗) − 𝑚𝑖𝑛𝑖(𝑥𝑖𝑗)
 ,       (𝑖 = 1, … , 𝑛;   𝑗 = 1, … , 𝑚) 

Stymulacja dla destymulant – wskaźniki, dla których niższa wartość oznacza obszar 

zdegradowany: 

𝑧𝑖𝑗 =
𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑥𝑖𝑗) − 𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑥𝑖𝑗) − 𝑚𝑖𝑛𝑖(𝑥𝑖𝑗)
 ,       (𝑖 = 1, … , 𝑛;   𝑗 = 1, … , 𝑚) 

𝒛𝒊𝒋 – wartość zestandaryzowana cechy j dla sołectwa/miasta i, 

𝑿𝒊𝒋 – wartość cechy j w badanej jednostce przestrzennej i,  

 

Na podstawie zestandaryzowanych danych możliwe było obliczenie syntetycznych 

wskaźników w każdym z badanych obszarów. Poniżej zaprezentowano wzór na wskaźnik 

syntetyczny Perkala: 

𝑃𝑖 =  
1

𝑚
 ∑ 𝑧𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

 

𝑷𝒊 – wskaźnik Perkala dla i – tego obszaru, 

tijzij – wartość zestandaryzowanej cechy j dla jednostki przestrzennej i, 

m – liczba cech wchodzących w skład wskaźnika syntetycznego, 

j   – numer wskaźnika w i – tej jednostce przestrzennej. 

 

BADANIA SONDAŻOWE  

W trakcie opracowywania Programu Rewitalizacji przeprowadzono badania sondażowe przy 

wykorzystaniu techniki CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo), CAWI 

(wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www) oraz PAPI (bezpośredni 

wywiad kwestionariuszowy).  

Badania zostały przeprowadzone techniką CATI/CAWI/PAPI. W ramach badania stworzona 

została ankieta internetowa, do której link opublikowano na stronie internetowej gminy. 

Badaniem objęto łącznie 62 osoby, z czego 50 osób wzięło udział w badaniu telefonicznym, 

11 osób wypełniło ankietę internetową, a 1 osoba złożyła ankietę w Urzędzie Miasta i Gminy. 

Podstawową metodą badań ankietowych było badanie telefoniczne CATI, które 

przeprowadzone zostało przez ankieterów, którzy łączyli się telefonicznie z wybranymi do 

badania respondentami i przeprowadzają z nimi wywiad kwestionariuszowy. Ankieter 

odczytywał pytania z przygotowanego arkusza i notował w nim uzyskiwane odpowiedzi. W 

trakcie badania wykorzystano technikę CAWI, w której pytania kwestionariuszowe pobierane 

są ze strony internetowej organizatora badania i przekazywane za pośrednictwem sieci do 

dowolnego punktu, w którym znajduje się respondent wraz z komputerem podłączonym do 

Internetu. Ponadto badanie zrealizowane zostało techniką PAPI, która definiowana jest jako 
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proces zbierania danych na podstawie przygotowanego kwestionariusza badania (ankiety). 

Ankiety w wersji papierowej można było składać w Urzędzie. 

Zastosowanie trzech technik badawczych umożliwiło przeprowadzenie jak największej liczby 

wywiadów kwestionariuszowych. W badaniu łącznie wzięło udział 62 osoby, z czego 50 osób 

wzięło udział w badaniu telefonicznym, 11 osób wypełniło ankietę internetową, a 1 osoba 

złożyła ankietę w Urzędzie Miasta i Gminy.  

Głównym celem przeprowadzonych badań było zdiagnozowanie skali i charakteru 

problemów występujących na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Ponadto w trakcie badań 

określono kluczowe działania/projekty, które powinny znaleźć się w Programie Rewitalizacji 

Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016 - 2020.  

 

DELIMITACJA OBSZARÓW  ZDEGRADOWANYCH 

Delimitacji obszarów zdegradowanych dokonano przy uwzględnieniu podziału terytorialnego 

miasta i gminy Wysoka. Analizie poddano 11 sołectw jak również pozyskano dane dla miasta 

Wysoka przy uwzględnieniu podziału miasta na ulice. 

Miasto Wysoka – wykaz ulic poddanych analizie: 35-lecia PRL, Bohaterów 17 Października, 

Brzozowa, Budniaka, Dworcowa, Kościelna, Kościuszki, Lubińskiego, Ogrodowa, Plac 

Powstańców Wielkopolskich, Plac Studzienny, Plac Wolności, Pocztowa, Podgórna, 

Skłodowskiej-Curie, Stefana Batorego, Strzelecka, Szkolna, św. Walentego, Świerczewskiego. 

Mapa 1. Delimitacja obszarów zdegradowanych. 

 

Lp. Sołectwa 

1 Bądecz 

2 Czajcze 

3 Jeziorki Kosztowskie 

4 Kijaszkowo 

5 Młotkowo 

6 Mościska 

7 Rudna 

8 Stare 

9 Tłukomy 

10 Wysoka Mała 

11 Wysoczka 

 

12 Miasto Wysoka 
 

Źródło: opracowanie własne Grupa BST. 
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Rysunek 1.Podział sfer 

 

Dla każdej z pięciu sfer (społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej 

oraz technicznej) wartością referencyjną będzie średnia wartość wskaźnika dla gminy Wysoka. 

We wszystkich strefach - jednostkach ewidencyjnych, posługiwano się stymulantą 4  oraz 

destymulantą 5 . Poniżej przedstawiono listę wskaźników, które wykorzystane zostały do 

wyznaczenia obszarów zdegradowanych (analiza wskaźnikowa, syntetyczny wskaźnik 

Perkala). 

Tabela 1 Lista wskaźników na 100 mieszkańców 

Lp. Wskaźnik 

1 Liczba osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej 2013 

2 Liczba osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej 2014 

3 Liczba osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej 2015 

4 Liczba osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej  powodu długotrwałej choroby 2013 

5 Liczba osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej  powodu długotrwałej choroby 2014 

6 Liczba osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej  powodu długotrwałej choroby 2015 

7 Liczba osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa 2013 

8 Liczba osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa 2014 

9 Liczba osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa 2015 

10 Liczba osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności 2013 

11 Liczba osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności 2014 

12 Liczba osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności 2015 

13 Liczba osób objętych procedurą Niebieskiej Karty 2013 

14 Liczba osób objętych procedurą Niebieskiej Karty 2014 

15 Liczba osób objętych procedurą Niebieskiej Karty 2015 

16 Liczba wypadków i kolizji drogowych 

17 Liczba osób objętych pomocą w ramach procedury Niebieskiej Karty 

18 Liczba osób bezrobotnych  

19 Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2015 roku 

20 Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest 

21 Liczba wydanych pozwoleń na budowę w przeliczeniu na 100 mieszkańców 2013 

22 Liczba wydanych pozwoleń na budowę w przeliczeniu na 100 mieszkańców 2014 

23 Liczba wydanych pozwoleń na budowę w przeliczeniu na 100 mieszkańców 2015 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

 

  

                                                      

4  Stymulanta-dodatnia korelacja ze zmienną objaśnianą; wzrost wartości zmiennej objaśniającej prowadzi do wzrostu zmiennej objaśnianej( w naszym 

przypadku im wyższa wartość tym gorzej-kumulacja negatywnych zjawisk) 
5 ujemna korelacja ze zmienną objaśnianą; wzrost wartości zmiennej objaśniającej prowadzi do spadku zmiennej objaśnianej( w naszym przypadku, im 

mniejsza wartość tym gorzej- kumulacja negatywnych zjawisk) 
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DELIMITACJA OBSZARÓW  REWITALIZACJI  

Obszar rewitalizacji wyznaczony został na obszarach, na których zdiagnozowano stan 

kryzysowy z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych współwystępujących  

z negatywnymi zjawiskami, w co najmniej jednej z trzech sfer (gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalno-technicznej). Ponadto w trakcie delimitacji obszaru rewitalizacji 

uwzględniono znaczenie obszaru do rozwoju lokalnego. 

Wyznaczenie obszarów rewitalizacji oparte zostało na analizie desk research, analizie 

wskaźnikowej. Zastosowanie różnych metod badawczych pozwoliło uzupełnić informacje 

zdobyte jedną metodą. Sytuacja taka jest korzystna z punktu widzenia weryfikacji  

i pogłębienia danych. Powstał w ten sposób szerszy materiał do oceny i wnioskowania,  

a to pozwoliło na sporządzenie analizy możliwie obiektywnej, uwzględniającej punkty widzenia 

wielu różnych grup zainteresowanych rewitalizacją. 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE  

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom 

swoje plany dotyczące np. aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą 

miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Pozwalają na uzyskanie opinii, stanowisk, 

propozycji itp. od instytucji i osób, których dotkną - bezpośrednio lub pośrednio - skutki 

proponowanych przez administrację działań. Przeprowadzone konsultacje społeczne 

stanowią szansę by stworzony dokument uwzględniał oczekiwania grup, do których jest 

adresowany. 

Podczas trwania konsultacji społecznych interesariusze, przede wszystkim mieszkańcy,  

ale także przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane strony mieli 

możliwość zapoznania się z treścią konsultowanych dokumentów. Konsultacje nie ograniczały 

się jednak tylko do przedstawienia dokumentu, ale także do wysłuchania opinii na jego temat, 

modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.  

W trakcie procesu opracowywania dokumentu konsultacje społeczne przeprowadzane były 

dwukrotnie. Informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych w Mieście i Gminie 

Wysoka zostały udostępnione: na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wysoka 

(http://www.gminawysoka.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.gminawysoka.pl), 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, na tablicach ogłoszeń  

w sołectwach, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej. 

Pierwsze konsultacje dotyczące wyznaczenia obszarów zdegradowanych oraz obszarów 

rewitalizacji odbyły się w dniach od 28 marca 2017 roku do 17 kwietnia 2017 roku. Podczas 

konsultacji wykorzystano następujące formy: zbieranie uwag w postaci papierowej oraz 

elektronicznej, spotkanie informacyjno-konsultacyjne, badania sondażowe, zbieranie uwag 

ustnych.  

Opis uzupełniony zostanie po przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących Projektu 

Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka. 
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DIAGNOZA 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY WYSOKA 

 

Ogólna charakterystyka miasta i gminy Wysoka ma wprowadzić odbiorcę do sytuacji jaka 

występuje w województwie oraz powiecie.  Dane dotyczące miasta i gminy Wysoka 

zestawione zostały w analizie wskaźnikowej, która służy wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Gmina Wysoka położona jest w obszarze Wysoczyzny Krajeńskiej, na północnych krańcach 

województwa wielkopolskiego, w środkowo-wschodniej części powiatu pilskiego. Powierzchnia 

gminy wynosi 123,1 km². 

Mapa 2. Położenie gminy Wysoka na mapie Polski 

Źródło: http://www.regioset.pl/mapkagif.php?x=294&y=256 

Gmina Wysoka składa się z 12 sołectw: Bądecz, Czajcze, Jeziorki Kosztowskie, Kijaszkowo, 

Młotkowo, Mościska, Rudna, Stare, Tłukomy, Wysoczka oraz Wysoka Mała. 

Gmina jest gminą miejsko-wiejską. Pod względem gospodarczym gmina ma charakter rolniczy. 

Użytki rolne zajmują ok. 80 % całej powierzchni. Na terenie gminy przeważają dobre gleby, III i 

IV klasy. 

Przez teren gminy prowadzi droga wojewódzka nr 190 (DW190), łącząca drogę wojewódzką 

188 w mieście Krajenka z miastem Gniezno. Gmina znajduje się ok. 30 km od  Piły, ok. 110 km 

od Poznania, ok. 340 km od Warszawy, ok. 350 km od Berlina, ok. 530 km od Pragi i ok. 700 km 

od Bratysławy. Na terenie gminy występują cieki wodne Kanał Młotkowski, Struga Bialośliwki, 

Strużnica oraz najważniejszy ciek – Kanał Okaliniecki, jak również kilka małych jezior: Stare 

(Suche), Lipa, Jeziorek, Głęboczek, Kijaszkowo. Teren gminy wzbogacają występujące także 

parki podworskie, która występują w Młotkowie, Starym Bądeczu, Tłukomach i Czajczu. 
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Mapa 3. Mapa Gminy Wysoka 

Źródło: http://www.wysoka.nowoczesnagmina.pl//obrazy/mapad.jpg 

SFERA SPOŁECZNA  

Demografia 

Na przestrzeni lat 2013-2015 widoczny był spadek ogólnej liczby ludności gminy Wysoka. W 2015 

roku gminę zamieszkiwało 6 749 osób. Liczba ta spadła o 94 osoby. Taką samą tendencję 

odnotowano w powiecie pilskim. Liczba mieszkańców w badanym okresie spadła o 648 osób 

i w 2015 roku wyniosła 137 570 osób. Czynnikiem wpływającym na spadek ludności jest przede 

wszystkim występowanie zjawiska starzenia się społeczeństwa, jak również migracje ludności 

na pobyt stały, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. 
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Rysunek 2. Liczba mieszkańców powiatu pilskiego oraz gminy Wysoka w latach 2013-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Liczbę ludności w gminie determinuje również przyrost naturalny. W powiecie pilskim 

odnotowano tendencję spadkową przyrostu naturalnego na przestrzeni lat 2013-2015. W 2015 

roku odnotowano ubytek naturalny wynoszący -0,5. W województwie wielkopolskim widoczne 

były wahania. Zmiany na przestrzeni lat wynikają w związku ze starzejącym się społeczeństwem, 

zwiększoną liczbą migracji oraz przede wszystkim z występującym zjawiskiem zwiększonej 

umieralności społeczeństwa. 

Rysunek 3. Przyrost naturalny w województwie wielkopolskim oraz w powiecie pilskim w latach 2013-2015 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Obserwowanie i prognozowanie dla gminy Wysoka trendy demograficzne można uznać za 

niekorzystne. Na podstawie prognoz GUS możemy twierdzić, że spadek liczby ludności 

obserwowany w latach 2013-2015 w gminie będzie postępował, czego dowodzą prognozy 

demograficzne dla powiatu pilskiego. Liczba ludności powiatu w latach 2015-2050 zmniejszy 

się o 21 574 osób. 
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Rysunek 4. Prognoza ludności powiatu pilskiego na lata 2015-2050 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Rynek pracy  

W latach 2013-2015  liczba bezrobotnych w gminie Wysoka spadła o 44 osoby. W roku 2013 

liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 282 osoby, natomiast w roku 2015 były to 238 

osoby. Najwięcej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile odnotowano w 2013 

roku. W całym analizowanym okresie wyższy udział w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 

kobiety. Największa dysproporcja płci została odnotowana w 2014 roku – 61,3% kobiet; 38,7% 

mężczyzn. Spadek liczby bezrobotnych zarejestrowano również na poziomie powiatu oraz 

województwa. 

Rysunek 5. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Wysoka w latach 2013-2015  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Bezpieczeństwo społeczne 

Na przestrzeni lat 2013-2015 odnotowano największą liczbę przestępstw stwierdzonych przez 

Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych w powiecie pilskim w 2013 roku, 

kiedy na 1000 mieszkańców przypadło 29,2 przestępstw. Wartość wskaźnika w badanym 
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okresie wykazała tendencję spadkową w powiecie pilskim oraz w województwie 

wielkopolskim. W województwie wielkopolskim liczba przestępstw spadła z poziomu 27,7 do 

19,8. 

Rysunek 6. Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych ogółem na 

1000 mieszkańców w powiecie pilskim oraz województwie wielkopolskim w latach 2013-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Uczestnictwo w życiu publicznym 

Partycypacja obywateli w wyborach jest jednym z przejawów społeczeństwa obywatelskiego. 

Frekwencja w gminie Wysoka w wyborach prezydenckich przeprowadzonych w 2015 roku była 

niższa niż frekwencja w powiecie pilskim, województwie wielkopolskim czy ogólnopolska i 

wyniosła 49,6%. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku wyborów do Parlamentu 

Europejskiego. W gminie wysoka frekwencja wyniosła 16,5%. Również podobna sytuacja 

została odnotowana w gminie w wyborach do Sejmu i Senatu, frekwencja była niższa niż w 

pozostałych badanych jednostkach administracyjnych, tj. 13,9%. W wyborach 

samorządowych w 2014 roku sytuacja była odwrotna. Frekwencja odnotowana w gminie 

Wysoka była najwyższa pośród badanych jednostek administracyjnych i wyniosła 53,2%. 

Tabela 2. Frekwencja wyborcza w wyborach bezpośrednich 

Wyszczególnienie 

Wybory 

Prezydenta 

RP 

Wybory do 

Parlamentu 

Europejskiego 

Wybory 

do Sejmu 

Wybory 

do 

Senatu 

Wybory 

samorządowe 

(rok 2015) (rok 2014) (rok2015) 
(rok 

2015) 
(rok 2014) 

Polska 55,3 23,8 50,9 50,9 47,2 

Województwo wielkopolskie 55,5 22,4 14,7 14,7 46,9 

Powiat pilski 54,4 22,4 15,7 15,7 46,2 

Gmina Wysoka 49,6 16,5 13,9 13,9 53,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Państwowej Komisji Wyborczej 

W latach 2013-2015 w gminie Wysoka liczba działających fundacji, stowarzyszeń i organizacji 

społecznych przypadająca na 1000 mieszkańców minimalnie wzrosła. W 2015 roku liczba ta 
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wyniosła 2,6 podmiotów. W analizowanym okresie w powiecie pilskim i województwie 

wielkopolskim liczba ta również wzrosła, co świadczy o rozwoju tego sektora. W powiecie 

pilskim liczba podmiotów wzrosła o 0,3 podmioty, tyle samo odnotowano w województwie 

wielkopolskim. 

Rysunek 7. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1000 mieszkańców w latach 2013-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

W latach 2013-2015 w województwie wielkopolskim odnotowano wahania liczby placówek 

stacjonarnych pomocy społecznej. W 2013 roku liczba ta wyniosła 137 placówek. Liczba ta 

wzrosła w 2014 roku o 2 placówki. W 2015 roku liczba placówek wyniosła 136. W badanym 

okresie w powiecie pilskim liczba placówek stacjonarnych pomocy spolecznej nie uległa 

zmianie tj. 7 placówek. Na terenie gminy Wysoka nie wystepuje żadna placówka stacjonarna 

pomocy społecznej. 

Rysunek 8. Liczba placówek stacjonarnej pomocy społecznej w latach 2013-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank danych Lokalnych GUS 
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W województwie wielkopolskim oraz powiecie pilskim na przełomie lat 2013-2015 odnotowano 

tendencję spadkową liczby gospodarstw domowych korzystajacych z pomocy społecznej wg 

kryterium dochodowości. W województwie wielkopolskim liczba ta spadła o 12 317 

gospodarstw, a w powiecie pilskim o 398 gospodarstw. W gminie Wysoka liczba ta wzrosła o 9 

gospodarstw korzystających z pomocy społecznej. 

Rysunek 9. Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej wg kryterium dochodowości w latach 2013-

2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Zasięg korzystania z pomocy społecznej (udział beneficjentów środowiskowej pomocy 

społecznej w licznie ludności ogółem) na przełomie lat 2013-2015 wykazał tendencję 

spadkową we wszystkich badanych jednostkach administracyjnych. W województwie 

wielkopolskim zasięg zmniejszył się o 1,3 p. p, a w powiecie pilskim o 1,4 p. p. W gminie Wysoka 

zasięg korzystania z pomocy społecznej zmniejszył się z 11,3 p. p. na 10,9 p. p. W 2014 roku 

wzrósł do 12,5 p. p. 

Rysunek 10. Zasięg korzystania z pomocy społecznej wg kryterium dochodowego i ekonomicznych grup wieku w 

latach 2013-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 
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Liczba rodzin korzystająca ze świadczeń rodzinnych z roku na rok zmniejszała się. W 

województwie wielkopolskim liczba ta zmniejszyła się o 15 859 rodzin, a w powiecie pilskim o 

789 rodzin. W gminie Wysoka początkowo świadczeń rodzinnych otrzymało 356 rodzin. Liczba 

ta spadła do 296 rodzin w 2015 roku. 

Rysunek 11. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych w latach 2013-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Najczęstszymi powodami przyznawania pomocy rodzinom w powiecie pilskim są ubóstwo, 

bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz alkoholizm. W 

latach 2014-2015 zwiększyła się liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu 

niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezdomności oraz potrzeby ochrony 

macierzyństwa. Tendencja spadkowa charakteryzuje grupę osób korzystających z pomocy 

społecznej z powodu bezrobocia i ubóstwa. W prognozach na przyszłość powoduje to 

zmniejszenie problemu bezrobocia i ubóstwa w powiecie pilskim. 
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Rysunek 12. Powody przyznania pomocy rodzinie w latach 2014-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 
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Rysunek 13. Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. osób w latach 2013-
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w mieście Wysoka wyniosła 

w 2015 roku 22 – tyle samo co w 2013 roku. Liczba ta wzrosła do 34 w 2014 roku. W powiecie 

pilskim liczba ta w 2013 i 2014 roku nie uległa zmianie. W 2015 roku odnotowano liczbę nowo 

zarejestrowanych podmiotów mniejszą o 105. W przypadku województwa wielkopolskiego 

liczba ta na przełomie lat 2013-2015 zwiększyła się. W 2013 roku w województwie 

zarejestrowano 35 507 nowych podmiotów gospodarki narodowej. Liczba ta w 2014 roku 

spadła do 35 274 i w 2015 roku wzrosła do 35 604. 

Rysunek 14. Nowo zarejestrowane podmioty gospodarki narodowej w latach 2013-2015 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości na 10 tys. mieszkańców w 

wieku produkcyjnym danego obszaru na przełomie lat 2013-2015 wykazała tendencję 

wzrostową we wszystkich analizowanych jednostkach administracyjnych. W mieście Wysoka 

liczba ta wzrosła o 176 podmiotów, wynosząc w 2015 roku 1 239,8. W powiecie pilskim liczba 

podmiotów gospodarki narodowej wg klas wielkości na 10 tys. mieszkańców w 2015 roku 

wyniosła 1 472,0 i wzrosła od 2013 roku o 40,1 podmiotów. W przypadku województwa 

wielkopolskiego sytuacja również była podobna. Liczba podmiotów gospodarki narodowej wg 

klas wielkości wzrosła o 80,6 podmiotów wynosząc w 2015 roku 1 883,8 podmiotów. 
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Rysunek 15. Podmioty gospodarki narodowej wg klas wielkości na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym w 

latach 2013-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

SFERA ŚRODOWISKOWA  

Z roku na rok coraz więcej osób korzysta z oczyszczalni ścieków w analizowanych jednostkach 

administracyjnych. W latach 2013-2015 w województwie wielkopolskim procent ludności 

korzystającej z oczyszczalni ścieków do ogółu ludności zamieszkującej województwo zwiększył 

się o 4,1%. W powiecie pilskim liczba ta zwiększyła się o 3,8%, gdzie w 2015 roku odnotowano, 

że 86,7% społeczności zamieszkującej powiat pilski korzysta z oczyszczalni ścieków. 

Rysunek 16. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w latach 2013-2015 [%] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 
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Pod koniec 2015 roku wartość odnotowana wyniosła 178 178 t/rok emitowanych 

zanieczyszczeń gazowych. 

Rysunek 17. Emisja zanieczyszczeń gazowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w latach 2013-2015 

[t/rok] 

Źródło: opracowanie własne Bank Danych Lokalnych GUS 

Na przełomie lat 2013-2015 odnotowano wzrost emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów 

szczególnie uciążliwych. W powiecie pilskim liczba emisji zanieczyszczeń pyłowych wzrosła o 

40 t/rok. W województwie wielkopolskim liczba ta wzrosła o 408 t/rok emitowanych 

zanieczyszczeń pyłowych. 

Rysunek 18. Emisja zanieczyszczeń pyłowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w latach 2013-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 
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Tabela 3. Struktura użytkowa gruntów 

Rodzaj gruntu Powierzchnia [ha] % w ogólnej powierzchni gminy 

użytki rolne 9 708 78,9 

grunty orne 8 435 68,5 

sady 181 1,5 

łąki 452 3,7 

pastwiska 640 5,2 

lasy i grunty leśne 1 700 13,8 

pozostałe grunty 896 7,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Programu Ochrony Środowiska 

SFERA TECHNICZNA 

Na przełomie lat 2013-2015 roku w miastach analizowanych obszarów liczba mieszkań 

wyposażonych w instalację wodociągową oraz łazienki nie uległa zmianie. Liczba mieszkań 

wyposażonych w instalację wodociągową w województwie wielkopolskim wyniosła 99,5%; w 

powiecie pilskim 99,8% mieszkań, a w gminie Wysoka 99,9% mieszkań. W przypadku mieszkań 

wyposażonych w łazienkę w województwie wielkopolskim odnotowano 96,5% mieszkań, w 

powiecie pilskim 96,9%; a w gminie Wysoka 94% mieszkań. Natomiast liczba mieszkań 

wyposażonych w centralne ogrzewanie minimalnie wzrosła. W gminie Wysoka liczba ta wzrosła 

o 0,1 p.p., ta sama sytuacja wystąpiła w powiecie pilskim. Natomiast w województwie 

wielkopolskim o 0,3 p.p mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie. 

Rysunek 19. Mieszkania wyposażone w instalacje wodociągową, łazienkę oraz centralne ogrzewanie w % ogółu 

mieszkań w latach 2013-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 
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zasobów mieszkaniowych zwiększyła się o 10 i wyniosła w 2015 roku 1 824 mieszkania. W 

powiecie pilskim liczba zasobów mieszkaniowych wzrosła o 485, a w województwie 

wielkopolskim aż o 28 629. 
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Rysunek 20. Zasoby mieszkaniowe w latach 2013-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Podsumowanie 

Sfera społeczna 

Demografia 

Gmina Wysoka zmaga się z niepokojącymi problemami demograficznymi. Problemy te 

obrazuje zmniejszająca się liczba mieszkańców gminy czy występowanie zmian w strukturze 

ekonomicznych grup wieku. Zjawiska te spowodowane są prawdopodobnie procesem 

starzenia się społeczeństwa, który wyzwoli konieczność stworzenia odpowiedniej infrastruktury 

towarzyszącej. Według prognozy GUS proces wyludniania się gminy będzie postępował. 

Według prognozy GUS na lata 2015-2050 w powiecie pilskim liczba mieszkańców spadnie aż o 

21 574 osoby. 

Rynek pracy 

Badania dotyczące bezrobocia na rynku pracy w gminie Wysoka wskazują, że liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 44 osoby. Analiza liczby zarejestrowanych 

bezrobotnych wykazała dysproporcję płci w tym zakresie, gdzie odnotowano dominację 

kobiet wśród osób bezrobotnych. Pod koniec 2015 roku zarejestrowanych kobiet bezrobotnych 

w gminie było 142, natomiast mężczyzn tylko 96. 

Bezpieczeństwo społeczne 

Negatywnymi zjawiskami występującymi w badanych jednostkach administracyjnych są 

przestępstwa. Poziom bezpieczeństwa stanowi jeden z najważniejszych elementów 

definiujących poziom jakości życia. Bezpieczeństwo nie jest elementem trwałym, dlatego 

należy dążyć do stałego zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Na 

przestrzeni lat 2013-2015 liczba przestępstw w powiecie pilskim i województwie wielkopolskim 

zmniejszyła się. W przyszłości planuje się działania mające na celu podwyższenie standardu i 

bezpieczeństwa mieszkańców m.in. poprzez modernizację infrastruktury drogowej, poprawę 

rynku pracy oraz zmniejszanie się zachowań patologicznych.  
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Uczestnictwo w życiu publicznym 

Po mimo wzrostu liczby organizacji pozarządowych gminę Wysoka cechuje niski stopień 

aktywności społeczeństwa. Wyjątek stanowi frekwencja wyborów samorządowych, która była 

znacznie wyższa niż w pozostałych jednostkach administracyjnych. Aktywność obywateli w tym 

zakresie jest istotna dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, które stanowi bazę dla 

wzmocnienia i rozwoju społeczności lokalnych. Na przełomie lat 2013-2015 w gminie Wysoka, 

powiecie pilskim oraz w województwie wielkopolskim wzrosła liczba fundacji, stowarzyszeń i 

organizacji społecznych przypadająca na 1000 mieszkańców. Ważnym elementem w 

najbliższej perspektywie jest podejmowanie działań wspierających sektor NGO, fundacje, 

stowarzyszenia poprzez dostępność do lokali, organizację wydarzeń mających na celu 

pobudzanie aktywności społeczeństwa m.in. poprzez rozwój klubów seniora. Ze względu na 

działające fundacje, stowarzyszenia liczba gospodarstw korzystających z pomocy społecznej 

czy ze świadczeń rodzinnych z roku na rok zmniejszyła się. Wśród grupy osób korzystających z 

pomocy rodzinom w powiecie pilskim pojawiły się takie problemy jak ubóstwo, bezrobocie, 

długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, czy problem alkoholizmu. Według 

prognoz przyszłościowych problem ubóstwa i bezrobocia ma ulec zmniejszeniu. 

Sfera gospodarcza 

Gospodarka jest ważnym elementem w sprawnie funkcjonującej gminie. W analizowanych 

jednostkach administracyjnych odnotowano wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej 

wpisanych do rejestru REGON. W przypadku nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki 

liczba ta zwiększyła się o 97 nowych podmiotów w województwie wielkopolskim. W powiecie 

pilskim sytuacja była odwrotna. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów zmniejszyła się o 

105 podmiotów. W przypadku miasta Wysoka liczba ta pozostała niezmienna. Odnotowano 

również w badanych okresie czasu wzrost liczby podmiotów gospodarki wg klas wielkości na 

10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym. Zidentyfikowanie negatywnego zjawiska w sferze 

gospodarczej jest istotny ze względu na fakt, że ma ona wpływ na kondycję społeczno-

ekonomiczną danych jednostek terytorialnych. Przeobrażenia występujące w sferze 

gospodarczej determinują kierunek oraz dynamikę procesów w sferze społecznej, 

przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej czy technicznej. Należy wskazać tutaj 

przekształcenia środowiska naturalnego, zmiany rynku pracy, sytuację mieszkaniową, jak 

również kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego. Pośród różnego rodzaju 

mechanizmów wsparcia przedsiębiorstw zaliczyć można stałe poszukiwanie nowych 

inwestorów poprzez promocję terenów inwestycyjnych. 

Sfera środowiskowa 

W badanych jednostkach administracyjnych na przełomie lat 2013-2015 wzrosła liczba osób 

korzystających z oczyszczalni ścieków. Niepokojąca natomiast jest emisja zanieczyszczeń 

pyłowych powietrza. W analizowanym okresie w województwie wielkopolskim oraz powiecie 

pilskim odnotowano wzrost emisji tego rodzaju zanieczyszczeń. W przypadku emisji 

zanieczyszczeń gazowych w analizowanych obszarach odnotowano spadek. 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Gmina Wysoka jest gminą miejsko-wiejską, gdzie największą powierzchnię gminy zajmują 

grunty orne. Stanowią one 78,9% powierzchni ogólnej gminy. Rozwój gminy powinien być 

nakierunkowany również na I sektor gospodarki narodowej. 
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Sfera techniczna 

W analizowanym okresie tj. 2013-2015 rok nie odnotowano zmian w wyposażeniu mieszkań w 

instalacje wodociągową oraz łazienkę na terenie gminy Wysoka, w powiecie pilskim oraz w 

województwie wielkopolskim. W przypadku centralnego ogrzewania w mieszkaniach 

odnotowano niewielki wzrost we wszystkich analizowanych obszarach. W gminie liczba 

mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie wzrosła o 0,1% ogółu mieszkań, w powiecie 

również o 0,1 p.p., a w województwie wielkopolskim liczba mieszkań wzrosła o 0,3 p.p. Również 

w analizowanym okresie we wszystkich jednostkach administracyjnych odnotowano wzrost 

dostępnych zasobów mieszkaniowych.  

 

ANALIZA WSKAŹNIKOWA  

SFERA SPOŁECZNA  

Analiza sfery społecznej stanowi fundamentalną część opisu badanej zbiorowości 

pozwalająca na diagnozę obecnego stanu i prognozowanie oraz planowanie przyszłych 

zmian. Największym potencjałem rozwojowym obszaru jest jego kapitał ludzki. Dlatego też  

w prezentowanej diagnozie skupiono uwagę na analizie społecznych obszarów takich jak: 

ubóstwo, problemy społeczne, bezpieczeństwo. Wymienione kategorie tworzą katalog 

podstawowej wiedzy na temat wybranej zbiorowości, pozwalają także na identyfikację 

problemów z jakimi potencjalnie może borykać się badana społeczność.  

Wśród sołectw, które borykają się z największą liczbą osób korzystających z pomocy społecznej 

w 2015 roku: Czajcze, Jeziorki Kosztowskie, Młotkowo, Rudna, Stare oraz na obszarze miasta 

Wysoka przy ul.: Bohaterów 17 października, Dworcowej, Lubińskiego, Placu Powstańców 

Wielkopolskich, Placu Studziennego, Pocztowej, Strzeleckiej, św. Walentego. 

