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1. Wykaz pojęć i skrótów użytych w opracowaniu 
 

 

Na potrzeby projektowania interwencji wspierających rewitalizację zdefiniowano następujące 

zagadnienia:  

1) 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.  Działania 

służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie 

(poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. 

transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych  

i planistycznych). Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane są:  

a. uwzględnienie rewitalizacji, jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju gminy;  

b. pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających  

go problemów; diagnoza obejmuje kwestie społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, 

techniczne lub środowiskowe;  

c. ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych;  

d. właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru;  

e. zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, 

technicznej, środowiskowej;  

f. koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności rewitalizacji;  

g. realizacja wynikającej z art. 5 ust. 1 rozporządzenia ogólnego zasady partnerstwa polegającej 

na włączeniu partnerów w procesy programowania i realizacji projektów rewitalizacyjnych  

w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu z tymi 

podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć. Rewitalizacja jest 

prowadzona zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie Partnerstwa, a w szczególności  

z zasadami polityki przestrzennej zawartymi w rozdziale 1.5.4 Umowy Partnerstwa.   

2) Stan kryzysowy – stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych  

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

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

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

a. gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw),   

b. środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, 

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi lub stanu środowiska),   
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c. przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia  

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

jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, 

niskiego  poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych),  

d. technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań 

technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności 

w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).  

Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe sfery,  

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

w odniesieniu do wartości dla całej gminy.  

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

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

podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem 

stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.  

4) Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, 

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

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

być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz 

nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez 

więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary 

występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe  

i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich 

działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.  

5) Program rewitalizacji  

a) inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy 

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

program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej lub 

środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz 

stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, 

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

programy rewitalizacji, miejskie programy rewitalizacji); 

b) gminny program rewitalizacji, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777). 

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

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 

wynikający z programu rewitalizacji, tj. zaplanowany w programie rewitalizacji i ukierunkowany na 

osiągnięcie jego celów albo logicznie powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji, zgłoszony 

do objęcia albo objęty współfinansowaniem UE z jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu 

Spójności w ramach programu operacyjnego. Wynikanie projektu rewitalizacyjnego z programu 

rewitalizacji oznacza zatem albo wskazanie (wymienienie) go wprost w programie rewitalizacji albo 

określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań 

rewitalizacyjnych.  

 

 

 EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

 EFS – Europejski Fundusz Społeczny  

 FIO – Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020  
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 FS – Fundusz Spójności  

 GUS – Główny Urząd Statystyczny,  

 JST – Jednostka samorządu terytorialnego,  

 PE – Program Edukacja  

 RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,  

 RPO WM 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020  

 SWOT – strengths (silne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse) 
 i threats (zagrożenia),  

 MŚP – sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
 B+R – prace badawczo rozwojowe 
 POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
 PPP – Partnerstwo Publiczno – Prywatne 
 IZ – Instytucja Zarządzająca 

 UP – Umowa Partnerstwa 
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2. Wprowadzenie 
 

2.1  Cel i podstawa wykonania Gminnego Programu Rewitalizacji 

 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 

prowadzonych w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej 

społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone przez 

interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji1.  

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz 

wzmacnianie jego lokalnych potencjałów w tym także kulturowych. 

Gmina przygotowuje, koordynuje i tworzy warunki do prowadzenie rewitalizacji, ale rewitalizacja 

prowadzona jest przez wielu interesariuszy. 

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności: 

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości  

i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze (…);  

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; 

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

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

w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

6) organy władzy publicznej; 

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

Skarbu Państwa. 

Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez szeroki i otwarty katalog 

interesariuszy ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie 

(poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. 

transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych  

i planistycznych)2. 

Działania dotyczące rewitalizacji wpisują się w szeroki kontekst działań Ministerstwa Infrastruktury  

i Rozwoju dotyczących polityki przestrzennej kraju, w szczególności Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego 2010-2020 i Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, m.in.  

w zakresie: 

 przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego, 

 przeciwdziałania suburbanizacji, 

 optymalizacji gospodarowania przestrzenią i zasobami środowiskowymi,  głównie poprzez 

nadanie priorytetu inwestycjom typu brownfield zamiast greenfield, głęboką przebudowę  

i adaptację zdegradowanych obiektów do pełnienia nowych funkcji, np. kulturalnych, 

rekreacyjnych, społecznych, gospodarczych oraz rekultywację terenów zdegradowanych na 

cele przyrodnicze.  

 

Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem o charakterze strategicznym, którego skutki 

wdrożenia obejmują praktycznie wszystkie podmioty zlokalizowane na obszarze rewitalizowanym. 

Powoduje to konieczność zaangażowania do prac w przygotowaniu i wdrażaniu szerokiego 

spektrum przedstawicieli sektora samorządowego, pozarządowego i biznesowego. 

Współpraca pomiędzy Partnerami Gminnego Programu Rewitalizacji ma na celu:  

• wykorzystanie potencjału organizacji i społeczności lokalnej poprzez koordynowanie działań 

w ramach jednego, spójnego projektu akceptowanego i wspieranego przez wszystkich 

uczestników,  

                                                           
1 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszaw, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 1777, Ustawa z dnia 9 października 2015 r.  

o rewitalizacji 
2 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Warszawa, 2 sierpnia  2016 r. 
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• optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji gminy, organizacji 

pozarządowych oraz przedsiębiorców, 

• wsparcie innowacyjności proponowanych rozwiązań, wyrażającą się zastosowaniem nowych 

podejść do problemów związanych z rozwojem lokalnym. 

 

W celu zaangażowania w planowanie i realizację jak największej grupy mieszkańców 

reprezentujących sektor biznesu, samorządu i NGO (non goverment organizations – organizacje 

pozarządowe: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, 

spółki non profit) zakłada się ustalenie stałego systemu komunikacji Zespołu ds. Rewitalizacji  

z mieszkańcami.  

W ramach promocji Gminnego Programu Rewitalizacji podejmowane będą w szczególności takie 

działania jak:  

1. Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Olesno informacji o postępach we 

wdrażaniu GRP,  

2. Umieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznie dostępnych,  

3. Bieżące informowanie przez Wójta Gminy Olesno oraz przedstawicieli sołectw na terenie 

gminy, 

4. Organizacja spotkań bezpośrednich z potencjalnymi partnerami społeczno-gospodarczymi,  

5. Umieszczenie tablic reklamowych w miejscach realizacji inwestycji infrastrukturalnych, 

informujących o zakresie realizowanych projektów, 

6. Umieszczenie stałej tablicy pamiątkowej w miejscach powszechnie dostępnych, celem 

pozostawienia trwałej informacji o ewentualnym wsparciu inwestycji ze środków unijnych,  

7. Publikacje w prasie. 
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2.2 Struktura dokumentu i metodyka jego opracowania 
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GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 

 ETAPY OPRACOWANIA 

 POGŁĘBIONA ANALIZA 

OBSZARU ZDEGRADOWANEGO 

OCENA STANU AKTUALNEGO 

GMINY  

Analiza dokumentów 

strategicznych krajowych, 

województwa, gminy 

Analiza SWOT 

Planowane 

przedsięwzięcia gminy  

i innych jednostek 

Przepisy prawne 

DIAGNOZA GMINY 

wyznaczenie obszaru 

zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji 

CELE STRATEGICZNE REWITALIZACJI I KIERUNKI DZIAŁAŃ 

Harmonogram realizacji działań  

System wdrażania – zakresy zadań i odpowiedzialności, zasady 

współpracy 
Zasady monitorowania wskaźniki, ewaluacji oraz aktualizacji 

koncepcji wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego 

Wybór przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Określenie źródeł finansowania 

OKREŚLENIE WIZJI, MISJI REWITALIZACJI 

 

Uchwała Rady Gminy 

Konsultacje społeczne 

Projekt  

GMINNEGO PROGRAMU 

REWITALIZACJI 

Opiniowanie projektu GPR  

(art. 17 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 18 ust. 2Ustawy o 

rewitalizacji) 

Opiniowanie przez RDOŚ, PWIS 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko  

Konsultacje społeczne 

Uchwała Rady Gminy 

Weryfikacja GPR 

 IZ RPO 2014-2020 
GMINNY PROGRAM 

REWITALIZACJI 
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3. Streszczenie 
 

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2020 jest dokumentem strategicznym 

wyznaczającym główne cele i kierunki działań w zakresie rewitalizacji.  

 

Na początku dokumentu zamieszczono rozwinięcie głównych skrótów oraz przedstawiono 

wyjaśnienie najważniejszych pojęć, opisano cel i podstawę wykonania GPR, strukturę dokumentu  

i metodykę jego opracowania. Następnie przedstawiono zgodność dokumentu z pozostałymi 

dokumentami planistycznymi gminy, a także dokumentami wyższego rzędu.  

 

Dokument zawiera szczegółową diagnozę gminy w rozbiciu na pięć sfer: społeczną, gospodarczą, 

środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną, a także wyniki ankiet przeprowadzonych  

w ramach partycypacji społecznej. Na podstawie wskaźników delimitacyjnych wyznaczono obszar 

zdegradowany oraz obszar rewitalizacji. 

 

W rozdziale 7 przedstawiona jest wizja, misja oraz cele rewitalizacji, a także przedsięwzięcia 

społeczne oraz inwestycyjne planowane do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Olesno na lata 2016-2020 wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

 

Poniższy dokument powstał przy udziale partycypacji społecznej. Opis proces włączania 

interesariuszy w zagadnienia rewitalizacji znajdziemy w rozdziale 9. 

 

W dokumencie przedstawiono również system wdrażania GPR, zarządzanie, monitoring oraz 

ewaluację. 
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4. Zgodność Programu z dokumentami określającymi kierunki 

rozwoju gminy Olesno 
 

4.1. Powiązanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno  

z dokumentami strategicznymi i planistycznymi na poziomie krajowym  

i wojewódzkim 

 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka  

Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego  

II. 4.1. Zwiększanie aktywności zawodowej  

II. 4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego  

Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna.  

Cel III.1.  Integracja społeczna 

III.1.1.  Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym  

III.1.2. Zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych 

Cel III.3.  Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja 

przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych  

III.3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków regionalnych, subregionalnych i lokalnych 

oraz wzmacniania potencjału obszarów wiejskich. 

Wspieranie rozwoju ośrodków o znaczeniu lokalnym w zakresie działań rewitalizacyjnych, 

rozbudowy infrastruktury, zwłaszcza komunikacyjnej, a także poprawy usług użyteczności 

publicznej i innych funkcji niezbędnych dla inicjowania procesów rozwojowych na poziomie 

lokalnym. 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 

Cel 3. Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 

Cel szczegółowy 4.4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego 

Narodowy Plan Rewitalizacji 

Cel główny: poprawa warunków rozwoju obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, 

społecznym, kulturowym i gospodarczym. 

Realizacji tego celu służyć będzie tworzenie korzystnych warunków dla prowadzenia rewitalizacji w 

Polsce i położenie nacisku na holistyczne, zintegrowane podejście do prowadzenia takich działań. 

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 MAŁOPOLSKA 2020, 

Nieograniczone możliwości 

Obszar 5. Rozwój miast i terenów wiejskich  

Cel strategiczny: Aktywne ośrodki usług publicznych i gospodarczych zapewniające szanse na 

rozwój mieszkańców małych i średnich miast oraz terenów wiejskich 

5.3 Funkcjonalne zarządzanie przestrzenią na poziomie lokalnym 
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• rewitalizację obszarów zdegradowanych, rozumianą jako podniesienie atrakcyjności 
przestrzeni publicznych, wprowadzenie nowych funkcji oraz otwarcie obszarów 
poindustrialnych lub industrialnych, 

 ochronę krajobrazu i ładu przestrzennego na obszarach wiejskich poprzez zachowanie 

unikalnych form krajobrazu rolniczego, a także racjonalne gospodarowanie gruntami,  
z uwzględnieniem działań na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw  
i zmniejszenia uciążliwości związanych z produkcją wysoko towarową, w szczególności 
poprzez jej koncentrację w wyodrębnionych strefach, 

• planowanie przestrzenne prowadzone z uwzględnieniem realizacji koncepcji osadnictwa 
zwartego, zakładające komplementarność, koncentrację funkcji oraz uporządkowany 
rozwój zabudowy w strefach podmiejskich i na obszarach wiejskich, w oparciu o miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego. 

 

4.2 Dokumenty strategiczne i planistyczne na poziomie gminy 

 

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Olesno na lata  2014-2020 
 

Strategia Rozwoju Gminy Olesno to najważniejszy dokument programowy, w oparciu o który 
samorząd realizuje obowiązek prowadzenia polityki rozwoju lokalnego. Gminny Program 
Rewitalizacji wpisuje się w Strategie poprzez: 

 
Cele strategiczne: 

CS 1. Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego jako potencjału do rozwoju kreatywnego 
CS 3. Dobre warunki do życia mieszkańców gminy Olesno w bezpiecznej i zadbanej gminie 

CS 5. Kreowanie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki przy wykorzystaniu potencjału 
intelektualnego mieszkańców. 