Tabela 4. Sfera społeczna – Liczba osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej na przestrzeni lat 2013-2015 

na 100 mieszkańców 

Lp. Ulica 

Liczba osób 

korzystających z 

świadczeń 

pomocy 

społecznej 2013 

Liczba osób 

korzystających z 

świadczeń 

pomocy 

społecznej 2014 

Liczba osób 

korzystających z 

świadczeń 

pomocy 

społecznej 2015 

1 35-lecia PRL 1,89 1,89 1,85 

2 Bohaterów 17 Października 1,03 1,03 5,05 

3 Brzozowa 0,00 0,00 0,00 

4 Budniaka 0,00 0,00 0,00 

5 Dworcowa 5,95 5,65 11,11 

6 Kościelna 2,18 1,82 2,13 

7 Kościuszki 4,54 4,36 4,09 

8 Lubińskiego 10,29 15,94 10,45 

9 Ogrodowa 3,70 3,64 1,69 

10 Plac Powstańców Wielkopolskich 3,47 6,67 4,28 

11 Plac Studzienny 30,00 33,33 42,86 

12 Plac Wolności 5,88 5,77 1,94 

13 Pocztowa 5,26 4,88 4,88 

14 Podgórna 0,00 0,00 0,00 

15 Skłodowskiej-Curie 3,03 4,00 4,00 

16 Stefana Batorego 0,00 0,00 0,00 

17 Strzelecka 1,23 4,91 4,94 

18 Szkolna 0,00 0,00 1,33 

19 św. Walentego 6,19 4,97 4,61 

20 Świerczewskiego 2,53 2,61 2,64 
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Lp. Sołectwa 

Liczba osób 

korzystających z 

świadczeń 

pomocy 

społecznej 2013 

Liczba osób 

korzystających z 

świadczeń 

pomocy 

społecznej 2014 

Liczba osób 

korzystających z 

świadczeń 

pomocy 

społecznej 2015 

1 Bądecz 2,47 3,00 1,23 

2 Czajcze 3,71 4,70 7,01 

3 Jeziorki Kosztowskie 2,68 3,41 3,97 

4 Kijaszkowo 1,49 3,86 3,02 

5 Młotkowo 6,38 5,92 3,55 

6 Mościska 4,76 5,08 2,99 

7 Rudna 4,60 6,37 4,45 

8 Stare 3,00 4,10 6,28 

9 Tłukomy 1,61 3,63 1,22 

10 Wysoka Mała 1,81 1,58 0,27 

11 Wysoczka 0,00 0,00 0,49 

  Gmina Wysoka (Miasto Wysoka wraz z sołectwami) 3,37 3,98 3,66 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Tabela poniżej prezentuje liczbę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 100 

mieszkańców z powodu długotrwałej choroby na przestrzeni lat 2013-2015. Wskaźniki powyżej 

wartości referencyjnej oznaczają negatywne zjawiska.  

Wśród sołectw, które borykają się z największą liczbą osób korzystających z pomocy 

społecznej, należy zaliczyć: Jezioro Kosztowskie, Rudna, Stare, Tłukomy, Wysoka Mała.  Problem 

dużej liczby osób korzystających z pomocy społecznej widoczny jest również w mieście 

Wysoka. Należy zaznaczyć, iż często wysokie wskaźniki wśród osób bezrobotnych przekładają 

się na wysoką liczbę osób korzystających z pomocy społecznej. 

Tabela 5. Sfera społeczna – Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu długotrwałej 

choroby na przestrzeni lat 2013-2015 na 100 mieszkańców 

Lp. Ulica 

Liczba osób 

korzystających z 

świadczeń 

pomocy 

społecznej  

powodu 

długotrwałej 

choroby 2013 

Liczba osób 

korzystających z 

świadczeń 

pomocy 

społecznej  

powodu 

długotrwałej 

choroby 2014 

Liczba osób 

korzystających z 

świadczeń 

pomocy 

społecznej  

powodu 

długotrwałej 

choroby 2015 

1 35-lecia PRL 0,00 0,00 0,00 

2 Bohaterów 17 Października 0,00 0,00 1,01 

3 Brzozowa 0,00 0,00 0,00 

4 Budniaka 0,00 0,00 0,00 

5 Dworcowa 1,62 2,26 1,75 

6 Kościelna 1,09 1,46 1,06 

7 Kościuszki 0,84 1,39 1,42 

8 Lubińskiego 0,00 0,00 1,49 

9 Ogrodowa 3,70 1,82 0,00 

10 Plac Powstańców Wielkopolskich 1,49 2,05 1,60 

11 Plac Studzienny 30,00 22,22 42,86 

12 Plac Wolności 0,00 0,00 0,00 

13 Pocztowa 5,26 4,88 4,88 

14 Podgórna 0,00 0,00 0,00 

15 Skłodowskiej-Curie 1,01 1,00 1,00 

16 Stefana Batorego 0,00 0,00 0,00 

17 Strzelecka 0,00 0,00 0,00 

18 Szkolna 0,00 0,00 1,33 

19 św. Walentego 0,98 0,99 1,64 

20 Świerczewskiego 1,27 0,98 0,33 

Lp. Sołectwa 

Liczba osób 

korzystających z 

świadczeń 

pomocy 

społecznej  

Liczba osób 

korzystających z 

świadczeń 

pomocy 

społecznej  

Liczba osób 

korzystających z 

świadczeń 

pomocy 

społecznej  
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powodu 

długotrwałej 

choroby 2013 

powodu 

długotrwałej 

choroby 2014 

powodu 

długotrwałej 

choroby 2015 

1 Bądecz 0,82 0,41 0,82 

2 Czajcze 0,67 1,17 0,83 

3 Jeziorki Kosztowskie 0,98 0,73 1,24 

4 Kijaszkowo 1,00 0,97 1,01 

5 Młotkowo 2,13 1,74 0,71 

6 Mościska 0,75 0,51 0,75 

7 Rudna 1,92 1,59 2,43 

8 Stare 3,54 3,55 1,64 

9 Tłukomy 1,20 1,21 1,22 

10 Wysoka Mała 1,81 1,06 1,06 

11 Wysoczka 0,00 0,00 0,49 

  Gmina Wysoka (Miasto Wysoka wraz z sołectwami) 1,20 1,15 1,11 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Tabela poniżej prezentuje liczbę osób korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej na 100 

mieszkańców z powodu ubóstwa na przestrzeni lat 2013-2015. Wskaźniki powyżej wartości 

referencyjnej oznaczają negatywne zjawiska.  

Wśród sołectw, które borykają się z największą liczbą osób korzystającej z pomocy społecznej 

z powodu ubóstwa, należy zaliczyć: Czajcze, Jeziorki Kosztowskie, Młotkowo, Rudna, Stare.  

Problem dużej liczby osób korzystającej z pomocy społecznej widoczny jest również w mieście 

Wysoka. Należy zaznaczyć, iż często wysokie wskaźniki wśród osób bezrobotnych przekładają 

się na wysoką liczbę osób korzystających z pomocy społecznej. 

Tabela 6 Sfera społeczna – Liczba osób korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa na 

przestrzeni lat 2013-2015 na 100 mieszkańców 

Lp. Ulica 

Liczba osób 

korzystających z 

świadczeń 

pomocy 

społecznej z 

powodu 

ubóstwa 2013 

Liczba osób 

korzystających z 

świadczeń 

pomocy 

społecznej z 

powodu 

ubóstwa 2014 

Liczba osób 

korzystających z 

świadczeń 

pomocy 

społecznej z 

powodu 

ubóstwa 2015 

1 35-lecia PRL 1,89 1,89 1,85 

2 Bohaterów 17 Października 1,03 1,03 5,05 

3 Brzozowa 0,00 0,00 0,00 

4 Budniaka 0,00 0,00 0,00 

5 Dworcowa 5,95 5,65 11,11 

6 Kościelna 2,18 1,82 2,13 

7 Kościuszki 4,54 4,36 4,09 

8 Lubińskiego 10,29 15,94 10,45 

9 Ogrodowa 3,70 3,64 1,69 

10 Plac Powstańców Wielkopolskich 3,47 6,67 4,28 

11 Plac Studzienny 30,00 33,33 42,86 

12 Plac Wolności 5,88 5,77 1,94 

13 Pocztowa 5,26 4,88 4,88 

14 Podgórna 0,00 0,00 0,00 

15 Skłodowskiej-Curie 3,03 4,00 4,00 

16 Stefana Batorego 0,00 0,00 0,00 

17 Strzelecka 1,23 4,91 4,94 
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18 Szkolna 0,00 0,00 1,33 

19 św. Walentego 6,19 4,97 4,61 

20 Świerczewskiego 2,53 2,61 2,64 

Lp. Sołectwa 

Liczba osób 

korzystających z 

świadczeń 

pomocy 

społecznej z 

powodu 

ubóstwa 2013 

Liczba osób 

korzystających z 

świadczeń 

pomocy 

społecznej z 

powodu 

ubóstwa 2014 

Liczba osób 

korzystających z 

świadczeń 

pomocy 

społecznej z 

powodu 

ubóstwa 2015 

1 Bądecz 2,47 3,00 1,23 

2 Czajcze 5,40 4,70 7,01 

3 Jeziorki Kosztowskie 2,68 3,41 3,97 

4 Kijaszkowo 1,49 3,86 3,02 

5 Młotkowo 6,38 5,92 3,55 

6 Mościska 4,76 5,08 2,99 

7 Rudna 4,60 6,37 4,45 

8 Stare 0,27 4,10 6,56 

9 Tłukomy 1,61 3,63 1,22 

10 Wysoka Mała 0,52 1,58 0,27 

11 Wysoczka 0,00 0,00 0,00 

  Gmina Wysoka (Miasto Wysoka wraz z sołectwami) 3,30 3,98 3,66 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Tabela poniżej prezentuje liczbę osób korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej na 100 

mieszkańców z powodu niepełnosprawności na przestrzeni lat 2013-2015. Wskaźniki powyżej 

wartości referencyjnej oznaczają negatywne zjawiska.  

Wśród sołectw, które borykają się z największą liczbą osób korzystających z pomocy społeczne 

z powodu niepełnosprawności, należy zaliczyć: Czajcze, Jeziorki Kosztowskie, Młotkowo, 

Rudna, Stare.  Problem dużej liczby osób korzystającej z pomocy społecznej widoczny jest 

również w mieście Wysoka. Należy zaznaczyć, iż często wysokie wskaźniki wśród osób 

bezrobotnych przekładają się na wysoką liczbę osób korzystających z pomocy społecznej. 

Tabela 7. Sfera społeczna – Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu 

niepełnosprawności na przestrzeni lat 2013-2015 na 100 mieszkańców 

Lp. Ulica 

Liczba osób 

korzystających z 

świadczeń 

pomocy 

społecznej z 

powodu 

niepełnosprawnoś

ci 2013 

Liczba osób 

korzystających z 

świadczeń 

pomocy 

społecznej z 

powodu 

niepełnosprawnoś

ci 2014 

Liczba osób 

korzystających z 

świadczeń 

pomocy 

społecznej z 

powodu 

niepełnosprawnoś

ci 2015 

1 35-lecia PRL 0,00 0,00 0,00 

2 Bohaterów 17 Października 0,00 1,03 2,02 

3 Brzozowa 0,00 0,00 0,00 

4 Budniaka 0,00 0,00 0,00 

5 Dworcowa 1,08 1,13 1,17 

6 Kościelna 0,73 1,09 0,71 

7 Kościuszki 0,67 0,87 0,89 

8 Lubińskiego 0,00 0,00 1,49 
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9 Ogrodowa 1,85 1,82 0,00 

10 Plac Powstańców Wielkopolskich 0,99 0,51 1,60 

11 Plac Studzienny 10,00 11,11 14,29 

12 Plac Wolności 0,00 0,00 0,00 

13 Pocztowa 5,26 4,88 4,88 

14 Podgórna 0,00 3,70 0,00 

15 Skłodowskiej-Curie 0,00 0,00 0,00 

16 Stefana Batorego 0,00 0,00 0,00 

17 Strzelecka 0,00 0,00 0,00 

18 Szkolna 0,00 0,00 0,00 

19 sw. Walentego 0,33 0,66 1,32 

20 Świerczewskiego 0,95 0,98 0,33 

Lp
. 

Sołectwa 

Liczba osób 

korzystających z 

świadczeń 

pomocy 

społecznej z 

powodu 

niepełnosprawnoś

ci 2013 

Liczba osób 

korzystających z 

świadczeń 

pomocy 

społecznej z 

powodu 

niepełnosprawnoś

ci 2014 

Liczba osób 

korzystających z 

świadczeń 

pomocy 

społecznej z 

powodu 

niepełnosprawnoś

ci 2015 

1 Bądecz 0,41 0,14 0,27 

2 Czajcze 0,67 1,01 0,50 

3 Jeziorki Kosztowskie 0,24 0,24 0,25 

4 Kijaszkowo 0,00 0,00 1,01 

5 Młotkowo 0,71 1,05 0,35 

6 Mościska 0,25 0,25 0,25 

7 Rudna 0,77 0,80 2,02 

8 Stare 3,00 2,73 1,37 

9 Tłukomy 0,80 0,81 0,82 

10 Wysoka Mała 0,78 0,26 0,27 

11 Wysoczka 0,00 0,00 0,00 

  
Gmina Wysoka (Miasto Wysoka wraz z 

sołectwami) 
0,69 0,72 0,68 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Tabela poniżej prezentuje liczbę osób objętych procedurą Niebieskiej Karty na przestrzeni lat 

2013-2015 na 100 mieszkańców. Wskaźniki powyżej wartości referencyjnej oznaczają 

negatywne zjawiska.  

Wśród sołectw, które borykają się z największą liczbą osób objętych procedurą Niebieskiej 

Karty, należy zaliczyć: Czajcze, Jeziorki Kosztowskie, Stare.  Problem dużej liczby osób 

korzystających z pomocy społecznej widoczny jest również w mieście Wysoka. Należy 

zaznaczyć, iż często wysokie wskaźniki wśród osób bezrobotnych przekładają się na wysoką 

liczbę osób korzystających z pomocy społecznej. 

Tabela 8. Sfera społeczna – Liczba osób objętych procedurą Niebieskiej Karty na przestrzeni lat 2013-2105 na 100 

mieszkańców 

Lp. Ulica 

Liczba osób objętych 

procedurą Niebieskiej 

Karty 2013 

Liczba osób objętych 

procedurą Niebieskiej 

Karty 2014 

Liczba osób objętych 

procedurą Niebieskiej 

Karty 2015 

1 35-lecia PRL 0,00 0,00 0,00 

2 
Bohaterów 17 

Października 
0,00 0,00 1,01 

3 Brzozowa 0,00 0,00 0,00 

4 Budniaka 0,00 0,00 0,00 

5 Dworcowa 0,00 0,00 0,00 

6 Kościelna 0,00 0,00 0,35 

7 Kościuszki 0,17 0,35 0,18 

8 Lubińskiego 0,00 0,00 0,00 

9 Ogrodowa 1,85 0,00 0,00 
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10 
Plac Powstańców 

Wielkopolskich 
0,00 0,00 0,00 

11 Plac Studzienny 0,00 0,00 0,00 

12 Plac Wolności 0,00 0,00 0,00 

13 Pocztowa 0,00 0,00 0,00 

14 Podgórna 0,00 0,00 0,00 

15 Skłodowskiej-Curie 0,00 0,00 0,00 

16 Stefana Batorego 0,00 0,00 0,00 

17 Strzelecka 0,00 0,00 0,00 

18 Szkolna 0,00 0,00 0,00 

19 św. Walentego 0,00 0,33 0,33 

20 Świerczewskiego 0,00 0,65 0,00 

Lp. Sołectwa 

Liczba osób objętych 

procedurą Niebieskiej 

Karty 2013 

Liczba osób objętych 

procedurą Niebieskiej 

Karty 2014 

Liczba osób objętych 

procedurą Niebieskiej 

Karty 2015 

1 Bądecz 0,00 0,00 0,14 

2 Czajcze 0,00 0,17 0,33 

3 Jeziorki Kosztowskie 0,00 0,00 0,50 

4 Kijaszkowo 0,00 0,00 0,00 

5 Młotkowo 0,35 0,00 0,00 

6 Mościska 0,25 0,00 0,00 

7 Rudna 0,38 0,40 0,00 

8 Stare 0,00 0,55 0,27 

9 Tłukomy 0,00 0,40 0,00 

10 Wysoka Mała 0,00 0,00 0,00 

11 Wysoczka 0,00 0,00 0,00 

 Gmina Wysoka (Miasto 

Wysoka wraz z sołectwami) 
0,07 0,12 0,15 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Komenda Policji udostępniła również dane dotyczące liczby wypadków i kolizji drogowych w 

gminie Wysoka, liczby zatrzymań do wytrzeźwienia w policyjnej izbie zatrzymań w gminie 

Wysoka (Miasto Wysoka wraz z sołectwami), liczby osób objętych pomocą w ramach 

procedury Niebieskiej Karty w gminie Wysoka (Miasto Wysoka wraz z sołectwami) na 100 

mieszkańców. 

Najwyższe wartości wskaźnika zanotowano w sołectwach: Czajcze, Mościska, Wysoka Mała. 

Wartości wyższe od średniej referencyjnej dla gminy oznaczają zjawiska negatywne. Należy 

zatem dążyć do zmniejszenia wskaźników w zakresie bezpieczeństwa. 

Tabela 9 Sfera społeczna – bezpieczeństwo  

Lp. Sołectwa 

Liczba wypadków i kolizji 

drogowych na 100 

mieszkańców 

Liczba zatrzymań do 

wytrzeźwienia w policyjnej izbie 

zatrzymań na 100 mieszkańców 

1 Bądecz 0,137 0,274 

2 Czajcze 0,167 0,501 

3 Jeziorki Kosztowskie 0,248 0,000 

4 Kijaszkowo 0,000 0,000 

5 Młotkowo 0,000 0,000 

6 Mościska 0,000 0,249 

7 Rudna 0,000 0,000 

8 Stare 0,273 0,000 

9 Tłukomy 0,000 0,000 

10 Wysoka Mała 1,064 0,000 

11 Wysoczka 0,000 0,000 

12 Miasto Wysoka 0,185 0,260 

 Gmina Wysoka (Miasto Wysoka wraz z sołectwami) 0,193 0,193 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Tabela prezentuje dane dotyczące liczby osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 

mieszkańców w 2015 roku w mieście Wysoka. Na obszarze ulic: Budniaka, Ogrodowa, Plac 
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Studzienny, Stefana Batorego, Szkolna, Świerczewskiego, Cisowa, Akacjowa nie odnotowano 

występowania problemu bezrobocia. 

Tabela 10 sfera społeczna - bezrobocie 

Lp. Ulica Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców 

1 35-lecia PRL 3,70 

2 Bohaterów 17 Października 4,04 

3 Brzozowa 5,88 

4 Budniaka 0,00 

5 Dworcowa 2,92 

6 Kościelna 2,84 

7 Kościuszki 3,73 

8 Lubińskiego 2,99 

9 Ogrodowa 0,00 

10 Plac Powstańców Wielkopolskich 3,74 

11 Plac Studzienny 0,00 

12 Plac Wolności 2,91 

13 Pocztowa 2,44 

14 Podgórna 3,85 

15 Skłodowskiej-Curie 1,00 

16 Stefana Batorego 0,00 

17 Strzelecka 3,70 

18 Szkolna 0,00 

19 św. Walentego 4,28 

20 Świerczewskiego 0,00 

Lp. Sołectwa Liczba osób bezrobotnych 

1 Bądecz 

0,06 

2 Czajcze 

3 Jeziorki Kosztowskie 

4 Kijaszkowo 

5 Młotkowo 

6 Mościska 

7 Rudna 

8 Stare 

9 Tłukomy 

10 Wysoka Mała 

11 Wysoczka 

Gmina Wysoka (Miasto Wysoka wraz z sołectwami) 0,05 

Źródło: opracowanie Grupa BST  

SFERA GOSPODARCZA  

Monitoring potencjału rozwoju gospodarczego i analiza sytuacji zastanej są niezwykle ważne 

w kontekście planowanych działań, w ramach procesu rewitalizacji. Analizie poddany został 

obszar przedsiębiorczości w gminie Wysoka, z wyszczególnieniem analizy miasta Wysoka. Siłą 

rozwojową każdego sołectwa jest jego kondycja ekonomiczna. Wyznaczenie obszarów 

stanowiących o problematycznym charakterze gminy, pozwoli na dokonanie zmian, 

pozwalających w przyszłości ograniczyć bariery rozwojowe gminy. Skuteczne zaplanowanie 

przemian w lokalnej gospodarce zwiększy jej konkurencyjność i atrakcyjność dla pracowników 

oraz potencjalnych inwestorów.  

Podczas diagnozy sfery gospodarczej w gminie Wysoka wzięto pod uwagę liczbę podmiotów 

gospodarczych w 2015 roku w przeliczeniu na 100 mieszkańców z uwzględnieniem podziału 

gminy Wysoka na sołectwa oraz miasto Wysoka. 
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Tabela 11. Sfera gospodarcza – gmina Wysoka 

Lp. Ulica 
Liczba podmiotów gospodarczych w 2015 roku w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

1 35-lecia PRL 21,30 

2 Bohaterów 17 Października 13,13 

3 Brzozowa 11,76 

4 Budniaka 23,53 

5 Dworcowa 23,39 

6 Kościelna 24,11 

7 Kościuszki 14,03 

8 Lubińskiego 16,42 

9 Ogrodowa 13,56 

10 Plac Powstańców Wielkopolskich 36,90 

11 Plac Studzienny 57,14 

12 Plac Wolności 33,01 

13 Pocztowa 36,59 

14 Podgórna 26,92 

15 Skłodowskiej-Curie 31,00 

16 Stefana Batorego 100,00 

17 Strzelecka 33,95 

18 Szkolna 38,67 

19 św. Walentego 17,11 

20 Świerczewskiego 13,86 

Lp. Sołectwa Liczba podmiotów gospodarczych 

1 Bądecz 12,89 

2 Czajcze 4,34 

3 Jeziorki Kosztowskie 15,88 

4 Kijaszkowo 25,13 

5 Młotkowo 9,22 

6 Mościska 10,72 

7 Rudna 17,00 

8 Stare 15,03 

9 Tłukomy 28,57 

10 Wysoka Mała 42,16 

11 Wysoczka 17,02 

Gmina Wysoka (Miasto Wysoka wraz z 

sołectwami) 
18,32 

Źródło: opracowanie Grupa BST  

SFERA ŚRODOWISKOWA  

Jednym z równie ważnych aspektów diagnozy obszarów zdegradowanych jest sfera 

środowiskowa. Analiza tego obszaru pozwoli na określenie kondycji środowiskowej gminy 

Wysoka oraz miasta Wysoka. Współcześnie nacisk kładzie się na optymalizowanie sytuacji 

środowiskowej, gdyż ma ona wpływ na jakość życia mieszkańców gminy oraz stanowi o 

atrakcyjności i potencjale danego obszaru. Zatem identyfikacja kondycji środowiska  

w gminie Wysoka z wyszczególnieniem miasta Wysoka staje się niezwykle potrzebna  

w celu wyznaczenia obszarów kryzysowych, wymagających działań interwencyjnych  

w ramach procesu rewitalizacji.  

Sfera środowiskowa w gminie Wysoka zdiagnozowana została na podstawie wskaźnika 

nagromadzenia wyrobów azbestowych na terenie gminy. Zgodnie z poniższą mapą można 

zaobserwować, iż na terenie całej gminy jest zidentyfikowany azbest. Największą ilość 

występującego azbestu zaobserwowano w mieście Wysoka. Poniższa mapa została również 

wykorzystana do analizy obszaru zdegradowanego i wyznaczenia obszaru rewitalizacji. 
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Tabela 12. Wyroby azbestowe na terenie Miasta i Gminy Wysoka 

Sołectwa 

Liczba obiektów 

budowlanych 

posiadająca azbest [szt.] 

Liczba wyrobów 

azbestowych [m2] 
Mg/km2 

Bądecz 117 26 090 24 

Czajcze 169 28 419 20 

Jeziorki Kosztowskie 150 30 242 48 

Kijaszkowo 77 12 476 27 

Młotkowo 42 8 523 13 

Mościska 79 10 940 9 

Rudna 63 10 347 10 

Stare 119 22 294 22 

Tłukomy 89 20 365 28 

Wysoka Mała 132 20 206 28 

Wysoczka 66 19 074 35 

Miasto Wysoka 152 17 922 39 

Gmina Wysoka (Miasto 

Wysoka wraz z 

sołectwami) 

1255 226 898 25,25 

Rysunek 21. Sfera środowiskowa –wyroby zawierające azbest 

 

Źródło: Program usuwania wyrobów azbestowych z terenu Miasta i Gminy Wysoka na lata 2015-2032. 

 

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA ORAZ TECHNICZNA 

O potencjale i atrakcyjności danego obszaru świadczą także warunki przestrzenno-

funkcjonalno-techniczne. Mogą one stać się przyczyną przyciągania nowych mieszkańców 

lub potencjalnych inwestorów. Określenie obszarów problemowych w tym zakresie dotyczyć 

będzie przede wszystkim kategorii uwarunkowań przestrzennych oraz technicznych. 

W ramach analizy sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej analizie poddano liczbę 

wydanych pozwoleń na budowę w przeliczeniu na 100 mieszkańców na przestrzeni lat 2013-

2015. Należy podjąć działania w sferze społecznej, które będą miały oddziaływania na 

pozostałe sfery. 
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Tabela 13. Sfera przestrzenno-funkcjonalna, sfera techniczna  

Lp. Sołectwa 

Liczba wydanych 

pozwoleń na 

budowę w 

przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

w 2013 

Liczba wydanych 

pozwoleń na 

budowę w 

przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

w 2014 

Liczba wydanych 

pozwoleń na 

budowę w 

przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

w 2015 

1 Bądecz 0,000 0,000 0,274 

2 Czajcze 0,334 0,336 0,167 

3 Jeziorki Kosztowskie 0,496 0,730 0,248 

4 Kijaszkowo 0,000 0,000 0,503 

5 Młotkowo 0,709 1,045 0,355 

6 Mościska 0,249 0,000 0,748 

7 Rudna 0,810 0,797 2,429 

8 Stare 0,820 0,546 0,273 

9 Tłukomy 1,633 0,403 1,224 

10 Wysoka Mała 0,798 0,264 0,532 

11 Wysoczka 0,980 0,000 0,980 

12 Miasto Wysoka 0,398 0,443 0,519 

  Gmina Wysoka (Miasto Wysoka wraz z sołectwami) 0,470 0,383 0,548 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

W poniższej tabeli zaprezentowano wartości powyższego wskaźnika liczby wydanych pozwoleń 

na budowę w przeliczeniu na 100 mieszkańców na przestrzeni lat 2013-2015 oraz wskaźnika 

syntetycznego Perkala (im wyższa wartość wskaźnika, tym większe prawdopodobieństwo 

wystąpienia stanu kryzysowego) z uwzględnieniem podziału gminy Wysoka na sołectwa.  

PORÓWNANIE SYTUACJI NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSOKA 

W dalszym etapie prac porównano wskaźniki dla gminy oraz miasta Wysoka w celu 

wyznaczenia obszarów zdegradowanych. 

Tabela 14. Porównanie sytuacji na terenie Gminy i Miasta Wysoka 

Wskaźnik 
Gmina 

Wysoka 

Miasto 

Wysoka 

1. Liczba osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej na 100 

mieszkańców 
3,66 4,19 

2. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z 

powodu długotrwałej choroby na 100 mieszkańców 
1,11 1,19 

3. Liczba osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej z powodu 

ubóstwa  na 100 mieszkańców 
3,66 4,19 

4. Liczba osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej z powodu 

niepełnosprawności na 100 mieszkańców 
0,68 0,85 

5. Liczba osób objętych procedurą Niebieskiej Karty na 100 mieszkańców 0,15 0,15 

6. Liczba osób objętych pomocą w ramach procedury Niebieskiej Karty 

na 100 mieszkańców 
0,089 0,074 

7. Liczba wypadków i kolizji drogowych na 100 mieszkańców 0,19 0,19 

8. Liczba zatrzymań do wytrzeźwienia w policyjnej izbie zatrzymań na 100 

mieszkańców 
0,19 0,26 

9. Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 18,32 22,49 

10. Liczba wydanych pozwoleń na budowę w przeliczeniu na 100 

mieszkańców  
0,55 0,52 

11. Liczba wyrobów zawierających azbest [mg/km2] 25, 25 39,00 

Liczba wskazań 4 8 

Źródło: opracowanie Grupa BST 
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Zgodnie z tabelą, sytuacja na terenie miasta Wysoka posiada więcej negatywnych zjawisk 

kryzysowych aniżeli gmina. Sytuacja ta uniemożliwia trwały i zrównoważony rozwój gminy. W 

związku z tym, prace rewitalizacyjne będą koncentrowały się zarówno na terenie miasta jak 

również na terenie poszczególnych sołectw, które będą oddziaływać pozytywnie na całą 

gminę Wysoka.  

 

OBSZAR ZDEGRADOWANY 

Obszar zdegradowany to taki, na którym nasilone są negatywne zjawiska społeczne, do 

których zaliczyć można m.in.: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji, niski 

poziom kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym oraz 

kulturalnym. Co więcej, obszar zdegradowany powinien cechować się co najmniej jednym 

negatywnym zjawiskiem ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz 

technicznej. 

Obszary koncentracji negatywnych zjawisk w gminie Wysoka zostały wyznaczone na 

podstawie przeprowadzonej analizy wskaźnikowej w czterech sferach, podczas której 

wykorzystano także syntetyczny wskaźnik Perkala. Wyższą wartość wskaźnika syntetycznego 

Perkala, należy interpretować jako obszar, na którym skoncentrowane są negatywne zjawiska.  

Uwzględniając aspekt społeczny, jako jeden z najważniejszych wskaźników definiujący 

negatywne zjawisko na wskazanym obszarze, wyodrębniono obszary, które cechują się 

największymi przekroczeniami w czterech sferach. 
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Tabela 15. Obszary koncentracji negatywnych zjawisk w gminie Wysoka – zdegradowane. Źródło: opracowanie Grupa BST 

Lp. Ulica 

Liczba osób 

korzystających 

z świadczeń 

pomocy 

społecznej 

2015 

Liczba osób 

korzystających 

z świadczeń 

pomocy 

społecznej  

powodu 

długotrwałej 

choroby 2015 

Liczba osób 

korzystających 

z świadczeń 

pomocy 

społecznej z 

powodu 

ubóstwa 2015 

Liczba osób 

korzystających z 

świadczeń pomocy 

społecznej z 

powodu 

niepełnosprawności 

2015 

Liczba 

osób 

objętych 

procedurą 

Niebieskiej 

Karty 2015 

liczba 

wypadków 

i kolizji 

drogowych 

liczba 

zatrzymań do 

wytrzeźwienia 

w policyjnej 

izbie 

zatrzymań 

Liczba osób 

bezrobotnych 

SUMA 

Społeczna 

Liczba 

podmiotów 

gospodarczych 

Liczba 

wydanych 

pozwoleń 

na 

budowę 

Liczba 

obiektów 

budowlanych 

posiadająca 

azbest [szt.] 

Liczba 

wyrobów 

azbestowych 

[m2] 

Mg/km2 
Obszar 

zdegradowany 

1 35-lecia PRL 1,85 0,00 1,85 0,00 0,00 

0,19 0,26 

3,70 7,41 21,30 

0,52 152 17 922 39 

 

2 Bohaterów 17 Października 5,05 1,01 5,05 2,02 1,01 4,04 18,18 13,13 X 

3 Brzozowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88 5,88 11,76  

4 Budniaka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,53  

5 Dworcowa 11,11 1,75 11,11 1,17 0,00 2,92 28,07 23,39 X 

6 Kościelna 2,13 1,06 2,13 0,71 0,35 2,84 9,22 24,11 X 

7 Kościuszki 4,09 1,42 4,09 0,89 0,18 3,73 14,39 14,03 X 

8 Lubińskiego 10,45 1,49 10,45 1,49 0,00 2,99 26,87 16,42 X 

9 Ogrodowa 1,69 0,00 1,69 0,00 0,00 0,00 3,39 13,56  

10 Plac Powstańców Wielkopolskich 4,28 1,60 4,28 1,60 0,00 3,74 15,51 36,90 X 

11 Plac Studzienny 42,86 42,86 42,86 14,29 0,00 0,00 142,86 57,14 X 

12 Plac Wolności 1,94 0,00 1,94 0,00 0,00 2,91 6,80 33,01 X 

13 Pocztowa 4,88 4,88 4,88 4,88 0,00 2,44 21,95 36,59 X 

14 Podgórna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,85 3,85 26,92  

15 Skłodowskiej-Curie 4,00 1,00 4,00 0,00 0,00 1,00 10,00 31,00 X 

16 Stefana Batorego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00  

17 Strzelecka 4,94 0,00 4,94 0,00 0,00 3,70 13,58 33,95 X 

18 Szkolna 1,33 1,33 1,33 0,00 0,00 0,00 4,00 38,67  

19 św. Walentego 4,61 1,64 4,61 1,32 0,33 4,28 16,78 17,11 X 

20 Świerczewskiego 2,64 0,33 2,64 0,33 0,00 0,00 5,94 13,86  

Lp. Sołectwa 

Liczba osób 

korzystających 

z świadczeń 

pomocy 

społecznej 

2015 

Liczba osób 

korzystających 

z świadczeń 

pomocy 

społecznej  

powodu 

długotrwałej 

choroby 2015 

Liczba osób 

korzystających 

z świadczeń 

pomocy 

społecznej z 

powodu 

ubóstwa 2015 

Liczba osób 

korzystających z 

świadczeń pomocy 

społecznej z 

powodu 

niepełnosprawności 

2015 

Liczba 

osób 

objętych 

procedurą 

Niebieskiej 

Karty 2015 

liczba 

wypadków 

i kolizji 

drogowych 

liczba 

zatrzymań do 

wytrzeźwienia 

w policyjnej 

izbie 

zatrzymań 

Liczba osób 

bezrobotnych 

SUMA 

Społeczna 

Liczba 

podmiotów 

gospodarczych 

Liczba 

wydanych 

pozwoleń 

na 

budowę 

Liczba 

obiektów 

budowlanych 

posiadająca 

azbest [szt.] 

Liczba 

wyrobów 

azbestowych 

[m2] 

Mg/km2 
Obszar 

zdegradowany 

1 Bądecz 1,23 0,82 1,23 0,27 0,14 0,14 0,27 

0,06 

4,12 12,89 0,27 117 26090 24  

2 Czajcze 7,01 0,83 7,01 0,50 0,33 0,17 0,50 16,36 4,34 0,17 169 28419 20 X 

3 Jeziorki Kosztowskie 3,97 1,24 3,97 0,25 0,50 0,25 0,00 10,17 15,88 0,25 150 30242 48 X 

4 Kijaszkowo 3,02 1,01 3,02 1,01 0,00 0,00 0,00 8,04 25,13 0,50 77 12476 27  

5 Młotkowo 3,55 0,71 3,55 0,35 0,00 0,00 0,00 8,16 9,22 0,35 42 8523 13 X 

6 Mościska 2,99 0,75 2,99 0,25 0,00 0,00 0,25 7,23 10,72 0,75 79 10940 9  

7 Rudna 4,45 2,43 4,45 2,02 0,00 0,00 0,00 13,36 17,00 2,43 63 10347 10 X 

8 Stare 6,28 1,64 6,56 1,37 0,27 0,27 0,00 16,39 15,03 0,27 119 22294 22 x 

9 Tłukomy 1,22 1,22 1,22 0,82 0,00 0,00 0,00 4,49 28,57 1,22 89 20365 28  

10 Wysoka Mała 0,27 1,06 0,27 0,27 0,00 1,06 0,00 2,93 42,16 0,53 132 20206 28  

11 Wysoczka 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 17,02 0,98 66 19074 35  

Suma Gmina Wysoka 3,66 1,11 3,66 0,68 0,15 0,19 0,19 0,05 9,65 18,32 0,55 1255 226898 25,25  
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Mapa 4. Obszary zdegradowane Gmina Wysoka 

 

 

 

Legenda 

1 Bądecz 

2 Czajcze 

3 

Jeziorki 

Kosztowskie 

4 Kijaszkowo 

5 Młotkowo 

6 Mościska 

7 Rudna 

8 Stare 

9 Tłukomy 

10 Wysoka Mała 

11 Wysoczka 

12 Miasto Wysoka 
 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Obszary koncentracji negatywnych zjawisk zostały wskazane w sposób obiektywny w oparciu 

o zróżnicowane narzędzia, metody i techniki badawcze. W celu zdiagnozowania problemów 

dokonano analizy danych zastanych (desk research), której podstawą były zasoby Banku 

Danych Lokalnych. Dopełnieniem prowadzonych badań uczyniono analizę wskaźnikową, 

która pozwoliła zobrazować natężenie i koncentrację występujących zjawisk kryzysowych. 

Obszar zdegradowany, który został wyznaczony na podstawie wskaźników zamieszkiwany jest 

przez 3418 osób, co stanowi 50,65% ogółu ludności gminy. Ze względu na to, że liczba ludności 

przekracza dopuszczalnych 30% ludności zamieszkiwanej na obszarze rewitalizacji, obszar 

poddano ponownej wnikliwej analizie. 

 

OBSZAR REWITALIZACJI 

Rozpoznanie problemów występujących w gminie Wysoka dało podstawy do wyznaczenia 

obszaru rewitalizacji i umożliwiło wskazanie terenu najbardziej wymagającego wsparcia. 

Obszar wskazany do rewitalizacji został skonkretyzowany w oparciu o dane ilościowe oraz 

wskaźniki jakościowe, co umożliwiło uchwycenie powiązań funkcjonalnych obszarów.  

Obszar rekomendowany do rewitalizacji w gminie Wysoka został wyznaczony na podstawie 

analizy społeczno-gospodarczo-przestrzennej. Zasadniczym założeniem przy delimitacji 

obszaru zdegradowanego było wskazanie obszarów, na których koncentrują się negatywne 

zjawiska społeczne.  

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, obszary które zostały wytypowane jako zdegradowane 

następnie jako obszar rewitalizacji, cechują się nagromadzeniem negatywnych zjawisk przede 

wszystkim w sferze społecznej, następnie przynajmniej jednym zjawiskiem negatywnym w 

pozostałej ze stref. 
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Podczas analizy wykorzystano dane pozyskane m.in. z Urzędu Miasta i Gminy w Wysoka, 

Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowej Komendy Policji, Powiatowego Urzędu Pracy. 

Działania diagnostyczne zwieńczone zostały identyfikacją licznych zjawisk kryzysowych na 

wskazanym obszarze rewitalizacji oraz potwierdziły konieczność szybkiej interwencji oraz 

działań w celu ich eliminacji lub istotnego ograniczenia. W przypadku sołectw obszar został 

ograniczony do: Czajcze, Jeziorki Kosztowskie oraz Młotkowo. Również ulice w mieście zostały 

ograniczone i stanowią zwarty i spójny obszar. Rewitalizacja jest skuteczniejsza, jeśli prowadzi 

się ją na ograniczonym terytorium. Pozwala to na koncentrację działań i środków, co przynosi 

lepsze efekty, także dla tej części obszaru zdegradowanego, który nie został uwzględniony jako 

obszar bezpośredniej interwencji. 

Na wyznaczonym obszarze mieszka 1624 osób, co stanowi 29,65 % ogółu ludności gminy. 

Powierzchnia obszaru rewitalizowanego wynosi 1623 ha, co stanowi 13,20 % ogółu powierzchni 

gminy. 

Poniżej zaprezentowano mapę obszaru rewitalizacji. 

Mapa 5. Obszar rewitalizacji w mieście Wysoka.  

 

Źródło: opracowanie własne. 

Ulicami poddanymi rewitalizacji na terenie Miasta Wysoka jest: ul. Lubińskiego, Plac 

Powstańców Wielkopolskich, Plac Studzienny, Plac Wolności, Pocztowa, św. Walentego. 
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Mapa 6. Obszar rewitalizacji w gminie Wysoka.  

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Sołectwami poddanymi rewitalizacji na terenie gminy Wysoka jest: sołectwo Czajcze, Jeziorki 

Kosztowskie oraz Młotkowo. 
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Tabela 16. Obszar rewitalizacji – zdiagnozowane problemy  
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Sfera społeczna: wysokie wskaźniki liczby osób korzystających z świadczeń pomocy 

społecznej w 2015 roku (ul. Lubińskiego, Plac Powstańców Wielkopolskich, Plac 

Studzienny, Pocztowa, św. Walentego), wysokie wskaźniki liczby osób korzystających 

ze świadczeń pomocy społecznej z powodu długotrwałej choroby w 2015 roku (w 

szczególności Plac Studzienny oraz ul. Pocztowa), wysokie wskaźniki liczby osób 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa w 2015 roku (w 

szczególności ul. Lubińskiego oraz Plac Studzienny), wysokie wskaźniki liczby osób 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności w 

2015 roku (w szczególności Plac Studzienny oraz ul. Pocztowa), wysoki wskaźnik 

liczby osób objętych procedurą Niebieskiej Karty w 2015 roku (ul. św. Walentego), 

wyższy w stosunku do wartości referencyjnej dla gminy wskaźnik liczby zatrzymań do 

wytrzeźwienia w policyjnej izbie zatrzymań na terenie miasta (brak danych dla 

poszczególnych ulic), wysokie wskaźniki osób bezrobotnych (ul. Lubińskiego, Plac 

Powstańców Wielkopolskich, Plac Wolności, Pocztowa, św. Walentego). 

Sfera gospodarcza: niskie wskaźniki liczby podmiotów gospodarczych w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców (ul. Lubińskiego, św. Walentego). 

Sfera środowiskowa: wysoki wskaźnik Mg/km2 na terenie miasta (brak danych dla 

poszczególnych ulic). 

Sfera przestrzenno-funkcjonalnej oraz techniczna: niższy w stosunku do wartości 

referencyjnej dla gminy wskaźnik liczby wydanych pozwoleń na budowę na terenie 

miasta (brak danych dla poszczególnych ulic). 
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 Wskaźnik społeczny: 16,36 - najwyższy wskaźnik osób korzystających z pomocy 

społecznej (w tym również z powodu ubóstwa), wysoki wskaźnik liczby osób 

objętych procedurą Niebieskiej Karty, najwyższy wskaźnik liczby zatrzymań do 

wytrzeźwienia w policyjnej izbie zatrzymań. 

Wskaźnik sfery gospodarczej: 4,34 – najniższy wskaźnik liczby podmiotów 

gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

Wskaźnik strefy przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej: 0,17 - najmniej 

wydanych pozwoleń na budowę. 
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 Wskaźnik społeczny: 10,17 - wysokie wskaźniki osób korzystających z pomocy 

społecznej (w tym z powodu długotrwałej choroby i ubóstwa), najwyższy wskaźnik 

osób objętych procedurą Niebieskiej Karty, wysoki wskaźnik liczby wypadków i kolizji 

drogowych. 

Wskaźnik sfery gospodarczej: 15,88 – niższy w stosunku do wartości referencyjnej dla 

gminy wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 

mieszkańców. 

W zakresie sfery środowiskowej odnotowano najwyższy wskaźnik Mg/km2. 

Wskaźnik strefy przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej: 0,25 – jeden z 

najniższych wskaźników liczby wydanych pozwoleń na budowę w przeliczeniu na 

100 mieszkańców. 
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Wskaźnik sfery gospodarczej: 9,22 – jeden z najniższych wskaźników liczby 

podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

Wskaźnik strefy przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej: 0,35 – niski wskaźnik 

liczby wydanych pozwoleń na budowę w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

Źródło: opracowanie Grupa BST na podstawie przeprowadzonej analizy wskaźnikowej 
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POGŁĘBIONA ANALIZA OBSZARU REWITALIZACJI 

Pogłębiona analiza stanowi kompleksowy opis sytuacji obszarów kryzysowych w Mieście  

i Gminie Wysoka, które zostały rekomendowane do rewitalizacji. Obszary zdegradowane 

zostały zidentyfikowane w sposób obiektywny w oparciu o zróżnicowane narzędzia, metody  

i techniki badawcze. W celu zdiagnozowania problemów dokonano m.in. analizy danych 

zastanych (desk research), której podstawowym źródłem informacji były zasoby Banku Danych 

Lokalnych. Przeprowadzono również badania ilościowe CATI, CAWI oraz PAPI wśród 

potencjalnych odbiorców i beneficjentów PR. Zwieńczeniem prowadzonych badań była 

analiza wskaźnikowa, która pozwoliła zobrazować natężenie i koncentrację zjawisk 

kryzysowych.  

Analizy wskaźnikowej dokonano w czterech sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej 

i przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Wnikliwa diagnoza czynników i zjawisk 

kryzysowych była podstawą do podjęcia przygotowań działań naprawczych 

o wielowymiarowym i kompleksowym charakterze i promieniowaniu. 

Zestaw wskaźników wykorzystanych do pogłębionej analizy wskaźnikowej sfery społecznej 

dotyczył istotnych zjawisk, takich jak: bezrobocie, ubóstwo oraz bezpieczeństwo. Analiza 

ukazała różne aspekty życia i funkcjonowania społeczeństwa w przestrzeni miasta i gminy oraz 

pozwoliła na poznanie kluczowych problemów, z jakimi zmagają się mieszkańcy. Wartości 

poszczególnych wskaźników zobrazowały zróżnicowanie obszaru pod względem faktycznego 

stanu życia ludności. Wśród ulic na terenie Miasta Wysoka oraz poszczególnych sołectw 

odnotowano liczne przekroczenia względem średniej dla gminy.  

W przypadku sfery społecznej przekroczenia liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej w 2015 roku (średnia dla gminy: 3,66) na terenie miasta odnotowano w przypadku 

ulic: Lubińskiego, Plac Powstańców Wielkopolskich, Plac Studzienny, Pocztowa, św. Walentego, 

a w przypadku sołectw są to: Czajcze i Jeziorki Kosztowskie. Kolejnym wskaźnikiem, który 

uwzględniono w analizie była liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej  

z powodu długotrwałej choroby w 2015 roku. Średnia referencyjna dla gminy wynosiła 1,11,  

a przekroczenia dotyczyły ulic: Lubińskiego, Plac Powstańców Wielkopolskich, Plac Studzienny, 

Pocztowa, św. Walentego oraz sołectwa Jeziorki Kosztowskie. Dokonując analizy liczby osób 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa w 2015 roku (średnia dla 

gminy: 3,66), przekroczenia zaobserwowano w przypadku ulic: Lubińskiego, Plac Powstańców 

Wielkopolskich, Plac Studzienny, Pocztowa, św. Walentego oraz sołectw: Czajcze i Jeziorki 

Kosztowskie. Analizując wskaźnik liczby osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej  

z powodu niepełnosprawności w 2015 roku, którego wartość referencyjna dla gminy wynosi 

0,68, przekroczenia odnotowano na ulicach: Lubińskiego, Plac Powstańców Wielkopolskich, 

Plac Studzienny, Pocztowa, św. Walentego. Kolejnym wskaźnikiem, poddanym analizie jest 

liczba osób objętych procedurą Niebieskiej Karty w 2015 roku (średnia dla gminy: 0,15),  

w przypadku którego przekroczenia dotyczyły ulicy św. Walentego oraz sołectw: Czajcze i 

Jeziorki Kosztowskie. Dokonując analizy liczby wypadków i kolizji drogowych (brak danych dla 

ulic), można dostrzec, że wyższe wartości wskaźnika w stosunku do średniej dla gminy (0,19) 

występują w sołectwie Jeziorki Kosztowskie. W przypadku liczby zatrzymań do wytrzeźwienia  

w policyjnej izbie zatrzymań (średnia dla gminy: 0,19) szczegółowa analiza nie jest możliwa ze 

względu na brak danych dla poszczególnych ulic. Należy jednak podkreślić, że wartość 

wskaźnika dla miasta jest wyższa w stosunku do średniej dla gminy. Ponadto przekroczenia 

zaobserwowano w sołectwie Czajcze. Wyższe od średniej dla gminy (0,05) wartości  

wskaźnika liczby osób bezrobotnych odnotowano na ulicach: Lubińskiego, Plac Powstańców 

Wielkopolskich, Plac Wolności, Pocztowa, św. Walentego. Porównanie wartości  
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w poszczególnych sołectwach w stosunku do wartości referencyjnej dla gminy nie jest możliwe 

ze względu na braki danych. 

Sfera gospodarcza została zbadana na podstawie 1 wskaźnika - liczby podmiotów 

gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Niższe wartości wskaźnika w stosunku  

do wartości referencyjnej dla gminy (18,32) zaobserwowano na ulicach: Lubińskiego  

i św. Walentego oraz we wszystkich trzech sołectwach. 

Na potrzeby analizy sfery środowiskowej wykorzystano następujące dane: liczba obiektów 

budowlanych posiadająca azbest [szt.], liczba wyrobów azbestowych [m2] oraz Mg/km2.  

W przypadku ww. wskaźników pełna analiza nie była możliwa ze względu na brak danych dla 

poszczególnych ulic. Można natomiast zauważyć, że jedynie wartość wskaźnika Mg/km2  

dla całego miasta była wyższa w stosunku do wartości referencyjnej dla gminy (25,25). 

Dokonując analizy ww. wskaźników w podziale na sołectwa, wyższą wartość w porównaniu do 

gminy odnotowano również w przypadku wskaźnika Mg/km2 i dotyczyła ona sołectwa Jeziorki 

Kosztowskie. 

Do analizy sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej wykorzystano wskaźnik liczby 

wydanych pozwoleń na budowę. Dokonując analizy wskaźnika, można wnioskować, że do 

stref znajdujących się w stanie kryzysowym, w których odnotowano wartości niższe od wartości 

referencyjnej dla gminy, należą wszystkie trzy sołectwa. Wartość wskaźnika dla całego miasta 

również była niższa niż w przypadku gminy, jednak dokonanie pełnej analizy w podziale na 

ulice jest niemożliwe z uwagi na niedostępność danych. 

Kompleksowa analiza wskaźnikowa pozwoliła na wyznaczenie obszarów, na których 

zdiagnozowano koncentrację negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. To pozwoliło wskazać podobszary 

znajdujące się w stanie kryzysowym:  

Podobszar I: Miasto Wysoka (ul. Lubińskiego, Plac Powstańców Wielkopolskich, Plac 

Studzienny, Plac Wolności, ul. Pocztowa, ul. św. Walentego), 

Podobszar II: sołectwo Czajcze, Jeziorki Kosztowskie oraz Młotkowo. 

Do pogłębionej analizy obszaru, który zostanie poddany procesowi rewitalizacji, wykorzystano 

także wyniki badań ankietowych, które zaprezentowane zostały w kolejnym rozdziale. 

Kluczowe problemy zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji na podstawie analizy danych 

zastanych (desk research), analizy wskaźnikowej oraz wyników przeprowadzonych badań 

wśród mieszkańców to: 

 Występowanie problemów społecznych, w tym ubóstwa, niepełnosprawności, 

długotrwałej choroby, alkoholizmu, bezrobocia, słabego dostępu do nowoczesnej 

technologii (komputer, Internet), niskiego poziomu zaufania w społeczeństwie oraz niskiego 

poziomu uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym, 

 Niski poziom przedsiębiorczości, 

 Zły stan dróg i chodników,  

 Niewystarczający poziom dostosowania przestrzeni publicznych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 

 Słaba estetyka i zagospodarowanie przestrzeni (zieleń miejska, mała architektura, ławki),  

 Słaba dostępność i niska jakość usług służby zdrowia. 
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Dokonując analizy wyników badań ankietowych, można dostrzec, iż problemy i potrzeby z nich 

wynikające są zbliżone do tych zidentyfikowanych w diagnozie (przykładem może być 

bezrobocie oraz konieczność rozbudowy systemu ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych 

generujących miejsca pracy i inwestycje). Potrzeby podjęcia działań rewitalizacyjnych są 

wynikiem problemów zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji (np.: w przypadku niskiego 

poziomu uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym potrzebna jest 

organizacja większej liczby wydarzeń o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym dla 

mieszkańców, w przypadku złego stanu dróg i chodników konieczna jest rozbudowa/ 

modernizacja infrastruktury drogowej – w tym ciągów pieszo-rowerowej, w kontekście słabej 

estetyki i zagospodarowania przestrzeni zasadne byłoby zagospodarowanie przestrzeni 

publicznych na parki, skwery, place zabaw itp.).  

Identyfikacja destrukcyjnych procesów na wskazanym obszarze ukazała skalę negatywnych 

zjawisk, dokumentując tym samym niekorzystne wartości wskaźników. Ponadto, wybrane 

wskaźniki pozwoliły na uzyskanie informacji odzwierciedlających specyfikę wskazanych 

obszarów i problemy w nich występujące oraz dały możliwość komparacji uzyskanych wartości 

z danymi dla całej gminy. Diagnoza kondycji obszarów kryzysowych wyznaczonych do 

rewitalizacji wykazała, że wymagają one interwencji na wielu płaszczyznach. Wnioski płynące 

z analizy potwierdzają zasadność podjęcia działań we wskazanych obszarach Miasta i Gminy 

Wysoka. Korelacja zjawisk występujących w poszczególnych obszarach pokazuje, że tworzą 

one układ naczyń połączonych, który wymaga kompleksowej diagnozy i wskazania 

skutecznych działań naprawczych w celu eliminacji negatywnych zjawisk i problemów. 

Podjęcie działań rewitalizacyjnych nie tylko przyczyni się do poprawy sytuacji życiowej 

mieszkańców obszarów zdegradowanych, ale także ożywi całą gminę w odniesieniu do 

każdej ze sfer (społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz 

technicznej). 

Zestaw działań6  naprawczych dla Miasta i Gminy Wysoka zawiera tabela z planowanymi 

przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi. 

WYNIKI BADAŃ DIAGNOZUJĄCYCH ZJAWISKA I CZYNNIKI KRYZYSOWE W GMINIE 

WYSOKA 

Badania zostały przeprowadzone techniką CATI/CAWI/PAPI. W ramach badania stworzona 

została ankieta internetowa, do której link opublikowano na stronie internetowej gminy. 

Badaniem objęto łącznie 62 osoby, z czego 50 osób wzięło udział w badaniu telefonicznym, 

11 osób wypełniło ankietę internetową, a 1 osoba złożyła ankietę w Urzędzie Miasta i Gminy. 

Kluczowym problemem społecznym, jaki respondenci dostrzegają na obszarze rewitalizacji jest 

alkoholizm (29,0% odpowiedzi „wysokie natężenie” i 53,2% odpowiedzi „średnie natężenie” 

problemu) oraz dostęp do nowoczesnej technologii (komputer, Internet) (27,4% odpowiedzi 

„wysokie natężenie” i 54,9% odpowiedzi „średnie natężenie” problemu).  Badani nierzadko 

wskazywali również na niepełnosprawność (29,0% odpowiedzi „wysokie natężenie” i 35,5% 

odpowiedzi „średnie natężenie” problemu), poziom zaufania w społeczeństwie (8,1% 

odpowiedzi „wysokie natężenie” i 56,4% odpowiedzi „średnie natężenie” problemu), ubóstwo 

(9,7% odpowiedzi „wysokie natężenie” i 50,0% odpowiedzi „średnie natężenie” problemu), 

bezrobocie (11,3% odpowiedzi „wysokie natężenie” i 46,8% odpowiedzi „średnie natężenie” 

                                                      

6 Działania, są tożsame w całym dokumencie z projektami oraz przedsięwzięciami. 
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problemu) oraz poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym (14,5% 

odpowiedzi „wysokie natężenie” i 40,3% odpowiedzi „średnie natężenie” problemu). 

Tabela 17. Natężenie poszczególnych problemów społecznych na obszarze rewitalizacji [N=62] 

Wyszczególnienie Nie występuje Niskie  Średnie Wysokie  
Nie wiem/trudno 

powiedzieć 

Bezrobocie 1,6% 35,5% 46,8% 11,3% 4,8% 

Ubóstwo 1,6% 35,5% 50,0% 9,7% 3,2% 

Przestępczość 0,0% 53,2% 40,3% 4,9% 1,6% 

Poziom uczestnictwa mieszkańców 

w życiu społecznym i kulturalnym 
0,0% 42,0% 40,3% 14,5% 3,2% 

Poziom zaufania w społeczeństwie  1,6% 32,3% 56,4% 8,1% 1,6% 

Bezdomność 24,2% 54,8% 1,6% 0,0% 19,4% 

Alkoholizm 0,0% 16,2% 53,2% 29,0% 1,6% 

Narkomania 3,2% 45,2% 24,2% 8,1% 19,3% 

Przemoc w rodzinie 3,2% 38,7% 17,8% 3,2% 37,1% 

Problemy opiekuńczo-

wychowawcze  
3,2% 33,9% 19,4% 6,4% 37,1% 

Niepełnosprawność 0,0% 35,5% 35,5% 29,0% 0,0% 

Wandalizm 4,8% 50,0% 33,9% 11,3% 0,0% 

Dostęp do nowoczesnej 

technologii (komputer, Internet) 
0,0% 14,5% 54,9% 27,4% 3,2% 

Inne 1,6% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 

 

Kolejnym obszarem poddanym analizie były poszczególne aspekty życia na obszarze 

rewitalizacji. W skali od 0 do 4, gdzie 0 oznacza ocenę najniższą, a 4 najwyższą, mieszkańcy 

najwyżej ocenili dostępność i jakość usług edukacyjnych, stan środowiska naturalnego  

(np. jakość powietrza, wody), dostępność i jakość obiektów usługowo-handlowych oraz 

dostępność i jakość usług opiekuńczych nad małymi dziećmi. Najniżej ocenione zostały z kolei 

aspekty związane ze stanem dróg i chodników, dostosowaniem przestrzeni publicznych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, estetyką i zagospodarowaniem przestrzeni (zieleń miejska, 

mała architektura, ławki) oraz dostępnością i jakością usług służby zdrowia. 

Tabela 18. Ocena poszczególnych aspektów życia na obszarze rewitalizacji [N=62] 

Wyszczególnienie 
Średnia 

ocena 
0 1 2 3 4 

Nie 

wiem 

Dostępność i jakość usług opiekuńczych 

nad małymi dziećmi  
2,58 3,2% 12,9% 17,7% 33,9% 17,8% 14,5% 

Dostępność i jakość usług edukacyjnych 2,92 0,0% 16,1% 11,3% 32,3% 35,5% 4,8% 

Dostępność i jakość usług służby 

zdrowia 
1,73 14,5% 21,0% 43,5% 11,3% 6,5% 3,2% 

Dostępność i jakość usług w zakresie 

pomocy społecznej 
2,32 3,2% 11,3% 24,2% 16,1% 11,3% 33,9% 

Dostępność i jakość oferty kulturalnej 2,05 6,4% 22,6% 32,2% 21,0% 9,7% 8,0% 

Dostępność i jakość oferty rekreacyjno-

sportowej 
2,23 8,1% 14,5% 27,4% 29,0% 11,3% 9,7% 

Dostępność i jakość obiektów 

usługowo-handlowych 
2,53 0,0% 14,5% 27,4% 43,6% 11,3% 3,2% 

Warunki do aktywności obywatelskiej i 

działania organizacji pozarządowych 
2,04 4,8% 16,1% 35,5% 16,1% 6,5% 21,0% 

Estetyka i zagospodarowanie przestrzeni 

(zieleń miejska, mała architektura, ławki) 
1,84 9,7% 29,0% 32,3% 25,8% 3,2% 0,0% 
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Wyszczególnienie 
Średnia 

ocena 
0 1 2 3 4 

Nie 

wiem 

Dostosowanie przestrzeni publicznych 

do potrzeb osób niepełnosprawnych 
1,75 6,5% 40,3% 22,6% 29,0% 0,0% 1,6% 

Stan dróg i chodników 1,29 21,0% 40,3% 27,4% 11,3% 0,0% 0,0% 

Stan budynków mieszkalnych, w tym 

wyposażenie w podstawowe media  
2,35 1,6% 9,7% 43,6% 41,9% 3,2% 0,0% 

Transport publiczny 2,07 8,1% 21,0% 29,0% 30,6% 6,5% 4,8% 

Warunki do prowadzenia działalności 

gospodarczej 
2,21 1,6% 12,9% 25,8% 27,4% 1,6% 30,7% 

Wsparcie osób bezrobotnych 1,75 4,8% 19,4% 14,5% 9,7% 3,2% 48,4% 

Stan środowiska naturalnego (np. jakość 

powietrza, wody) 
2,56 3,2% 8,1% 25,8% 53,2% 8,1% 1,6% 

 

W następnej kolejności zidentyfikowane zostały grupy, które w opinii badanych powinny być 

głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych na obszarze przeznaczonym do rewitalizacji. 

Analiza odpowiedzi respondentów wykazała, że kluczowymi odbiorcami tych działań powinna 

być młodzież (64,5%), rodziny z małymi dziećmi (50,0%) oraz dzieci (33,9%). 

Rysunek 22. Grupy, jakie w opinii respondentów powinny być głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych na 

obszarze przeznaczonym do rewitalizacji [N=62] 

 

Na pytanie o możliwość włączenia się w działania podejmowane na rzecz poprawy życia  

w miejscu zamieszkania, 41,9% badanych odpowiedziało twierdząco.  

Rysunek 23. Możliwość włączenia się w działania podejmowane na rzecz poprawy życia w miejscu zamieszkania 

[N=62] 

 

Kolejne pytanie poświęcone zostało częstotliwości uczestnictwa w wydarzeniach, imprezach 

kulturalnych organizowanych w gminie. Wyniki pomiaru wskazują, że najwięcej badanych 

(45,2%) rzadko uczestniczy w takich wydarzeniach, a kolejne 37,1% robi to często. Jedynie 3,2% 

ankietowanych zadeklarowało, że nie uczestniczy w tego typu wydarzeniach/imprezach. 

 

  

50,0%

33,9%

64,5%

32,3%

27,4%

22,6%

29,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Rodziny z małymi dziećmi

Dzieci

Młodzież

Seniorzy

Osoby niepełnosprawne

Osoby bezrobotne

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym

41,9% 9,7% 48,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tak Nie Nie wiem, trudno powiedzieć
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Rysunek 24. Częstotliwość uczestnictwa w wydarzeniach, imprezach kulturalnych organizowanych w gminie [N=62] 

 

W toku badania respondentów poproszono o wskazanie rodzajów przedsięwzięć, jakie 

zdaniem respondentów powinny być podejmowane w celu ograniczania negatywnych 

zjawisk społecznych i gospodarczych na wskazanym obszarze.  Najczęściej wskazywane 

odpowiedzi to: organizacja większej liczby wydarzeń o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym 

dla mieszkańców (77,4%), promocja przedsiębiorczości, wsparcie dla osób zakładających 

działalność gospodarczą (53,2%) oraz rozbudowa systemu ulg i zwolnień dla podmiotów 

prywatnych generujących miejsca pracy i inwestycje (40,3%). Pełne dane zaprezentowano na 

poniższym rysunku.  

Rysunek 25. Rodzaje przedsięwzięć, jakie zdaniem respondentów powinny być podejmowane w celu ograniczania 

negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych na wskazanym obszarze [N=62] 

 

 

Respondenci wskazali następnie rodzaje przedsięwzięć, jakie w ich opinii powinny być 

podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk środowiskowych, przestrzenno-

funkcjonalnych i technicznych na wskazanym obszarze.  Najczęściej wskazywane odpowiedzi 

to: rozbudowa/modernizacja infrastruktury drogowej (83,9%), rozbudowa/modernizacja 

infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (56,5%) oraz zagospodarowanie przestrzeni 

publicznych na parki, skwery, place zabaw itp. (54,8%). Pełne dane prezentuje kolejny rysunek.  

Rysunek 26. Rodzaje przedsięwzięć, jakie zdaniem respondentów powinny być podejmowane w celu ograniczania 

negatywnych zjawisk środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych na wskazanym obszarze [N=62] 

14,5% 37,1% 45,2% 3,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bardzo często Często Rzadko Nie uczestniczę w tego typu wydarzeniach/imprezach

77,4%

53,2%

40,3%

32,3%

22,6%

19,4%

19,4%

4,8%

3,2%

0,0% 15,0% 30,0% 45,0% 60,0% 75,0% 90,0%

Organizacja większej li czby wydarzeń o charakterze kulturalnym,

rekreacyjnym dla mieszkańców

Promocja przedsiębiorczości,  wsparcie dla osób zakładających działalność

gospodarczą

Rozbudowa systemu ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych

generujących miejsca pracy i inwestycje

Realizacja programów aktywizacji i integracj i, programów aktywności

lokalnej  itp.

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa (rozbudowa monitoringu, większa

liczba partoli policji)

Utworzenia miejsca spotkań integrujących mieszkańców

Poprawa dostępu do usług dla osób starszych i dla osób

niepełnosprawnych

Projekty ukierunkowywane  na wsparcie organizacji pozarządowych i

podmiotów ekonomii społecznej

Realizacja projektów szkoleniowo-doradczych
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Respondenci zostali poproszeni o wskazanie atutów i potencjałów, jakie widzą w wybranym 

obszarze do rewitalizacji. Najwięcej ankietowanych uznało, że mocną stronę stanowi 

rolnictwo/sadownictwo (26 wskazań). Ponadto 14 badanych dostrzega potencjał turystyczno-

rekreacyjny obszaru rewitalizacji. Pełne zestawienie odpowiedzi prezentuje kolejna tabela. 

Tabela 19. Największe atuty i potencjały wybranego obszaru do rewitalizacji [N=62] 

Atuty i potencjały N 

Rolnictwo/sadownictwo 26 

Turystyczno-rekreacyjny 14 

Przemysł 6 

Czyste środowisko 3 

Możliwość wykorzystania miejsc do integracji i działania na rzecz społeczności  2 

Rekreacja i sport 2 

Duża ilość zieleni 1 

Boisko sportowe z bieżnią 1 

Zabytkowy park wraz z pałacem i spichlerzami 1 

Możliwość rozwoju ciągów komunikacyjnych (ścieżek rowerowych) na terenie gminy  1 

Poprawa wizerunku centrum miasta Wysoka 1 

Nieruchomości 1 

Rekreacja 1 

Agroturystyka 1 

Turystyka 1 

Wiatraki prądotwórcze 1 

 

  

83,9%

56,5%

54,8%

32,3%

24,2%

16,1%

11,3%

0,0% 15,0% 30,0% 45,0% 60,0% 75,0% 90,0%

Rozbudowa/modernizacja infrastruktury drogowej

Rozbudowa/modernizacja infrastruktury sportowej,
rekreacyjnej i turystycznej

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na parki,
skwery, place zabaw itp.