 

CELE OPERACYJNE: 

OBSZAR I: KULTURA LUDOWA 
 
1.1. Promocja kultury polskiej i Polski poprzez kulturę ludową Zalipia – MALOWANA CHATA.  
1.2. Podniesienie mobilności mieszkańców gminy w zakresie aktywnego i twórczego udziału  
w kulturze.  

1.4. Rozwój infrastruktury przestrzeni publicznej.  
1.5. Upowszechnianie różnych form uczestnictwa w kulturze, szczególnie dla dzieci i młodzieży.  
1.7. Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych promujących i kultywujących kultur i tradycję 
ludową.  
 

OBSZAR III: USŁUGI PUBLICZNE, EDUKACJA, ZDROWIE, SPORT, PROBLEMY SPOŁECZNE 
 

3.4 Podniesienie jakości i dostępności edukacyjnej.  
3.5 Podjęcie działań zmierzających do budowy i modernizacji bazy sportowo – rekreacyjnej na 
terenie gminy.  
3.6 Wdrażanie programów przeciwdziałania patologiom społecznym.  
3.7 Poprawa zaplecza instytucjonalnego oraz warunków sprzyjających integracji społecznej  
i międzypokoleniowej.  

 

OBSZAR V: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, KAPITAŁ LUDZKI 
 
5.1 Rozwój stref aktywności gospodarczej sprzyjający inwestycjom na terenie gminy.  
5.2 Wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie gminy.  
5.3 Wsparcie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

wśród ludzi młodych i długotrwale bezrobotnych. 
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Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie 
na lata 2012 - 2016 

 
Program zawiera charakterystykę zjawisk przemocy, diagnozę problemu przemocy, analizę SWOT, 

założenia oraz wdrażanie programu. Główny cel programu: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
oraz profesjonalna pomoc poprzez spójne działania wszystkich służb”. 
 
Cele szczegółowe:  
1. Utworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
2. Podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.  
3. Zwiększenie dostępności działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie.  

4. Zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników, służb instytucji i innych osób zajmujących 
się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
5. Zapewnienie rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy kompleksowej pomocy.  
6. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących 
przemoc.  
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno 
Uchwała Nr XI/90/11 Rady Gminy Olesno z dnia 30 grudnia 2011 roku 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), 
definiuje kierunki rozwoju i przekształceń struktury przestrzennej całego obszaru 
gminy, określający politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. 

Studium nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych i nie jest aktem prawa 

miejscowego, natomiast jego ustalenia są wiążące dla sporządzanych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, dzięki którym wizja zawarta w studium przekłada się na 
lokalne prawo i kształtuje rozwój gminy. W związku z tym Studium wykazuje powiązania  
z Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2020. 
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5. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych 

 

 

5.1. Analiza obecnej sytuacji Gminy Olesno 

 

W obecnym podziale administracyjnym wchodzi w skład powiatu dąbrowskiego, a wraz z nim  

w skład województwa małopolskiego i jest jego najdalej wysuniętym na północny wschód krańcem. 

Gmina Olesno graniczy z gminami Mędrzechów, Bolesław, Gręboszów oraz Żabno i Dąbrowa 

Tarnowska. 

 

 

 

Województwo Małopolskie 

 

 

 

 



GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY OLESNO  

NA LATA 2016 - 2020 

 

16 
 

Powiat Dąbrowski 

 

 

 

 

Gmina Olesno 

 



GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY OLESNO  

NA LATA 2016 - 2020 

 

17 
 

5.1.1. Sfera społeczna 
 

Olesno jest gminą średniej wielkości, zajmuje obszar 78 km² i liczy 7 888 ludności (stan na 

2014r.).  

 
Źródło: GUS 

 

 
Gęstość zaludnienia w gminie na koniec roku 2014 wyniosła 101 osób na km2.  

W analizowanym roku 2014 kobiety stanowiły większość mieszkańców Gminy Olesno i stanowiły 

50,3% ogółu mieszkańców. Ludność całej Gminy Olesno stanowi 13,26 % całego powiatu. W skład 

Gminy Olesno wchodzi 13 sołectw. 

 

Lp. Sołectwo Powierzchnia 

w ha 

Ludność (stan na 

31.12.2013 r.) 

1. Adamierz 338 275 

2. Breń - 139 

3. Ćwików 1082 856 

4. Dąbrówka Gorzycka 140 238 

5. Dąbrówki Breńskie 865 699 

6. Niwki 193 230 

7. Oleśnica 524 750 

8. Pilcza Żelichowska 246 331 

9. Podborze 1001 444 

10 Swarzów 609 761 

11 Wielopole 1049 684 

12 Zalipie 805 729 

13 Olesno 905 1777 
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Zabytki znajdujące się na terenie Gminy Olesno:  

 Kościół Parafialny p.w. św. Katarzyny,  

 Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego w Dąbrówkach Breńskich -  

 Kościół parafialny p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Zalipiu -  

 Zespół dworsko – parkowy, czyli Owczarnia,  

 Dwór Zespół Pałacowo - Ogrodowy w Brniu  

 Brama wjazdowa w Brniu  

 Okopy szwedzkie  

 Park podworski krajobrazowy w Niwkach  

 Aleja Sobieskiego  

 Barokowa rzeźba Najświętszej Marii Panny 

 Zagroda „Muzeum – Dom Felicji Curyłowej” 

 Zalipie  

Na terenie Gminy Olesno działają następujące placówki oświatowe: 

 Przedszkole Publiczne w Zalipiu 

 Przedszkole Publiczne w Oleśnie 

 Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Oleśnie 

 Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Oleśnie 

 Szkoła Podstawowa w Dąbrówkach Breńskich 

 Szkoła Podstawowa im. Marii Kozaczkowej w Zalipiu 

 Szkoła Podstawowa w Wielopolu 

 Szkoła Podstawowa w Pilczy Żelichowskiej 

 Gimnazjum Publiczne w Oleśnie. 

 

Według danych statystycznych współczynniki skolaryzacji dla szkolnictwa z poziomu szkół 

podstawowych jest zbliżona do 86%. W przypadku szkolnictwa z poziomu gimnazjalnego 

współczynniki skolaryzacji są na takim samym poziomie. 

 

Źródło: GUS 
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Według danych GUS z 2014 roku w Gminie Olesno funkcjonowało 6 placówek wychowania 

przedszkolnego, 5 szkół podstawowych i 1 placówka szkoły gimnazjalnej. Na terenie gminy nie ma 

żłobków ani klubów dziecięcych. 

Na terenie Gminy Olesno działają dwa główne ośrodki z zakresu kultury: 

 Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Domu Malarek w Zalipiu 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie 

 

 
Źródło: GUS 

W 2014 roku odnotowano 3 biblioteki i filie. Liczba czytelników w Gminie Olesno wynosiła 1214 

osób. Liczba ta wzrosła w porównaniu z rokiem 2012 o 78 osób.  

W gminie aktywnie działają Ludowe Związki Sportowe propagujące kulturę fizyczną szczególnie 

wśród młodzieży. Zaplecze sportowe stanowi 7 boisk sportowych we wsiach: Olesno, Pilcza 

Żelichowska, Niwki, Ćwików, Zalipie, Dąbrówki Breńskie, Oleśnica. 

Na terenie Gminy Olesno działa Klub Sportowy „Iskra” Olesno. 

Kompleksy leśne (za wyjątkiem pełniących funkcje wodochronne) przydatne do penetracji 

turystycznej, zasoby dziedzictwa kulturowego oraz tradycje malarstwa ludowego „Zalipianek” – 

predestynują gminę do rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej. 

Preferowaną formą wypoczynku jest agroturystyka, która stwarza szansę aktywizacji terenów 

wiejskich (nowe miejsca pracy, dodatkowe źródło dochodów). Zaczątkiem agroturystyki są 

funkcjonujące gospodarstwa agroturystyczne we wsiach Dąbrówka Gorzycka i Zalipie. 

Uzupełnieniem agroturystyki winna być turystyka rowerowa trasami, biegnącymi atrakcyjnymi 

terenami gminy. 

W miejscowości Oleśnica w pobliżu, której przed wiekami mieściła się siedziba rodu Ligęzów  

w Gorzycach, powstaje średniowieczny gród. 

Replika grodziska jest efektem zamiłowania do wieków średnich i rekonstrukcji historycznej. 

Powstaje ona w oparciu o plany gródka Kamyk w Chrostowej (powiat bocheński), który powstał 

najprawdopodobniej w tym samym czasie, co zwiększa szansę, że wznieśli go ci sami budowniczy 

w podobnym stylu. 

Rekonstrukcja grodu Ligęzów powstaje na 38 arowej działce. Jedna z kondygnacji rycerskiej 

wieży będzie przeznaczona na mieszkanie komesa, pozostałe będą wykorzystane na 

historyczne ekspozycje, warsztaty garncarskie i snycerskie, sale tańców i rycerskich wprawek. 

Planuje się tam także organizować lekcje historii dla dziatwy szkolnej oraz gościć bractwa 

rycerskie z całej Polski. 

W grodzie Ligęzów zorganizowana będzie część ekspozycyjno-socjalna dla opiekunów obiektu  

z odtworzonym wystrojem tzw. izby czarnej na drugiej kondygnacji, wyżej ma powstać część 

warsztatowa z odtworzonym wystrojem tzw. izby białej, gdzie będą się odbywać zajęcia z zakresu 

garncarstwa, tkactwa, snycerstwa i innego ówczesnego rzemiosła. Poddasze będzie pełnić rolę 

kondygnacji bojowej - tam prowadzone będą treningi rycerskie czy zajęcia z tańca. 
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Odbywają się tam: Turnieje Rycerskie, Pikniki Rycerskie, Treningi kondycyjne.  

Właścicielem i pomysłodawcą Grodu jest Pan Wojciech Maniak, miłośnik i znawca historii.  

Na koniec roku 2014 w gminie Olesno było 7888 mieszkańców, co stanowiło 13,26% mieszkańców 

powiatu dąbrowskiego. Gęstość zaludnienia w gminie na koniec roku 2014 wynosiła 101 osoby na 

km2.  

W 2014 roku kobiety stanowiły 50,3% ogółu mieszkańców Gminy Olesno. 

Analizując strukturę ludności gminy Olesno w podziale na płeć należy stwierdzić, że we wszystkich 

latach objętych analizą kobiety stanowią większość mieszkańców gminy. Jednak biorąc pod uwagę 

wiek, w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym to mężczyźni stanowią większość mieszkańców. 

Przeciwnie jest w grupie osób w wieku poprodukcyjnym, w której to kobiety stanowią większość 

mieszkańców. 

Ludność gminy Olesno w podziale na wiek i płeć w latach 2003-2012 
 J.m. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci 

Ogółem 

ogółem osoba 7665 7595 7644 7627 7640 7663 7682 7848 7861 7905 

mężczyźni osoba 3801 3769 3796 3780 3790 3796 3800 3890 3900 3928 

% 49,95 49,63 49,66 49,56 49,61 49,54 49,47 49,57 49,62 49,69 

kobiety osoba 3864 3826 3848 3847 3850 3867 3882 3958 3961 3977 

% 50,05 50,37 50,34 50,44 50,39 50,46 50,53 50,43 50,38 50,31 

w wieku przedprodukcyjnym 

ogółem osoba 1989 1853 1832 1760 1712 1663 1611 1647 1579 1579 

mężczyźni osoba 1023 952 955 919 894 867 834 849 824 822 

% 51,43 51,38 52,13 52,22 52,22 52,13 51,77 51,55 52,18 52,06 

kobiety osoba 966 901 877 841 818 796 777 798 755 757 

% 48,57 48,62 47,87 47,78 47,78 47,87 48,23 48,45 47,82 47,94 

w wieku produkcyjnym 

ogółem osoba 4535 4591 4651 4709 4761 4829 4887 5005 5083 5112 

mężczyźni osoba 2388 2429 2450 2473 2510 2544 2582 2656 2695 2719 

% 52,66 52,91 52,68 52,52 52,72 52,68 52,83 53,07 53,02 53,19 

kobiety osoba 2147 2162 2201 2236 2251 2285 2305 2349 2388 2393 

% 47,34 47,09 47,32 47,48 47,28 47,32 47,17 46,93 46,98 46,81 

w wieku poprodukcyjnym 

ogółem osoba 1141 1151 1161 1158 1167 1171 1184 1196 1199 1214 

mężczyźni osoba 390 388 391 388 386 385 384 385 381 387 

% 34,18 33,71 33,68 33,51 33,08 32,88 32,43 32,19 31,78 31,88 

kobiety osoba 751 763 770 770 781 786 800 811 818 827 

% 65,82 66,29 66,32 66,49 66,92 67,12 67,57 67,81 68,22 68,12 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Ludność gminy Olesno w roku 2014 

 

 J.m. 2014 

 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym                  
i poprodukcyjnym  
 

Ogółem 

ogółem osoba 7888 

mężczyźni osoba 3919 

% 49,7 

kobiety osoba 3969 

% 50,3 

w wieku przedprodukcyjnym 

ogółem osoba 1473 

% 18,7 

w wieku produkcyjnym 

ogółem osoba 5149 

% 65,3 

w wieku poprodukcyjnym 

ogółem osoba 1266 

% 16,05 

 

Osoby w wieku produkcyjnym, we wszystkich latach objętych analizą stanowią ponad połowę 

mieszkańców gminy Olesno. W roku 2014 osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 65,3% ludności 

ogółem. 

 

Przyrost naturalny w latach 2003 – 2012 
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Źródło: GUS 

 

W 2014 roku najwięcej kobiet przypadało na wiek w przedziale 30-34 lat (ok. 380 osób),  

a najmniej w przedziale 70-74 (ok. 100 osób). 

Najwięcej mężczyzn zanotowano również w przedziale wiekowym 30-34 lat (ok. 330 osób),  

a najmniej w wieku 85 lat i więcej (ok. 30 osób). 
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Wybrane wskaźniki modułu gminnego w latach 2003-2012 

 J.m. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Wskaźniki modułu gminnego 

ludność na 1 km2 

(gęstość 

zaludnienia) 

osoba 99 98 98 98 98 99 99 101 101 102 

kobiety na 100 

mężczyzn 

osoba 102 102 101 102 102 102 102 102 102 101 

małżeństwa na 1000 

ludności 

- 6,0 4,3 5,2 6,1 6,2 8,5 5,9 5,0 3,7 6,1 

urodzenia żywe na 

1000 ludności 

- 8,6 8,5 10,4 9,2 9,1 10,8 11,5 8,4 8,7 11,6 

zgony na 1000 

ludności 

- 9,9 7,6 7,4 7,0 7,7 8,3 7,1 7,6 8,7 7,9 

przyrost naturalny 

na 1000 ludności 

- -1,3 0,9 3,0 2,2 1,4 2,5 4,4 0,8 0,0 3,7 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Saldo migracji w 2012 wyniosło ogółem -11 osób. Najwyższe saldo migracji odnotowano  

w 2003 roku i wyniosło – 23 osoby. Najniższe saldo migracji 6 osób było w 2005 i 2008 roku. 

 

Saldo migracji na pobyt stały w latach 2010 – 2014 

 
Źródło: GUS 

 
 

Na powyższym wykresie przedstawiona została migracja ludności na pobyt stały z Gminy Olesno  

w latach 2010 – 2014. Według danych GUS najwyższa liczba zameldowań miała miejsce w roku 

2011 i wynosiła 66 wraz z saldem migracji o wartości 10. Najniższą liczbę 47 zameldowań 

zanotowano w roku 2012 wraz z saldem migracji o wartości -5. 
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Struktura zatrudnienia i aktywność ekonomiczna 

Liczba osób pracujących w głównym miejscu pracy na przestrzeni lat 2003-2012 ulega wahaniom. 

Najwięcej osób pracujących w głównym miejscu pracy było w 2012 roku –482, a najmniej w 2006 

roku – 377. 

Pracujący według innego podziału niż PKD 

 j.m. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PRACUJĄCY WEDŁUG INNEGO PODZIAŁU NIŻ PKD 

Pracujący wg płci 

Ogółem osoba 399 385 385 377 380 400 436 479 458 482 

Mężczyźni osoba 164 152 162 146 144 150 163 207 184 173 

Kobiety osoba 235 233 223 231 236 250 273 272 274 309 

 

Poziom i struktura bezrobocia rejestrowego 

Liczba bezrobotnych na przestrzeni lat 2004-2008 maleje, natomiast w latach 2009-2013 zaczyna 

wzrastać. Najwięcej osób bezrobotnych zarejestrowanych było w 2013 roku – 666, a najmniej w 

2008 roku –  454. W roku 2012 liczba bezrobotnych zarejestrowanych wynosiła 600 osób, z czego 

mężczyźni stanowili 48,86% ogółu bezrobotnych.  

 

Bezrobocie na terenie gminy Olesno 

 j.m. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

BEZROBOCIE 

Bezrobotni zarejestrowani wg płci 

Ogółem osoba 613 607 554 481 454 529 562 586 600 666 

Mężczyźni osoba 328 312 267 214 178 248 272 307 297 341 

Kobiety osoba 285 295 287 267 276 281 290 279 303 325 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

Ogółem % 13,4 13,1 11,8 10,1 9,4 10,8 11,2 11,5 11,7 - 

Mężczyźni % 13,5 12,7 10,8 8,5 7,0 9,6 10,2 11,4 10,9 - 

Kobiety % 13,2 13,4 12,8 11,9 12,1 12,2 12,3 11,7 12,7 - 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 

Na terenie gminy Olesno znajduje się Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej.  

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Oleśnie to firma działająca w branży medycznej. Rodzaj 

świadczonej przez nią działalności został w Europejskiej Klasyfikacji Działalności sklasyfikowany 

jako: praktyka lekarska.  
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W instytucji wykonywane są dwa świadczenia medyczne. W skład zakontraktowanych usług 

wchodzą: Rehabilitacja lecznicza(mały limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (duży limit 

świadczeń). Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Oleśnie ma gabinet lekarza pierwszego kontaktu 

kontrakt na świadczenia pielęgniarki POZ. 

Główną instytucją wspierającą osoby i rodziny znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych jest 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie, który obejmuje swoim zasięgiem cały teren gminy.  

Realizacja zadań postawionych przed pomocą społeczną (zarówno na poziomie społeczności 

lokalnej, jak i na poziomie rodziny i jednostki) wymaga profesjonalnego i systemowego 

diagnozowania problemów społecznych gminy. 

Taką funkcję w gminie Olesno pełni Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest realizowanie zadań wynikających  

z przepisów o pomocy społecznej, w tym szczególnie umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując 

własne uprawnienia, zasoby i możliwości.  

Gmina Olesno posiada opracowany „Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar w rodzinie na lata 2012 – 2016”. 

 

Korzystający ze świadczeń rodzinnych w gminie Olesno - dane statystyczne w latach 

2010 - 2012 

ŚWIADCZENIA RODZINNE J. m. 2010 2011 2012 

rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne rodzina 502 490 448 

dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny osoba 1031 977 902 

dzieci w wieku do 17 lat, na które rodzice otrzymują 

zasiłek rodzinny 

osoba 914 854 780 

udział dzieci w wieku do 17 lat, na które rodzice 

otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w 

tym wieku 

% 55,5 54,1 49,6 

 

Korzystający ze środowiskowej pomocy społecznej w gminie Olesno – dane statystyczne 

w roku 2011 i 2012. 

KORZYSTAJĄCY ZE ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ J. m. 2011 2012 

gospodarstwa domowe gosp. dom. 98 107 

osoby w gospodarstwach domowych osoba 388 383 

udział osób w gospodarstwach domowych w ludności ogółem % 4,9 4,9 

 

Według powyższych danych w 2012 r. zwiększyła się liczba gospodarstw domowych korzystających 

ze środowiskowej pomocy społecznej, natomiast liczba osób korzystających z tej formy pomocy 

utrzymuje się na stałym poziomie – 4,9% w roku 2011 i 2012. 
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5.1.2. Sfera gospodarcza 
 

W roku 2013 na terenie gminy Olesno zarejestrowanych było 354 podmiotów,  

z czego 29 (8,19% ogółu) w sektorze publicznym, a 325 w sektorze prywatnym (91,81% ogółu). 

Na przestrzeni lat 2004-2013 liczba podmiotów gospodarki narodowej zwiększyła się.  

W analizowanym okresie liczba podmiotów gospodarki narodowej zwiększyła się o 40 w 2013  

w porównaniu do roku 2004. 

 

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg sektorów 

własnościowych 

 j.m. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201

3 

podmioty 

gospodarki 

narodowej 

ogółem 

jed.go

sp. 

314 279 267 276 304 319 338 333 344 354 

sektor publiczny 

– ogółem 

jed.go

sp. 

27 27 27 27 27 28 28 28 28 29 

% 8,60 9,68 10,11 9,78 8,88 8,78 8,28 8,41 8,14 8,19 

sektor publiczny - 

państwowe i 

samorządowe 

jednostki prawa 

budżetowego 

jed.go

sp. 

23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 

sektor prywatny - 

ogółem 

jed.go

sp. 

287 252 240 249 277 291 310 305 316 325 

% 91,40 90,32 89,89 90,22 91,12 91,22 91,72 91,59 91,86 91,8

1 

sektor prywatny - 

osoby fizyczne 

prowadzące 

działalność 

gospodarczą 

jed.go

sp. 

251 217 204 213 241 256 272 266 274 282 

sektor prywatny - 

spółki handlowe 

jed.go

sp. 

5 5 6 6 7 7 7 8 10 12 

sektor prywatny - 

spółki handlowe  

z udziałem 

kapitału 

zagranicznego 

jed.go

sp. 

- - - - - - - - - - 

sektor prywatny - 

spółdzielnie 

jed.go

sp. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

sektor prywatny - 

stowarzyszenia i 

organizacje 

społeczne 

jed.go

sp. 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Na terenie gminy Olesno na koniec 2013 roku zarejestrowanych było 354 podmiotów,  

z czego aż 94,92% stanowiły mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników. Firmy małe, 

zatrudniające od 10 do 49 pracowników stanowiły w 2013 roku 5,08% ogółu przedsiębiorstw.  

W 2013 roku na terenie gminy Olesno nie odnotowano rejestracji średnich oraz dużych 

przedsiębiorstw. 
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Podmioty wg klas wielkości 

Wyszczególnienie  J.m. 2012 2013 

ogółem jed. gosp. 344 354 

0 – 9 jed. gosp. 325 336 

10 – 49 jed. gosp. 19 18 

50 – 249 jed. gosp. 0 0 

250 – 999 jed. gosp. 0 0 

1000 i więcej jed. gosp. 0 0 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Na terenie gminy Olesno na koniec 2013 roku zarejestrowanych było 354 podmiotów gospodarki 

narodowej, co stanowiło 11,61% wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na 

terenie powiatu dąbrowskiego. Firmy sektora usługowego stanowiły w gminie Olesno 66,10% 

wszystkich firm. 

 

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w 2014 r. 

 

Źródło: GUS 

 

Liczba ogółem podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 2014 roku w gminie Olesno 

wyniosła 351, co w porównaniu z rokiem 2013 daje tendencję spadkową.  Najwięcej odnotowano 

podmiotów gospodarczych działających w sektorze budowlanym (55), natomiast najmniej 

podmiotów sektora rolniczego (18).  

W całym powiecie dąbrowskim zanotowano 3120 zarejestrowanych podmiotów, z czego  

110 w sektorze rolniczym, 292 w sektorze przemysłowym i 507 w sektorze budowlanym. 
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5.1.3. Sfera środowiskowa 
 

Gmina Olesno posiada typowo rolniczy charakter. Najlepsze warunki glebowe posiadają wsie 

usytuowane w północno-zachodniej części gminy: Zalipie, Niwki, Pilcza Żelichowska. Bardzo słabe 

pokrywy glebowe charakteryzują Dąbrówkę Gorzycką i Oleśnicę gdzie udział gleb najsłabszych  

V i VI klasy wynosi powyżej 50 % ogółu ich użytków rolnych. 

W klasyfikacji gruntów rolnych według przydatności rolniczej, odznaczające się zasobnością 

pokrywy glebowe północno-zachodniej części zaliczono do 2 kompleksu – pszennego bardzo 

dobrego. Na pozostałym terenie występuje różnorodność kompleksów rolnych od 5-9 tj. żytniego 

dobrego, słabego, bardzo słabego do zbożowo-pastewnego mocnego i słabego.  

Kompleksy stanowią typy siedliskowe rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Przy określaniu ich 

uwzględniono typy gleb o zbliżonych właściwościach rolniczych i podobnym sposobie użytkowania, 

stopień kultury rolnej, trudności uprawy, warunki agroklimatyczne i rzeźbę terenu. 

Jak całe Powiśle Gmina Olesno odznacza się bardzo korzystnym klimatem. Charakteryzuje się on 

długim okresem wegetacji (> 5ºC) i intensywnego rozwoju roślin (z temp. > 10ºC) oraz 

wystarczającymi opadami w granicach 650-700 mm. Również rzeźba terenu nie stwarza trudności 

w gospodarowaniu. W obszarze gminy stosunki wodne w glebie zostały uregulowane poprzez 

zmeliorowanie urządzeniami podstawowymi i szczegółowymi 2.506,4 ha gruntów ornych i 38,0 ha 

użytków zielonych (w tym siecią drenarską 2.036,9 ha). 

 

Średnia wielkość gospodarstw rolnych w poszczególnych sołectwach 

Lasy zajmują około 8% powierzchni gminy, co oznacza niską lesistość. 