Rozbudowa/modernizacja przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów, poprawa jakości

Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych i socjalnych

Poprawa standardu mieszkań (m.in. termomodernizacje
budynków, poprawa wyposażenia w

Zwiększenie dostępu do obiektów handlowych i
usługowych
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OPIS WIZJI STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI 

W oparciu o zdiagnozowane problemy i potencjały występujące w gminie wypracowana 

została wizja obszaru po przeprowadzeniu wskazanych w niniejszym dokumencie 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji: 

 

Wdrożenie zaplanowanych działań rewitalizacyjnych przyczyni się do wzbogacenia Miasta i 

Gminy Wysoka o przyjazne mieszkańcom przestrzenie, które nie tylko stanowić będą o 

atrakcyjności obszaru w kontekście estetyki, ale także wpłyną na poprawę bezpieczeństwa 

mieszkańców. Będzie to wynikiem działań zarówno w zakresie infrastruktury technicznej, jak i 

przestrzeni publicznych zachęcających do interakcji i spędzania w nich wolnego czasu. Rozwój 

gminy przyjaznej mieszkańcom spowoduje włączenie mieszkańców w różne wymiary życia 

społecznego, co skutkować będzie poprawą relacji międzyludzkich i ograniczeniem rozwoju 

problemów społecznych. Dodatkowo, działania rewitalizacyjne przyczynią się do szerszej 

aktywizacji zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją społeczną 

(zwłaszcza osób ubogich, bezrobotnych i niepełnosprawnych), a tym samym do wzmocnienia 

ich pozycji konkurencyjnej na rynku pracy. W związku z powyższym działania przewidziane do 

realizacji w niniejszym programie wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców obszaru 

rewitalizacji. 

 

 

  

 Aktywne działanie lokalnej społeczności poprzez przedsięwzięcia społeczne oraz 

kulturalne, 

 Aktywni zawodowo mieszkańcy i grupy zagrożone wykluczeniem i marginalizacją 

społeczną (zwłaszcza osoby ubogie, bezrobotne i niepełnosprawne), 

 Sprzyjające warunki prowadzenia działalności gospodarczej, wpływające na rozwój 

lokalnej przedsiębiorczości i zwiększającą się liczbę nowych miejsc pracy,  

 Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, 

 Funkcjonalna i estetyczna przestrzeń miejska oraz wyposażone w infrastrukturę obszary 

miasta i gminy (parkingi, place zabaw etc.), 

 Atrakcyjnie zagospodarowana przestrzeń publiczna, mała architektura i zieleń 

sprzyjająca wypoczynkowi i rekreacji, 

 Zwiększony poziom dostępności oraz jakości usług publicznych (zwłaszcza 

zdrowotnych, kulturalnych i rekreacyjno-wypoczynkowych). 
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CELE REWITALIZACJI I  KIERUNKI DZIAŁAŃ  

Podążając za określoną wizją obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji określono cele 

rewitalizacji. Sformułowano je w oparciu o zidentyfikowane problemy i potrzeby, a ich 

stopniowa realizacja pozwoli na zmniejszenie natężenia występowania negatywnych zjawisk 

lub nawet ich zupełnego wyeliminowania.  

Poniższy rysunek przedstawia trzy cele rewitalizacji w ramach Programu Rewitalizacji Miasta 

 i Gminy Wysoka wraz z kierunkami działań. 

Rysunek 27. Cele rewitalizacji i kierunki działań 

 

 

POWIĄZANIE Z INNYMI DOKUMENTAMI 

Jednym z ważniejszych narzędzi wprowadzania zmian na obszarze Gminy Wysoka jest Program 

Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka. Został on opracowany w powiązaniu z istniejącymi już 

dokumentami strategicznymi obowiązującymi w gminie Wysoka, a także w województwie 

wielkopolskim. Analizie poddano następujące dokumenty: 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka, 

 Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wysoka na lata 2013- 2020, 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pilskim na lata 2016 – 2022, 

 Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020, 

• 1.1. Stworzenie warunków infrastrukturalnych wspierających rozwój, integrację oraz aktywność 
społeczności lokalnych. 

• 1.2. Zwiększenie aktywności mieszkańców na rzecz rozwoju lokalnego, tworzenie warunków dla inicjatyw 
społecznych oraz tworzenie i wspieranie sieci społecznych.

• 1.3. Poprawa dostępu do edukacji, kultury, sztuki, rozrywki, sportu i rekreacji oraz wypoczynku.

1. POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ WSPIERANIE 
AKTYWNOŚCI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

• 2.1 Kształtowanie przestrzeni publicznych przyjaznych mieszkańcom oraz realizacja działań eliminujących 
chaos przestrzenny, w tym: 

- Budowa i modernizacja dróg oraz infrastruktury towarzyszącej,
- Spójnie zagospodarowana i dostępna dla niepełnosprawnych przestrzeń publiczna.

• 2.2 Wzmocnienie i poprawa oferty spędzania czasu wolnego poprzez podwyższenie standardów 
infrastruktury czasu wolnego i rekreacji na potrzeby lokalnej społeczności.

• 2.3 Poprawa bezpieczeństwa w sferze publicznej i prywatnej.

• 2.4 Poprawa jakości infrastruktury ochrony zdrowia, stworzenie warunków do rozwoju poradnictwa 
specjalistycznego oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych.

2. POPRAWA WARUNKÓW I JAKOSCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 
W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

• 3.1. Utrzymanie istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy poprzez wspieranie małych i średnich 
przedsiębiorstw.

• 3.2. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej dla przedsiębiorców.

• 3.3. Poprawa warunków dla rozwoju podmiotów rozpoczynających działalność.

3. WZMOCNIENIE LOKALNEJ GOSPODARKI
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 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego. 

Cele główne Programu Rewitalizacji zostały powiązane z celami zawartymi w innych 

dokumentach na zasadzie podobieństwa i zbieżności zapewniając tym samym kompleksową 

i zharmonizowaną rewitalizację gminy. 

Cel główny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wspieranie aktywności  

i partycypacji społeczności lokalnych. Został on powiązany z celami zawartymi  

w dokumentach: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Wysoka, Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pilskim na lata 2016 – 2022, 

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020,  

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego. Istota celów 

zawartych w wymienionych dokumentach dotyczy poprawy jakości życia mieszkańców 

poprzez wspieranie aktywności i partycypacji społeczności lokalnych. Wskazane dokumenty 

powiązane są z założeniami celu głównego 1. 

Cel główny 2: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców w przestrzeni publicznej  

i prywatnej. Został on powiązany z celami zawartymi w dokumentach: Lokalna Strategia 

Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Wysoka na lata 2013- 2020, Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Powiecie Pilskim na lata 2016 – 2022, Strategia Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020, Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego. Istota celów zawartych w dokumentach 

związana jest z poprawą warunków i jakości życia mieszkańców w przestrzeni publicznej  

i prywatnej. Wskazane dokumenty powiązane są z założeniami celu głównego 2. 

Cel główny 3: Wzmocnienie lokalnej gospodarki. Został on powiązany z celami zawartymi  

w dokumentach: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmina Wysoka, Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pilskim na lata 2016 – 2022, 

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020,  

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego. Istota celów 

zawartych w dokumentach związana jest ze wzmocnieniem lokalnej gospodarki. Wskazane 

dokumenty powiązane są z założeniami celu głównego 3. 

Poniższa tabela zawiera najważniejsze założenia wyżej wymienionych dokumentów, które 

spójne są z celami głównymi Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka. 

Tabela 20. Powiązanie z innymi dokumentalni strategicznymi. 

Cel 1: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wspieranie aktywności i partycypacji 

społeczności lokalnych 

Dokument strategiczny Powiązanie z celami 

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Wysoka 

Cel szczegółowy 3: Wykorzystanie walorów środowiska 

przyrodniczego dla rozwoju różnych form turystyki 
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Lokalna Strategia Rozwoju 

Kierowanego przez 

Społeczność na lata 2016-2023 

 

 

Cel ogólny 1: Zmniejszenie bezrobocia i poprawa warunków życia 

poprzez wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LSR Krajna 

nad Notecią do 2023 roku 

 

Cel szczegółowy 2.1: Zwiększenie dostępności i wykorzystania 

niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023 roku 

  

Cel ogólny 3: Wzmocnienie kapitału społecznego i zasobów oraz 

poprawa integracji wewnętrznej obszaru LSR do 2023 roku 

 

Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w 

Powiecie Pilskim na lata 2016 – 

2022 

Cel strategiczny 5: Służby społeczne na rzecz aktywności 

obywatelskiej  

Strategia Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego 

do 2020 roku. Wielkopolska 

2020 

 

Cel operacyjny 7.1: Poprawa warunków, jakości i dostępności 

edukacji 

 

Cel operacyjny 8.1: Wzmacnianie aktywności zawodowej 

 

Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa 

Wielkopolskiego 

Cel szczegółowy 1: Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI 

Cel 2: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców w przestrzeni publicznej i prywatnej 

Dokument strategiczny Powiązanie z celami 

Lokalna Strategia Rozwoju 

Kierowanego przez 

Społeczność na lata 2016-2023 

Cel szczegółowy 3.1: Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru 

LGD poprzez usprawnienie infrastruktury drogowej w zakresie 

włączenia społecznego na obszarze LSR do 2023 roku 

Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych 

Gminy Wysoka na lata 2013- 

2020 

 

Cel strategiczny 3: Wsparcie rodzin z dziećmi a w szczególności 

zapobieganie patologiom w rodzinie 

 

Cel strategiczny 4: Budowa systemu wsparcia na rzecz osób i rodzin 

znajdujących się w stanie ubóstwa m.in. z uwagi na brak pracy ze 

szczególnym uwzględnieniem ich aktywizacji i przedsięwzięć 

ograniczających skutki życia w biedzie 

 

Cel strategiczny 5: Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia 

na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, zapewniającego im 

właściwa opiekę 

 

Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w 

Powiecie Pilskim na lata 2016 – 

2022 

Cel strategiczny 3:  Aktywizacja i integracja grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym  

Strategia Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego 

do 2020 roku. Wielkopolska 

2020 

 

Cel strategiczny 1: Poprawa dostępności i spójności 

komunikacyjnej regionu 

 

Cel operacyjny 8.3: Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i opieki 

zdrowotnej 

 

Cel strategiczny 9: Wzrost bezpieczeństwa i sprawności zarządzania 

regionem 
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Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa 

Wielkopolskiego 

Cel strategiczny 1: Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI 

Cel 3: Wzmocnienie lokalnej gospodarki 

Dokument strategiczny Powiązanie z celami 

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Wysoka 

Cel strategiczny 4: Stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju 

różnych form przedsiębiorczości i osadnictwa. 

Lokalna Strategia Rozwoju 

Kierowanego przez 

Społeczność na lata 2016-2023 

Cel szczegółowy 1.2: Tworzenie i poprawa wykorzystania 

infrastruktury lokalnej służącej aktywności gospodarczej 

podmiotów i mieszkańców z obszaru LSR Krajna nad Notecią do 

2023 roku 

Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w 

Powiecie Pilskim na lata 2016 – 

2022 

Cel strategiczny 2: Ograniczenie skutków bezrobocia  

Strategia Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego 

do 2020 roku. Wielkopolska 

2020 

Cel strategiczny 6:  Wzmocnienie potencjału gospodarczego 

regionu 

Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa 

Wielkopolskiego 

 

Cel szczegółowy 1: Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI 

 

Cel szczegółowy 2: Zwiększenie efektywności wykorzystania 

potencjałów rozwojowych województwa 

 

 

MECHANIZMY WŁĄCZANIA RÓŻNYCH GRUP INTERESARIUSZY W PROCES 

REWITALIZACJI 

Istotnym aspektem na każdym etapie tworzenia oraz wdrażania Programu Rewitalizacji jest 

włączenie możliwe szerokiego grona interesariuszy procesu rewitalizacji. Uspołecznienie 

procesu rewitalizacji dotyczyło przede wszystkim: mieszkańców, przedsiębiorców, 

przedstawicieli stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, radnych oraz innych podmiotów i 

grup aktywnych na terenie Miasta i Gminy Wysoka.  

Partycypacja społeczna stanowi proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają 

obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, 

które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Pozwalają na uzyskanie opinii, 

stanowisk, propozycji, itp. od instytucji i osób, których dotkną w sposób bezpośredni lub 

pośredni skutki proponowanych przez administrację działań. 

Partycypacja lokalnej społeczności to przede wszystkim:  

 komunikacja pomiędzy interesariuszami a władzami gminy, umożliwiająca obustronne 

uczestnictwo w procesie rewitalizacji; 

 możliwość udziału wszystkich zainteresowanych w panelach dyskusyjnych, spotkaniach, 

debatach; 

 dostępność informacji na temat podejmowanych działań i wprowadzanych zmian przez 

władze, a także możliwość oceny i wyrażenia opinii przez zainteresowane strony. 



PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY WYSOKA 

 

 55 

Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnieni są mieszkańcy w tym przede wszystkim 

mieszkańcy obszaru rewitalizacji 7  oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i 

podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym 

spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego, 

mieszkańcy gminy, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy 

działalność gospodarczą lub społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, 

jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej, 

inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.  

W trakcie diagnozowania oraz tworzenia Programu Rewitalizacji zastosowano szereg form 

konsultacji społecznych, które nie ograniczały się jednak tylko do przedstawienia Programu, 

ale także do wysłuchania opinii na jego temat, modyfikowania i informowania o ostatecznej 

decyzji. Nie tylko mieszkańcy, ale również przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz inni 

interesariusze procesu rewitalizacji mieli możliwość zapoznania się z treścią projektu 

rewitalizacji. Przeprowadzone konsultacje społeczne pozwoliły poznać i zrozumieć potrzeby 

społeczności lokalnej, zidentyfikować ich potrzeby, a także stworzyć wizję oczekiwanych 

zmian. 

Informacje dotyczące konsultacji społecznych zostały zamieszczone na stronie internetowej 

Urzędu Miasta i Gminy Wysoka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowo informacja 

o konsultacjach została ogłoszona zwyczajowo na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta 

i Gminy Wysoka, na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka 

Upowszechniania Kultury w Wysokiej. 

 

W ramach pierwszych etapów tworzenia Programu Rewitalizacji – diagnozowania 

(wyznaczenie obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji), interesariusze procesu 

rewitalizacji mieli możliwość wzięcia udziału w następujących formach konsultacji 

społecznych: 

 Badania sondażowe (ankiety) – Badania ankietowa przeprowadzone zostały przy 

zastosowaniu trzech technik badawczych: CATI, CAWI, PAPI. Respondenci w trakcie 

badania wskazywali występujące problemy na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.  

Łącznie w badaniu sondażowych wzięło udział 75 osób. W ramach ankiety, respondenci 

poproszeni zostali o wskazanie najważniejszych problemów występujących na 

wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Ponadto ankietowani skazali typy działań jakie 

należy podjąć, aby zniwelować negatywne zjawiska występujące na wyznaczonym 

obszarze rewitalizacji. 

 Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla wszystkich interesariuszy z terenu gminy 

Wysoka, tj. mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, przedstawicieli 

gminnego samorządu i jednostek organizacyjnych gminy. Spotkanie odbyło się 11 

kwietnia 2017 r. o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wysoka. 

W ramach spotkania przedstawione zostały definicje kluczowych pojęć zawartych w 

Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 2020. 

Ponadto uczestnicy spotkania omówili szczegółowo Diagnozę. Po prezentacji danych 

przeprowadzona została dyskusja, w trakcie której osoby/podmioty procesu rewitalizacji 

mogły zgłaszać uwagi. 

                                                      

7 Dotyczy konsultacji społecznych - wyznaczanie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
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 Zbieranie uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej – podczas trwania konsultacji 

społecznych, interesariusze procesu rewitalizacji mieli możliwość składania uwag co do 

opracowanych dokumentów. Specjalnie przygotowany formularz został zamieszczony 

m.in. na stronie internetowej Miasta i Gminy Wysoka. Osoby, które chciały złożyć uwagi 

mogły to zrobić na podany w informacji adres mailowy bądź też w Urzędzie  

w godzinach pracy urzędu. 

 Zbieranie uwag ustnych było prowadzone w trakcie spotkania informacyjno – 

konsultacyjnego oraz  w Urzędzie w pokoju nr 22 w dniach i godzinach pracy Urzędu. 

Podczas drugiego etapu opracowywania PR – programowania, wykorzystano następujące 

formy konsultacji społecznych. 

Opis uzupełniony zostanie po przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących Projektu 

Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka. 

 

Na każdym z etapów tworzenia Programu Rewitalizacji (diagnozowanie, programowanie) 

zapewniono udział interesariuszy obszaru rewitalizacji. Poprzez uczestnictwo zróżnicowanych 

grup społecznych możliwe było skonfrontowanie różnych punktów widzenia oraz 

wypracowanie wspólnej wizji.  

Po zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

oraz obszaru rewitalizacji jaki i konsultacji Projektu Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy 

Wysoka sporządzony został raport podsumowujący ich przebieg. Zebrany podczas wyżej 

wymienionych form konsultacji społecznych materiał badawczy, został wykorzystany do 

uzupełnienia wcześniej przygotowanych dokumentów. 

Kluczowym aspektem partycypacji społecznej interesariuszy rewitalizacji na etapie wdrażania 

oraz monitorowania PR będzie włączenie szerokiego grona partnerów tj. mieszkańców, 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub społeczną (w tym organizacji 

pozarządowych oraz grup nieformalnych), jednostki samorządu terytorialnego, z terenu 

objętego rewitalizacją. Istotne będzie wykorzystanie współdecydowania w/w podmiotów  

w trakcie wdrażania PR. Co więcej, interesariusze procesu rewitalizacji stale będą informowani 

o postępach we wdrażaniu programu m.in. na stronie internetowej, zatem zastosowana 

zostanie kontrola obywatelska. Współdecydowanie interesariuszy w trakcie procesu wdrażania 

i monitorowania PR polegać będzie na rozwijaniu dialogu między partnerami, zgłaszaniu 

propozycji nowych projektów rewitalizacyjnych, uczestnictwie w przygotowaniu raportów  

z realizacji Programu Rewitalizacji, zaangażowaniu przy realizacji projektów i rozległych 

tematycznie zadań. Powołany zostanie Zespół ds. rewitalizacji, który pełnić będzie funkcję 

opiniodawczo-doradczą przy monitorowaniu i wdrażaniu Programu Rewitalizacji dla Miasta i 

Gminy Wysoka.  

 

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Opis uzupełniony zostanie po przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących Projektu 

Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Wysoka. 
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INDYKATYWNE RAMY FINANSOWE 

Realizacja celów oraz działań zawartych w Programie Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka 

na lata 2016-2020 uzależniona jest nie tylko od zaangażowania samorządu lokalnego czy 

interesariuszy procesu rewitalizacji, ale przede wszystkim od środków finansowych. 

Zastosowanie różnych źródeł finansowania umożliwia korzystania zarówno z funduszy 

komercyjnych,  jak  i publicznych. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne mogą  być realizowane przez 

różnorodne grupy podmiotów tj. przez podmioty z sektora publicznego, prywatnego i 

pozarządowego. Do pierwszego rodzaju źródeł finansowania (tj. komercyjnych) zaliczyć 

należy: kredyty, pożyczki,  obligacje  komunalne.  Ponadto  niektóre działania mogą być 

wspierane przez środki własne przedsiębiorstw, podmiotów, osób prywatnych i organizacji 

pozarządowych (NGO). Na etapie realizacji zapisów Programu bardzo istotna jest współpraca 

różnych podmiotów gwarantująca powodzenie wdrażanych projektów/przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, co zagwarantowane zostało m.in. poprzez pozyskanie projektów z rożnych 

podmiotów/instytucji. Drugi  rodzaj  źródeł finansowania obejmuje  źródła  publiczne.  Wśród  

nich największe  znaczenie  mają środki  własne  budżetu  gminy,  fundusze  europejskie, środki  

budżetu Państwa. Należy wspomnieć o tym, że fundusze europejskie są wyposażone w 

dedykowane działania, które można wykorzystać planując i realizując działania 

rewitalizacyjne. W tym zakresie najważniejszymi programami są m.in Regionalny Program  

Operacyjny  Województwa  Wielkopolskiego  na  lata  2014-2020 (WRPO 2014-2020), Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 

Warto zaznaczyć, iż interesariusze procesu rewitalizacji mieli możliwość zgłaszania własnych 

projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych na specjalnie przygotowanych formularzach 

zgłoszeniowych (formularze z projektami można było składać do 8 maja 2017 r., jednakże ze 

względu na zainteresowanie interesariuszy Programem termin składania projektów został 

wysłużony do 12.05.2017 r.). Wszystkie przesłane inicjatywy zostały przeanalizowane przez 

Zespół ds. realizacji projektu w kontekście kwalifikowalności do realizacji. Kluczowymi 

aspektami, które były brane pod uwagę w trakcie analizy zgłoszeń było ścisłe powiązanie z 

głównymi celami oraz kierunkami Programu oraz, czy planowany rezultat 

projektu/przedsięwzięcia przyczyni się do zniwelowania zdiagnozowanych problemów na 

obszarze rewitalizacji. Projekty, które spełniały wymogi formalne oraz zostały pozytywnie 

zaopiniowane przez Zespół ds. realizacji projektu i włączone zostały do listy projektów i 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  

Indykatywne ramy finansowe realizacji projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

obejmować będą zarówno finansowanie z środków własnych oraz ze środków zewnętrznych. 

 

Ujęcie czasowe realizacji projektów wraz ze źródłami finansowania przedstawione zostało  

w tabeli. Taki zabieg pozwolił zaprezentować m.in. komplementarność finansową.  

Lista projektów 
podstawowych

Żródła finansowanie
Środki z budżetu Miasta i 

Gminy Wysoka, Fundusze UE 
w tym WRPO 2014-2020, , 

(EFS, EFRR), PROW 2014-2020,  
inne krajowe i zagraniczne 

środki zewnętrzne, 
wolontariat

Koszt projektów 

ok. 14 129 610,35 zł
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Tabela 21. Ujęcie czasowe realizacji projektów wraz ze źródłami finansowania 

Podmiot realizujący Nazwa projektu Źródło finansowania 

Okres realizacji 
projektu 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

Miasto i Gmina Wysoka  
Rewitalizacja centrum miasta w 

Wysokiej  

Fundusze Unii Europejskiej w ramach WRPO 

2014-2020 i inne fundusze UE, Budżet Miasta i 

Gminy Wysoka, inne krajowe i zagraniczne 

środki zewnętrzne      

Miasto i Gmina 

Wysoka/Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wysokiej 

Przebudowa oraz zmiana sposobu 

użytkowania budynku „Starego 

Ratusza” przy Placu Wolności w 

Wysokiej 

Fundusze Unii Europejskiej w ramach WRPO 

2014-2020 i inne fundusze UE, Budżet Miasta i 

Gminy Wysoka, inne krajowe i zagraniczne 

środki zewnętrzne     

Miasto i Gmina Wysoka  

Rewitalizacja parku wraz ze 

zbiornikiem wodnym w miejscowości 

Młotkowo 

Środki zewnętrzne z funduszy Unii Europejskiej, 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, Budżet Miasta i Gminy 

Wysoka, inne krajowe i zagraniczne środki 

zewnętrzne     

Miasto i Gmina Wysoka  

Termomodernizacja budynku 

świetlicy wiejskiej w Młotkowie wraz 

z zagospodarowaniem terenu 

Środki zewnętrzne z funduszy Unii Europejskiej, 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, Budżet Miasta i Gminy 

Wysoka, inne krajowe i zagraniczne środki 

zewnętrzne     

Miasto i Gmina Wysoka  

Budowa sali gimnastycznej przy 

Samorządowej Szkole Podstawowej 

im. Jana Pawła II w miejscowości 

Czajcze gmina Wysoka 

Fundusze Unii Europejskiej w ramach WRPO 

2014-2020 i inne fundusze UE, Budżet Miasta i 

Gminy Wysoka, inne krajowe i zagraniczne 

środki zewnętrzne     

Miasto i Gmina Wysoka 

przy współpracy Szkoły 

Podstawowej w Czajczu 

Zintegrowane wsparcie kompetencji 

kluczowych uczniów Samorządowej 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 

II w Czajczu 

Fundusze Unii Europejskiej w ramach WRPO 

2014-2020 i inne fundusze UE, Budżet Miasta i 

Gminy Wysoka, inne krajowe i zagraniczne 

środki zewnętrzne     

Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Wysokiej/Ośrodek 

Upowszechniania 

Kultury w 

Wysokiej/Parafia pw. 

NMPR w Wysokiej 

Projekt socjalny: Rodzinne Klimaty – 

impreza cykliczna, festyn rodzinny 

Budżet Miasta i Gminy Wysoka, inne krajowe i 

zagraniczne środki zewnętrzne 

    

Miasto i Gmina 

Wysoka/Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wysokiej 

(Lider)w partnerstwie z 

Fundacją Nowy 

Horyzont z Piły 

Centrum Usług Społecznych w 

gminie Wysoka 

Fundusze Unii Europejskiej (EFS) w ramach 

WRPO 2014-2020, inne fundusze UE, Budżet 

Miasta i Gminy Wysoka, inne krajowe i 

zagraniczne środki zewnętrzne 

    

Miasto i Gmina 

Wysoka/Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wysokiej 

Aktywnie przez życie - aktywizacja 

społeczno-zawodowa osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym w gminie 

Wysoka 

Fundusze Unii Europejskiej (EFS) w ramach 

WRPO 2014-2020, inne fundusze UE, Budżet 

Miasta i Gminy Wysoka, inne krajowe i 

zagraniczne środki zewnętrzne 
    

Miasto i Gmina Wysoka  

Modernizacja terenu targowiska 

miejskiego i nadanie mu 

ulepszonych funkcji społecznych i 

gospodarczych 

Fundusze Unii Europejskiej np. w ramach 

WRPO 2014-2020, PROW 2014-2020, Budżet 

Miasta i Gminy Wysoka, inne krajowe i 

zagraniczne środki zewnętrzne     

Miasto i Gmina Wysoka  

Rewitalizacja przestrzeni po byłej 

kolejce wąskotorowej w Wysokiej, w 

celu nadania miejscu wartości  

rekreacyjnych 

Fundusze Unii Europejskiej np. w ramach 

WRPO 2014-2020, Budżet Miasta i Gminy 

Wysoka, inne krajowe i zagraniczne środki 

zewnętrzne      

Miasto i Gmina Wysoka 

przy współpracy 

Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Wysokiej 

Modernizacja budynków 

komunalnych na terenie miasta 

Wysoka 

Fundusze Unii Europejskiej np. w ramach 

WRPO 2014-2020, Budżet Miasta i Gminy 

Wysoka, inne krajowe i zagraniczne środki 

zewnętrzne      

Miasto i Gmina Wysoka 

przy współpracy 

Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Wysokiej 

Modernizacja budynku po byłej 

Szkole Podstawowej wraz ze 

świetlicą wiejską w miejscowości 

Jeziorki Kosztowskie 

Fundusze Unii Europejskiej np. w ramach 

WRPO 2014-2020, Budżet Miasta i Gminy 

Wysoka, inne krajowe i zagraniczne środki 

zewnętrzne      
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Podmiot realizujący Nazwa projektu Źródło finansowania 

Okres realizacji 
projektu 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

Stowarzyszenie Aktywni 

dla Miasta i Gminy 

Wysoka, Ośrodek 

Upowszechniania 

Kultury w Wysokiej, 

Miasto i Gmina Wysoka 

Bieg Uliczny im. Powstańców 

Wielkopolskich 

Praca własna (wolontariat), środki z budżetu 

Miasta i Gminy Wysoka, dotacja z powiatu 

pilskiego, inne środki zewnętrzne i prywatne  

    

Stowarzyszenie Aktywni 

dla Miasta i Gminy 

Wysoka, Ośrodek 

Upowszechniania 

Kultury w Wysokiej, 

Miasto i Gmina Wysoka 

Wigilia dla mieszkańców Miasta i 

Gminy Wysoka  

Praca własna (wolontariat), środki z budżetu 

Miasta i Gminy Wysoka, inne środki 

zewnętrzne i prywatne  

    

Miasto i Gmina Wysoka 

przy współpracy 

Ośrodka 

Upowszechniania 

Kultury 

Adaptacja poddasza w budynku 

OUK na „Harcówkę”  

Fundusze Unii Europejskiej np. w ramach 

WRPO 2014-2020, Budżet Miasta i Gminy 

Wysoka, inne krajowe i zagraniczne środki 

zewnętrzne  

    

Miasto i Gmina Wysoka 

przy współpracy 

Ośrodka 

Upowszechniania 

Kultury i sołectwa 

Jeziorki Kosztowskie 

„Muzyka i rekreacja łączy 

pokolenia” – festyn rodzinny w 

Jeziorkach Kosztowskich 

Fundusze Unii Europejskiej np. w ramach 

WRPO 2014-2020, Budżet Miasta i Gminy 

Wysoka, inne krajowe i zagraniczne środki 

zewnętrzne  

    

Miasto i Gmina Wysoka  

Poprawa infrastruktury drogowej w 

zakresie włączenia społecznego w 

mieście Wysoka  

Fundusze Unii Europejskiej, budżet Miasta i 

Gminy Wysoka, inne krajowe i zagraniczne 

środki zewnętrzne 

    

Ośrodek 

Upowszechniania 

Kultury przy współpracy 

Miasta i Gminy Wysoka i 

Parafii w Wysokiej 

Na imieninach „u św. Walentego” 

Fundusze Unii Europejskiej, inne krajowe i 

zagraniczne środki zewnętrzne, Budżet Miasta 

i Gminy Wysoka, środki własne 

    

Miasto i Gmina Wysoka  

Rozbudowa placu zabaw w 

Młotkowie wraz z rozbudową siłowni 

zewnętrznej w Jeziorkach 

Kosztowskich i budową siłowni 

zewnętrznej w Czajczu 

Fundusze Unii Europejskiej, budżet Miasta i 

Gminy Wysoka, inne krajowe i zagraniczne 

środki zewnętrzne 
    

Miasto i Gmina Wysoka  

Budowa drogi dla rowerów na 

odcinku Czajcze – Wysoka wraz z 

budową parkingu buforowego przy 

Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka 

Fundusze Unii Europejskiej w ramach WRPO 

2014 - 2020, inne fundusze UE, budżet Miasta i 

Gminy Wysoka, inne krajowe i zagraniczne 

środki zewnętrzne      

Miasto i Gmina Wysoka 

/ Parafia pw. NMP 

Różańcowej w Wysokiej 

PARAFIALNO – GMINNE DNI 

TRZEŹWOŚCI  

Fundusze Unii Europejskiej w ramach WRPO 

2014 - 2020, inne fundusze UE, budżet Miasta i 

Gminy Wysoka, inne krajowe i zagraniczne 

środki zewnętrzne     

Miasto i Gmina Wysoka 

Modernizacja sieci kanalizacji 

sanitarnej i kanalizacji deszczowej 

wraz z siecią wodociągową na 

terenie Placu Powstańców 

Wielkopolskich w kierunku ul. Św. 

Walentego oraz oczyszczalni 

ścieków w Wysokiej 

Fundusze Unii Europejskiej w ramach WRPO 

2014 - 2020, budżet Miasta i Gminy Wysoka, 

inne krajowe i zagraniczne środki zewnętrzne 

    

Miasto i Gmina Wysoka 

przy współpracy Szkoły 

Podstawowej w Czajczu 

Modernizacja elewacji budynku 

Szkoły Podstawowej w Czajczu wraz 

z poprawą infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej 

Fundusze Unii Europejskiej, Budżet Miasta i 

Gminy Wysoka, inne krajowe i zagraniczne 

środki zewnętrzne 
    

 

  



PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY WYSOKA 

 

 60 

OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

LISTA PLANOWANYCH PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH  

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie projektów rewitalizacyjnych zgłoszonych do Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Wysoka na lata 

2016-2020. Zaplanowane do realizacji projekty rewitalizacyjne mają przyczynić się do rozwiązania problemów zgłaszanych przez interesariuszy  

w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych, wynikłych w procesie analizy i badań obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji oraz są 

odpowiedzią na wyniki przeprowadzonej diagnozy szczególnie w zakresie negatywnych zjawisk w poszczególnych sferach. W Programie znalazły 

się 24 projekty rewitalizacyjne, które zgłoszone zostały przez następujące podmioty/instytucje: Stowarzyszenie Aktywni dla Miasta i Gminy Wysoka, 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarki Komunalnej, Ośrodek Upowszechniania Kultury, Parafia pw. NMP Różańcowej 

w Wysokiej, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czajczu, Miasto i Gmina Wysoka. 

W Programie znajdują się tak zwane projekty zintegrowane, które definiowane są jako co najmniej dwa projekty powiązane ze sobą tematycznie 

w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji, których wybór do dofinansowania lub realizacja jest koordynowana przez 

właściwe instytucje. Koordynacja polega w szczególności na określeniu wzajemnych relacji między projektami w zakresie warunków ich wyboru i 

oceny lub postanowień umów o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu.8 

Tabela 22. Lista projektów podstawowych  

Nr 
Nazwa 

projektu 

Lokalizacja 

projektu  

 

Podmiot 

realizujący 

projekt 

Krótki opis projektu 

Opis stanu istniejącego – 

problemy do rozwiązania których 

przyczyni się realizacja 

przedsięwzięcia/projektu 

Cel projektu 

Łączna szacowana 

wartość projektu 

(brutto) 

Okres 

realizacji 

projektu 

Źródło 

finansowania 

Prognozowane 

produkty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

1 

Rewitalizacja 

centrum 

miasta w 

Wysokiej 

89-320 

Wysoka, Plac 

Powstańców 

Wielkopolskich 

- dz. nr582/2; 

Miasto i 

Gmina 

Wysoka 

Działania zaplanowane do realizacji 

dotyczyć będą przebudowy rynku 

przy Placu Powstańców 

Wielkopolskich w Wysokiej w celu 

nadania miejscu nowych funkcji 

społecznych, gospodarczych, 

kulturalnych i rekreacyjnych wraz z 

poprawą funkcjonalności ruchu 

kołowego, ruchu pieszego i estetyki 

przestrzeni publicznej. Projekt 

obejmuje m.in. zieleń, małą 

architekturę, oświetlenie, renowację 

istniejącego pomnika, 

oznakowanie, jak i nawierzchnie 

utwardzone, w tym ciągi piesze, 

alejki, miejsca postojowe i dojazdy. 

Przewiduje także  modernizację 

Rynek – Plac Powstańców 

Wielkopolskich – teren centrum w 

obecnym kształcie jest 

nieuporządkowany 

urbanistycznie, teren częściowo 

utwardzony, w części wschodniej 

niewielkie skwery zielone, 

nawierzchnie utwardzone na 

istniejących placach 

przypadkowe. Centralną część 

rynku zajmuje stacja paliw, która 

nie komponuje się z otoczeniem. 

W części wschodniej znajduje się 

pomnik, od którego rozchodzą się 

alejki piesze. Ciągi spacerowe, 

nawierzchnie utwardzone oraz 

elementy małej architektury są 

Celem projektu jest rewitalizacja 

przestrzenna, gospodarcza i społeczna 

obszarów problemowych na terenie 

miasta Wysoka. Celem szczegółowym 

projektu jest ograniczenie skali ubóstwa 

na obszarach rewitalizowanych. 

Realizacja projektu pozwoli na podjęcie 

działań rewitalizacyjnych podnoszących 

jakość życia mieszkańców, aktywizację 

lokalnej społeczności. Zdegradowanym 

przestrzennie i społecznie obszarom 

nadane zostaną nowe funkcje 

społeczno-gospodarczo-środowiskowe, 

stanowiące bodziec rozwojowy dla tych 

terenów i ich mieszkańców. Realizacja 

przedsięwzięcia zapewni osiągnięcie 

efektów: rewitalizacja obiektów i 

ok. 3 000 000,00 zł 2017-2020 

Fundusze Unii 

Europejskiej w 

ramach WRPO 

2014-2020 i inne 

fundusze UE, 

Budżet Miasta i 

Gminy Wysoka, 

inne krajowe i 

zagraniczne 

środki 

zewnętrzne 

Powierzchnia 

zmodernizowany

ch obszarów 

(ha) – 0,3; 

Otwarta 

przestrzeń 

utworzona lub 

rekultywowana 

na obszarach 

miejskich (m2) – 

3000 

Liczba osób 

korzystających 

ze 

zmodernizowan

ej przestrzeni - 

2690 (liczba 

mieszkańców 

Wysokiej) 

                                                      

8 art. 32 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-72020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) 
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Nr 
Nazwa 

projektu 

Lokalizacja 

projektu  

 

Podmiot 

realizujący 

projekt 

Krótki opis projektu 

Opis stanu istniejącego – 

problemy do rozwiązania których 

przyczyni się realizacja 

przedsięwzięcia/projektu 

Cel projektu 

Łączna szacowana 

wartość projektu 

(brutto) 

Okres 

realizacji 

projektu 

Źródło 

finansowania 

Prognozowane 

produkty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

infrastruktury technicznej 

(odwodnienia, kanalizacji sanitarnej 

i wodociągowej). 

stare, zniszczone i wymagają 

gruntownej przebudowy, 

uporządkowania wymaga 

również zieleń. Modernizacji 

wymaga też infrastruktura 

techniczna (sieć kanalizacyjna, 

wodociągowa i sieć 

energetyczna).  

przestrzeni miejskiej, nadanie im nowych 

funkcji; podniesienie atrakcyjności 

przestrzeni poprzez 

budowę/modernizację nowej 

infrastruktury społecznej; rozwiązanie i 

przeciwdziałanie problemom 

społecznym, w tym zjawiskom 

przestępczym i patologicznym, 

wykluczeniu społecznemu i 

ekonomicznemu; budowa tożsamości 

lokalnej i regionalnej; efektywne 

wykorzystanie potencjałów rozwojowych, 

w tym walorów środowiskowych i 

przyrodniczych dla podniesienia 

konkurencyjności miast, POSI i regionu. 

Projekt zakłada także aktywne działania 

informacyjne i edukacyjne skierowane 

do miejscowej społeczności, ukazujące 

nowe możliwości nauki, pracy i 

wypoczynku powstałe na terenach 

objętych projektem. Pozwolą one w 

szerszym zakresie osiągnąć założone w 

projekcie cele w sferze społecznej i 

przeciwdziałać dysfunkcjom 

społecznym.  

2 

Przebudowa 

oraz zmiana 

sposobu 

użytkowania 

budynku 

„Starego 

Ratusza” przy 

Placu 

Wolności w 

Wysokiej 

89-320 

Wysoka, Plac 

Wolności - dz. 

nr 593, 594 

Miasto i 

Gmina 

Wysoka/Mi

ejsko-

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

w Wysokiej 

Projekt obejmuje przebudowę oraz 

zmianę sposobu użytkowania 

budynku „Starego Ratusza” przy 

Placu Wolności w Wysokiej na 

siedzibę Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. Modernizacja 

obiektu obejmie: wymianę pokrycia 

dachowego i przemurowanie 

komina, wymianę tynków 

wewnętrznych, wymianę posadzek, 

wymianę tynków piwnicy, wymianę 

stolarki okiennej i drzwiowej, 

wymianę klatki schodowej, 

wymianę instalacji wewnętrznych - 

c.o., elektrycznej, wodno-

kanalizacyjnej, elektrotechnicznej, 

wentylacji, przebudowę 

pomieszczeń, docieplenie ścian 

budynku, poprawę estetyki 

zewnętrznej oraz inne roboty 

towarzyszące i nieprzewidziane. 

„Stary Ratusz” – Plac Wolności – 

budynek objęty projektem 

znajduje się w centralnej części 

miasta Wysoka, częściowo 

podpiwniczony, z użytkowanymi 

kondygnacjami parteru oraz 

piętra, strych nieużytkowy. 

Budynek podzielony na część 

mieszkalną i dla użytku 

publicznego (była biblioteka 

miejska). Obiekt jest w złym stanie 

technicznym, murowany w 

technologii tradycyjnej, ściany 

wykonane z cegły pełnej, stolarka 

okienna stara drewniana oraz 

PCV – wymaga wymiany. 

Budynek wyposażony jest w 

instalację wodno-kanalizacyjną, 

elektryczną i grzewczą, które 

również wymagają modernizacji.  

Celem projektu jest rewitalizacja 

przestrzenna i społeczna obszarów 

problemowych na terenie miasta 

Wysoka. Celem szczegółowym projektu 

jest ograniczenie skali ubóstwa na 

obszarach rewitalizowanych. Realizacja 

projektu pozwól na podjęcie działań 

rewitalizacyjnych podnoszących jakość 

życia mieszkańców, aktywizację lokalnej 

społeczności. Realizacja przedsięwzięcia 

zapewni osiągnięcie efektów: 

rewitalizacja obiektów przestrzeni 

miejskiej, nadanie im nowych funkcji; 

podniesienie atrakcyjności poprzez 

modernizację nowej infrastruktury 

społecznej; rozwiązanie i 

przeciwdziałanie problemom 

społecznym, w tym zjawiskom 

przestępczym i patologicznym, 

wykluczeniu społecznemu i 

ekonomicznemu;  

ok. 600 000,00 zł 2017-2020 

Fundusze Unii 

Europejskiej w 

ramach WRPO 

2014-2020 i inne 

fundusze UE, 

Budżet Miasta i 

Gminy Wysoka, 

inne krajowe i 

zagraniczne 

środki 

zewnętrzne 

Zmodernizowany 

budynek (szt.) - 1 

Liczba osób 

korzystających 

ze 

zmodernizowan

ego budynku 

(osoby) - 

3 

Rewitalizacja 

parku wraz ze 

zbiornikiem 

wodnym w 

miejscowości 

Młotkowo 

Młotkowo, dz. 

nr 13/49, 89-

320 Wysoka 

Miasto i 

Gmina 

Wysoka 

Uregulowanie gospodarki wodnej 

na terenie nieruchomości wraz z 

rekultywacją zbiornika retencyjnego 

oraz zagospodarowanie przestrzeni 

poprzez budowę małej architektury i 

urządzeń rekreacyjno-

wypoczynkowych np. ścieżki, wiata 

Brak na terenie miejscowości 

obszarów przeznaczonych do 

celów rekreacyjnych dla 

mieszkańców - wszystkich grup 

wiekowych, problem z 

gospodarką wodną na terenie 

miejscowości Młotkowo. 

Zmodernizowana przestrzeń publiczna 

oraz infrastruktura techniczna, 

zwiększenie atrakcyjności miejscowości 

poprzez stworzenie miejsca rekreacji i 

wypoczynku oraz integracji dla 

mieszkańców wsi, ograniczenie problemu 

wykluczenia społecznego. 

150 000 zł 2018-2020 

Środki 

zewnętrzne z 

funduszy Unii 

Europejskiej, 

Wojewódzki 

Fundusz 

Ochrony 

Powierzchnia 

zagospodarowy

wanego terenu 

(m2) - ok. 6 000  

Liczba osób 

korzystających z 

zagospodarowa

nego terenu/ 

zmodernizowan

ej infrastruktury - 

ok. 280 osób 
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Nr 
Nazwa 

projektu 

Lokalizacja 

projektu  

 

Podmiot 

realizujący 

projekt 

Krótki opis projektu 

Opis stanu istniejącego – 

problemy do rozwiązania których 

przyczyni się realizacja 

przedsięwzięcia/projektu 

Cel projektu 

Łączna szacowana 

wartość projektu 

(brutto) 

Okres 

realizacji 

projektu 

Źródło 

finansowania 

Prognozowane 

produkty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

rekreacyjna, ławki, stoliki, kosze na 

śmieci. 

Rekultywacja istniejącego 

zbiornika wodnego przyczyni się 

do poprawy funkcjonowania 

systemu gospodarki wodnej na 

tym terenie.  

Środowiska i 

Gospodarki 

Wodnej, Budżet 

Miasta i Gminy 

Wysoka, inne 

krajowe i 

zagraniczne 

środki 

zewnętrzne 

(liczba 

mieszkańców 

Młotkowa) 

4 

Termomoderni

zacja 

budynku 

świetlicy 

wiejskiej w 

Młotkowie 

wraz z 

zagospodaro

waniem 

terenu 

Młotkowo, dz. 

nr 72/2, 89-320 

Wysoka 

Miasto i 

Gmina 

Wysoka 

Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynku świetlicy, 

obejmująca m.in. ocieplenie ścian 

budynku, dachu wraz z wymianą 

poddasza, modernizację c.o., 

wymianę stolarki drzwiowej i 

okiennej.  

Budynek jest w złym stanie 

technicznym, generuje znaczne 

koszty utrzymania. Zły stan obiektu 

wiąże się z małym 

zainteresowaniem mieszkańców 

do korzystania ze świetlicy.  

Poprawa stanu budynku użyteczności 

publicznej, zmniejszenie kosztów 

utrzymania i ogrzewania obiektu oraz 

emisji gazów cieplarnianych do 

atmosfery. To w konsekwencji sprzyjać 

będzie poprawie warunków życia 

mieszkańców wsi, pobudzaniu więzów i 

integracji lokalnej społeczności 

150 000 zł 2018 -2020 

Środki 

zewnętrzne z 

funduszy Unii 

Europejskiej, 

Wojewódzki 

Fundusz 

Ochrony 

Środowiska i 

Gospodarki 

Wodnej, Budżet 

Miasta i Gminy 

Wysoka, inne 

krajowe i 

zagraniczne 

środki 

zewnętrzne 

Powierzchnia 

modernizowane

go budynku 

(m2) ok. 2000; 

Zmodernizowany 

budynek - (szt.) 1 

Liczba osób 

korzystających 

ze 

zmodernizowan

ej infrastruktury/ 

budynku (osoby) 

- ok. 280 (liczba 

mieszkańców 

Młotkowa), 

Zmniejszenie 

rocznego 

zużycia energii 

pierwotnej w 

budynku 

[kWh/rok] – 

wykaże audyt 

energetyczny  

5 

Budowa sali 

gimnastycznej 

przy 

Samorządowe

j Szkole 

Podstawowej 

im. Jana 

Pawła II w 

miejscowości 

Czajcze 

gmina Wysoka 

Czajcze, dz. nr 

133/2, 89-320 

Wysoka 

Miasto i 

Gmina 

Wysoka 

Przedmiotem projektu jest budowa 

sali gimnastycznej przy 

Samorządowej Szkole Podstawowej 

im. Jana Pawła II w miejscowości 

Czajcze, gm. Wysoka. Obiekt 

powstanie na działce nr 133/2. Bryła 

budynku podzielona zostanie 

funkcjonalnie na część sportową 

oraz techniczną, socjalną i 

sanitarną. Całość stanowi jeden 

obiekt dopasowany 

architektonicznie do otaczającego 

krajobrazu. Częścią przewodnią i 

reprezentacyjną jest wyłoniona z 

bryły budynku część sportowa. Bryła 

ta jest wyższa od całości obiektu z 

nowoczesnym, modernistycznym 

wyglądem oraz dachem łukowym. 

Obiekt służyć będzie głównie jako 

sala gimnastyczna dla potrzeb 

szkoły znajdującej się w pobliżu, ale 

również będzie obiektem 

dostępnym dla wszystkich 

mieszkańców (nieodpłatnie). 

Projektowany budynek 

charakteryzować się będzie 

następującymi parametrami: 

powierzchnia zabudowy: 503,46 m2, 

powierzchnia. użytkowa. 448,17 m2, 

Placówka nie posiada obecnie 

żadnej bazy sportowej. Nie ma 

również możliwości adaptacji 

pomieszczeń szkolnych ani 

żadnych budynków  

w miejscowości na salę 

gimnastyczną. To powoduje 

znaczne utrudnienia i 

ograniczenia w realizacji zajęć z 

wychowania fizycznego, które 

muszą być prowadzone na 

szkolnym korytarzu lub na 

zewnątrz – przed szkołą. Są więc 

w dużej mierze uzależnione od 

niekorzystnych zjawisk 

pogodowych, zwłaszcza w 

okresie jesienno-zimowym. Brak 

sali gimnastycznej uniemożliwia 

również rozwój istniejących wśród 

dzieci i młodzieży zainteresowań 

różnymi dyscyplinami sportowymi, 

np. mini-piłką nożną, siatkówką, 

piłką ręczną, koszykówką. Brak sali 

uniemożliwia prowadzenie 

dodatkowych zajęć sportowych. 

Podkreślić należy, że zarówno w 

szkole, jak i w środowisku lokalnym 

sport jest bardzo ważny i 

popularny, pełni także rolę 

Podstawowym celem projektu jest 

poprawa infrastruktury edukacyjnej 

poprzez budowę bazy sportowej. 

Powstanie sali zdecydowanie wpłynie na 

wyrównanie szans w dostępie do 

wysokiej jakości edukacji sportowej dzieci 

i młodzieży szkolnej z terenów wiejskich, 

na wzrost sprawności fiz. uczniów i 

poprawę warunków ich rozwoju fiz., 

umożliwi promocję aktywnego stylu życia 

i postaw prozdrowotnych. Pozwoli 

ogranicz. zjawiska patologiczne i 

propagować pozytywne postawy 

młodzieży i wzorce współżycia 

społecznego Obiekt będzie 

dostosowany do potrzeb os. 

niepełnosprawnych i pozwoli ogranicz. 

zjawiska wykluczenia społecznego. W 

rezultacie powstanie infrastruktura 

edukacyjna o lepszej jakości i 

dostępności. Zostaną stworzone warunki 

do popularyzacji nauki i innowacji wśród 

uczniów oraz promocja zdrowego stylu 

życia poprzez sport. Z obiektu będą 

korzystać przede wszystkim uczniowie SP, 

ale też lokalna społeczność i organizacje 

(OSP, KGW) z Czajcza i Młotkowa. Obiekt 

będzie udostępniany nieodpłatnie. 

Poprawi się jakość i dostęp do oferty 

2 258 921 zł 2016-2018 

Fundusze Unii 

Europejskiej w 

ramach WRPO 

2014-2020 i inne 

fundusze UE, 

Budżet Miasta i 

Gminy Wysoka,, 

inne krajowe i 

zagraniczne 

środki 

zewnętrzne 

Wybudowany 

obiekt 

infrastruktury 

edukacji ogólnej 

(szt.) - 1;  

Liczba osób 

objętych 

wsparciem 

infrastruktury w 

zakresie opieki 

nad dziećmi lub 

infrastruktury 

edukacyjnej - 

100 osób 

Wzrost 

zatrudnienia we 

wspieranych 

podmiotach 

(innych niż 

przedsiębiorstwa

): 0,00 EPC;  

Liczba osób 

korzystających 

ze wspartych 

obiektów 

infrastruktury 

edukacji ogólnej 

(osoby/rok) - 49  
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Nr 
Nazwa 

projektu 

Lokalizacja 

projektu  

 

Podmiot 

realizujący 

projekt 

Krótki opis projektu 

Opis stanu istniejącego – 

problemy do rozwiązania których 

przyczyni się realizacja 

przedsięwzięcia/projektu 

Cel projektu 

Łączna szacowana 

wartość projektu 

(brutto) 

Okres 

realizacji 

projektu 

Źródło 

finansowania 

Prognozowane 

produkty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

kubatura budynku: 2800,00 m3. 

Realizacja projektu obejmuje prace 

budowalne, elektryczne, sanitarne, 

zewnętrzne, zakup wyposażenia w 

celu przygotowania boiska do 

koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, a 

także zakup niezbędnego 

wyposażenia do gimnastyki, siatek 

ochronnych na okna, drążka 

gimnastycznego, wyposażenia 

szatni oraz zakup 1 tablicy 

informacyjno-pamiątkowej, która 

zostanie zamieszczona w miejscu 

realizacji inwestycji. Projekt jest 

komplementarny z projektem pn. 

"Zintegrowane wsparcie 

kompetencji kluczowych uczniów 

Samorządowej Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Czajczu" 

wychowawczą i jest 

wykorzystywany w procesie 

wychowawczym. Nowa sala 

sportowa będzie służyć nie tylko 

programowym zajęciom szkolnym 

z wychowania fizycznego, ale 

także wielu różnorodnym 

zajęciom pozalekcyjnym, 

sportowym i rekreacyjnym. Należy 

mocno podkreślić, że nowa sala 

gimnastyczna będzie pełnić 

funkcję środowiskową, tzn. będą z 

niej korzystać nie tylko uczniowie 

Szkoły Podstawowej w ramach 

obowiązkowych zajęć z 

wychowania fizycznego i zajęć 

dodatkowych, ale także lokalna 

społeczność i działające na tym 

terenie organizacje i 

stowarzyszenia (Ochotnicza Straż 

Pożarna, Koło Gospodyń 

Wiejskich) z Czajcza i Młotkowa. 

Obiekt będzie udostępniany 

nieodpłatnie. Oprócz funkcji 

typowo sportowych sala będzie 

również w pewnym zakresie 

pełnić funkcję lokalnego centrum 

kulturalnego. Dzięki realizacji 

projektu zapewniony zostanie 

równy dostęp i na wysokim 

poziomie do edukacji dla 

zdrowych uczniów i uczniów ze 

specjalnymi potrzebami i w 

przyszłości w Szkole Podstawowej 

w Czajczu będzie można stworzyć 

klasy integracyjne projekt 

pozytywnie wpłynie na zasadę 

równości szans i niedyskryminacji, 

gdyż przyczyni się do poprawy 

jakości życia mieszkańców Gminy 

Wysoka, poprzez rozwój 

infrastruktury edukacyjno-

sportowej, odpowiadającej na 

zapotrzebowanie wynikające z 

diagnozy. Obiekt zostanie 

dostosowany do potrzeb osób z 

niepełnosprawnością 

kulturalnej i sportowo.-rekreacyjnej 

Projekt wpłynie pozytywnie na zdrowie i 

integrację społeczną. 

6 

Zintegrowane 

wsparcie 

kompetencji 

kluczowych 

uczniów 

Samorządowe

j Szkoły 

Podstawowej 

89-320 

Wysoka, 

Szkoła 

Podstawowa 

im. Jana 

Pawła II w 

Czajczu, 

Czajcze 26 

Miasto i 

Gmina 

Wysoka 

przy 

współpracy 

Szkoły 

Podstawow

W ramach projektu zaplanowano 

wsparcie dla SP w Czajczu, uczniów 

uczących się w placówce oraz 

nauczycieli tam pracujących. 

Realizacja wsparcia zaplanowana 

została na podstawie indywidualnie 

zdiagnozowanego 

zapotrzebowania SP w Czajczu. 

Problemem głównym w SP w 

Czajczu są niskie wyniki 

edukacyjne nie tylko z 

egzaminów zewnętrznych, jak i 

ocen cząstkowych głównie w 

obszarach edukacji 

matematyczno-przyrodniczej. 

Brakuje również wsparcia 

Celem głównym projektu jest 

podniesienie wiedzy i kompetencji 46 

uczniów (19K,27M) SP w Czajczu w tym 

uczniów o specjalnych potrzebach 

poprzez udział w zajęciach 

dodatkowych, podniesienie wiedzy i 

kompetencji 3 nauczycieli (3K) SP w 

Czajczu poprzez udział w kursie, studiach 

105 200 zł 2018-2020 

Fundusze Unii 

Europejskiej w 

ramach WRPO 

2014-2020 i inne 

fundusze UE, 

Budżet Miasta i 

Gminy Wysoka, 

inne krajowe i 

Liczba uczniów 

objętych 

wsparciem w 

zakresie 

rozwijania 

kompetencji 

kluczowych w 

programie 

Liczba uczniów, 

którzy nabyli 

kompetencje 

kluczowe po 

opuszczeniu 

programu 

(osoby) – 41; 

Liczba uczniów 
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Nr 
Nazwa 

projektu 

Lokalizacja 

projektu  

 

Podmiot 

realizujący 

projekt 

Krótki opis projektu 

Opis stanu istniejącego – 

problemy do rozwiązania których 

przyczyni się realizacja 

przedsięwzięcia/projektu 

Cel projektu 

Łączna szacowana 

wartość projektu 

(brutto) 

Okres 

realizacji 

projektu 

Źródło 

finansowania 

Prognozowane 

produkty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

im. Jana 

Pawła II w 

Czajczu 

ej w 

Czajczu 

Szkoła w projekcie zostanie do 

końca 2018 r. doposażona w 

pomoce dydaktyczne oraz 

specjalistyczny sprzęt do 

rozpoznawania potrzeb 

rozwojowych, edukacyjnych i 

możliwości psychofizycznych oraz 

wspomagania rozwoju i 

prowadzenia terapii uczniów ze 

specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. Ponadto w celu 

poprawy warunków dydaktycznych 

dla uczniów w szkole doposażone 

zostaną 2 pracownie przedmiotowe 

(przyrodnicza oraz matematyczna) 

w sprzęt niezbędny do 

przeprowadzania doświadczeń i 

eksperymentów w zakresie 

przedmiotów przyrodniczych i 

matematycznych. 46 uczniów 

(19K,27M) w tym 2 uczniów (2M) 

niepełnosprawnych zgodnie z 

indywidualnie zdiagnozowanymi 

potrzebami zostanie objętych 

wsparciem w zakresie rozwijania 

kompetencji kluczowych w 

programie (420h zajęć dla uczniów 

uzdolnionych i dydaktyczno-

wyrównawczych) oraz wsparciem 

indywidualnego podejście do 

ucznia (226h zajęć 

specjalistycznych). 41uczniów 

nabędzie kompetencje kluczowe 

po opuszczeniu programu. 

3 nauczycieli (3K) nabędzie 

dodatkowe kompetencje po 

opuszczeniu programu poprzez 

udział w 2 osób w kursie z zakresu 

nauczania opartego na metodzie 

eksperymentu oraz 1 osobę w 

studiach podyplomowych 

przygotowujących do prowadzenia 

procesu indywidualizacji pracy z 

uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

Projekt jest komplementarny z 

projektem infrastrukturalnym pn. 

"Budowa sali gimnastycznej przy 

Samorządowej Szkole Podstawowej 

im. Jana Pawła II w miejscowości 

Czajcze gmina Wysoka" 

indywidualnego podejścia do 

ucznia w tym uczniów 

niepełnosprawnych. Pomimo 

dużej mobilizacji nauczycieli oraz 

zaangażowania uczniów w 

szkołach brakuje warunków do 

nauczania na metodzie 

eksperymentu, które przynoszą 

lepsze efekty edukacyjne i 

pozwolą podnieść wyniki 

edukacyjne uczniów. Brakuje 

również pomocy dydaktycznych 

oraz specjalistycznego sprzętu do 

rozpoznawania potrzeb 

rozwojowych, edukacyjnych i 

możliwości psychofizycznych oraz 

wspomagania rozwoju i 

prowadzenia terapii uczniów ze 

specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, a także 

podręczników szkolnych i 

materiałów dydaktycznych 

dostosowanych do potrzeb 

uczniów z niepełnosprawnością. 

Pomimo ogromnych nakładów 

budżet MiG Wysoka wystarczy 

wyłącznie na zaspokojenie 

potrzeb związanych z podstawą 

programową w podlegających 

pod Wnioskodawcę 4 Szkół 

Podstawowych oraz 1 

Gimnazjum. Szkoła przez to nie 

realizuje wystarczającej ilości 

zajęć dodatkowych oraz nie 

podnosi w odpowiedni sposób 

kompetencji nauczycieli. Co 

równie istotne nie ma środków na 

zakup narzędzi do nauczania 

przedmiotów przyrodniczych lub 

matematyki, które wyposażą 

pracownie szkolne, a obecne 

pomoce są przestarzałe, 

niekompletne bądź zniszczone. 

Otrzymane dofinansowanie 

pozwoli rozwiązać lub złagodzić 

powyższe problemy. 

podyplomowych oraz poprawa 

warunków dydaktycznych 1 szkoły (SP w 

Czajczu) poprzez doposażenie pracowni 

przedmiotowych (matematycznej i 

przyrodniczej) i w sprzęt niezbędny do 

przeprowadzania doświadczeń oraz 

pomoce dydaktyczne oraz 

specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania 

potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i 

możliwości psychofizycznych oraz 

wspomagania rozwoju i prowadzenia 

terapii uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

Realizacja celu głównego projektu 

wynika bezpośrednio z ze 

zdiagnozowanych przez Wnioskodawcę 

problemów, określonych na podstawie 

indywidualnie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania SP w Czajczu.  

zagraniczne 

środki 

zewnętrzne 

(osoby) – 46; 

Liczba uczniów 

ze specjalnymi 

potrzebami 

objętych 

wsparciem w 

zakresie 

rozwijania 

kompetencji 

kluczowych w 

programie – 

specyficzny 

(osoby) – 25; 

Liczba 

nauczycieli 

objętych 

wsparciem w 

programie 

(osoby) – 3; 

Liczba szkół, 

których 

pracownie 

przedmiotowe 

zostały 

doposażone w 

programie (szt.) 

– 1; Liczba osób 

niepełnosprawn

ych objętych 

wsparciem w 

programie 

(osoby) - 2 

ze specjalnymi 

potrzebami, 

którzy podnieśli 

kompetencje po 

opuszczeniu 

programu – 

specyficzny 

(osoby) – 23; 

Liczba 

nauczycieli, 

którzy uzyskali 

kwalifikacje lub 

nabyli 

kompetencje po 

opuszczeniu 

programu 

(osoby) – 3; 

Liczba szkół, w 

których 

pracownie 

przedmiotowe 

wykorzystują 

doposażenie do 

prowadzenia 

zajęć 

edukacyjnych 

(szt.) - 1 

Liczba osób 

niepełnosprawn

ych, które 

otrzymały 

wsparcie w 

programie ( 

osoby) - 2 

7 

Projekt 

socjalny: 

Rodzinne 

Klimaty – 

89 -320 

Wysoka, ul. 

Kościelna – 

projekt 

 

Miejsko-

Gminny 

Ośrodek 

Spotkanie rodzinne, podczas 

którego odbywają się tematyczne 

wystąpienia profilaktyczne m.in. 

teatr, prelekcja, konkurs. Dla dzieci 

Głównym zadaniem jest 

włączenie społeczne osób 

zagrożonych 

marginalizacją/wykluczeniem 

Zapobieganie marginalizacji oraz 

wykluczeniu społecznemu, profilaktyka 

alkoholowa.  

15 000 zł (koszt 

jednej imprezy) 

cyklicznie 

od 2017 

Budżet Miasta i 

Gminy Wysoka, , 

inne krajowe i 

zagraniczne 

Liczba imprez 

(szt./rok) - 1 

Liczba 

uczestników 

imprezy 

(osoby/rok) - 500 
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Nr 
Nazwa 

projektu 

Lokalizacja 

projektu  

 

Podmiot 

realizujący 

projekt 

Krótki opis projektu 

Opis stanu istniejącego – 

problemy do rozwiązania których 

przyczyni się realizacja 

przedsięwzięcia/projektu 

Cel projektu 

Łączna szacowana 

wartość projektu 

(brutto) 

Okres 

realizacji 

projektu 

Źródło 

finansowania 

Prognozowane 

produkty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

impreza 

cykliczna, 

festyn 

rodzinny 

adresowany 

do wszystkich 

mieszkańców, 

Pomocy 

Społecznej 

w 

Wysokiej/Oś

rodek 

Upowszech

niania 

Kultury w 

Wysokiej/Pa

rafia pw. 

NMPR w 

Wysokiej 

zapewnia się animacje, festyn 

kończy się koncertem. klienci OPS-u 

otrzymują na festyn rodzinny 

zaproszenie w celu zachęcenia ich 

do uczestnictwa w integracji 

rodzinno-środowiskowej. 

społecznym. Każdy z projektów 

zakłada jednak aktywizację 

środowiska lokalnego podczas 

uczestnictwa w różnego rodzaju 

zajęciach. W ten sposób możliwe 

będzie rozwiązanie/zmniejszenie 

problemów społecznych 

występujących na terenie gminy 

tj.: bezrobocia, ubóstwa, starzenia 

się społeczeństwa, uzależnień, 

przemocy w rodzinie 

środki 

zewnętrzne 

8 

Centrum 

Usług 

Społecznych 

w gminie 

Wysoka 

Teren miasta i 

gminy 

Wysoka, 

głównie Pl. 

Powstańców 

Wielkopolskich

, a także 

środowiska, w 

których 

pełnione 

będą usługi 

opiekuńcze/a

systentura 

osób 

niepełnospra

wnych – 

zgodnie z 

przeprowadzo

ną rekrutacją 

Miasto i 

Gmina 

Wysoka/Mi

ejsko-

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

w Wysokiej 

(Lider)w 

partnerstwi

e z 

Fundacją 

Nowy 

Horyzont z 

Piły 

W okresie dwóch pierwszych 

miesięcy w ramach zadania 4 osoby 

rozpoczną szkolenia: - 1 osoba: 

szkolenie dla asystenta osoby 

niepełnosprawnej - 70 h; 2 osoby: 

Szkolenie dla opiekuna osoby 

starszej - 152 h; 1 osoba: 20 godzinny 

kurs przygotowujący do 

prowadzenia Centrum Wsparcia. W 

celu zwiększenia dostępu do usług 

asystenckich i opiekuńczych w 

ramach zadania świadczone będą: 

usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania, usługi asystenckie 

świadczone w miejscu 

zamieszkania. ZADANIE 2 – Dzienne 

formy usług opiekuńczych dla osób 

starszych i niesamodzielnych – 

Centrum Wsparcia Osób Starszych i 

Zależnych. W ramach zadania 

uruchomione zostanie Centrum 

Wsparcia Osób Starszych i 

Zależnych, w którym odbywać się 

będą działania mające na celu 

przeciwdziałanie marginalizacji ww. 

osób, zapewnienie im wsparcia i 

pomocy w życiu codzienny, 

zwiększeniu ich sprawności 

psychicznej, umysłowej, fizycznej 

oraz zagospodarowaniu czasu 

wolnego. Centrum będzie 

funkcjonowało 80 h w miesiącu: 8 h 

dziennie, 10 dni w miesiącu. 

Uczestnicy Centrum będą mieli 

zapewniony dojazd z/na zajęcia 

oraz ciepły posiłek. Zajęcia 

realizowane w Centrum: zajęcia 

edukacyjne: nauka języka i zajęcia 

komputerowe, 

rozwijające/podtrzymujące 

sprawność manualną, 

specjalistyczne spotkania /prelekcje 

z rehabilitantem. psychologiem, 

Głównym zadaniem jest 

włączenie społeczne osób 

zagrożonych 

marginalizacją/wykluczeniem 

społecznym. Każdy z projektów 

zakłada jednak aktywizację 

środowiska lokalnego podczas 

uczestnictwa w różnego rodzaju 

zajęciach. W ten sposób możliwe 

będzie rozwiązanie/zmniejszenie 

problemów społecznych 

występujących na terenie gminy 

tj: bezrobocia, ubóstwa, starzenia 

się społeczeństwa, uzależnień, 

przemocy w rodzinie 

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu, 

stworzenie i zwiększenie oferty usług 

opiekuńczych/asystenckich dla osób 

starszych i zależnych, opiekunów 

faktycznych ww. grupy 

760 000 zł 2018-2020 

Fundusze Unii 

Europejskiej (EFS) 

w ramach WRPO 

2014-2020, inne 

fundusze UE, 

Budżet Miasta i 

Gminy Wysoka, 

inne krajowe i 

zagraniczne 

środki 

zewnętrzne 

Liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym 

objętych 

usługami 

społecznymi 

świadczonymi w 

interesie 

ogólnym w 

programie 

(osoby) – 54 

Liczba 

wspartych w 

programie 

miejsc 

świadczenia 

usług 

społecznych 

istniejących po 

zakończeniu 

projektu (szt.) - 

24 
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Nr 
Nazwa 

projektu 

Lokalizacja 

projektu  

 

Podmiot 

realizujący 

projekt 

Krótki opis projektu 

Opis stanu istniejącego – 

problemy do rozwiązania których 

przyczyni się realizacja 

przedsięwzięcia/projektu 

Cel projektu 

Łączna szacowana 

wartość projektu 

(brutto) 

Okres 

realizacji 

projektu 

Źródło 

finansowania 

Prognozowane 

produkty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

geriatrą, dietetykiem itd., zajęcia 

sportowe, indywidualne konsultacje 

z geriatrą. ZADANIE 3 Centrum usług 

społecznych - Centrum wspierania 

opiekunów faktycznych. W ramach 

zadania dla 15 opiekunów 

faktycznych zrealizowane zostanie 

wsparcie w postaci: zapewnienia 

usług tzw. wytchnieniowych, 

spotkań z psychologiem, 

mediatorem rodziny. ZADANIE 4 - 

Wypożyczalnia sprzętu medycznego 

oraz rehabilitacyjnego. 