Lasy ogółem - 644,5 

Lasy państwowe - 367,9 

Lasy prywatne - 276,6 
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Struktura zasiewów 

Zasiew Odsetek 

Pszenica 26% 

Jęczmień 16% 

Mieszanki 13% 

Ziemniaki 12% 

Kukurydza 8% 

Pszenżyto 5% 

Truskawki 5% 

Żyto 4% 

Warzywa gruntowe 4% 

Owies 2% 

Okopowe pastewne 2% 

Buraki cukrowe 1% 

Rzepak 0,8% 

Strączkowe jadalne 0,2% 

Źródło: http://gminaolesno.prv.pl/rolnictwo.html 

 

Zasoby środowiska naturalnego 

Gmina Olesno leży w kotlinie Sandomierskiej na pograniczu dwóch Mezoregionów tj. Równiny 

Nadwiślanskiej i Płaskowyżu Tarnowskiego. 

Równina Nadwiślańska obejmuje obszar gminy za wyjątkiem jej południowych obrzeży zaliczonych 

do Płaskowyżu Tarnowskiego (regionu Wysoczyzny Tarnowskiej). 

Morfologia gminy jest mało zróżnicowana. Wysokości n.p.m. wynoszą od 170-180 m na całym 

obszarze, jedynie na jej południowych obrzeżach w obrębie Płaskowyżu Tarnowskiego teren wznosi 

się gwałtownie do około 220 m, tworząc miejscami pasma wzgórz. 

 

Środowisko przyrodnicze 

Obszar Gminy Olesno ma charakter rolniczy. Dominują tu nieleśne zbiorowiska roślinne upraw 

rolnych, którym towarzyszy roślinność synantropijna – segetalna wysiewana wraz  

z roślinami uprawnymi (chwasty). Wśród osiedli i wzdłuż linii komunikacyjnych rozwija się 

samorzutnie bez ingerencji człowieka roślinność synantropijna – ruderalna. 

Cennym składnikiem szaty roślinnej są półnaturalne ekosystemy łąkowe. Zbiorowiska łąk 

rozmieszczone są punktowo po całym terenie z dużym kompleksem w widłach Żabnicy - Brnia. Łąki 

wymagają odpowiedniej wilgotności toteż towarzyszą licznym starorzeczom  

i dolinom rz. Brnia i Żabnicy. Tworzą one w okresie kwitnienia piękny kolorystycznie element 

krajobrazu. 

W obszarze gminy zachowały się izolowane kompleksy leśne o łącznej powierzchni 656 ha co 

stanowi 8,5 % ogólnej jej powierzchni. Największy kompleks leśny usytuowany jest we wsi 

Podborze. W Podborzu i Oleśnicy rozciąga się bór sosnowy świeży, którego drzewostan buduje 
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sosna zwyczajna. Oprócz enklaw leśnych i zadrzewień w krajobraz gminy wpisane są trzy parki 

podworskie w Niwkach, Brniu i Oleśnie wraz z aleją łączącą te ostatnie. 

Park w Brniu - posiada głównie stary drzewostan liściasty. Zasadniczą kompozycję tworzą aleje, 

szpalery, boskiety. Dominują gatunki: lipa drobnolistna, kasztanowiec biały, grab pospolity, jesion 

wyniosły, dąb szypułkowy, robinia akacjowa i klon zwyczajny. Z rzadziej spotykanych gatunków 

drzew występują: jesiony, świerki odmiana kolumnowa, miłorząb. Najstarsze drzewa liczą 200/250 

lat. Krzewy to: perukowiec podlaski, berberys, bez czarny, czeremcha pospolita, jałowiec chiński  

i sabiński. 

Park w Oleśnie – porastają gatunki rodzime głównie drzewa liściaste. Najliczniej reprezentowane są 

dąb szypułkowy i grab pospolity. Drzewa te występują w alejach, jak również w grupach 

krajobrazowych. Jesion wyniosły, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, brzoza brodawkowata – to 

grupa drzew licznie reprezentowana. Podrost tworzą głównie: robinia, klon, grab, lipa, dąb. Na 

polanie parkowej dla podkreślenia osi symetrii użyto: wierzby zwisające, lipy drobnolistne, sosny 

wejmutki. Charakterystyczną cechą tego parku jest liczne występowanie sosny wejmutki. Wśród 

drzew wyróżniają się rozmiarem sosny wejmutki, rosnące w najbliższym otoczeniu dworu. Park  

w Oleśnie połączony jest piękną zabytkową aleją z parkiem w Brniu. 

Park w Niwkach – o drzewostanie liściastym ze starymi dębami, z których pięć objęto ochroną 

prawną poprzez utworzenie pomników przyrody. W późniejszym okresie dosadzone zostały inne 

gatunki jak: graby, jesiony, lipy, kasztanowce. Występują tu pojedyncze egzemplarze dębu 

kaukaskiego i orzecha czarnego. Z drzew o dużych wartościach zdobniczych to: buk pospolity, 

sosna wejmutka. W parku występują krzewy o charakterze leśnym jak: leszczyna, tarnina, bez 

czarny, głóg.3 

 

5.1.4. Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 

Wodociągi 

Cały obszar Gminy Olesno jest zwodociągowany, a ilość przyłączy wynosi 1626.  

Zaopatrzenie ludności Gminy Olesno i pozostałych użytkowników w wodę następuje z ujęć wody 

podziemnej w Konarach k/Żabna i Gorzyc gm. Żabno. Nieliczne zagrody w zabudowie rozproszonej 

korzystają z własnych studni kopanych. 

Z ujęcia w Konarach k/Żabna zaopatrywane są wsie usytuowane we wschodniej części gminy – 

Ćwików, Olesno, Adamierz, Swarzów, Podborze i Dąbrówki Breńskie.  

 

Na terenie gminy funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków: 

- mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia o przepustowości 300 m3/d obsługuje miejscowość 

Olesno, Ćwików i Adamierz.  

- oczyszczalnia ścieków przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu. Przepustowość 

oczyszczalni 200 m3/d, obsługuje Zespół Szkoły (budynek szkoły), bloki mieszkalne oraz Centrum 

Polonii Ośrodek Kultury, turystki i rekreacji w Brniu. Właścicielem tejże oczyszczalni ścieków jest 

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej.  

W pozostałych wsiach ścieki sanitarne odprowadzane są do zbiorników wybieralnych. 

Zorganizowany wywóz ścieków ze zbiorników wybieralnych zwłaszcza obiektów publicznych do 

punktu zlewnego oczyszczalni w Oleśnie – zapewniają przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na 

opróżnienie zbiorników bezodpływowych. 

                                                           
3 Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno 
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Sieć wodociągowa gminy Olesno w latach 2003-2012 

 Jednostka 

miary 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Wodociągi 

długość czynnej 

sieci rozdzielczej 

km 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 106,3 106,3 106,3 

długość czynnej 

sieci rozdzielczej 

będącej w 

zarządzie bądź 

administracji 

gminy 

km 52,8 52,8 52,8 52,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

długość czynnej 

sieci rozdzielczej 

będącej w 

zarządzie bądź 

administracji 

gminy, 

eksploatowanej 

przez jednostki 

gospodarki 

komunalnej 

km 52,8 52,8 52,8 52,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

połączenia 

prowadzące do 

budynków 

mieszkalnych i 

zbiorowego 

zamieszkania 

szt. 1546 1576 1585 1588 1615 1628 1643 1666 1682 1687 

woda dostarczona 

gospodarstwom 

domowym 

dam3 129,6 122,8 125,1 129,1 130,3 170,3 143,2 172,3 154,4 151,8 

ludność 

korzystająca z 

sieci 

wodociągowej 

osoba 6980 6927 6976 6961 6983 7009 7031 7191 7208 7250 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Korzystający z instalacji w % ogółu ludności w gminie Olesno w latach 2003-2011 

 Jednostk

a miary 

2003 2004 2005 200

6 

200

7 

2008 2009 2010 2011 2012 

Korzystający z instalacji w % ogółu ludności 

ogółem 

wodociąg % 91,1 91,2 91,3 91,3 91,4 91,5 91,5 91,6 91,7 91,7 

kanalizacja % 17,1 17,1 21,6 21,6 21,8 21,8 21,8 22,2 22,7 27,1 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Gospodarka odpadami  

Gospodarka odpadami prowadzona jest przez firmy wybierane w przetargach publicznych. Nowym 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olesno zostały objęte od  

1 lipca 2013 r. nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców. Pozostałe nieruchomości 

niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz budynki użyteczności 

publicznej są zobowiązane do posiadania umowy na odbiór odpadów z firmą wpisane do rejestru 

działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Olesno. Na terenie Gminy Olesno 

odpady komunalne powstają głównie w gospodarstwach domowych, a także na terenach 

nieruchomości niezamieszkałych (obiekty użyteczności publicznej oraz infrastruktury). Ponadto, 

odpady powstają także na terenach otwartych (odpady z koszy ulicznych, zmiotki, odpady  

z obiektów sportowych, placów parkingowych). 

W ramach zawartej umowy z odbiorca odpadów komunalnych nieruchomości zamieszkałe zostały 

wyposażone w pojemniki i worki na odpady. Odpady komunalne z terenu Gminy Olesno odbierane 

są w postaci zmieszanej i selektywnej.   

 

Odpady komunalne w gminie Olesno w latach 2005-2012 

 Jednostka miary 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ogółem t 294,25 226,64 238,42 268,14 302,44 320,58 332,04 341,54 

z gospodarstw 

domowych 

t 77,68 145,24 160,92 189,34 187,11 219,63 217,47 229,12 

odpady 

zdeponowane 

na 

składowiskach 

w % zebranych 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - - 

liczba 

budynków 

mieszkalnych 

objętych 

zbieraniem 

odpadów z 

gospodarstw 

domowych 

szt. - - - - 624 623 701 755 

liczba 

przedsiębiorstw 

odbierających 

odpady w 

badanym roku 

wg obszaru 

działalności 

szt. - - - - 4 4 4 4 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

W 2014 roku w Gminie Olesno nastąpił wzrost zebranych odpadów komunalnych wynoszący 

ogółem ok. 650 ton (500 t odpadów z gospodarstw domowych, 150 t z pozostałych źródeł).  

W 2013 roku wartość wszystkich odpadów komunalnych wynosiła ok. 450 t (ok. 325 t  

z gospodarstw domowych i 125 t z pozostałych źródeł). 

Najniższa liczba odpadów została zanotowana w 2012 roku i wynosiła ogółem ok. 370 t (ok. 250 t  

z gospodarstw domowych i 120 t z pozostałych źródeł). 



GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY OLESNO  

NA LATA 2016 - 2020 

 

33 
 

 

Źródło: GUS 

 

Stan zaopatrzenia gminy w gaz 

W obszarze gminy we wsi Swarzów zlokalizowany jest Podziemny Zbiornik Gazu Ziemnego. Sieć 

gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia związana jest z tym zbiornikiem.  

Ze stacji redukcyjno-pomiarowych Iº w Swarzowie i Ćwikowie siecią gazociągów średnioprężnych 

gaz rozprowadzany jest do wszystkich wsi. 

W najbliższych czasie planowana jest dalsza gazyfikacja na ul. Adamierskiej w Oleśnie.  

Sieć gazowa w gminie Olesno w latach 2003-2012 

 Jednostk

a miary 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sieć gazowa 

długość 

czynnej sieci 

ogółem w 

km 

km 139,2 137,5 133,

2 

- - - - - - - 

długość 

czynnej sieci 

przesyłowej 

w km 

km 24,8 23,1 18,8 - - - - - - - 

długość 

czynnej sieci 

rozdzielczej 

w km 

km 114,4 114,4 114,

4 

- - - - - - - 

długość 

czynnej sieci 

ogółem w m 

m - - - 1366

42 

1366

42 

1366

42 

1367

14 

1373

37 

1374

98 

1376

75 

długość 

czynnej sieci 

przesyłowej 

w m 

m - - - 2224

2 

2224

2 

2224

2 

2224

2 

2224

2 

2224

2 

2224

2 

długość 

czynnej sieci 

rozdzielczej 

w m 

m - - - 1144

00 

1144

00 

1144

00 

1144

72 

1150

95 

1152

56 

1154

33 
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czynne 

przyłącza do 

budynków 

mieszkalnyc

h  

i 

niemieszkaln

ych 

szt. 1241 1252 1261 1269 1274 1289 1296 1303 1320 1335 

odbiorcy 

gazu 

gosp.do

m. 

134 - 1202 1201 1211 1218 1230 1258 1378 1393 

odbiorcy 

gazu w tys. 

gosp.do

m. 

- 1,2 - - - - - - - - 

odbiorcy 

gazu 

ogrzewający 

mieszkania 

gazem 

gosp.do

m. 

- - 219 221 212 287 296 302 739 759 

odbiorcy 

gazu 

ogrzewający 

mieszkania 

gazem w 

tys. 

gosp.do

m. 