9 

Aktywnie 

przez życie - 

aktywizacja 

społeczno-

zawodowa 

osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym w 

gminie 

Wysoka 

Teren miasta i 

gminy 

Wysoka, 

głównie Pl. 

Powstańców 

Wielkopolskich 

– projekt 

adresowany 

jest do osób 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym 

Miasto i 

Gmina 

Wysoka/Mi

ejsko-

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

w Wysokiej 

W ramach realizacji zadania 

zostaną zawarte kontrakty socjalne z 

20 osobami. W ramach kontraktów 

zostaną zrealizowane 

zindywidualizowane programy 

wsparcia w ramach dostępnych 

instrumentów aktywizacji: 

zawodowej, edukacyjnej, 

społecznej oraz zdrowotnej. Każdy z 

uczestników projektu weźmie udział 

w: indywidualnych zajęciach z 

doradcą zawodowym, na 

podstawie których zostaną 

utworzone Indywidualne Plany 

Działania, grupowych warsztatach z 

doradcą zawodowym - 

indywidualnych spotkaniach z 

psychologiem, grupowych 

treningach z psychologiem, 

warsztatach autoprezentacji oraz 

kreowania wizerunku - 

indywidualnych konsultacje. 

Ponadto uczestnicy wezmą udział w 

kursach podnoszących kwalifikacje 

zawodowe zgodnie ze 

zdiagnozowaną na etapie 

podpisywania kontraktów 

socjalnych potrzebą. 

Głównym zadaniem jest 

włączenie społeczne osób 

zagrożonych 

marginalizacją/wykluczeniem 

społecznym. Każdy z projektów 

zakłada jednak aktywizację 

środowiska lokalnego podczas 

uczestnictwa w różnego rodzaju 

zajęciach. W ten sposób 

chcielibyśmy przyczynić się do 

rozwiązania/zmniejszenia 

problemów społecznych 

występujących na terenie naszej 

gminy tj: bezrobocia, ubóstwa, 

starzenia się społeczeństwa, 

uzależnień, przemocy w rodzinie 

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu 280 000 zł 2017-2019 

Fundusze Unii 

Europejskiej (EFS) 

w ramach WRPO 

2014-2020, inne 

fundusze UE, 

Budżet Miasta i 

Gminy Wysoka, 

inne krajowe i 

zagraniczne 

środki 

zewnętrzne 

Liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym 

objętych 

wsparciem w 

programie 

(osoby) 20; 

Liczba osób z 

niepełnosprawn

ościami 

objętych 

wsparciem w 

programie 

(osoby) – 2; 

Liczba 

zawartych 

porozumień o 

współpracy na 

rzecz realizacji 

usług aktywnej 

integracji (szt.) - 

1 

Liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym 

którym udzielono 

wsparciem w 

programie 

(osoby) – 20; 

Liczba osób z 

niepełnosprawn

ościami, którym 

udzielono 

wsparcie w 

programie 

(osoby) – 2 

10 

Modernizacja 

terenu 

targowiska 

miejskiego i 

nadanie mu 

ulepszonych 

funkcji 

społecznych i 

gospodarczyc

h 

89-320 

Wysoka, ul. 

św. 

Walentego, 

dz. nr 382/1, 

380/1, 378/1, 

403, 404 

Miasto i 

Gmina 

Wysoka 

Projekt zlokalizowany jest w centrum 

miasta, w rejonie ul. św. Walentego 

w Wysokiej, w obszarze 

wymagającym rewitalizacji 

przestrzennej, gospodarczej i 

społecznej. Zakłada rewitalizację 

istniejącego targowiska miejskiego 

oraz modernizację dróg 

dojazdowych do targowiska. W 

ramach zadania zaplanowano 

modernizację istniejącej 

infrastruktury, m.in. zmianę 

Modernizacja targowiska 

miejskiego jest niezbędna. 

Istniejąca infrastruktura jest w złym 

stanie technicznym i wymaga 

interwencji naprawczej. To 

powoduje, że obiekt nie spełnia 

właściwie swoich funkcji. Dzięki 

modernizacji targowiska nastąpi 

poprawa estetyki przestrzeni 

publicznej rewitalizowanego 

terenu, poprawie ulegną jego 

funkcje społeczne i gospodarcze, 

Celem projektu jest rewitalizacja 

gospodarcza i społeczna obszarów 

problemowych na terenie miasta 

Wysoka. Celem szczegółowym projektu 

jest ograniczenie skali ubóstwa na 

obszarach rewitalizowanych. Realizacja 

projektu pozwoli na podjęcie działań 

rewitalizacyjnych podnoszących jakość 

życia mieszkańców, aktywizację lokalnej 

społeczności. Zdegradowanym 

przestrzennie i społecznie obszarom 

nadane zostaną nowe funkcje 

800 000 zł 2018-2020 

Fundusze Unii 

Europejskiej np. 

w ramach WRPO 

2014-2020, 

PROW 2014-

2020, Budżet 

Miasta i Gminy 

Wysoka inne 

krajowe i 

zagraniczne 

środki 

zewnętrzne 

Powierzchnia 

obszarów 

objętych 

modernizacją 

(ha) – 0,8 

Liczba osób 

korzystających z 

nowej/zmoderniz

owanej 

infrastruktury 

(osoby/rok) – 

12 000 

(sprzedający i 

kupujący) 
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Nr 
Nazwa 

projektu 

Lokalizacja 

projektu  

 

Podmiot 

realizujący 

projekt 

Krótki opis projektu 

Opis stanu istniejącego – 

problemy do rozwiązania których 

przyczyni się realizacja 

przedsięwzięcia/projektu 

Cel projektu 

Łączna szacowana 

wartość projektu 

(brutto) 

Okres 

realizacji 

projektu 

Źródło 

finansowania 

Prognozowane 

produkty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

nawierzchni placu targowiska, 

ogrodzenia, budowę oświetlenia i 

modernizację infrastruktury 

socjalnej, a także modernizację sieci 

energetycznej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej i deszczowej. Projekt 

obejmuje również przebudowę 

dojazdów do targowiska oraz inne 

niezbędne roboty towarzyszące.   

obiekt stanie się bardziej 

atrakcyjny dla podmiotów 

oferujących swoje towary i usługi, 

a także będzie chętniej 

odwiedzany przez mieszkańców i 

przyjezdnych. Modernizacja 

wpłynie również na jakość życia i 

wzmocnienie tożsamości 

mieszkańców miasta. 

Zdegradowanym przestrzennie i 

społecznie obszarom nadane 

zostaną nowe funkcje społeczno-

gospodarcze, stanowiące 

bodziec rozwojowy dla tych 

terenów i ich mieszkańców. 

społeczno-gospodarczo-środowiskowe, 

stanowiące bodziec rozwojowy dla tych 

terenów i ich mieszkańców. Realizacja 

przedsięwzięcia zapewni osiągnięcie 

efektów: rewitalizacja obiektów i 

przestrzeni miejskiej, nadanie im nowych 

funkcji; podniesienie atrakcyjności 

przestrzeni, poprzez 

budowę/modernizację nowej 

infrastruktury społecznej; rozwiązanie i 

przeciwdziałanie problemom 

społecznym, wykluczeniu społecznemu i 

ekonomicznemu; budowa tożsamości 

lokalnej i regionalnej; efektywne 

wykorzystanie potencjałów rozwojowych 

11 

Rewitalizacja 

przestrzeni po 

byłe kolejce 

wąskotorowej 

w Wysokiej, w 

celu nadania 

miejscu 

wartości  

rekreacyjnych

. 

89-320 

Wysoka, rejon 

ul. św. 

Walentego i 

ul. Strzeleckiej, 

Dworcowej, 

dz. nr 547 

Miasto i 

Gmina 

Wysoka 

Projekt zakłada budowę ciągu 

pieszo-rowerowego w rejonie ul. Św. 

Walentego, ul. Strzeleckiej i 

Dworcowej, w granicach działki nr 

547, zlokalizowanej na „nieczynnym" 

torowisku kolejki wąskotorowej z 

wykorzystaniem istniejącej 

infrastruktury. Planuje się budowę 

ciągu pieszo-rowerowego o szer. ok. 

2 m z kostki betonowej typu polbruk, 

wraz z oświetleniem i 

zagospodarowaniem otoczenia, t. 

jak m. in. - ławki, kosze na śmieci, 

zieleń, parking dla rowerów. Obiekt 

będzie pełnił również funkcję 

edukacyjną, planuje się m.in. 

umieszczenie tablic informacyjnych, 

ukazujących historię i tradycje 

istnienia kolejki wąskotorowej na tym 

terenie 

Projekt zostanie zrealizowany 

zgodnie z zapisami Miejscowego 

Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego dla Miasta i Gminy 

Wysoka.  

Obszar objęty projektem to 

nieczynne torowisko kolejki 

wąskotorowej, którego 

właścicielem jest Skarb Państwa. 

Do niedawna użytkownikiem 

wieczystym były PKP, a od 24 

marca 2017 r. w użytkowanie 

wieczyste od PKP działkę nr 547 

przejęło Miasto i Gmina Wysoka.  

Rewitalizacja obszaru zdegradowanego 

w celu nadania mu nowych funkcji 

społecznych, rekreacyjnych i 

kulturalnych. Poprzez budowę ciągu 

pieszo-rowerowego przestrzeń ta zyska 

nowy wizerunek, stanie się bardziej 

atrakcyjna dla mieszkańców i 

przyjezdnych. Mieszkańcy miasta i gminy 

zyskają nowe miejsce do aktywnego 

wypoczynku i rekreacji. Projekt pobudzi 

lokalną społeczność do aktywnego i 

zdrowego trybu życia, będzie 

przeciwdziałać wykluczeniu 

społecznemu, ponieważ z nowej, 

zmodernizowanej infrastruktury korzystać 

będą wszyscy mieszkańcy bez względu 

na wiek, pochodzenie, stan zdrowia itp.  

700 000 zł 2018-2020 

Fundusze Unii 

Europejskiej np. 

w ramach WRPO 

2014-2020, 

Budżet Miasta i 

Gminy Wysoka, 

inne krajowe i 

zagraniczne 

środki 

zewnętrzne 

Powierzchnia 

obszarów 

objętych 

rewitalizacją 

(ha) – 0,5 

Liczba osób 

korzystających z 

nowej 

infrastruktury 

(osoby/rok) – 5 

000 

12 

Modernizacja 

budynków 

komunalnych 

na terenie 

miasta 

Wysoka 

Pl. Powst. 

Wlkp. 1, 6, 10; 

Pl. Studzienny 

1; ul. 

Lubińskiego 9; 

ul. Św. 

Walentego 1, 

31, 37, 42, 44 

Miasto i 

Gmina 

Wysoka 

przy 

współpracy 

Zakładu 

Gospodarki 

Komunalnej 

w Wysokiej 

Projekt zakłada modernizację 

budynków komunalnych będących 

własnością Miasta i Gminy Wysoka 

oraz stanowiące współwłasność z 

podmiotami prywatnymi 

prowadzącą do poprawy 

standardu funkcjonowania 

budownictwa mieszkaniowego 

komunalnego w centrum Miasta 

Wysoka poprzez wykonanie 

termomodernizacji budynków z 

wymianą konstrukcji i pokrycia 

Budynki mieszkalne lub lokale 

mieszkalne są własnością Miasta i 

Gminy Wysoka, natomiast 

administratorem jest 

samorządowy zakład budżetowy 

– Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Wysokiej działający przy ul. 

Szkolnej 1, 89-320 Wysoka. W 

większości budynki te zostały 

wybudowane ponad 100 lat 

temu. Konstrukcje budynków to w 

większości konstrukcja drewniana 

– szachulcowa typu muru 

Inwestycja jest niezbędna dla poprawy 

bezpieczeństwa mieszkaniowego 

mieszkańców korzystających z 

budownictwa komunalnego od wielu lat, 

poprawy gospodarki emisyjnej na tym 

terenie oraz wymiany pokryć 

dachowych szczególnie azbestowo-

cementowych. 

ok 2 000 000,00 zł 2018-2020 

Fundusze Unii 

Europejskiej np. 

w ramach WRPO 

2014-2020, 

Budżet Miasta i 

Gminy Wysoka, 

inne krajowe i 

zagraniczne 

środki 

zewnętrzne 

Liczba 

budynków 

przeznaczonych 

do modernizacji 

(szt.) - 10 

Liczba osób 

korzystająca ze 

zmodernizowany

ch budynków - 

147 
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Nr 
Nazwa 

projektu 

Lokalizacja 

projektu  

 

Podmiot 

realizujący 

projekt 

Krótki opis projektu 

Opis stanu istniejącego – 

problemy do rozwiązania których 

przyczyni się realizacja 

przedsięwzięcia/projektu 

Cel projektu 

Łączna szacowana 

wartość projektu 

(brutto) 

Okres 

realizacji 

projektu 

Źródło 

finansowania 

Prognozowane 

produkty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

dachowego, wymianą stolarki 

okiennej i drzwiowej.  

pruskiego. Fundamenty kamienne 

na zaprawie glinianej i 

cementowej. Pokrycie dachowe 

to papa bądź płyty azbestowo-

cementowe. Mieszkania 

przeważnie ogrzewane są 

piecami kaflowymi. Brak 

wykonania dociepleń budynków. 

Stolarka okienna, a szczególnie 

drzwiowa wymaga wymiany 

(wymiary otworów drzwiowych 

nie spełniają podstawowych 

standardów wymiarowych jak i 

jakościowych).  

13 

Modernizacja 

budynku po 

byłej Szkole 

Podstawowej 

wraz ze 

świetlicą 

wiejską w 

miejscowości 

Jeziorki 

Kosztowskie 

Jeziorki 

Kosztowskie 6, 

89-320 

Wysoka 

Miasto i 

Gmina 

Wysoka 

przy 

współpracy 

Zakładu 

Gospodarki 

Komunalnej 

w Wysokiej 

Obiekt po byłej szkole 

podstawowej, w którym mieści się 

świetlica wiejska, 2 lokale socjalne, 3 

lokale mieszkalne. 

Budynek wymaga remontu 

kapitalnego. Inwestycja jest 

niezbędna w celu stworzenia 

bezpieczeństwa dla ludzi i mienia 

znajdującego się w obiekcie i jego 

otoczeniu. Projekt zakłada wymianę 

konstrukcji dachu, pokrycia 

dachowego wraz z obróbkami 

blacharskimi, remont kominów, 

wymianę stolarki okiennej i 

drzwiowej, wykonanie termoizolacji 

budynku.  

Budynek jest własnością Miasta i 

Gminy Wysoka, natomiast 

administratorem jest 

samorządowy zakład budżetowy 

– Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Wysokiej działający przy ul. 

Szkolnej 1, 89-320 Wysoka. Obiekt 

po byłej szkole podstawowej, w 

którym mieści się świetlica wiejska, 

2 lokale socjalne, 3 lokale 

mieszkalne. 

Budynek wybudowany został 

ponad 100 lat temu i wymaga 

remontu kapitalnego. Inwestycja 

jest niezbędna w celu stworzenia 

bezpieczeństwa dla ludzi i mienia 

znajdującego się w obiekcie i 

jego otoczeniu. Obiekt częściowo 

podpiwniczony na 

fundamentach wykonanych z 

kamienia na zaprawie 

cementowej. Ściany murowane z 

cegły z licznymi ubytkami tynku. 

Konstrukcja dachu drewniana 

krokwiowo-jętkowa w znacznym 

stopniu zagrzybiała i spróchniała. 

Łaty drewniane z znacznymi 

ubytkami na skutek 

długotrwałego zawilgocenia, 

spowodowanego nieszczelnością 

pokrycia dachowego 

wykonanego z dachówki 

ceramicznej. Dachówki w 

znacznym stopniu są popękane 

lub ich brak. Brak również 

obróbek blacharskich, szczelnych 

rynien i rur spustowych. Cały 

dach wymaga kapitalnego 

remontu. Kominy są nieszczelne i 

wymagają przebudowy. 

Istniejąca drewniana stolarka 

Inwestycja jest niezbędna od wielu lat 

dla poprawy bezpieczeństwa 

mieszkańców, użytkowników obiektu oraz 

ich mienia od wielu lat, poprawy 

gospodarki emisyjnej na tym terenie.  

200 000 zł 2018-2020 

Fundusze Unii 

Europejskiej np. 

w ramach WRPO 

2014-2020, 

Budżet Miasta i 

Gminy Wysoka, 

inne krajowe i 

zagraniczne 

środki 

zewnętrzne 

Powierzchnia 

zmodernizowany

ch obiektów 

(m2) 364,6 - 

Wyremontowan

y budynek - szt. 1 

Liczba 

mieszkańców 

remontowanego 

budynku - 22; 

Liczba osób 

korzystająca ze 

świetllicy - 398 

(liczba 

mieszkańców 

Jeziorek) 
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Nr 
Nazwa 

projektu 

Lokalizacja 

projektu  

 

Podmiot 

realizujący 

projekt 

Krótki opis projektu 

Opis stanu istniejącego – 

problemy do rozwiązania których 

przyczyni się realizacja 

przedsięwzięcia/projektu 

Cel projektu 

Łączna szacowana 

wartość projektu 

(brutto) 

Okres 

realizacji 

projektu 

Źródło 

finansowania 

Prognozowane 

produkty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

okienna i drzwiowa nie spełnia 

swoich zadań z uwagi na 

spróchnienie i nieszczelność. Brak 

izolacji poziomej budynku oraz 

docieplenia ścian zewnętrznych. 

Remontu wymagają instalacje 

wewnętrzne: elektryczna, 

wodociągowa i kanalizacyjna. 

14 

Bieg Uliczny 

im. 

Powstańców 

Wielkopolskich 

Wysoka, Pl. 

Powstańców 

Wlkp. 

Stowarzysze

nie Aktywni 

dla Miasta i 

Gminy 

Wysoka, 

Ośrodek 

Upowszech

niania 

Kultury w 

Wysokiej, 

Miasto i 

Gmina 

Wysoka 

Impreza ta jest wpisana w akcję 

biegów ulicznych i przełajowych 

powiatu pilskiego „Biegaj z nami”. 

Bieg ten nosi nazwę „Bieg im. 

Powstańców Wielkopolskich”. Trasa 

będzie liczyła około 10 km i 

odbędzie się na odcinku Wysoka – 

Rudna – Wysoka. Przed głównym 

biegiem planowane są biegi dla 

uczniów szkół z terenu gminy. 

Zorganizowanie biegu przyczyni się 

do popularyzacji biegania jako 

czynnej formy rekreacji, spędzania 

wolnego czasu; przyczyni się do 

promowania gminy, podniesie 

sprawność fizyczną uczestników 

biegu, wpłynie na upamiętnienie 

wysockich Powstańców 

Wielkopolskich, pomoże 

zintegrować środowisko osób 

uprawiających aktywny tryb życia 

oraz pozwoli na ukazanie walorów 

turystyczno – krajoznawczych ziemi 

wysockiej. 

Bieg wpłynie na integrację 

mieszkańców oraz na promocję 

zdrowego trybu życia.  

Promocja Miasta i Gminy Wysoka, 

podniesienie sprawności fizycznej 

uczestników, popularyzacja zdrowego 

trybu życia, zagospodarowanie wolnego 

czasu młodzieży, upamiętnienie 

wysockich Powstańców Wielkopolskich, 

promocja cyklu „Biegaj z nami 2015”, 

ukazanie walorów turystyczno –

krajoznawczych ziemi wysockiej. 

8 000 zł (koszt 

jednej imprezy) 
2017-2020 

Praca własna 

(wolontariat), 

środki z budżetu 

Miasta i Gminy 

Wysoka, dotacja 

z powiatu 

pilskiego inne 

środki 

zewnętrzne i 

prywatne 

Liczba 

przedsięwzięć 

(szt./rok): - 1 

Liczba osób 

biorących udział 

w wydarzeniu 

(osoby/rok) - 350 

15 

Wigilia dla 

mieszkańców 

Miasta i 

Gminy 

Wysoka 

Wysoka, ul. 

Strzelecka 

Stowarzysze

nie Aktywni 

dla Miasta i 

Gminy 

Wysoka, 

Ośrodek 

Upowszech

niania 

Kultury w 

Wysokiej, 

Miasto i 

Gmina 

Wysoka 

Inicjatywa ma na celu jednoczenie 

mieszkańców Miasta i Gminy 

Wysoka wraz z jednoczesną 

pomocą najuboższym poprzez 

przekazanie darów zebranych od 

darczyńców w postaci paczek 

żywnościowych oraz zabawek dla 

dzieci. Adresatami zadania są 

mieszkańcy gminy Wysoka, głównie 

rodziny ubogie, osoby: samotne, 

niepełnosprawne, przewlekle chore.  

Organizacja wigilii wpłynie na 

integrację mieszkańców oraz na 

rozwój wolontariatu w Mieście i 

Gminie Wysoka. Pozwoli też na 

rozpoznanie problemów 

społecznych.  

Zakładane cele są następujące: pomoc 

najuboższym, chorym, 

niepełnosprawnym, rozwój wolontariatu, 

rozpoznanie problemów społecznych, 

integracja mieszkańców, utrwalanie 

wartości, tradycji.  

5 000 zł (koszt 

jednej imprezy) 
2017-2020 

Praca własna 

(wolontariat), 

środki z budżetu 

Miasta i Gminy 

Wysoka, inne 

środki 

zewnętrzne i 

prywatne 

Liczba 

przedsięwzięć 

(szt/rok): - 1 

Liczba osób 

biorących udział 

w wydarzeniu 

(osoby/rok) - 250 

16 

Adaptacja 

poddasza w 

budynku OUK 

na 

„Harcówkę” 

89-320 

Wysoka 

Plac 

Powstańców 

Wielkopolskich 

16 

Miasto i 

Gmina 

Wysoka 

przy 

współpracy 

Ośrodka 

Upowszech

niania 

Kultury 

Wykonanie świetlików, ocieplenie 

dachu oraz ścian, wykonanie 

podłogi drewnianej, wykonanie 

instalacji c.o., gipsowanie i 

malowanie ścian, zakup mebli, 

zakup sprzętu komputerowego oraz 

fotograficznego, zakup kamery, 

wykonanie schodów i remont klatki 

schodowej, wykonanie instalacji 

elektrycznej, zakup i montaż drzwi i 

Obecnie poddasze jest w bardzo 

złym stanie technicznym, dach 

pokryty jest dachówką, bez 

ocieplenia, ściany są brudne, 

podłoga, schody, drzwi i okna 

wymagają wymiany. Brak jest 

instalacji elektrycznej, 

centralnego ogrzewania, wodno-

kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej. 

Poprawa dostępu do edukacji, kultury, 

sztuki, rozrywki oraz wypoczynku, 

stworzenie warunków spędzenia 

wolnego czasu i realizacji zainteresowań, 

zwiększanie aktywności młodzieży. 

150 000 zł 2018 - 2020 

Fundusze Unii 

Europejskiej np. 

w ramach WRPO 

2014-2020, 

Budżet Miasta i 

Gminy Wysoka, 

inne krajowe i 

zagraniczne 

środki 

zewnętrzne 

Powierzchnia 

modernizowany

ch obiektów 

(m2) – ok 60 

Liczba osób 

korzystających z 

wyremontowan

ej i 

zaadoptowanej 

infrastruktury 

(osoby/rok) ok. 5 

000 
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Nr 
Nazwa 

projektu 

Lokalizacja 

projektu  

 

Podmiot 

realizujący 

projekt 

Krótki opis projektu 

Opis stanu istniejącego – 

problemy do rozwiązania których 

przyczyni się realizacja 

przedsięwzięcia/projektu 

Cel projektu 

Łączna szacowana 

wartość projektu 

(brutto) 

Okres 

realizacji 

projektu 

Źródło 

finansowania 

Prognozowane 

produkty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

okien. 

Niezbędne jest wykonanie projektu 

budowlanego oraz uzyskanie 

pozwolenia na budowę. W ramach 

nowo utworzonej harcówki 

powstanie izba pamięci harcerstwa 

na ziemi wysockiej (bogata historia) i 

organizacji patriotycznych jak np. 

bractwo strzeleckie. Będzie również 

znakomitym miejscem do 

opracowywania ekspozycji, 

zbierania i przechowywania 

materiałów historycznych, 

wykonywania opisów i opraw. 

Będzie to doskonałe miejsce do 

aktywizacji i spędzania wolnego 

czasu, zwłaszcza dla młodzieży i 

dzieci, a przede wszystkim harcerzy, 

grupy teatralnej czy też 

stowarzyszeń działających na 

terenie gminy Wysoka.  

W ramach działalności ZHP planuje 

się utworzenie bloga społeczno-

użytecznego na rzecz 

społeczeństwa. 

17 

"Muzyka i 

rekreacja 

łączy 

pokolenia" - 

festyn 

rodzinny w 

Jeziorkach 

Kosztowskich 

89-320 

Wysoka 

Jeziorki 

Kosztowskie 

Miasto i 

Gmina 

Wysoka 

przy 

współpracy 

Ośrodka 

Upowszech

niania 

Kultury i 

sołectwa 

Jeziorki 

Kosztowskie 

Zorganizowanie imprezy o 

charakterze plenerowym w celu 

zintegrowania lokalnego środowiska 

poprzez: 

- przeprowadzenie konkursów, gier, 

zabaw i zawodów indywidualnie i 

grupowo 

- prezentacja stoisk dotyczących 

zdrowego stylu życia  

- prezentacja dorobku 

artystycznego dzieci, młodzieży i 

dorosłych.  

- prezentacja lokalnych produktów 

oraz degustacja potraw 

- występy artystyczne, koncerty 

zespołów amatorskich i 

zawodowych 

- wspólne biesiadowanie. Projekt 

przyczyni się do podnoszenia jakości 

życia społeczności lokalnej, poprzez 

: 

1. Aktywne spędzanie wolnego 

czasu – indywidualne i rodzinne 

uczestnictwo w grach, zabawach, 

konkursach i zawodach 

2. Promocja zdrowego stylu życia – 

stoiska z poradami kosmetycznymi, 

dietetycznymi, promocja i 

degustacja lokalnych potraw oraz 

świeżych owoców i warzyw. 

W środowisku sołectwa Jeziorki 

Kosztowskie obserwuje się 

obecnie zubożenie życia 

kulturalnego. Brakuje 

pozytywnych relacji 

międzysąsiedzkich, aktywizacji i 

integracji lokalnej. Mieszkańcy 

rzadko mają okazję do 

wspólnego spędzania wolnego 

czasu. Dostęp do kultury jest 

ograniczony, większość wolnego 

czasu przeznaczają na telewizję i 

Internet, ich zainteresowania i 

niejednokrotnie wytwory sztuki 

ludowej rzadko wychodzą poza 

mury własnego domu. 

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb 

kulturalnych, zintegrowanie i 

zaktywizowanie mieszkańców sołectwa 

Jeziorki Kosztowskie i innych sołectw z 

gminy Wysoka – dzieci, młodzieży i 

dorosłych, promowanie lokalnych 

walorów i produktów oraz dostępu do 

kultury, rozrywki, sportu i rekreacji. 

30 000 zł 

(impreza 

cykliczna ) 

2018 - 2020 

Fundusze Unii 

Europejskiej np. 

w ramach WRPO 

2014-2020, 

Budżet Miasta i 

Gminy Wysoka, 

inne krajowe i 

zagraniczne 

środki 

zewnętrzne 

Liczba 

przedsięwzięć 

(szt./rok): - 1 

Liczba osób 

biorących udział 

w wydarzeniu 

(osoby/rok) - ok. 

800 
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Nr 
Nazwa 

projektu 

Lokalizacja 

projektu  

 

Podmiot 

realizujący 

projekt 

Krótki opis projektu 

Opis stanu istniejącego – 

problemy do rozwiązania których 

przyczyni się realizacja 

przedsięwzięcia/projektu 

Cel projektu 

Łączna szacowana 

wartość projektu 

(brutto) 

Okres 

realizacji 

projektu 

Źródło 

finansowania 

Prognozowane 

produkty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

3. Twórczość artystyczna jako 

miejsce pozytywnej ekspresji – 

prezentacja dorobku artystycznego 

dzieci i młodzieży, stoiska i warsztaty 

malarskie, rzeźbiarskie, 

rękodzielnictwa, występu 

amatorskich i zawodowych 

zespołów muzycznych, wspólna 

zabawa. 

18 

Poprawa 

infrastruktury 

drogowej w 

zakresie 

włączenia 

społecznego 

w mieście 

Wysoka 

89-320 

Wysoka, Plac 

Powstańców 

16, dz. nr 554, 

555 

Miasto i 

Gmina 

Wysoka 

Projekt zakłada budowę drogi 

dojazdowej do obiektu użyteczności 

publicznej, tj. Ośrodka 

Upowszechniania Kultury w Wysokiej 

z miejscem parkingowym dla osób 

niepełnosprawnych na działkach nr 

555, 554 w obrębie miasto Wysoka. 

W ramach inwestycji zostaną 

wykonane następujące roboty 

budowlane: droga dojazdowa 

utwardzona z kostki brukowej 

betonowej wraz z krawężnikami, 1 

miejsce parkingowe dla osób 

niepełnosprawnych wraz z 

oznakowaniem, które służyć będzie 

do obsługi ruchu drogowego, w 

celu zapewnienia odpowiedniego 

odprowadzenia wód deszczowych z 

utwardzonej powierzchni gruntu 

wykonane zostanie odwodnienie. 

Na terenach przyległych do 

projektowanego dojazdu - w 

ramach robót wykończeniowych - 

wykonane zostaną trawniki 

dywanowe (stanowiące koszty 

niekwalifikowalne).  

Inwestycja prowadzi bezpośrednio 

do obiektu użyteczności publicznej 

(OUK), w którym świadczone są 

usługi społeczne, kulturalne i 

edukacyjne dla ludności lokalnej 

łączącej ją z siecią dróg 

publicznych. 

Projekt adresowany jest do całej 

lokalnej społeczności i 

poszczególnych jej grup, zapewni 

równy dostęp wszystkim 

mieszkańcom gminy – zdrowym i 

grupom najbardziej potrzebującym, 

dotkniętym niepełnosprawnościami. 

Realizacja operacji służy zatem 

także włączeniu społecznemu. 

Dzięki pozyskaniu dofinansowania 

Wnioskodawca będzie w stanie 

zrealizować operację w 

Projekt zlokalizowany jest w 

mieście Wysoka, przy obiekcie 

użyteczności publicznej - Ośrodku 

Upowszechniania Kultury w 

Wysokiej. Infrastruktura techniczna 

objęta projektem wymaga 

modernizacji. 

Celem operacji jest umożliwienie 

mieszkańcom miasta i gminy Wysoka 

dojazdu do obiektu użyteczności 

publicznej. Wybudowana infrastruktura 

drogowa będzie ogólnodostępna dla 

mieszkańców gminy i będzie miała 

charakter niekomercyjny.  

ok. 56 000,00 zł 2017 

Fundusze Unii 

Europejskiej, 

budżet Miasta i 

Gminy Wysoka, 

inne krajowe i 

zagraniczne 

środki 

zewnętrzne 

Powierzchnia 

obszarów 

objętych 

rewitalizacją 

(m2)- 265 

Liczba osób 

korzystających z 

nowej 

infrastruktury 

(osoby/rok) - 6 

000 
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Nr 
Nazwa 

projektu 

Lokalizacja 

projektu  

 

Podmiot 

realizujący 

projekt 

Krótki opis projektu 

Opis stanu istniejącego – 

problemy do rozwiązania których 

przyczyni się realizacja 

przedsięwzięcia/projektu 

Cel projektu 

Łączna szacowana 

wartość projektu 

(brutto) 

Okres 

realizacji 

projektu 

Źródło 

finansowania 

Prognozowane 

produkty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

zakładanym terminie, zakresie 

rzeczowym i finansowym. Operacja 

ma charakter ogólnodostępny i 

niekomercyjny - nie będzie 

generowała dochodu. 

19 

Na imieninach 

u "św. 

Walentego" 

89-320 

Wysoka, Ul. 

Świętego 

Walentego, 

Klub Rozrywki 

Pokusa, 

Kościół p.w. 

NMP 

Różańcowej w 

Wysokiej 

Ośrodek 

Upowszech

niania 

Kultury przy 

współpracy 

Miasta i 

Gminy 

Wysoka i 

Parafii w 

Wysokiej 

Zorganizowanie cyklicznej imprezy – 

obchody Dnia Świętego Walentego, 

w którą włączą się mieszkańcy całej 

gminy (instytucje, organizacje, 

lokalni przedsiębiorcy, szkoły). 

Impreza przewiduje m.in. 