- 0,1 - - - - - - - - 

zużycie gazu 

w tys. m3 

tys.m3 - - 605,

40 

659,2

0 

697,6

0 

692,6

0 

690,2

0 

756,2

0 

738,9

0 

746,7 

zużycie gazu 

na 

ogrzewanie 

mieszkań w 

tys. m3 

tys.m3 - - 198,

3 

202,3 187,8 174,0 172,9 177,9 540,9 553,3 

ludność 

korzystająca 

z sieci 

gazowej 

osoba 5658 5298 5039 5031 5031 5039 5059 5221 5691 5628 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Stan zaopatrzenia gminy w energię elektryczną 

Wschodnią częścią gminy na kierunku północ – południe biegnie dwutorowa linia wysokiego 

napięcia 220 i 110 kV relacji Połaniec – Tarnów Klikowa. 

Obszar Gminy Olesno zasilany jest z dwóch głównych punktów zasilania usytuowanych  

w m. Dąbrowa Tarnowska – GPZ 110/SN Grunwaldzka i GPZ 110/SN Oleśnicka.4 

 

Infrastruktura drogowa 

Teren gminy pokrywa dość gęsta sieć dróg lokalnych, łączących poszczególne wsie, przebiega także 

lokalna linia kolejowa Szczucin – Tarnów, obecnie jednak niewykorzystywana, oraz Turystyczny 

Szlak Pieszy na trasie Dąbrowa Tarnowska – Ujście Jezuickie. 

Wzdłuż wschodniej granicy Olesna na odcinku około 2,0 km biegnie droga krajowa Nr 73 Tarnów – 

Kielce. Granicę na tym odcinku stanowi kompleks leśny w Podborzu. 

                                                           
4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno 
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Gmina nie posiada gminnej komunikacji zbiorowej. Obsługę przewozów pasażerskich świadczą 

prywatni przewoźnicy.  

W obszar gminy wkracza od Dąbrowy Tarnowskiej kolej jednotorowa, która kieruje się do stacji  

w Oleśnie a następnie na północ do Mędrzechowa i Szczucina docelowej stacji.  

 

5.1.5. Sfera techniczna 
 

Zasoby mieszkaniowe Gminy Olesno na przestrzeni kilku lat ulegały niewielkiej tendencji 

wzrostowej. Na koniec 2012 r. było 1958 mieszkań, przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 

wynosi 99,8 m2 (24,7 na 1 osobę). 

 

Zasoby mieszkaniowe gminy Olesno w latach 2010-2012 

ZASOBY MIESZKANIOWE J. m. 2010 2011 2012 

Mieszkania mieszk. 1930 1942 1958 

Izby izba 8429 8495 8585 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania m2 99,3 99,5 99,8 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę m2 24,4 24,6 24,7 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Źródło: GUS 

 

 

W 2014 roku liczba mieszkań w Gminie Olesno wynosiła 2009, natomiast w 2013 liczba ta była 

niższa o 25 i wynosiła 1984. Przeciętne powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wynosiła w 2014 roku 

101 m2. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 144.             

W roku 2014 liczba mieszkań oddanych do użytkowania wynosiła 25, natomiast w roku 2013 - 26. 

Wszystkie mieszkania to mieszkania indywidualne. Ani w 2013 roku, ani w 2014 roku nie 

zanotowano ani jednego mieszkania przeznaczonego na sprzedaż bądź wynajem. 
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Podział gminy na jednostki referencyjne 

 

 Gmina Olesno to gmina wiejska, położona na północno-wschodnim krańcu województwa 

małopolskiego, około trzydziestu kilometrów od Tarnowa, sąsiadująca bezpośrednio z Dąbrową 

Tarnowską.  

 

 

Gmina Olesno 

Olesno jako siedziba gminy i większości instytucji, stanowi naturalny ośrodek usługowy dla swoich 

trzynastu sołectw:  

 Olesno 

 Adamierz  

 Breń  

 Ćwików  

 Dąbrówka Gorzycka  

 Dąbrówki Breńskie  

 Niwki  

 Oleśnica  

 Pilcza Żelichowska  

 Podborze  

 Swarzów 

 Wielopole  

 Zalipie  
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5.2. Wyniki badań ankietowych 

 

Wyniki badań ankietowych 

W ramach partycypacji społecznej prowadzonych prac nad opracowywaniem „Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2015-2020”, zostały przeprowadzone badania ankietowe pośród 

mieszkańców Gminy Olesno. 

WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO LIDERÓW OPINII PUBLICZNEJ: 

W ankiecie wzięło udział łącznie 95 osób – 57,9% to mężczyźni, a 42,1% kobiety. 

 

 

Najwięcej badanych obejmuje przedział wiekowy 50 - 59 lat (42,4%). 

 

 

Wśród ankietowanych najwięcej osób posiada wykształcenie wyższe (33,10%) i średnie 

(33,10%). 
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Spośród badanych najwięcej jest osób, które pracują na własny rachunek (32%)  

i w gospodarce uspołecznionej (27%). 

 

 

 

Spośród ankietowanych najpopularniejszym modelem gospodarstwa domowego jest 

gospodarstwo 4 - osobowe (39,60%) i 5-osobowe (29,20%). 

 

 

 

Na pytanie dotyczące poziomu życia ankietowani wybrali odpowiedź – „żyjemy 

przeciętnie” (53,60%). 



GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY OLESNO  

NA LATA 2016 - 2020 

 

39 
 

 

 

Większość ankietowanych osób mieszka w Oleśnicy (56,25%). 

 

 

Analiza poszczególnych pytań, zawartych w ankietach, wygląda następująco: 

 

1. Czy Pana(i) zdaniem naszej gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, 

społecznego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Olesno? 
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2. Jaki obszar gminy powinien być Pana(i) zdaniem poddany procesowi rewitalizacji? 

8,60% 2,90%

11,40%

2,90%

51,40%

22,80%

cała gmina

Breń

Zalipie

Dąbrówka Gorzycka

Oleśnica

Podborze

 

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

4,94%

9,88%

20,99%

12,35%

11,11%

22,22%

9,88%

8,63%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

zanieczyszczone środowisko

patologie apołeczne

brak miejsc pracy

małe zasoby mieszkaniowe

słaby rozwój handlu i usług

słabo rozwinięta baza turystyczna i…

zły stan dróg i komunikacji

zły stan zabytków
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4. Jakie problemy ekonomiczne, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i) rozwiązać  

w procesie 

rewitalizacji?

26,56%

10,90%

12,50%6,25%

12,51%

9,38%

9,38%

3,14%

9,38%

brak miejsc pracy

brak lub zła jakość terenów inwestycyjnych

brak lub zbyt mała ilość połączeń
komunikacyjnych z innymi ośrodkami

brak wsparcia dla małych i średnich
przedsiębiorstw

zła gospodarka odpadami, ściekami

niewystarczająca ilość i niski standard
mieszkań

zły stan zabytków

słaby rozwój handlu

niewielka i lość małych i średnich
przedsiębiorstw

 

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

w procesie rewitalizacji? 
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6. Jakie problemy związane z jakością życia, na wskazanym obszarze, chciałby 
Pan(i) rozwiązać w procesie rewitalizacji? 
 

 

7. Jakie zostaną osiągnięte efekty, według Pana(i), w procesie rewitalizacji? 
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8. Na jakie przedsięwzięcia, które zamierzałby Pan(i) zrealizować w ramach 

programu rewitalizacji, chciałby Pan(i) otrzymać wsparcie finansowe? 

 

 

Podsumowanie badań ankietowych: 

Przeprowadzone badania ankietowe wśród społeczności Gminy Olesno wskazują, że w pełni zostają 

wykorzystane walory przyrodnicze i kulturalne dające możliwość do prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz rozwoju społeczno- gospodarczego mieszkańców gminy.  

Natomiast potrzeba przywrócenia spójności społecznej i zrównoważenie procesów rozwojowych  

w obszarze rewitalizacji w sferze przestrzennej, społecznej i gospodarczej, wymaga stworzenia 

warunków dla:  

 poprawy warunków życia mieszkańców,  

 przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i aktywizacji zawodowej mieszkańców,  

 wyrównania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji,  

 aktywizacji gospodarczej obszaru,  

 wzmocnienia tożsamości lokalnej.  
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5.3. Analiza SWOT 

 
SWOT to jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służąca do 

porządkowania informacji. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego, 

jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej.  Np. w naukach ekonomicznych 

jest stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danej organizacji (np. 

przedsiębiorstwa), analizy danego projektu, rozwiązania biznesowego itp. 

Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na 

cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych). 

STRENGHTS (mocne strony gminy, które należycie wykorzystane będą sprzyjać jej rozwojowi,  

a w chwili obecnej pozytywnie wyróżniające gminę w otoczeniu; są przewagą w stosunku do 

„konkurencji”). 

WEAKNESSES (słabe strony gminy, których nie wyeliminowanie bądź nie zniwelowanie siły ich 

oddziaływania będzie hamować rozwój gminy; mogą nimi być: być brak wystarczających 

kwalifikacji, podziału zadań, złej organizacji pracy lub brak innych zasobów). 

OPPORTUNITIES (szanse – uwarunkowania, które przy umiejętnym wykorzystaniu mogą wpływać 

pozytywnie na rozwój gminy). 

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

zagrożeniem w przyszłości dla sprawności gminy). 

 

STRENGHTS SILNE STRONY Atuty Zasoby gminy 

WEAKNESSES SŁABE STRONY Wady/Słabości Zasoby gminy 

OPPORTUNITIES SZANSE Okazje/Możliwości Otoczenie gminy 

THREATS ZAGROŻENIA Trudności Otoczenie gminy 

 

Pierwszym elementem analizy SWOT jest ocena zasobów gminy, która pozwala na identyfikację 

jego mocnych i słabych stron. Ważnym aspektem tego typu analizy jest określenie zasobów 

charakterystycznych dla gminy.  

Poznanie szans i zagrożeń płynących z otoczenia stanowi drugi etap analizy SWOT. Późniejsza ich 

konfrontacja z wynikami zasobów danego obszaru prowadzi do określenia kierunków rozwoju. 

Analizę SWOT najlepiej przeprowadzić strukturalnie, analizując poszczególne czynniki 

mające kluczowe znaczenie dla rozwoju gminy. 

 

 

 

 

 

 



GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY OLESNO  

NA LATA 2016 - 2020 

 

45 
 

5.3.1. Sfera społeczna 
 

 

W Gminie Olesno występują następujące problemy w obszarze społecznym: 

 

 Duże bezrobocie, 

 Emigracja ludzi młodych za granicę, 

 Niż demograficzny, 

 Starzejące się społeczeństwo, 

 Niewystarczająca oferta zajęć dodatkowych dla dzieci/młodzieży/seniorów, 

 Niskie środki działania w zakresie edukacji, kultury i sportu, 

 Brak perspektyw pracy, rozwoju dla młodego pokolenia, 

 Brak motywacji podejmowania pracy (niskie wynagrodzenie, umowy „śmieciowe”), 

 Ograniczenie opieki zdrowotnej, jej centralizacja, ograniczony dostęp do specjalistów, 

 Niedostateczne wyposażenie ośrodków zdrowia w specjalistyczny sprzęt medyczny, 

 

 

 

 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Bardzo duży potencjał ludności  

w wieku produkcyjnym; 

2. Silne poczucie więzi mieszkańców  

i tożsamości kulturowej; 

3. Bogate tradycje folkloru Gminy; 

4. Silne tradycje kulturowe w Gminie; 

5. Duże zasoby aktywnych seniorów  

i młodzieży. 

6. Dobra podstawowa opieka zdrowotna; 

7. Dobrze rozwinięta sieć placówek 

usługowo-handlowych;  

8. Dobre wyposażenie w sprzęt 

komputerowy obiektów użyteczności 

publicznej; 

9. Dobry dostęp do łączy internetowych; 

10. Pracowitość i zaradność mieszkańców; 

11. Aktywne postawy mieszkańców;  

12. Silne poczucie tożsamości lokalnej; 

13. Obiekty zabytkowe; 

 

 

 

1. Starzenie się mieszkańców Gminy  

(coraz większa liczba ludności w wieku 

poprodukcyjnym); 

2. Migracja zarobkowa młodych  

i wykształconych ludzi; 

3. Wysoki poziom bezrobocia; 

4. Niewystarczający dostęp do 

specjalistycznej opieki medycznej; 

5. Zbyt małe zaangażowanie mieszkańców 

w życie Gminy; 

6. Mało atrakcyjna oferta miejsc do 

spędzania czasu wolnego; 

7. Mała liczba instytucji integrujących 

środowisko społeczne i mogących 

stanowić organizacyjne wsparcie 

procesu rozwoju Gminy 

8. Niski poziom życia mieszkańców,  

9. Niewystarczająca baza do prowadzenia 

działalności w zakresie pomocy 

społecznej, 

10. Ograniczone możliwości finansowe 

przeznaczone na wsparcie dla inicjatyw 

i organizacji. 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Zwiększające się zainteresowanie 

społeczeństwa rozwojem; 

2. Moda i zapotrzebowanie na czynny 

wypoczynek, turystykę oparte na 

naturalnych zasobach przyrodniczych  

3. Promocja kapitału społecznego i całego 

regionu; 

4. Podnoszenie standardu i poziomu 

kształcenia; 

5. Większa aktywność społeczna oparta o 

współpracę pomiędzy organizacjami 

pozarządowymi, grupami 

nieformalnymi, środowiskiem twórców i 

liderów opinii publicznej, 

6. Uatrakcyjnienie i wzbogacenie 

programu placówek kulturalnych i 

sportowych, 

7. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół. 