- konkurs na najpiękniejszą witrynę 

walentynkową 

- konkursy plastyczne, literackie o 

tematyce miłosnej 

- msza święta dla zakochanych i 

obchodzących jubileusze 

małżeńskie 

- jarmark walentynkowy  

- walentynkowe happeningi, 

konkursy i wystawy 

- warsztaty kulinarne „amory w 

kuchni” 

- koncert zespołów muzycznych 

- program artystyczny pn. „Miłość 

niejedno ma imię” 

- występ kabaretu 

- zabawa z konkursami dla 

zakochanych 

Kult Świętego Walentego ma w 

Wysokiej długą tradycję i 

nieprzypadkowo jedna z ulic 

miasta, ta przy której niegdyś 

stała kapliczka, nosi jego imię. 

Nadto w lewym bocznym ołtarzu 

Kościoła p.w. NMP Różańcowej w 

Wysokiej znajduje się XX-wieczny 

obraz Świętego Walentego 

namalowany przed II wojną 

światową przez księdza Dziedzę, 

kapłana Archidiecezji 

Gnieźnieńskiej. Od 1847 roku w 

wysokiej odbywa się odpust 

Świętego Walentego i jak 

zapisano w dokumentach, mają 

trwać „po wieczne czasy” 

Niestety, pomimo coraz 

powszechniej obchodzonych 

„walentynek”, zapomina się, że 

był on również patronem ciężko 

chorych. Aby w pełni przybliżyć 

postać Świętego, nawiązać do 

tradycji, przypomnieć historię 

miasta, a dzień patrona chorych i 

zakochanych nabrał nowego 

znaczenia, proponowana jest 

realizacja tego przedsięwzięcia.  

 

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb 

kulturalnych, zintegrowanie i 

zaktywizowanie mieszkańców gminy 

Wysoka, promowanie lokalnych walorów 

i produktów oraz dostępu do kultury, 

rozrywki poprzez: 

- wdrożenie nowej formy lokalnej imprezy 

cyklicznej 

- zaktywizowanie i zintegrowanie lokalnej 

społeczności 

- zachęcenie i przekonanie uczestników 

do wspólnego świętowania 

- bezpośredni kontakt z kulturą oraz 

wdrożenie nawyku wspólnego 

biesiadowania 

- wypromowanie lokalnych produktów 

- zapoznanie się z historią miasta  

- promocja miasta i gminy 

-zapobieganie zjawiskom wykluczenia 

społecznego. 

40 000 zł (koszt 

jednej imprezy) 

Cyklicznie 

2018 - 2020 

Fundusze Unii 

Europejskiej, inne 

krajowe i 

zagraniczne 

środki 

zewnętrzne, 

Budżet Miasta i 

Gminy Wysoka, 

środki własne 

Liczba 

przedsięwzięć 

(szt./rok): - 1 

Liczba osób 

biorących udział 

w wydarzeniu 

(osoby/rok) - ok. 

600 

20 

Rozbudowa 

placu zabaw 

w Młotkowie 

wraz z 

rozbudową 

siłowni 

zewnętrznej w 

Jeziorkach 

Kosztowskich i 

budową 

siłowni 

zewnętrznej w 

Czajczu 

89-320 

Wysoka, 

Młotkowo dz. 

13/37, Jeziorki 

Kosztowskie 

dz. nr 55/2, 

Czajcze dz. nr 

209/2 

Miasto i 

Gmina 

Wysoka 

Projekt jest częścią szerszego 

projektu pn. „Poprawa 

ogólnodostępnej infrastruktury 

rekreacyjnej w mieście i gminie 

Wysoka”, polegającego na 

budowie 10 i rozbudowie 2 

ogólnodostępnych obiektów 

rekreacyjnych. Obejmuje swym 

zasięgiem także część miasta 

Wysoka i sołectwa znajdujące się 

poza wyznaczonymi obszarami 

rewitalizacji.  

Część projektu dotycząca obszarów 

rewitalizacji polegać będzie na:  

- rozbudowie placu zabaw w 

Młotkowie – dostawa i montaż 

urządzeń takich jak zjazd linowy 

- rozbudowie siłowni zewnętrznej w 

Jeziorkach Kosztowskich – dostawa i 

montaż urządzeń takich jak: 

Jeździec, Wyciskanie podwójne, 

Narciarz podwójny 

Istniejąca infrastruktura 

rekreacyjna nie spełnia swojej roli, 

ze względu na stan techniczny 

wymaga modernizacji i 

doposażenia. 

Celem operacji jest umożliwienie 

mieszkańcom gminy Wysoka 

zaspokajanie potrzeb społecznych i 

rekreacyjnych poprzez zwiększenie 

dostępności do ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury 

rekreacyjnej. Zwiększy się liczba i poprawi 

standard infrastruktury rekreacyjnej na 

terenie gminy, nastąpi wzrost 

atrakcyjności terenu i satysfakcji 

mieszkańców i turystów. Projekt przyczyni 

się do zmniejszenia skali ubóstwa i 

wykluczenia społecznego na obszarach 

poddanych rewitalizacji. 

ok. 35 000,00 zł 

(dotyczy obszaru 

rewitalizacji); cały 

projekt - ok. 148 

000,00 zł 

2017 

Fundusze Unii 

Europejskiej, 

budżet Miasta i 

Gminy Wysoka, 

inne krajowe i 

zagraniczne 

środki 

zewnętrzne, 

Liczba 

zmodernizowany

ch/wybudowan

ych obiektów 

(szt. ) - 3 

Liczba osób 

korzystających 

ze 

zmodernizowan

ej/ nowej 

infrastruktury 

(osoby/rok) - 720 
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Nr 
Nazwa 

projektu 

Lokalizacja 

projektu  

 

Podmiot 

realizujący 

projekt 

Krótki opis projektu 

Opis stanu istniejącego – 

problemy do rozwiązania których 

przyczyni się realizacja 

przedsięwzięcia/projektu 

Cel projektu 

Łączna szacowana 

wartość projektu 

(brutto) 

Okres 

realizacji 

projektu 

Źródło 

finansowania 

Prognozowane 

produkty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

- budowie siłowni zewnętrznej w 

Czajczu – dostawa i montaż 

urządzeń, t. jak: Narciarz podwójny 

3w1 – Wahadło-biegacz-twister, 

Wioślarz, tablica informacyjna z 

regulaminem. 

Wszystkie zamontowane urządzenia 

będą spełniały normy jakościowe i 

bezpieczeństwa, przed każdym z 

nowych obiektów znajdować się 

będzie tablica z regulaminem 

korzystania z obiektu. Siłownie 

zewnętrzne i place zabaw będą 

ogólnodostępne – korzystać z nich 

będą wszyscy mieszkańcy gminy 

oraz odwiedzający gminę turyści. 

Obiekty będą oznakowane i bez 

barier architektonicznych – 

dostępna dla osób z grupy 

defaworyzowanej, jaką są osoby 

niepełnosprawne.  

21 

Budowa drogi 

dla rowerów 

na odcinku 

Czajcze – 

Wysoka wraz z 

budową 

parkingu 

buforowego 

przy Urzędzie 

Miasta i 

Gminy 

Wysoka 

89-320 

Wysoka, 

miasto 

Wysoka dz.nr 

działce nr 

382/3, miasto 

Wysoka: dz. nr 

276, 186/1, 

187, Czajcze 

dz. nr 1776/1, 

1777/1. 246/1, 

246/2, 247, 

149, 226, 135 

Miasto i 

Gmina 

Wysoka 

obejmującego budowę drogi dla 

rowerów na odcinku Czajcze – 

Wysoka; budowę ul. Akacjowej w 

Wysokiej; budowę parkingu 

buforowego P&R przy Urzędzie 

Miasta i Gminy Wysoka; budowę 

parkingu buforowego P&R przy 

Gimnazjum im. Powstańców 

Wielkopolskich w Wysokiej. Parking 

przy Gimnazjum oraz ul. Akacjowa 

zlokalizowane są poza obszarem 

rewitalizacji miasta i gminy Wysoka. 

Projekt w zakresie objętym obszarem 

rewitalizacji przewiduje: 

1. Budowę drogi dla rowerów na 

odcinku Czajcze – Wysoka. 

Projektowana droga dla rowerów 

przebiegać będzie na odcinku 

Czajcze-Wysoka przez teren 

następujących działek nr: obręb 

miasto Wysoka: 276, 186/1, 187, 

obręb Czajcze: 1776/1, 1777/1. 

246/1, 246/2, 247, 149, 226, 135 

Zakres prac związanych z budową 

drogi rowerowej dotyczy: robót 

przygotowawczych; robót 

ziemnych; wykonania koryta i 

podbudowy ścieżki rowerowej; 

wykonania nawierzchni drogi dla 

rowerów; wykonania zjazdów; 

wykonania obrzeża; wykonania 

krawężników; wykonania 

odwodnienia; wykonania 

oznakowania; robót 

Droga dla rowerów Czajcze – 

Wysoka  

Na terenie gminy Wysoka nie ma 

dróg dla rowerów. Fakt ten 

wymusza poruszanie się 

rowerzystów krawędzią jezdni w 

bezpośrednim sąsiedztwie 

poruszających się pojazdów.  

Działki o nr ewidencyjnych w 

obrębie miasta Wysoka: 186/1, w 

obrębie Czajcze 1776/1, 246/1, 

246/2, oznaczone są w rejestrze 

gruntów jako tereny kolejowe. 

Stanowią one tereny, na których 

zlokalizowane są tory kolejki 

wąskotorowej (nieczynne). 

Powierzchnia działek porośnięta 

jest zielenią niską i wysoką.  

Działka o nr ewidencyjnym 276 w 

obrębie miasta Wysoka stanowi 

pas drogowy drogi wojewódzkiej 

nr 190. Droga o nawierzchni 

bitumicznej, o przekroju 

poprzecznym daszkowym, o 

szerokości 6,0 m. Działki nr 187 w 

obrębie miasta Wysoka, 1777/1, 

247, 149, 135 obręb Czajcze 

stanowią pas drogowy drogi 

powiatowej nr 1197P. Droga o 

nawierzchni bitumicznej, 

szerokości 5,50 m, o przekroju 

poprzecznym daszkowym o 

pochyleniu 2%, pobocza 

tłuczniowo (kamień 

Nadrzędnym celem planowanego 

projektu jest poprawa poziomu i jakości 

życia społeczności oraz ograniczenie 

zanieczyszczenia poprzez rozwój 

niezmotoryzowanego transportu 

indywidualnego, a także wsparcie gminy 

w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w 

sferze transportu, pobudzenie 

odpowiedzialności społecznej za jakość 

środowiska. Realizacja projektu zapewni 

zrównoważony rozwój mobilności 

miejskiej, podniesie poziom 

bezpieczeństwa uczestników ruchu. 

Przyczyni się również do ograniczenia 

barier architektonicznych, stworzy 

warunki pełnego rozwoju mobilności dla 

użytkowników, ukierunkowanego przede 

wszystkim na transport zbiorowy i 

rowerowy.  

Projekt zakłada również działania 

informacyjno-edukacyjne zwiększające 

świadomość mieszkańców w zakresie 

konieczności ograniczania 

zanieczyszczeń oraz pokazania jak 

powyższe osiągnąć oraz jakie pozytywne 

efekty można uzyskać.  

Budowa drogi dla 

rowerów Czajcze – 

Wysoka; 698 217,83 

zł; Budowa 

parkingu 

buforowego P&R 

przy Urzędzie MiG 

Wysoka; 612 793,98 

zł; Cały projekt 

obejmujący także 

parking przy 

gimnazjum i ul. 

Akacjową -3 636 

489,41 zł 

2017 - 2018 

Fundusze Unii 

Europejskiej w 

ramach WRPO 

2014 - 2020, inne 

fundusze UE, 

budżet Miasta i 

Gminy Wysoka, 

inne krajowe i 

zagraniczne 

środki 

zewnętrzne, 

Długość 

wybudowanych 

dróg dla 

rowerów (km) 

2,130 km; Liczba 

wybudowanych 

parkingów (szt.) - 

1 

Liczba 

korzystających z 

nowej/ 

wybudowanej 

infrastruktury 

(osoby/rok) - 15 

000??? 
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Nr 
Nazwa 

projektu 

Lokalizacja 

projektu  

 

Podmiot 

realizujący 

projekt 

Krótki opis projektu 

Opis stanu istniejącego – 

problemy do rozwiązania których 

przyczyni się realizacja 

przedsięwzięcia/projektu 

Cel projektu 

Łączna szacowana 

wartość projektu 

(brutto) 

Okres 

realizacji 

projektu 

Źródło 

finansowania 

Prognozowane 

produkty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

wykończeniowych. Długość 

całkowita planowanej drogi 

wynosić będzie 2,13 km.  

 

2. Budowę parkingu buforowego 

„P&R” przy Urzędzie Miasta i Gminy 

w Wysokiej na działce nr 382/3 wraz 

z odwodnieniem i remontem 

odcinka kanalizacji deszczowej. 

Zakres prac dotyczy: robót 

przygotowawczych, wykonania 

koryta i podbudowy, wykonania 

nawierzchni, montażu krawężników, 

wykonania oznakowania, 

wykonania odwodnienia, robót 

wykończeniowych. 

wapienny)/gruntowe. Działka nr 

226 obręb Czajcze stanowi pas 

drogowy drogi gminnej, o 

nawierzchni bitumicznej, przekroju 

poprzecznym daszkowym, 

szerokość 5,0 m 

 

Parking buforowy przy Urzędzie 

Miasta i Gminy Wysoka 

Działka nr 382/3 stanowi teren po 

byłym zakładzie handlowym. Na 

terenie nieruchomości znajdują 

się pozostałości po dawnej 

zabudowie magazynowej. 

22 

PARAFIALNO – 

GMINNE DNI 

TRZEŹWOŚCI 

Miasto 

Wysoka, 

Parafia pw. 

NMP 

Różańcowej w 

Wysokiej 

Miasto i 

Gmina 

Wysoka / 

Parafia pw. 

NMP 

Różańcowe

j w Wysokiej 

Zakres projektu obejmuje 

przeprowadzenie dni trzeźwości na 

obszarze rewitalizacji . W programie 

planuje się min. przeprowadzenie 

dni profilaktyki skierowanej do szkół, 

sklepów, instytucji publicznych; 

warsztaty twórcze dla dzieci; marsz 

papierosowy; mitingi otwarte dla 

AA, DDA, AL.-Anon, AN, AH , festyn 

rodzinny : „Ku trzeźwości…” 

Stan istniejący oraz zagrożenia 

związane z problemem 

alkoholizmu, narkomani czy 

innych uzależnień na obszarze 

rewitalizacji wykazuje wysokie 

zapotrzebowanie na stworzenie 

działań zmierzających do 

poprawy takiego stanu. W 

związku z tym realizacja takiego 

projektu pozwoli na objęcie tych 

terenów działaniami 

prowadzącymi do pomniejszania 

skutków uzależnień zarówno w 

rodzinach jak i ogólnie w całe 

społeczności lokalnej przy 

współpracy zarówno gminy, 

parafii jaki i społeczności lokalnej 

oraz stowarzyszeń.  

Celem projektu jest pokazanie 

mieszkańcom Miasta i Gminy Wysoka jak 

dużym problemem jest uzależnienie, jak 

wiele osób cierpi na tę chorobę, ale też 

pokazanie możliwości leczenia i 

wsparcia, miejsc gdzie mogą uzyskać 

pomoc osoby uzależnione i ich rodziny. 

Dni trzeźwości mają na celu przede 

wszystkim pokazać różne formy pracy z 

osobami uzależnionymi oraz oferty 

kierowanej do osób uzależnionych i 

współuzależnionych, ponadto niesienie 

posłania przez osoby trzeźwe dotknięte 

chorobą alkoholowa innym alkoholikom, 

którzy jeszcze cierpią. Budowanie 

jedności, współpracy na szczeblu 

zarówno gminnym, parafialnym jak i 

społecznym do walki z chorobą 

alkoholizmu i innymi uzależnieniami.  

50.000 zł(koszt 1 

imprezy) 
2018- 2020 

Fundusze Unii 

Europejskiej w 

ramach WRPO 

2014 - 2020, inne 

fundusze UE, 

budżet Miasta i 

Gminy Wysoka 

Liczba 

przedsięwzięć 

(szt./rok): - 1 

Liczba osób 

biorących udział 

w wydarzeniu 

(osoby/rok) - ok. 

500 

23 

Modernizacja 

sieci 

kanalizacji 

sanitarnej i 

kanalizacji 

deszczowej 

wraz z siecią 

wodociągow

ą na terenie 

Placu 

Powstańców 

Wielkopolskich 

w kierunku ul. 

św. 

Walentego 

oraz 

oczyszczalni 

Zaplecze 

budynków Pl. 

Powst. Wlkp. 

nr 

17,18,19,20/21,

22,23,24,25,24

a,28a , 

uwzględniając 

teren Piekarni 

Chrupek, 

teren 

Targowiska 

Miejskiego i 

MPZP w 

kierunku ul. 

św. 

Walentego 

oraz 

Miasto i 

Gmina 

Wysoka 

Wyznaczony teren rewitalizacji 

dotyczący zapleczy budynków Pl. 

Powst. Wlkp nr 

17,18,19,20/21,22,23,24,25,24a,28a, 

uwzględniając teren Piekarni 

Chrupek, teren Targowiska 

Miejskiego oraz MPZP w kierunku ul. 

Św. Walentego oraz oczyszczalni 

ścieków w Wysokiej wymagają 

poprawy w wyposażeniu 

podstawowych mediów, tj. 

odprowadzania ścieków 

sanitarnych i deszczowych wraz z 

modernizacją infrastruktury 

wodociągowej z istniejących 

budynków mieszkalnych, budynków 

użyteczności publicznej oraz 

przedsiębiorców i terenów 

Instalacja sieci kanalizacyjnych 

na terenie zapleczy Placu Powst. 

Wlkp. w kierunku ul. Św. 

Walentego oraz oczyszczalni 

ścieków w Wysokiej wybudowana 

została ponad 30 lat temu pod 

potrzeby budownictwa 

mieszkaniowego istniejącego w 

tych latach. Kolejny rozwój 

funkcjonalno-przestrzenny, postęp 

techniczny oraz wysoki stopień 

degradacji technicznej 

infrastruktury podziemnej na tym 

rejonie spowodował pilną 

potrzebę modernizacji. Są to 

kolektory nieszczelne, wykonane z 

materiałów betonowych lub 

kamionki. Studnie wykonane z 

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 

na tym terenie, zmniejszenie skali 

ubóstwa i wykluczenia społecznego. 

2 000 000 zł 2018-2020 

Fundusze Unii 

Europejskiej w 

ramach WRPO 

2014 - 2020, 

budżet Miasta i 

Gminy Wysoka,  

inne krajowe i 

zagraniczne 

środki 

zewnętrzne 

Długość 

zmodernizowan

ej sieci 

kanalizacji 

sanitarnej, 

deszczowej i 

wodociągowe 

(km) - ok. 0,9 

Liczba osób 

korzystających z 

obiektów: 

- budynki 

mieszkalne 35 

osób 

- budynek 

Urzędu Miasta i 

Gminy Wysoka 

40 osób 

- budynek 

Poczty Polskiej 8 

osób 

- budynki 

Usługowe 30 

osób 

- budynek na 

targowisku 
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Nr 
Nazwa 

projektu 

Lokalizacja 

projektu  

 

Podmiot 

realizujący 

projekt 

Krótki opis projektu 

Opis stanu istniejącego – 

problemy do rozwiązania których 

przyczyni się realizacja 

przedsięwzięcia/projektu 

Cel projektu 

Łączna szacowana 

wartość projektu 

(brutto) 

Okres 

realizacji 

projektu 

Źródło 

finansowania 

Prognozowane 

produkty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i 

zmierzenia 

ścieków w 

Wysokiej 

oczyszczalni 

ścieków w 

Wysokiej. 

wyznaczonych w MPZP 

wymagających modernizacji i 

przebudowy z uwagi na bardzo zły 

stan techniczno-sanitarny 

kolektorów, uwzględniając potrzeby 

społeczne oraz funkcjonalno-

przestrzenne i gospodarcze dla 

rozwoju przyszłych usług.  

kręgów betonowych są 

rozszczelnienie, brak właściwego 

przepływu ścieków, 

przeciwspadki na kolektorach 

powodujące cofanie się ścieków i 

zalewanie budynków 

mieszkalnych i innych. 

miejskim 1 osoba 

+ osoby 

korzystające w 

trakcie 

funkcjonowania 

targowiska 

24 

Modernizacja 

elewacji 

budynku 

Szkoły 

Podstawowej 

w Czajczu 

wraz z 

poprawą 

infrastruktury 

sportowo-

rekreacyjnej 

89-320 

Wysoka, 

Czajcze 26 

Miasto i 

Gmina 

Wysoka 

przy 

współpracy 

Szkoły 

Podstawow

ej w 

Czajczu 

Projekt przewiduje odnowienie 

elewacji budynku szkolnego 

wybudowanego w 1906 roku oraz 

poprawę infrastruktury rekreacyjno-

sportowej - boiska przyszkolnego, 

poprzez modernizację nawierzchni - 

położenie kostki brukowej typu 

polbruk, zagospodarowanie zieleni, 

małej architektury - ławki, kosze, itp. 

Obecnie elewacja budynku jest 

bardzo zniszczona i wymaga 

całościowego odnowienia. Nowa 

elewacja wpłynie na estetykę i 

znaczną poprawę wizerunku 

szkoły w środowisku. Boisko 

przyszkolne ma nawierzchnię 

piaszczystą. Każdorazowo po 

opadach deszczu uczniowie nie 

mogą korzystać  z tego terenu, 

gdyż jest grząsko i tworzą się 

kałuże. Zmiana nawierzchni 

pozwoli uczniom na pełne 

wykorzystanie boiska na 

przerwach, lekcjach oraz 

apelach szkolnych i innych 

uroczystościach, także 

środowiskowych. Realizacja 

projektu na pewno przyczyni się 

do poprawy warunków nauki i 

pracy w szkole oraz wpłynie na 

pozytywne postrzeganie 

społeczne naszej placówki. 

Celem projektu jest podniesienie estetyki 

budynku szkolnego znajdującego się w 

centrum wsi  oraz poprawa infrastruktury 

sportowo - rekreacyjnej szkoły. 

250 000 zł 2018- 2020 

Fundusze Unii 

Europejskiej, 

Budżet Miasta i 

Gminy Wysoka, 

inne krajowe i 

zagraniczne 

środki 

zewnętrzne 

Powierzchnia 

budynku objęta 

modernizacją 

(m2) - ok.  600;  

Infrastruktura 

objęta obszarem 

rewitalizacji (m2) 

- ok. 460 

L Liczba osób 

korzystających 

ze 

zmodernizowan

ej infrastruktury - 

ok. 200;  

Liczba osób 

korzystających 

ze 

zmodernizowan

ego budynku - 

100 
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PROJEKTY DODATKOWE  

Poza wskazanymi powyżej projektami rewitalizacyjnymi związanymi z planem rewitalizacji dla 

Miasta i Gminy Wysoka, przewidziana jest również możliwość realizacji innych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Należy mieć na uwadze, że na chwilę obecną  trudno  jest  zidentyfikować  

jednoznacznie  wszystkie  potrzeby  mieszkańców oraz podmiotów funkcjonujących na terenie 

zdegradowanym. Mogą się one zmieniać w kolejnych latach funkcjonowania Programu, także 

ze względu na realizację wpisanych  do  dokumentu  działań. Aby Program Rewitalizacji był  

elastyczny  i  mógł  reagować  na  zmieniające  się  potrzeby mieszkańców realizowane będę 

dodatkowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne,  które  będą  mogły  być podejmowane w 

ramach Programu Rewitalizacji, ze względu na powiązanie i realizację celów oraz 

poszczególnych kierunków zawartych w Programie. 

 

POWIĄZANIA PROJEKTÓW  REWITALIZACYJNYCH 

W poniższej tabeli zaprezentowano powiązanie poszczególnych projektów rewitalizacyjnych  

z celami, które określone zostały na podstawnie przeprowadzonej analizy. 19 przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych powiązanych jest z Celem numer 1: Poprawa jakości życia mieszkańców 

poprzez wspieranie aktywności partycypacji społeczności lokalnych, 13 z celem 2: Poprawa 

warunków i jakości życia mieszkańców w przestrzeni publicznej i prywatnej, a 4 z celem 3: 

Wzmocnienie lokalnej gospodarki. Szczegółowe powiązanie przedstawiono poniżej. 

Tabela 23. Powiązanie projektów rewitalizacyjnych z celami 

Nazwa projektu 

1. Poprawa jakości życia 

mieszkańców poprzez 

wspieranie aktywności i 

partycypacji 

społeczności lokalnych 

2. Poprawa warunków i 

jakości życia 

mieszkańców 

w przestrzeni publicznej 

i prywatnej 

3. Wzmocnienie 

lokalnej 

gospodarki 

Rewitalizacja centrum miasta w Wysokiej  X X X 

Przebudowa oraz zmiana sposobu 

użytkowania budynku „Starego Ratusza” 

przy Placu Wolności w Wysokiej 

X X  

Rewitalizacja parku wraz  ze zbiornikiem 

wodnym w miejscowości Młotkowo 
X X X 

Termomodernizacja budynku świetlicy 

wiejskiej w Młotkowie wraz z 

zagospodarowaniem terenu 

X 

    

Budowa sali gimnastycznej przy 

Samorządowej Szkole Podstawowej im. 

Jana Pawła II w miejscowości Czajcze 

gmina Wysoka 

X X 

  

Zintegrowane wsparcie kompetencji 

kluczowych uczniów Samorządowej Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu 

X 

    

Projekt socjalny: Rodzinne Klimaty – 

impreza cykliczna, festyn rodzinny 
X 

    

Centrum Usług Społecznych w gminie 

Wysoka 
X 

    

Aktywnie przez życie - aktywizacja 

społeczno-zawodowa osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

w gminie Wysoka 

X 
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Nazwa projektu 

1. Poprawa jakości życia 

mieszkańców poprzez 

wspieranie aktywności i 

partycypacji 

społeczności lokalnych 

2. Poprawa warunków i 

jakości życia 

mieszkańców 

w przestrzeni publicznej 

i prywatnej 

3. Wzmocnienie 

lokalnej 

gospodarki 

Modernizacja terenu targowiska miejskiego 

i nadanie mu ulepszonych funkcji 

społecznych i gospodarczych 

X X X 

Rewitalizacja przestrzeni po byłe kolejce 

wąskotorowej w Wysokiej w celu nadania 

miejscu wartości rekreacyjnych 
X X X 

Modernizacja  budynków  komunalnych na 

terenie miasta Wysoka   
X 

  

Modernizacja  budynku po byłej Szkole 

Podstawowej wraz ze świetlicą wiejską w 

miejscowości Jeziorki Kosztowskie.   

  

X 

  

Bieg Uliczny im. Powstańców 

Wielkopolskich 
X X 

  

Wigilia dla mieszkańców Miasta i Gminy 

Wysoka  
X 

    

Adaptacja poddasza w budynku OUK na 

„Harcówkę”  
X 

    

"Muzyka i rekreacja łączy pokolenia" - 

festyn rodzinny w Jeziorkach Kosztowskich 
X 

    

Poprawa infrastruktury drogowej w zakresie 

włączenia społecznego w mieście Wysoka     
X 

  

Na imieninach „u św. Walentego” X     

Rozbudowa placu zabaw w Młotkowie 

wraz z rozbudową siłowni zewnętrznej w 

Jeziorkach Kosztowskich i budową siłowni 

zewnętrznej w Czajczu 

X X 

  

Budowa drogi dla rowerów na odcinku 

Czajcze – Wysoka wraz z budową parkingu 

buforowego przy Urzędzie Miasta i Gminy 

Wysoka 

X X 

  

Parafialno – gminne „Dni Trzeźwości” X     

Modernizacja  sieci  kanalizacji  sanitarnej i 

kanalizacji  deszczowej  wraz z siecią 

wodociągową na terenie Placu 

Powstańców Wielkopolskich w kierunku ul. 

św. Walentego oraz oczyszczalni ścieków w 

Wysokiej     

X 

  

Modernizacja elewacji budynku Szkoły 

Podstawowej w Czajczu wraz z poprawą 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

X X 

 

 

MECHANIZMY ZAPEWNIENIA KOMPLEMENTARNOŚCI 

Wśród szczegółowej diagnozy oraz udziału społecznego w działaniach w kierunku tworzenia 

Programu Rewitalizacji, komplementarność jest ważnym aspektem w jego realizacji. Według 

Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju wymogiem koniecznym dla wspierania projektów 

rewitalizacyjnych jest zapewnienie komplementarności w pięciu aspektach: przestrzennym, 

problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym i źródeł finansowania.  
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Program rewitalizacji złożony z wielu różnorodnych projektów skutkuje efektywnym 

wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na rewitalizację. 

Poszczególne projekty rewitalizacyjne są wzajemnie powiązane. Na obszarze objętym 

programem rewitalizacji zapewniona zostanie komplementarność między poszczególnymi 

projektami i przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych 

podmiotów i funduszy. 

 

Komplementarność przestrzenna 

Zapewnienie komplementarności przestrzennej ma zagwarantować efektywne oddziaływanie 

Programu Rewitalizacji na cały obszar kryzysowy oraz synergię przestrzenną poszczególnych 

projektów rewitalizacyjnych. Umożliwi to synchronizację efektów oddziaływania na sytuację 

kryzysową. Co istotne, realizowane działania nie będą skutkowały transferem problemów na 

inne obszary oraz nie będą wyzwalały niepożądanych problemów, takich jak segregacja 

społeczna i wykluczenie. Komplementarność przestrzenna została zapewniona poprzez 

koncentrację projektów na wyznaczonym i delimitowanym obszarze rewitalizacji. Skupienie 

projektów wyselekcjonowanych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji będzie w 

sposób pozytywny rzutować na całe Miasto i Gminę Wysoka, ponieważ wiele z nich dotyczyć 

będzie działań podejmowanych dla miejsc użyteczności publicznej, dzięki temu korzystać z 

nich będą mogli mieszkańcy spoza obszaru bezpośrednio objętego procesem rewitalizacji.  

Na mapach zaznaczono projekty z listy podstawowej, 

cześć projektów będzie oddziaływać na cały obszar 

rewitalizacji. Komplementarność przestrzenna projektów 

rewitalizacyjnych oznacza, że przy formułowaniu wzięto 

pod uwagę miejsce planowanej realizacji - czy jest ono 

zlokalizowane w granicach obszaru rewitalizacji, jak 

również czy jego realizacja spowoduje wzmocnienie 

innych działań, zapewniając kompleksowe wzmocnienie 

realizacji danego celu na całym obszarze wskazanym do 

rewitalizacji. Obszarem realizacji wszystkich przedsięwzięć  

jest obszar rewitalizacji wskazany w delimitacji, 

odpowiadający w znacznej mierze swym zasięgiem 

terenowi funkcjonalnego centrum Miasta Wysoka oraz 

sołectw Czajcze, Młotkowo, Jeziorki Kosztowskie. Zgodnie z 

mapami większość projektów rewitalizacyjnych 

realizowanych będzie ściśle punktowo w różnych 

obszarach, ale ich oddziaływanie będzie obejmowało 

cały obszar rewitalizacji. Należy podkreślić, iż projekty rewitalizacyjne na obszarach wiejskich 

zlokalizowane są przede wszystkim w centralnych częściach miejscowości.  

Rysunek 28. Rozkład przestrzenny w 

Mieście Wysoka projektów lista 

podstawowa 
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Rysunek 29. Rozkład przestrzenny II obszaru rewitalizacji projektów lista podstawowa 

 

Komplementarność problemowa 

Komplementarność problemowa występuje w Programie Rewitalizacji dla Miasta  

i Gminy Wysoka. Komplementarność ta wyzwala konieczność wzajemnego dopełniania 

tematycznego realizowanych projektów. Dzięki temu Program będzie oddziaływał na 

wszystkie wskazane sfery rewitalizacji: społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-

funkcjonalną i techniczną. Służy to nie tylko przeciwdziałaniu problemom w różnych sferach, 

ale zapobiega również fragmentacji działań koncentrując uwagę na systemowym 

i kompleksowym spojrzeniu na źródła kryzysu danego obszaru. W Programie Rewitalizacji 

Miasta i Gminy Wysoka określono prognozowane rezultaty realizacji projektów oraz 

spodziewane efekty rewitalizacji wskazane w wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu procesu 

rewitalizacji. Efektem każdego z działań, będzie wspólne dążenie do osiągnięcia celów 

głównych. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne są powiązane ze strategicznymi kierunkami 

rozwojowymi miasta i gminy, co wykazano poprzez wskazanie zbieżności celów Programu z 

kluczowymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi. Dodatkowo w zestawieniu 

planowanych przedsięwzięć uwzględniono problemy jakie dane działanie pozwoli rozwiązać.  

Działania rewitalizacyjne przewidziane w ramach Programu Rewitalizacji zostały zaplanowane 

w taki sposób, aby przedsięwzięcia rewitalizacyjne o charakterze infrastrukturalnym, w tym 

modernizacja obiektów, czy termomodernizacje, remonty i/lub budowy dróg, ścieżek 

rowerowych, czy również stworzenie/modernizacja atrakcyjnych miejsc rekreacji i integracji 

mieszkańców poprzez organizację różnego rodzaju imprez, dla których dominującą sferą 

interwencji jest przestrzenno-funkcjonalna, techniczna, by stanowiły trwały fundament dla 

rozwoju społecznych projektów rewitalizacyjnych (tabela projektów podstawowych) i były z 

nimi ściśle powiązane. Projekty służące poprawie infrastruktury i atrakcyjności przestrzeni 

publicznych zawarte w Programie, jak również projekty społeczne służące pobudzeniu rynku 



PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY WYSOKA 

 

 80 

pracy i aktywizacji zawodowej mieszkańców, przełożą się na wzmocnienie sfery gospodarczej 

w rozwijającym się otoczeniu Miasta i Gminy Wysoka.  