11. Niski poziom przedsiębiorczości 

społeczeństwa; 

12. Deficyt usług opieki społecznej  

i specjalistycznych usług zdrowotnych; 

13. Eskalacja problemu z dostępnością do 

specjalistycznych usług medycznych 

 i zabiegów rehabilitacyjnych (ze 

szczególnym uwzględnieniem wad 

postawy u dzieci) 

14. Niż demograficzny  

15. Postępująca emigracja – redukcja 

zatrudnienia, 

16. Brak wzrostu liczby miejsc pracy, 

 

 

5.3.2. Sfera gospodarcza 
 

Wobec Gminy Olesno występują następujące problemy w obszarze gospodarczym: 

 Zbyt mały poziom przedsiębiorczości, 

 Niskie dochody własne Gminy, 

 Małe zainteresowanie terenami inwestycyjnymi dla przedsiębiorców, 

 Szybki rozwój gmin ościennych,  

 Promowanie i wspieranie przez instytucje regionalne i centralne ośrodków miejskich   

 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Spory udział mikro i małych przedsiębiorców 

w gospodarce Gminy; 

2. Brak dużych przedsiębiorstw wymagających 

restrukturyzacji; 

3. Dobry potencjał dla rozwoju różnych form 

turystyki (w tym agroturystyka)  

i związanych z nią usług; 

4. Potencjalne tereny do zainwestowania pod 

przyszłe strefy aktywności gospodarczej 

Wykorzystanie nowych technologii  

w infrastrukturze, 

5. Pomoc inwestorom i przedsiębiorcom ze 

strony Gminy, 

6. Duża aktywność i przedsiębiorczość 

mieszkańców, 

7. Przedsiębiorczość mieszkańców. 

8. Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych; 

9. Zbyt niskie nakłady środków 

budżetowych Gminy na promocję 

gospodarczą Gminy; 

10. Słabe zaangażowanie na rzecz 

przedsiębiorczości instytucji otoczenia 

biznesu. 

11. Mała powierzchnia gospodarstw - 

struktura gospodarstw rolnych, duże 

rozdrobnienie, 

12. Małe zasoby mieszkaniowe. 

13. Brak wsparcia dla małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

14. Niewystarczająca promocja produktów 

regionalnych, 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Coraz bardziej przyjazna polityka 

podatkowa, sprzyjająca 

przedsiębiorcom; 

2. Możliwość uzyskania środków 

finansowych z funduszy Unii 

Europejskiej w nowej perspektywie 

2015 – 2020; 

3. Promocja regionu; 

4. Rozwój tzw. czystego przemysłu; 

5. Rozwój agroturystyki i ekoturystyki. 

6. Pozyskanie środków z funduszy 

strukturalnych UE z przeznaczeniem na 

promocję przedsiębiorczości,  

7. Dotacje na zakładanie/rozwój 

działalności gospodarczej, 

1. Brak dostępu do nowoczesnych 

technologii; 

2. Brak inwestycji w sektor badawczo-

rozwojowy (B+R); 

3. Kryzys ekonomiczny; 

4. Niski poziom konkurencyjności 

przedsiębiorców i brak współpracy 

pomiędzy nimi. 

5. Szybki rozwój miast ościennych, 

6. Zmniejszające się zainteresowanie 

pracą w gospodarstwach rolnych, 

7. Emigracja osób wykształconych, 

specjalistów.  

 

5.3.3. Sfera środowiskowa 
 

W Gminie Olesno występują następujące problemy w obszarze środowiskowej: 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Turystyczny szlak pieszy na trasie 

Dąbrowa Tarnowska – Ujście Jezuickie, 

2. Różnorodność kompleksów rolnych o  

5 -9 (żytnich dobrych), 

3. Korzystny klimat z długim okresem 

wegetacji i długim okresem 

intensywnego rozwoju roślin oraz 

wystarczającymi opadami, 

4. Rzeźba terenu niestwarzająca trudności 

w gospodarowaniu, 

5. Uregulowane poprzez zmeliorowanie 

urządzeniami podstawowymi 

szczegółowymi stosunki wodne w 

glebach 

6. Występowanie trzech parków 

podworskich w Niwkach, Brniu, Oleśnie 

stanowiących enklawę zadrzewienia, 

stanowiący atrakcyjny punkt 

krajobrazowy, 

7. Dobrej klasy grunty rolne zaliczone do 2 

kompleksu – pszennego bardzo 

dobrego. 

8. Dobrze uregulowana gospodarka 

odpadami stałymi. 

 

 

 

1. Niski stopień zalesienia, 

2. Występowanie terasy zalewowej na 

rozległych łąkach u ujścia Rzewnicy do 

Brnia, 

3. Występowanie ekspansywnych 

chwastów typu miotła zbożowa 

odznaczających się obfitą produkcją 

nasion i skutecznym opanowywaniem 

znacznych przestrzeni. 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Występowanie roślin synantropijnych 

stanowiący bazę pokarmową dla 

zimującego ptactwa, 

2. Możliwość zwiększenia wykorzystania 

obszarów cennych przyrodniczo i 

krajobrazowo do rozwoju turystyki, 

3. Wdrożenie Narodowej Strategii Edukacji 

Ekologicznej w celu upowszechnienia 

idei ekorozwoju we wszystkich sferach 

życia, 

4. Przebudowa gatunkowa obszarów 

leśnych. 

1. Zwiększenie produkcji śmieci zmieszanych 

i segregowanych w gospodarstwach 

domowych w stosunku rok do roku, 

2. Fragmentacja środowiska poprzez 

lokalizację kolejnych inwestycji budowlanych 

i elementów infrastruktury technicznej. 

3. Emisja gazów cieplarnianych do atmosfery  

z prywatnych palenisk przez osoby fizyczne. 

 

 

5.3.4. Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 

W Gminie Olesno występują następujące problemy w obszarze przestrzennym: 

• Dysproporcja w rozwoju sołectw, 

• Niepełna infrastruktura sportowa – sale gimnastyczne, 

• Niewystarczająca liczba chodników – obniżenie bezpieczeństwa pieszych, 

• Brak ścieżek rowerowych, 

• Niski standard dróg, 

• Niedostatecznie oznakowanie drogowe, 

• Słaba komunikacja z ośrodkami pracy, centrami rozwoju, ośrodkami kształcenia. 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Korzystna lokalizacja geograficzna Gminy; 

2. Korzystne położenie komunikacyjne 

Gminy; 

3. Dobry dostęp do sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej, gazyfikacyjnej 

 i telefonicznej; 

4. Dobrze rozbudowana infrastruktura 

oświaty   

5. Rozwinięta infrastruktura i oferta w 

zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, 

6. Dobra infrastruktura informatyczna. 

7. Gęsta sieć dróg lokalnych łączących 

poszczególne wsie, 

 

1. Zły stan techniczny dróg oraz ich 

infrastruktura; 

2. Słaba sieć ścieżek i tras rowerowych; 

3. Niewystarczająca liczba chodników 

i ciągów pieszych; 

4. Słabo rozwinięta baza turystyczna  

i rekreacyjno-wypoczynkowa, 

5. Zły stan zabytków, 

6. Brak lub zła jakość terenów 

inwestycyjnych, 

7. Położenie na uboczu drogi krajowej E74 

na trasie Dąbrowa Tarnowska-Szczucin. 

Duże oddalenie od drogi krajowej E79 

(Nowe Brzesko-Pacanów), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY OLESNO  

NA LATA 2016 - 2020 

 

49 
 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Bliskość dużych ośrodków  

2. Pozyskiwanie środków pomocowych na 

przedsięwzięcia rozwojowe. 

3. Pozyskanie funduszy strukturalnych UE z 

przeznaczeniem na rozwój gminy. 

1. Migracje młodych mieszkańców gminy do 

dużych ośrodków aglomeracyjnych oraz za 

granicę; 

2. Duża konkurencja w regionie przy 

pozyskiwaniu funduszy unijnych na 

realizację projektów w zakresie 

infrastruktury; 

3. Wzrastająca liczba zadań gminnych przy 

braku odpowiednich środków finansowych. 

5.3.5. Sfera techniczna  
 

W Gminie Olesno występują następujące problemy w obszarze technicznej: 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Dobrze rozwinięta sieć infrastruktury 

drogowej, 

2. Wysoki odsetek ludności podłączonej do sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 

miasta, 

3. Własne gminne oczyszczalnie ścieków. 

 

 

1. Zły stan infrastruktury drogowej szczebla 

powiatowego i gminnego, 

2. Komunikacja publiczna wewnątrz gminy, 

3. Brak ścieżek rowerowych 

4. Niski udział planów miejscowych w ogólnej 

powierzchni gminy, 

5. Brak kanalizacji sanitarnej na terenach 

wiejskich. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Wykorzystanie nowych technologii 

energetycznych bazujących na 

odnawialnych źródłach energii 

2. Wzrost nakładów na bezpieczeństwo 

energetyczne 

3. Lepsza koordynacja działań w zakresie 

modernizacji i rozbudowy sieci 

przesyłowych. 

1. Słaba jakość techniczna dróg. 
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5.4. Analiza wskaźnikowa 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji obszarem zdegradowanym określa 

się taki obszar, który znajduje się w zapaści z powodu intensyfikacji negatywnych zjawisk 

społecznych, w tym w szczególności zjawisk takich jak bezrobocie, obciążenie demograficzne, 

przestępczość, niski poziom kapitału społecznego, a także niewystarczający poziom uczestnictwa w 

życiu publicznym i kulturalnym. Ponadto obszar zdegradowany musi charakteryzować się 

występowaniem na nim, co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: 

gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych. 

 

Podczas przygotowywania diagnozy sytuacji: czynników i zjawisk kryzysowych występujących na 

terenie Gminy Olesno została przeprowadzona analiza obszarów kwalifikujących się do objęcia 

Gminnym Programem Rewitalizacji. 

Identyfikacja obszarów problemowych została oparta o weryfikowalne kryteria, które  

w dłuższej perspektywie czasu pozwolą na monitorowanie procesu rewitalizacji. 

Kwantyfikowalne i weryfikowalne dane pozwalające zdiagnozować obszary problemowe  

w gminie, pozyskano z Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Gminy Olesno, Powiatowego 

Urzędu Pracy, Komendy Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

i innych dostępnych źródeł. Zgodnie z horyzontalna polityką partycypacji społecznej pozyskano 

informację od lokalnych podmiotów oraz społeczeństwa. 

Pozyskanie danych ilościowych i jakościowych pozwoliło na wyodrębnienie obszarów 

charakteryzujących się koncentracją problemów, które występują na terenie gminy. 

Analiza zjawisk kryzysowych została przeprowadzona z uwzględnieniem pięciu podstawowych 

rodzajów problemów: społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych 

oraz środowiskowych. 

 

Delimitację obszaru zdegradowanego oparto na podstawie obiektywnych mierników określających 

stopień, w jakim dane zjawisko negatywne obciąża określony obszar.  

Dane statystyczne, jakie posłużyły do obliczenia poszczególnych wskaźników pochodzą z oficjalnych 

źródeł, co zapewnia ich wiarygodność i pełną weryfikowalność. 

W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego w oparciu o zebrane dane statystyczne określono 

następujące mierniki: 

- Wystandaryzowany wskaźnik dla stopy bezrobocia; 

- Wystandaryzowany wskaźnik obciążenia demograficznego; 

- Wystandaryzowany wskaźnik ilości osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 

mieszkańców w 2015 r.; 

- Wystandaryzowany wskaźnik liczby przestępstw na 1000 mieszkańców w 2015 r. 

- Wystandaryzowany wskaźnik liczby przestępstw na 1000 mieszkańców w 2016 r.  