Komplementarność problemowa została ujęta graficznie na poniższej korelacji projektów ze 

sferami (społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną oraz techniczną). 

Tabela 24. Macierz korelacji projektów z poszczególnymi sferami - projekty z listy podstawowej  

Nazwa projektu 
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Rewitalizacja centrum miasta w Wysokiej       

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku „Starego 

Ratusza” przy Placu Wolności w Wysokiej      

Rewitalizacja parku wraz  ze zbiornikiem wodnym w miejscowości 

Młotkowo      

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Młotkowie wraz z 

zagospodarowaniem terenu      

Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. 

Jana Pawła II w miejscowości Czajcze gmina Wysoka      

Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Samorządowej 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu      

Projekt socjalny: Rodzinne Klimaty – impreza cykliczna, festyn rodzinny      

Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka      

Aktywnie przez życie - aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w gminie Wysoka      

Modernizacja terenu targowiska miejskiego i nadanie mu ulepszonych 

funkcji społecznych i gospodarczych      

Rewitalizacja przestrzeni po byłe kolejce wąskotorowej w rejonie ul. św. 

Walentego i ul. Strzeleckiej, w celu nadania miejscu wartości 

rekreacyjnych      

Modernizacja  budynków komunalnych na terenie miasta Wysoka      

Modernizacja  budynku po byłej Szkole Podstawowej wraz ze świetlicą 

wiejską w miejscowości Jeziorki Kosztowskie      

Bieg Uliczny im. Powstańców Wielkopolskich      

Wigilia dla mieszkańców Miasta i Gminy Wysoka       

Adaptacja poddasza w budynku OUK na „Harcówkę”       

"Muzyka i rekreacja łączy pokolenia" - festyn rodzinny w Jeziorkach 

Kosztowskich      

Poprawa infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego w 

mieście Wysoka        

Na imieninach „u św. Walentego”      

Rozbudowa placu zabaw w Młotkowie wraz z rozbudową siłowni 

zewnętrznej w Jeziorkach Kosztowskich i budową siłowni zewnętrznej w 

Czajczu      

Budowa drogi dla rowerów na odcinku Czajcze – Wysoka wraz z budową 

parkingu buforowego przy Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka      

Parafialno – gminne „Dni Trzeźwości”      

Modernizacja  sieci  kanalizacji  sanitarnej i kanalizacji  deszczowej  wraz z 

siecią wodociągową na terenie Placu Powstańców Wielkopolskich w 

kierunku ul. św. Walentego oraz oczyszczalni ścieków w Wysokiej      

Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Czajczu wraz z 

poprawą infrastruktury sportowo-rekreacyjnej      

 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 
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Efektywne współdziałanie różnych instytucji i podmiotów na rzecz Programu jest możliwe dzięki 

odpowiednio zaprojektowanemu systemowi zarządzania. Komplementarność proceduralno- 

instytucjonalna stanowi wyraz prawidłowo zarządzanego Programu oraz spójności procedur.  

Zarządzanie niniejszym programem zostanie przypisane Zespołowi ds. rewitalizacji. 

Przewodniczącym Zespołu będzie osoba wskazana przez Burmistrza, natomiast trzonem, 

powołani przez przewodniczącego przedstawiciele/pracownicy Urzędu i jednostek 

organizacyjnych Miasta i Gminy Wysoka. Szczegółowy zakres kompetencji został określony w 

rozdziale System wdrażania programu rewitalizacji. Dodatkowo, tak wypracowana struktura 

umożliwia zaangażowanie w proces rewitalizacji szerokiego grona interesariuszy, którzy 

aktywnie uczestniczyli w pracach nad programem już na etapie jego programowania, w tym 

poprzez aktywne uczestnictwo w organizowanych konsultacjach społecznych. 

Oprócz wskazanych powyżej jednostek zaangażowanych w realizację Programu, włączone 

zostaną stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, podmioty 

gospodarczego NGO-sy, które funkcjonują na terenie Miasta i Gminy Wysoka. 

Projekty rewitalizacyjne zawarte w niniejszym programie wskazują również spójność z celami 

oraz działaniami wskazanymi w innych dokumentach strategicznych, odnoszących się 

zarówno do szczebla lokalnego jaki i regionalnego. Najlepszymi przykładami takich 

dokumentów są Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, które opracowane zostały 

zarówno dla Gminy Wysoka (lata 2013- 2020) jak i dla Powiatu Pileckiego (lata 2016 -2022). 

Powiązanie ww. dokumentów z Programem Rewitalizacji zapewni realizację założeń Programu 

poprzez dostosowanie ujętych w nim projektów do zdiagnozowanych problemów na 

wyznaczonym obszarze rewitalizacji.  

 

Komplementarność międzyokresowa 

Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka zwraca uwagę na zachowanie ciągłości 

programowej. Projekty zaplanowane w Programie są komplementarne wobec przedsięwzięć 

już zrealizowanych w ramach polityki spójności na lata 2007-2013. Działania te dotyczą przede 

wszystkim walki z bezrobociem, integracji i aktywizacji społeczności. W zakresie środowiska 

naturalnego programy związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych/użyteczności 

publicznej. W zakresie sfery technicznej oraz działań mających na celu poprawę 

funkcjonalności przestrzeni publicznej wymienić należy: inwestycje w zakresie infrastruktury 

drogowej wraz z infrastruktura towarzyszącą poprawiającą mobilność mieszkańców, a także 

inwestycje w zakresie infrastruktury rekreacyjnej.   

Doświadczenie zdobyte podczas realizacji działań w poprzedniej perspektywie finansowej 

pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie środków finansowych.  

Tabela 25. Przykłady działań zrealizowanych w Mieście i Gminie Wysoka, które współfinansowane były  ze środków 

Unii Europejskiej. 

Lp. Nazwa projektu Okres realizacji 

1 
Modernizacja budynku – Plac Powstańców Wielkopolskich 16 w Wysokiej 

na potrzeby Ośrodka Upowszechniania Kultury  
2010-2012 

2 
Wyposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem boiska wiejskiego 

w miejscowości Czajcze, gm. Wysoka 
2010-2012 
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Lp. Nazwa projektu Okres realizacji 

3 
Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem placu zabaw dla dzieci w 

m. Młotkowo, gm. Wysoka 
2011-2012 

4 
„Lepsza przyszłość - program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym” z terenu Gminy Wysoka 
2013 

5 
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z zagospodarowaniem 

boiska w miejscowości Jeziorki Kosztowskie, gm. Wysoka 
2013-2014 

6 
Zagospodarowanie boiska wiejskiego w miejscowości Młotkowo, gm. 

Wysoka 
2013-2015 

7 
Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych 

zagrożeniem społecznym w powiecie pilskim 
2014 

 

Komplementarność źródeł finansowania 

Projekty rewitalizacyjne zawarte w niniejszym Programie będą finansowane w oparciu 

o uzupełniające się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFRROW), środków własnych Miasta i Gminy Wysoka, dotacji powiatu 

pilskiego, wolontariatu, jak również angażowanie w proces rewitalizacji funduszy z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych krajowych i 

zagranicznych środków zewnętrznych. Jednakże należy pamiętać o dążeniu do wykluczenia 

ryzyka podwójnego dofinansowania. Dla realizacji zasady dodatkowości środków Unii 

Europejskiej niezbędna jest koordynacja środków programów operacyjnych ze środkami 

polityk i instrumentów krajowych, na co również zwrócono uwagę w Projekcie. Źródła 

finansowania projektów wraz z kosztem realizacji zostały omówione w rozdziale poświęconym 

Indykatywnym ramom finansowym.  

 

SYSTEM WDRAŻANIA PROGRAMU REWITALIZACJI 

Program Rewitalizacji stanowi część fazy planowania przekształceń społeczno-gospodarczych 

oraz funkcjonalno-przestrzennych. Wdrażanie jego zapisów jest kluczowym elementem jego 

materializacji. Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy zewnętrznych, m.in. poprzez 

dofinansowanie ze środków unijnych, jest warunkiem realizacji zaplanowanych projektów w 

Programie. Program należy poddawać aktualizacji nie rzadziej niż w okresie dwu-trzyletnim.  

Podstawowym zagadnieniem w określeniu systemu wdrożenia PR jest zaprojektowanie 

efektywnego systemu zarządzania Programem, co umożliwi sprawną współpracę między 

podmiotami oraz wzajemne korespondowanie i spójność procedur. Istotne jest, aby system 

zarządzania programem rewitalizacji został ulokowany w praktykowanym w Urzędzie Miasta i 

Gminy systemie zarządzania. 

Jednym z założeń Programu Rewitalizacji jest powołanie zespołów mających za zadanie 

koordynowanie i zarządzanie procesem rewitalizacji. Odpowiednie zespoły będą 

odpowiedzialne za: 

 zorganizowanie systemu sterowania i zarządzania procesem,  

 promowanie rewitalizacji,  
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 zapewnienie środków finansowych z budżetu gminy oraz pozyskiwanie środków 

zewnętrznych, m.in. środków unijnych, 

 stworzenie struktur organizacyjnych umożliwiających współpracę pomiędzy 

partnerami, 

 opracowanie systemu monitorowania. 

Istotnym czynnikiem decydującym o skuteczności realizacji założeń PR jest skuteczny i 

zintegrowany system wdrażania. W związku z tym zostaną zapewnione warunki organizacyjne 

i instytucjonalne do ich wdrażania i weryfikacji. Za realizację zapisów Programu Rewitalizacji są 

odpowiedzialne m.in. podmioty nim zarządzające. Podmiotem zarządzającym dokumentem 

w Mieście i Gminie Wysoka będzie Burmistrz przy pomocy pracowników UMiG i Zespołu ds. 

rewitalizacji powołanego Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka. Ponadto, 

zapewniony będzie aktywny udział interesariuszy na każdym etapie prac nad PR w oparciu 

o zasady partnerstwa i partycypacji. Zaangażowani do tego procesu zostaną przedstawiciele 

społeczności lokalnej, stowarzyszeń, grup nieformalnych, przedsiębiorców. 

Za sprawne i efektywne realizowanie projektu odpowiada Zespół ds. realizacji projektu. W jego 

skład wchodzą wykwalifikowani pracownicy UMiG w Wysokiej, mający za zadanie 

realizowanie i rozliczanie projektów w sferach społecznej, gospodarczej, przestrzenno-

funkcjonalnej, środowiskowej oraz technicznej, na które pozyskano środki finansowe. W skład 

Zespołu ds. realizacji projektu wchodzą osoby pełniące stanowiska: 

1. ds. funduszy unijnych i promocji gminy (Koordynator Proj.) 

2. ds. planowania przestrzennego i budownictwa (Asystent Koordynatora) 

3. Główna Księgowa (Główna Księgowa Proj.). 

 

Koordynator Projektu nadzoruje proces realizacji projektu oraz procedury, jest odpowiedzialny 

za podział prac, podejmowanie kluczowych decyzji oraz kontrolę stanu realizacji zadań 

określonych w projekcie. 

Asystent Koordynatora zajmuje się przede wszystkim koordynacją projektu zgodnie  

z harmonogramem i budżetem, bieżącą obsługą organizacyjną i administracyjną projektu, 

nadzoruje kwestie finansowe, opracowuje sprawozdania, współpracuje z firmą zewnętrzną, 

prowadzi monitoring oraz promocję projektów. 

Główna Księgowa Projektu jest odpowiedzialna za zapewnienie obsługi finansowo-księgowej 

projektu. 

Członkowie Zespołu ds. realizacji mają umożliwiony osobisty kontakt, spotykają się m.in. raz w 

tygodniu, aby omówić bieżące kwestie i wspólnie podejmować decyzje dot. projektu. Decyzje 

podejmowane są na zasadzie konsensusu, uwzględniając opinie każdego z członków. 

W ważnych spotkaniach Zespołu ds. realizacji projektu uczestniczy również Burmistrz MiG, który 

bierz udział w podejmowaniu kluczowych decyzji. Zespół jest odpowiedzialny za komunikację 

z interesariuszami rewitalizacji, mając na uwadze całościowy system realizacji dokumentu. 

Struktura zarządzania projektem zapewnia jego prawidłową i efektywną realizację oraz 

sprawiedliwy udział w procesach decyzyjnych. 

Odrębnym podmiotem organizacyjnym odpowiedzialnym za sprawną komunikację, spójną 

realizację projektu oraz przeciwdziałanie potencjalnym ryzykom powstałym przy realizacji 

Programu jest Zespół ds. rewitalizacji. Zespół zostanie powołany zarządzeniem Burmistrza 
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Miasta i Gminy Wysoka po zatwierdzeniu Programu przez Radę Miasta i Gminy Wysoka i będzie 

pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza przy wdrażaniu opracowanego i 

zatwierdzonego Programu Rewitalizacji. Wspólnie z Burmistrzem MiG Zespół ds. rewitalizacji 

będzie odpowiedzialny za ewaluację, monitorowanie i wdrażanie PR. 

W pracach Zespołu ds. rewitalizacji mogą uczestniczyć osoby spoza jego grona, w charakterze 

doradców lub ekspertów. Zespół ds. rewitalizacji będzie odpowiedzialny przede wszystkim za 

umożliwienie dostępu do niezbędnych danych, koordynowanie współpracy pomiędzy 

jednostkami, współorganizowanie konsultacji społecznych. Ponadto do zadań zespołu 

należeć będzie:  

 Bieżąca obsługa organizacyjna i administracyjna Programu Rewitalizacji, 

 Koordynowanie realizacji zaplanowanych projektów zgodnie z budżetem i 

harmonogramem, 

 Sprawowanie nadzoru nad finansami poprzez m.in.  zapewnienie obsługi finansowo-

księgowej Programu, 

 Kontakt z lokalnymi partnerami z sektorów publicznych, społecznych, gospodarczych, 

 Działania promocyjne, prowadzenie konsultacji społecznych, 

 Koordynowanie i wdrażanie projektów zawartych w Programie, 

 Przygotowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie dla projektów 

rewitalizacyjnych, 

 Realizacja projektów z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych będących  

w gestii Miasta i Gminy Wysoka, 

 Prowadzenie monitoringu oraz ewaluacji wdrażania Programu, 

 Prowadzenie pomiarów efektywności i aktualizacja zapisów planu rewitalizacji, co dwa 

lata na koniec roku kalendarzowego. 

W sprawach największej wagi, mając na uwadze całościowy system realizacji procesu 

rewitalizacji, Zespół ds. rewitalizacji jest zobowiązany do komunikowania się z interesariuszami. 

Członkowie będą mieli zapewniony osobisty kontakt w celu omawiania bieżących spraw, 

wspólnego podejmowania decyzji oraz reagowania na potencjalne ryzyka. Podobnie jak w 

przypadku Zespołu ds. realizacji projektu, decyzje podejmowane przez Zespół ds. rewitalizacji 

będą oparte na zasadzie konsensusu. Burmistrz MiG będzie sprawował nadzór nad działaniami 

Zespołu, oraz uczestniczył w ważnych spotkaniach i podejmowaniu zasadniczych decyzji. W 

procesie podejmowania decyzji muszą zostać uwzględnione opinie wszystkich członków 

Zespołu oraz Burmistrza. 

System wdrażania Programu Rewitalizacji został zaprezentowany w poniższej tabeli. 

Tabela 26. Etapy opracowywania Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016-2020 

Etap Zakres działań 

I. Opracowanie PR 

1. Opracowanie diagnozy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

2. Konsultacje społeczne dot. obszaru rewitalizacji 

3. Projekt Programu Rewitalizacji 

4. Konsultacje społeczne 

5. Uchwała Rady Miasta i Gminy o przyjęciu PR 

5. Powołanie struktur zarządzania PR 

6. Aplikowanie o fundusze z UE i inne środki zewnętrzne 

 

II. Uruchomienie PR 

1. Uruchomienie systemu monitoringu 

2. Realizacja harmonogramu na rok 2016-2020 

3. Działania sprawdzające system wdrażania i monitoringu 
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III. Wdrażanie PR 

 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej, kosztorysów do zaplanowanych 

projektów 

4. Realizacja przedsięwzięć przewidzianych w PR 

5. Wsparcie beneficjentów procesu rewitalizacji 

5. Działania promocyjne dot. Programu 

6. Monitoring i ewaluacja procesu rewitalizacji, pomiar efektywności w oparciu 

o wskaźniki 

3. Aktualizacja PR o nowe projekty 

 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

W ramach zarządzania procesem realizacji Programu Rewitalizacji ważnym zadaniem jest 

wyodrębnienie potencjalnych ryzyk i ewentualnych utrudnień, które mogą zaburzyć proces 

wdrażania. Najczęściej występujące ryzyka obejmują opóźnienie w realizacji poszczególnych 

projektów wynikające z przyczyn zewnętrznych, problemy z rozpoznaniem społecznych 

potrzeb lokalnej społeczności, utrudniona współpraca z partnerami, brak dostatecznego 

zainteresowania ze strony podmiotów lokalnych lub potencjalnych interesariuszy lub zmiany 

legislacyjne. Aby zapobiec ewentualnym opóźnieniom należy określić prawdopodobieństwo 

zaistnienia czynników ryzyka oraz opracować odpowiednie działania zaradcze. 

Nieodzownym komponentem realizacji procesu rewitalizacji są działania promocyjne i 

informacyjne, popularyzujące wdrażany PR w celu rozszerzenia grupy potencjalnych 

odbiorców działań rewitalizacyjnych. Skutecznymi sposobami promującymi Program 

Rewitalizacji są informacje publikowane w lokalnej prasie, broszury informacyjne, plakaty 

zawiadamiające o możliwościach pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych, lub 

zamieszczanie informacji na stronie internetowej Miasta i Gminy Wysoka, co zapewni 

zainteresowanym łatwy dostęp do informacji. Innym sposobem włączania interesariuszy w 

proces rewitalizacji jest organizacja spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami społeczności 

lokalnych, organizacjami pozarządowymi, podczas których zostanie przedstawiona 

prezentacja wdrażanego Programu. W ten sposób zainicjowana współpraca między sektorem 

publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi w znacznym stopniu ułatwi 

systematyczną wymianę informacji z przebiegu realizacji Programu oraz organizowanie debat 

i warsztatów. 

Odpowiednio zaprojektowany system zarządzania Programem Rewitalizacji zapewnia jego 

efektywne wykorzystanie i usystematyzowaną realizację planowanych przedsięwzięć. Za 

wdrażanie Programu Rewitalizacji odpowiadać będzie Burmistrz MiG we współpracy z 

Zespołem ds. rewitalizacji.  Zespół ds. rewitalizacji pełnić będzie funkcję jednostki 

koordynującej proces rewitalizacji, w tym przygotowywanie i wdrażanie Programu 

Rewitalizacji. Zadania Zespołu ds. rewitalizacji obejmą obszary problemowe tj.: kwestie 

zachowania ładu przestrzennego, budownictwo mieszkaniowe, pomoc społeczną, edukację, 

ochronę zdrowia, kulturę, ochronę środowiska oraz infrastrukturę. 

Realizacja założeń PR leży w gestii władz samorządowych. Organem przyjmującym Program 

Rewitalizacji w formie uchwały, nadzorującym jego realizację oraz osiągane rezultaty jest Rada 

Miasta i Gminy Wysoka.  Za realizację zapisów dokumentu będzie odpowiadać Urząd Miasta i 

Gminy w Wysokiej, pracownicy odpowiedzialni za: pozyskiwanie funduszy zewnętrznych w  tym 

z Unii Europejskiej, budownictwo i planowanie przestrzenne oraz inwestycje, natomiast za 

nadzór z ramienia samorządu – Burmistrz MiG. W celu zapewnienia spójności i efektywności 

realizacji projektów w PR, zostaną wskazane różne źródła ich finansowania, wraz ze 

sprecyzowanym znaczeniem dla procesu rewitalizacji. Realizacja założeń Programu będzie 

odbywać się w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. W sytuacji 
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braku dostępu do zewnętrznych funduszy, potencjał wnioskodawcy daje szansę na częściowe 

wdrożenie zapisów PR dla Miasta i Gminy Wysoka. Pozyskiwanie środków zewnętrznych będzie 

odbywało się przy współpracy  pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej. 

Projekty powinny pozostać w zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową oraz budżetami 

rocznymi. Dlatego też do głównych zadań miasta w ramach procesu rewitalizacji zalicza się 

opracowywanie i aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, z uwzględnieniem projektów 

zawartych w Programie Rewitalizacji.  

Prawidłowe wdrożenie założeń Programu jest dokonywane poprzez realizację poszczególnych 

przedsięwzięć. Aby usprawnić wykonanie zaplanowanych działań oraz osiągnięcie 

zamierzonych celów należy zaplanować odpowiednio budżet. Należy wprowadzić podział 

zadań dla poszczególnych jednostek organizacyjnych według ich kompetencji, a zadania 

bardziej złożone, o charakterze ponadlokalnym, będą realizowane w ramach partnerstwa 

publiczno-prywatnego. 

Istotnym czynnikiem determinującym sukces Programu Rewitalizacji jest uspołecznienie 

procesów związanych z jego realizacją. Na każdym etapie prac nad PR zapewniony będzie 

aktywny udział interesariuszy. Planuje się spotkania, debaty, warsztaty oraz wywiady, mające 

na celu poznanie opinii mieszkańców na temat problemów występujących w różnych sferach 

życia, identyfikacja ich potrzeb i oczekiwań. Partycypacja społeczna będzie uwzględniać 

informowanie, konsultowanie oraz zaangażowanie mieszkańców w proces decyzyjny. 

Informacje o spotkaniach i wydarzeniach zostaną udostępnione odpowiednio wcześniej na 

stronie UMiG, w kościołach, szkołach, na tablicach informacyjnych. Aby dotrzeć do jak 

największej liczby odbiorców, zostaną wykorzystane różnego rodzaju techniki i narzędzia 

partycypacyjne, m.in. konsultacje społeczne, możliwość składania wniosków oraz petycji w 

formie papierowej, ustnej i elektronicznej. Następnie sporządzane będą raporty 

podsumowujące przebieg konsultacji społecznych, w formie zbioru wybranych anonimowych 

wypowiedzi uczestników, których analiza umożliwi planowanie przedsięwzięć realizacji 

projektów. Otwarty proces partycypacji zwiększy efektywność wydatkowania środków 

publicznych, trwałość efektów oraz poszanowanie interesu ogólnego. 

Partnerami w procesie rewitalizacji są podmioty prywatne, nastawione na zysk oraz 

organizacje non-profit, które mogą podejmować przedsięwzięcia w ramach poprawy stanu 

budynków, oraz ich otoczenia, rozbudowy lub modernizacji infrastruktury technicznej, lub też 

działania dotyczące sfery społecznej tj. przeciwdziałanie patologiom społecznym lub 

aktywizacja mieszkańców. Prowadzenie konsultacji społecznych, organizacja spotkań oraz 

bieżące informowanie ma na celu zaangażowanie możliwie największej liczby partnerów. Z 

uwagi na to, że uczestnictwo partnerów w procesie nie jest obowiązkowe, jest to jeden z 

ważnych obowiązków władz samorządowych. 

 

SYSTEM MONITORINGU I  OCENY SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ  

System monitorowania i oceny skuteczności działań jest zasadniczym elementem procesu 

wdrażania Programu Rewitalizacji. Monitoring polega na regularnym gromadzeniu i analizie 

danych odnośnie realizacji poszczególnych projektów w trakcie ich realizacji. Celem 

monitorowania jest dostarczenie informacji, na podstawie których ocenia się stopień 

wykonania zaplanowanych działań, rozpoznaje nieprawidłowości oraz w przypadku 

wystąpienia komplikacji, określa działania naprawcze. Stały monitoring umożliwia 
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korygowanie działań na bieżąco, z czym wiąże się podniesienie efektywności polityk 

publicznych. Monitoring umożliwia porównanie założeń dokonanych we wcześniejszych 

planach ze stanem rzeczywistym, zarówno w aspekcie rzeczowym, jak i finansowym. 

Monitoring realizacji Programu Rewitalizacji prowadzony będzie w odniesieniu do wskaźników, 

mających swoje źródło w efektach realizacji konkretnych projektów. Celem monitoringu jest 

powtarzalność procesu pozyskiwania danych, która umożliwia zestawienie wyników z różnych 

okresów analiz, w zakresie sytuacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej lub zjawisk i trendów 

demograficznych. Monitoring Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy  Wysoka będzie 

odbywał się co 1,5 roku (kwartały: I i III). Koordynacja monitoringu należy do obowiązków 

Zespołu ds. rewitalizacji, a w sam proces zaangażowani są interesariusze z obszaru rewitalizacji. 

Zasadniczym komponentem systemu monitorowania będą oceny mieszkańców i pozostałych 

interesariuszy w zakresie wizerunku obszaru poddawanego rewitalizacji, poziomu partycypacji 

społecznej oraz integralności projektów.  

W ramach informowania o postępach realizacji założeń Programu Rewitalizacji, zaleca się 

przygotowanie tzw. „Raportu z monitoringu”, uzupełnionego o „Formularz efektów 

monitorowania programów rewitalizacji”, który będzie wypełniany raz w roku. Dostarczenie 

raportu oraz formularza jest obowiązkowe.  

W ramach tzw. monitoringu ciągłego konkretne jednostki odpowiedzialne za realizację 

projektów sporządzają raporty, które zostają przedłożone Zespołowi ds. rewitalizacji. Na ich 

podstawie zostają opracowane raporty okresowe, które z kolei stanowią bazę dla raportów 

ewaluacyjnych, weryfikujących efektywność realizacji. 

Proces monitoringu można przedstawić w następujący sposób: 

 Monitorowanie w całym okresie realizacji Programu, czy wskazane cele są osiągane 

poprzez realizację poszczególnych projektów oraz, czy cele są nadal aktualne i zgodne 

ze stanem faktycznym,  

 Kontrolowanie etapów systemu wdrażania PR, 

 Odpowiedni dobór wskaźników produktu i rezultatu dla poszczególnych projektów 

przygotowywanych przez jednostki odpowiedzialne za realizację projektów. W 

przypadku, gdy fundusze strukturalne będą współfinansowały dany projekt, wskaźniki 

muszą być z nimi zgodne. Muszą być również spójne z wybranymi wskaźnikami niniejszego 

opracowania, będącymi podstawą pomiaru efektywności całego Programu. 

 Zaprojektowanie formy z realizacji poszczególnych projektów, które będą składane  

w standardowej formie przez beneficjentów końcowych.  

Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka będzie posiadać formę otwartą, co oznacza, 

że w przypadku m.in. pozyskania nowego partnera rewitalizacji, zmiany wymogów prawnych, 

zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej, potrzeb lokalnych społeczności lub zmiany 

możliwości finansowania, będzie on aktualizowany. Projekty odpowiadające na 

zidentyfikowane problemy będą regularnie przygotowywane w całym okresie wdrożeniowym. 

Ich konkretni odbiorcy i zakres determinowane będą różnymi czynnikami, tj. aktualne warunki 

sytuacji społeczno-gospodarczej gminy oraz regionu, potrzeby i oczekiwania mieszkańców 

obszarów kryzysowych, poziom zaangażowania podmiotów lokalnych, możliwości budżetu 

gminy oraz dostępność środków zewnętrznych. Wszelkie informacje na temat stanu realizacji 

PR oraz ewentualne zamierzenia jego aktualizacji będą podane do publicznej wiadomości. 

Procedura aktualizacji obejmuje przeprowadzenie pogłębionej diagnozy z uwzględnieniem 
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partycypacji społecznej, propozycji nowych projektów oraz podjęcie uchwały przez Radę 

Miasta i Gminy. 

Ocena programu rewitalizacji ma na celu potwierdzenie spełniania wymagań określonych  w 

„Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”. Kryteria 

ewaluacyjne, na podstawie których będzie dokonana ocena wszystkich projektów i zadań w 

ramach procesu rewitalizacji obejmują: 

 

Ewaluacja Programu Rewitalizacji pozwala dokonać oceny oddziaływania programu, jak i 

pomocy publicznej, w tym pomocy strukturalnej Unii Europejskiej, w odniesieniu do założonych 

w Programie celów. Oceny powinny zostać wykorzystane w celu efektywnego wydatkowania 

środków finansowych oraz odpowiedniego dopasowania planowanych przedsięwzięć do 

rzeczywistych potrzeb lokalnych społeczności. Dostępność danych oraz terminowe, regularne 

sporządzanie raportów warunkują sprawną ewaluację Programu.  

Monitorowanie powinno obejmować następujące etapy: 

 

Monitoring stosuje się w dwóch formach: 

 Monitoring rzeczowy – pozyskiwanie informacji o postępach w realizacji zaplanowanych 

działań, przedstawienie efektów realizacji przedsięwzięć, zapewnienie zgodności z 

Programem Rewitalizacji, 

 Monitoring finansowy – bieżąca kontrola aspektów finansowych inwestycji, podstawa do 

oceny sprawności wydatkowania środków, dostarczanie informacji interesariuszom nt. 

możliwości finansowania zewnętrznego.  

Narzędziem monitorowania rezultatu pojedynczych inwestycji jest karta monitoringowa 

projektu. Karty, wypełniane przez poszczególne podmioty po zakończeniu realizacji projektu, 

umożliwiają monitorowanie rezultatu z perspektywy pojedynczej inwestycji w sposób czytelny i 

jednoznaczny. Karty monitoringu w znacznej mierze ułatwią ocenę skuteczności 

Skuteczność

stopień osiągnięcia celów dokumentu opracowane na etapie 
planowania

Efektywność

ocena stosunku poniesionych nakładów do uzyskanych efektów 
(poziom „ekonomiczności” projektów),

Użyteczność

stopień oddziaływania Programu na zdiagnozowane potrzeby grupy 
docelowej,

Trafność

stopień dopasowania celów określonych w programie do potrzeb 
wskazanych w odniesieniu do obszaru rewitalizowanego

Trwałość

stopień oddziaływania Programu po zakończeniu jego realizacji

Zbieranie 
danych

Sporządzanie 
raportów

Interpretowanie 
danych
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zrealizowanych przedsięwzięć, oraz pozwolą na oszacowanie zagrożeń lub szans podobnych 

inwestycji w przyszłości. 

Tabela 27. Wzór karty monitoringu projektu Programu Rewitalizacji 

Nazwa Projektu  

Opis realizowanych zadań w roku 

sprawozdawczym 

 

Podmiot realizujący projekt  

Partnerzy realizacji projektu uczestniczący  

w zadaniach w danym roku (Zaangażowani 

interesariusze) 

 

Sposób włączenia interesariuszy  

Wartość wskaźników produktu:  

Data rozpoczęcia realizacji:  

Data zakończenia :  

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  

Źródło: opracowanie Grupa BST. 

Zalecane jest również zorganizowanie cyklu spotkań z mieszkańcami, podczas których zostanie 

przeprowadzona dyskusja na temat zrealizowanych inwestycji. Pozwoli to na włączenie 

lokalnych społeczności w proces oceny skuteczności przeprowadzonych działań. 

Raport monitoringu składa się m.in. z zestawienia mierników realizacji Programu Rewitalizacji. 

Mierniki realizacji pozwalają na wymierne określenie efektów rzeczowych realizacji 

przedsięwzięć. Wskaźniki przedstawione w tabeli poniżej zostały przygotowane zgodnie z 

analizą wskaźnikową dokonaną w Diagnozie, i zostały opracowane wspólnie z Zespołem ds. 

rewitalizacji. Uwzględniono również możliwość pozyskania wiarygodnych i aktualnych danych 

od Instytucji tj. PUP, MOPS, które są niezbędne do przeprowadzenia rzetelnej oceny realizacji 

Programu Rewitalizacji. 

Tabela 28. Mierniki realizacji Programu Rewitalizacji 

Wskaźniki odpowiedzialne za realizację Programu Rewitalizacji 

Nazwa wskaźnika  Źródło danych 

Rok bazowy dla obszaru 

rewitalizacji (obszar  

miejski i wiejski)  

2015 (wskaźnik) 

Rok 

prognozowany-

docelowy 

2020 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej 

Urząd Miasta i 

Gminy Wysoka 

oraz podmioty 

zaangażowane 

w realizację 

Programu 

Rewitalizacji 

5,22 3,31 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej z powodu długotrwałej choroby 
1,30 1,06 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej z powodu ubóstwa 
5,22 3,31 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej z powodu niepełnosprawności 
0,80 0,57 

Liczba osób objętych pomocą w ramach 

procedury „Niebieska karta” 
0,25 0,15 

Liczba wypadków i kolizji drogowych 0,35* 0,19 

Liczba zatrzymań do wytrzeźwienia w policyjnej 

izbie zatrzymań 
0,50* 0,19 
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Wskaźniki odpowiedzialne za realizację Programu Rewitalizacji 

Nazwa wskaźnika  Źródło danych 

Rok bazowy dla obszaru 

rewitalizacji (obszar  

miejski i wiejski)  

2015 (wskaźnik) 

Rok 

prognozowany-

docelowy 

2020 

Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców 
15,1 15,3 

Liczba obiektów budowlanych posiadających 

azbest [szt.] 
25,74 25,25 

Liczba wydanych pozwoleń na budowę w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców 
0,85 0,55 

Źródło: opracowanie Grupa BST. 

*brak szczegółowych danych dla ulic miasta, dlatego wykorzystano wartości dla całego miasta Wysoka. 