- Wystandaryzowany wskaźnik dynamiki zmian liczby przestępstw; 

- Wystandaryzowany wskaźnik liczby organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców; 

- Wystandaryzowany wskaźnik uczestnictwa w życiu publicznym w 2014 r.; 

- Wystandaryzowany wskaźnik uczestnictwa w życiu publicznym w 2015 r.; 

- Wystandaryzowany wskaźnik liczby podmiotów gospodarki narodowej na 100 mieszkańców;  

- Wystandaryzowany wskaźnik odsetka oświetlonych dróg publicznych 

- Wystandaryzowany wskaźnik odsetka dróg gminnych wymagających modernizacji; 

- Wystandaryzowany wskaźnik odsetka dróg publicznych z przylegającymi chodnikami; 

- Wystandaryzowany wskaźnik liczby budynków użyteczności publicznej na 1000 mieszkańców; 

- Wystandaryzowany wskaźnik odsetka budynków mieszkalnych podłączonych do sieci 

wodociągowej; 

- Wystandaryzowany wskaźnik budynków użyteczności publicznej wymagających modernizacji; 

- Wystandaryzowany wskaźnik odsetka budynków mieszkalnych podłączonych do sieci 

kanalizacyjnej; 
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Wskaźniki zostały skalkulowane w taki sposób, aby możliwe było rozróżnienie intensywności 

nasilenia danego zjawiska negatywnego. W celu zapewniania porównywalności poszczególnych 

wskaźników dokonano ich standaryzacji. Standaryzacja jest rodzajem normalizacji zmiennej 

losowej, w wyniku której zmienna uzyskuje średnią wartość oczekiwaną zero i odchylenie 

standardowe jeden (w dalszej części analizy podajemy zastosowane przez nas wzory). Należy 

podkreślić, że wartości dodatnie zidentyfikowanych wskaźników oznaczają sytuację negatywną, 

natomiast ujemne sytuację pozytywną. Dodatkowo zróżnicowanie wartości danego wskaźnika 

wystandaryzowanego odzwierciedla odpowiednia wizualizacja. W celu prawidłowego zsumowania,  

w przypadku wskaźników o charakterze pozytywnym (tj. takich w przypadku, których ich wysoka 

wartość jest korzystna z punktu widzenia ocenianego zjawiska) - nadano im wartość ujemną 

mnożąc przez - 1. Im wyższa wartość wskaźnika tym bardziej niekorzystna jest sytuacja na 

analizowanym obszarze gminy. Wartości ujemne oznaczają sytuację korzystną. 

Wzory zastosowane w analizie: 

Wzór na standaryzację wskaźników: 

 ,gdzie   oznacza obserwowaną zmienną,  oznacza wartość oczekiwaną 

(średnią dla obserwowanej populacji zmiennych) oraz  oznacza odchylenie standardowe 

populacji. 

Wzór na obliczanie odchylenia standardowego populacji: 

, gdzie  oznacza wartość oczekiwaną,  oznacza kolejną obserwację  

w populacji oraz  liczbę osób w populacji. 
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6. Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

 

6.1. Charakterystyka obszaru kryzysowego i obszaru rewitalizacji 

 

Definicja obszaru zdegradowanego została zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury  

i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (z dnia 

03.07.2015 r.). Zgodnie z tym dokumentem obszar zdegradowany to obszar, na którym 

zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. 

Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze 

sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym  

z podobszarów5. 

W kontekście powyższej definicji bardzo istotne jest zdefiniowanie stanu kryzysowego. Stan 

kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych  

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

społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym  

i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej  

z następujących sfer:  

a. gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej 

kondycji lokalnych przedsiębiorstw),  

b. środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości 

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

stanu środowiska),  

c. przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia 

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

niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji 

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

publicznych),  

d. technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania rozwiązań 

technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych,  

w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).  

 

Jednostkami terytorialnymi, w których zidentyfikowano kryzys w poszczególnych sferach są: 

 

 w sferze społecznej: 

Ćwików – wartość sumarycznego wskaźnika sfery społecznej: 6,98 

Adamierz – wartość sumarycznego wskaźnika sfery społecznej: 6,83 

Niwki – wartość sumarycznego wskaźnika sfery społecznej: 3,53 

Olesno – wartość sumarycznego wskaźnika sfery społecznej: 2,43 

Dąbrówki Breńskie – wartość sumarycznego wskaźnika sfery społecznej: 2,19 

Wielopole – wartość sumarycznego wskaźnika sfery społecznej: 1,84 

Dąbrówka Gorzycka – wartość sumarycznego wskaźnika sfery społecznej: 0,66 

Pilcza Żelichowska – wartość sumarycznego wskaźnika sfery społecznej: 0,59 

Swarzów – wartość sumarycznego wskaźnika sfery społecznej: 0,50 

Zalipie – wartość sumarycznego wskaźnika sfery społecznej: 0,48 

Podborze-Breń - wartość sumarycznego wskaźnika sfery społecznej: 0,13 

 

 w sferze gospodarczej: 

Adamierz – wartość wskaźnika prowadzenia działalności gospodarczej: 1,88 

Podborze-Breń – wartość wskaźnika prowadzenia działalności gospodarczej: 1,40 

Swarzów – wartość wskaźnika prowadzenia działalności gospodarczej: 1,25 

                                                           
5 Do analogicznych wniosków prowadzą zapisy ustawy z dnia 9 października 2015 r.  
o rewitalizacji 
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Pilcza Żelichowska – wartość wskaźnika prowadzenia działalności gospodarczej: 0,80 

Dąbrówka Gorzycka – wartość wskaźnika prowadzenia działalności gospodarczej: 0,77 

Zalipie – wartość wskaźnika prowadzenia działalności gospodarczej: 0,56 

Ćwików – wartość wskaźnika prowadzenia działalności gospodarczej: 0,53 

Niwki – wartość wskaźnika prowadzenia działalności gospodarczej: 0,47 

 

 w sferze przestrzenno-funkcjonalnej: 

Wielopole – wartość sumarycznego wskaźnika przestrzenno-funkcjonalnego: 2,87 

Adamierz – wartość sumarycznego wskaźnika przestrzenno-funkcjonalnego: 1,47 

Oleśnica – wartość sumarycznego wskaźnika przestrzenno-funkcjonalnego: 1,33 

Swarzów – wartość sumarycznego wskaźnika przestrzenno-funkcjonalnego: 1,28 

Ćwików – wartość sumarycznego wskaźnika przestrzenno-funkcjonalnego: 0,66 

Olesno – wartość sumarycznego wskaźnika przestrzenno-funkcjonalnego: 0,60 

Dąbrówki Breńskie – wartość sumarycznego wskaźnika przestrzenno-funkcjonalnego: 0,02 

 

 w sferze technicznej: 
Podborze-Breń – wartość sumarycznego wskaźnika sfery technicznej: 2,39 
Adamierz – wartość sumarycznego wskaźnika sfery technicznej: 1,91 
Dąbrówki Breńskie – wartość sumarycznego wskaźnika sfery technicznej: 1,35 
Oleśnica – wartość sumarycznego wskaźnika sfery technicznej: 1,06 
Ćwików – wartość sumarycznego wskaźnika sfery technicznej: 0,31 
 

 w sferze środowiskowej: 

Dąbrówka Gorzycka – wartość wskaźnika sfery środowiskowej: 0,83 

Dąbrówki Breńskie – wartość wskaźnika sfery środowiskowej: 0,83 

Niwki – wartość wskaźnika sfery środowiskowej: 0,83 

Oleśnica – wartość wskaźnika sfery środowiskowej: 0,83 

Pilcza Żelichowska – wartość wskaźnika sfery środowiskowej: 0,83 

Swarzów– wartość wskaźnika sfery środowiskowej: 0,83 

Wielopole – wartość wskaźnika sfery środowiskowej: 0,83 

Zalipie – wartość wskaźnika sfery środowiskowej: 0,83 

Podborze-Breń – wartość wskaźnika sfery środowiskowej: 0,79 

 

Na podstawie analizy wskaźnikowej do obszaru zdegradowanego w gminie Olesno wskazano 

jednostki terytorialne: Adamierz, Ćwików, Dąbrówka Gorzycka, Dąbrówki Breńskie, Niwki, Pilcza 

Żelichowska, Podborze-Breń, Swarzów, Wielopole, Zalipie i Olesno. 
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Tabela 1. Zestawienie wskaźników delimitacyjnych 

 

 

Wystandaryzowany 

wskaźnik dla stopy 

bezrobocia

Wystandaryzowany 

wskaźnik 

obciążenia 

demograficznego

Wystandaryzowany 

wskaźnik  ilości osób 

korzystających z 

pomocy społecznej na 

1000 mieszkańców w 

2015

Wystandaryzowany 

wskaźnik liczby 

przestępstw na 1000 

mieszkańców (2015 

r.)

Wystandaryzowany 

wskaźnik liczby 

przestępstw na 1000 

mieszkańców (2016 r.)

Wystandaryzowany 

wskaźnik dynamiki 

zmian liczby 

przestępstw

Wystandaryzowany 

wskaźnik liczby 

fundacji na 1000 

mieszkańców

Wystandaryzowany 

wskaźnik uczestnictwa w 

życiu publicznym  w 

2014

Wystandaryzowany 

wskaźnik uczestnictwa w 

życiu publicznym w roku 

2015

1 Adamierz 0,53 -0,73 0,15 2,38 3,55 0,84 0,39 0,04 -0,31 6,83

2 Ćwików 1,90 0,30 1,14 -0,77 1,30 3,29 0,05 -0,02 -0,20 6,98

3
Dąbrówka 

Gorzycka
-0,40 -2,33 3,04 -1,09 0,00 0,73 0,94 -0,88 0,66 0,66

4
Dąbrówki 

Breńskie
1,61 0,11 0,60 0,06 0,34 0,24 -0,11 -0,18 -0,46 2,19

5 Niwki 1,39 1,25 0,32 -0,51 0,52 0,73 -2,26 -0,15 2,25 3,53

6 Oleśnica -1,10 -0,46 0,31 -0,73 0,00 0,00 -0,05 0,06 -0,80 -2,77

7
Pilcza 

Żelichowska
-0,91 0,63 0,34 -1,09 0,37 2,92 -1,34 -0,92 0,59 0,59

8 Podborze - Breń -0,56 1,36 0,06 -0,40 0,62 0,73 0,94 -1,95 -0,66 0,13

9 Swarzów -0,13 -0,57 -0,47 -0,39 0,63 0,73 0,94 0,01 -0,25 0,50

10 Wielopole -0,73 -0,74 0,08 0,10 0,00 0,00 0,94 2,59 -0,39 1,84

11 Zalipie -0,72 -0,91 -0,98 -0,91 0,17 0,73 0,94 -0,06 2,22 0,48

12 Olesno -0,29 0,62 -0,86 1,32 1,95 0,66 -0,72 -0,01 -0,24 2,43

Jednostka 

terytorialna
Lp.

Sumaryczny 

wskaźnik sfery 

społecznej

WSKAŹNIKI SFERY SPOŁECZNEJ
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WSKAŹNIK SFERY 

GOSPODARCZEJ

WSKAŹNIK SFERY 

ŚRODOWISKOWEJ

Wystandaryzowany 

wskźnik podmiotów 

gospodarki narodowej 

na 100 mieszkańców

Wystandaryzowany 

wskźnik odsetka 

oświetlonych dróg 

publicznych 

Wystandaryzowany 

wskźnik odsetka dróg 

gminnych wymagających 

remontu

Wystndaryzowany 

wskaźnik liczby 

budynków użyteczności 

publicznej na 100 

mieszkańców

Wystandaryzowany 

wskaźnik odsetka 

budynków 

mieszkalnych 

podłączonych do sieci 

wodociągowej

Wystandaryzowany 

wskaźnik budynków 

użyteczności publicznej 

wymagających 

modernizacji

Wystandaryzowany wskaźnik 

odsetka budynków 

mieszkalnych podłączonych do 

sieci kanalizacyjnej

1 Adamierz 1,88 2,37 -0,69 -0,20 1,47 2,73 -0,82 1,91 -1,62 5,15

2 Ćwików 0,53 0,48 -0,50 0,68 0,66 1,13 -0,82 0,31 -1,34 4,91

3
Dąbrówka 

Gorzycka
0,77 1,13 -1,08 -0,68 -0,63 0,75 -0,82 -0,07 0,83 0,56

4
Dąbrówki 

Breńskie
-0,25 0,99 -0,43 -0,55 0,02 0,70 0,66 1,35 0,83 1,73

5 Niwki 0,47 -0,67 -2,14 -0,61 -3,43 -0,76 -0,82 -1,58 0,83 2,10

6 Oleśnica -1,18 -0,48 1,27 0,55 1,33 -0,33 1,39 1,06 0,83 -1,73

7
Pilcza 

Żelichowska
0,80 -0,38 -0,30 -1,84 -2,52 0,14 -0,82 -0,68 0,83 0,26

8 Podborze - Breń 1,40 -0,67 -0,78 -1,16 -2,61 0,26 2,13 2,39 0,79 0,29

9 Swarzów 1,25 -1,21 1,05 1,43 1,28 -0,76 -0,82 -1,58 0,83 0,53

10 Wielopole -1,35 0,18 1,38 1,30 2,87 -0,76 -0,82 -1,58 0,83 1,36

11 Zalipie 0,56 -1,08 -0,43 -1,43 -2,94 -0,76 0,29 -0,48 0,83 0,13

12 Olesno -0,95 0,07 0,47 0,07 0,60 -0,25 -0,82 -1,06 -1,47 1,41

WSKAŹNIKI SFERY TECHNICZNEJ

Wskaźnik syntetyczny 

(Całkowity)

Sumaryczny 

wskaźnik sfery 

technicznej

Jednostka 

terytorialna
Lp.

WSKAŹNIKI SFERY PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNEJ

Sumaryczny 

wskaźnik sfery 

przestrzenno-

funkcjonalnej
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6.2. Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

 

Obszary zdegradowany i rewitalizowany zostały wyznaczone na podstawie poniższych wskaźników. 

Sfera społeczna 

Mapa 1. Wystandaryzowany wskaźnik dla stopy bezrobocia 

 

Pod względem stopy bezrobocia najlepszą sytuację ma Oleśnica (wartość wskaźnika wynosi -1,10), 

natomiast najgorszą: Ćwików ( wskaźnik: 1,90), Dąbrówki Breńskie (wskaźnik: 1,61), Niwki 

(wskaźnik: 1,39). 

Mapa 2. Wystandaryzowany wskaźnik obciążenia demograficznego 

 

Najwyższy wskaźnik obciążenia demograficznego odnotowano w miejscowościach Podborze - Breń 

(wskaźnik: 1,36) oraz Niwki (wskaźnik: 1,25), natomiast najniższy w Dąbrówce Gorzyckiej 

(wskaźnik: -2,33). 
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Mapa 3. Wystandaryzowany wskaźnik ilości osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 
mieszkańców w 2015 roku 

 

Najwyższy wskaźnik osób korzystających z pomocy społecznej ma miejscowość Dąbrówka 

Gorzycka (wskaźnik: 3,04), natomiast najniższy ma Zalipie (wskaźnik: -0,98) oraz Olesno 

(wskaźnik: -0,86). 

 

Mapa 4. Wystandaryzowany wskaźnik liczby przestępstw na 1000 mieszkańców (2015 r.) 

 

Najwyższy wskaźnik liczby przestępstw w 2015 roku odnotowano w miejscowości Adamierz 

(wskaźnik: 2,38), natomiast najniższy w miejscowościach Dąbrówka Gorzycka oraz Pilcza 

Żelichowska ( wskaźnik w obu tych miejscowościach wynosi -1,09). 
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Mapa 5. Wystandaryzowany wskaźnik liczby przestępstw na 1000 mieszkańców (2016 r.) 

 

Pod względem liczby przestępstw w 2016 roku najgorzej wypada miejscowość Adamierz (wskaźnik: 

3,55), natomiast najlepsza sytuację odnotowano w miejscowościach Dąbrówka Gorzycka, Oleśnica 

oraz Wielopole ( wartość wskaźnika w tych miejscowościach wynosi 0). 

Mapa 6. Wystandaryzowany wskaźnik dynamiki zmian liczby przestępstw 
 

 

Pod względem dynamiki zmian liczby przestępstw w latach 2015/2016 najgorzej wypadają 

miejscowości Ćwików (wskaźnik wynosi: 3,29) oraz Pilcza Żelichowska (wskaźnik: 2,92). Najlepiej 

natomiast wypadają Oleśnica oraz Wielopole ( ze wskaźnikiem równym 0). 

 

 

 

 



GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY OLESNO  

NA LATA 2016 - 2020 

 

59 
 

Mapa 7. Wystandaryzowany wskaźnik liczby fundacji na 1000 mieszkańców 

 

Pod względem liczby fundacji najbardziej korzystną sytuację ma miejscowość Niwki (wskaźnik:  

-2,28), a najmniej Adamierz, Dąbrówka Gorzycka, Podborze-Breń, Swarzów oraz Wielopole 

(wskaźnik w tych miejscowościach jest taki sam i wynosi: 0,94). 

 

Mapa 8. Wystandaryzowany wskaźnik uczestnictwa w życiu publicznym w 2014 r. 

 

Biorąc pod uwagę uczestnictwo w życiu publicznym w 2014 roku najbardziej aktywnym sołectwem 

było Podborze-Breń (wskaźnik: -1,95), natomiast najmniej Wielopole (wskaźnik: 2,59). 
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Mapa 9. Wystandaryzowany wskaźnik uczestnictwa w życiu publicznym w roku 2015 

 

W 2015 roku najbardziej aktywnym publicznie sołectwem była Oleśnica (wskaźnik -0,80), 

natomiast najgorzej pod względem wskaźnika uczestnictwa w życiu publicznym wypada 

miejscowość Niwki (wskaźnik: 2,25) oraz Zalipie (wskaźnik: 2,22). 

 

Mapa 10. Sumaryczny wskaźnik sfery społecznej 

 

Sumaryczny wskaźnik sfery społecznej stanowi podsumowanie powyższych wskaźników. Wg niego 

najgorszą sytuacje w sferze społecznej ma Adamierz (wskaźnik: 6,83) oraz Ćwików (wskaźnik: 

6,98), najlepszą natomiast sytuację ma Oleśnica (wskaźnik: -2,77). 
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Sfera gospodarcza 

Mapa 11. Wystandaryzowany wskaźnik zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 

mieszkańców 

 

 

W sferze gospodarczej najbardziej korzystnie przedstawiają się sołectwa Wielopole, Oleśnica oraz 

Olesno z wartościami wskaźnika kolejno: -1,35; -1,18 i -0,95. Negatywnie sytuacja wygląda w 

jednostkach terytorialnych Adamierz, Podborze-Breń oraz Swarzów: 1,88; 1,40; 1,25. 
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Sfera przestrzenno-funkcjonalna 
 
Mapa 12. Wystandaryzowany wskaźnik odsetka oświetlonych dróg publicznych 

 

Najgorzej oświetlone drogi publiczne są w miejscowości Adamierz (wskaźnik 2,37), natomiast 

najlepiej w Swarzowie (wskaźnik: -1,21) oraz w Zalipiu (wskaźnik: -1,08). 

 

Mapa 13. Wystandaryzowany wskaźnik odsetka dróg gminnych wymagających remontu 

 

Największy odsetek dróg gminnych wymagających remontu jest w miejscowości Wielopole 

(wskaźnik: 1,38), a kolejno w Oleśnicy (wskaźnik: 1,27) oraz w Swarzowie (wskaźnik: 1,05). 

Najlepszy stan dróg natomiast posiada miejscowość Niwki (wskaźnik:  -2,14). 
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Mapa 14. Wystandaryzowany wskaźnik liczby budynków użyteczności publicznej na 100 

mieszkańców 

 

Najlepszą sytuacje pod względem liczby budynków użyteczności publicznej ma miejscowość Pilcza 

Żelichowska (wartość: -1,84), natomiast najgorszą Swarzów (wskaźnik: 1,43) oraz Wielopole 

(wskaźnik: 1,30). 

Mapa 15. Sumaryczny wskaźnik sfery przestrzenno-funkcjonalnej 
 

 
 
 
Podsumowując, sumaryczny wskaźnik sfery przestrzenno-funkcjonalnej najkorzystniej wygląda w 

jednostce terytorialnej Niwki z wartością -3,43 oraz Zalipie -2,94. Najgorsza sytuacja występuje w 

miejscowościach Wielopole (2,87) oraz Adamierz (1,47). 
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Sfera techniczna 
 
Mapa 16. Wystandaryzowany wskaźnik odsetka budynków mieszkalnych podłączonych do sieci 
wodociągowej 

 

Najgorszą sytuację pod względem podłączenia do sieci wodociągowej ma miejscowość Adamierz 

(wskaźnik: 2,73), natomiast najlepszą mają Niwki, Swarzów, Wielopole, Zalipie (wskaźnik w tych 

miejscowościach wynosi: -0,76). 

 

Mapa 17. Wystandaryzowany wskaźnik budynków użyteczności publicznej wymagających 

modernizacji 

 

Według powyżej przedstawionego wskaźnika najgorsza sytuacja występuje w jednostkach 

terytorialnych Podborze-Breń (2,13) oraz Oleśnica (1,39). Pozostałe miejscowości mają korzystne 

wartości wskaźnika 
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Mapa 18. Sumaryczny wskaźnik sfery technicznej 

 

Najgorszą sytuacją w tej sferze charakteryzuje się miejscowość Podborze-Breń (2,39), a najlepszą 

Niwki, Swarzów oraz Wielopole (-1,58). 

Sfera środowiskowa 

Mapa 19. Wystandaryzowany wskaźnik odsetka budynków mieszkalnych podłączonych do sieci 

kanalizacyjnej 

 

W sferze środowiskowej najkorzystniejsza sytuacja występuje w miejscowościach Adamierz (-

1,62), Olesno (-1.47) oraz Ćwików (-1.34). Pozostałe miejscowości charakteryzują się negatywnym 

wskaźnikiem wynoszącym 0,83. Jedynie w przypadku jednostki terytorialnej Podborze-Breń 

wartość wynosi 0,79. Niekorzystne wskaźniki świadczą o niskim poziomie skanalizowania gminy.
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Wskaźnik syntetyczny całkowity 

Mapa 20. Wskaźnik syntetyczny (całkowity) 

 

Wskaźnik syntetyczny całkowity stanowi podsumowanie wszystkich powyższych wskaźników. 

Wskazuje on najbardziej kryzysowe obszary, jakimi są Adamierz (5,15) oraz Ćwików (4,91), 

najlepszą sytuację natomiast, według analizy wskaźnikowej, ma sołectwo Oleśnica (-1,73). 
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Wyznaczenie obszaru rewitalizacji 

 

Obszar rewitalizacji gminy Olesno to tereny miejscowości zaklasyfikowanych do obszaru 

zdegradowanego, charakteryzujące się niekorzystnymi wskaźnikami społecznymi oraz 

gospodarczymi, technicznymi, przestrzenno-funkcjonalnymi lub środowiskowymi ujęte  

w syntetycznej analizie wskaźnikowej. Oprócz wyników analizy wskaźnikowej, wyznaczając obszar 

rewitalizacji brano również pod uwagę opinie wyrażone przez interesariuszy podczas procesu 

konsultacji społecznych, badanie ankietowe oraz dodatkowe czynniki, tj.: 

 

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

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

znaczenia dla rozwoju lokalnego, działań rewitalizacyjnych („Obszar obejmujący całość lub część 

obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk (…), na 

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

wyznacza się jako obszar rewitalizacji.”); zdecydowano, iż pierwszeństwo będą miały obszary 

wymagające wsparcia zarówno inwestycyjnego, jak i społecznego (łącznie),  

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

się, iż po przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych będą w stanie samodzielnie funkcjonować  

i odpowiadać na problemy społeczne, bez stabilizujących środków publicznych lub z niewielką ich 

pomocą. 

 

Obszar rewitalizacji został wyznaczony w miejscowościach, gdzie występuje gęsta zabudowa. Na 

tego typu obszarach istnieje wysokie ryzyko występowania problemów społecznych, ale też duża 

szansa na ich wyeliminowanie lub ograniczenie wskutek procesu rewitalizacji. Tereny 

wyznaczonych podobszarów rewitalizacji stanowią istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego pod 

względem społecznym i gospodarczym. Obszar rewitalizacji podzielony jest na mniejsze części, 

które dotyczą wykonania poszczególnych zadań rewitalizacyjnych. Należy zaznaczyć, iż z obiektów 

znajdujących się na obszarze rewitalizacji będą korzystać mieszkańcy gminy z poza jego granic,  

a także osoby przybywające na teren gminy.   

 

Podstawowym elementem stanowiącym potencjał obszaru rewitalizacji jest liczba osób 

korzystających z możliwości obiektów czy też usług świadczonych w jego obrębie 

w stosunku do pozostałych obszarów. Ważnym aspektem jest także dobra dostępność do dróg 

publicznych i budynków użyteczności publicznej. Dzięki tym składnikom możliwe jest włączenie do 

procesu dużej ilości mieszkańców, a także wyeliminowanie barier, które mogłyby zaburzać 

funkcjonowanie procesu. Atrakcje turystyczne znajdujące się na terenie gminy stanowią ważny 

bodziec do rewitalizacji i rozwoju. 

 

W ramach procesu rewitalizacji planuje się realizację zadań, które będą miały istotny wpływ na 

mieszkańców całej gminy Olesno. Wiele zadań dotyczy bezpośrednio budynków użyteczności 

publicznej, z których codziennie korzysta określona liczba obywateli. Największą liczbą odbiorców 

swoich usług mogą poszczycić się przede wszystkim Biblioteka Publiczna w Oleśnie, Szkoła 

Podstawowa w Oleśnie, Ćwikowie, Zalipiu. Wszędzie tam będą podejmowane działania 

rewitalizacyjne. Poza tym, w ramach procesy rewitalizacji zostaną przygotowane nowe miejsca 

turystyki i rekreacji, z których korzystać będą nie tylko mieszkańcy gminy Olesno, ale także turyści 

o osoby odwiedzające. W związku z tym przyjmuje się, że 2150 osób będzie każdego dnia 

korzystać z możliwości, które daje obszar rewitalizacji.     

 

Łącznie powierzchnia obszaru rewitalizacji wynosi 203 ha, co stanowi 2,6% powierzchni całej 

Gminy Olesno.  

Na obszarze rewitalizacji mieszka ok. 1500 osób, co stanowi 18,9% ogółu mieszkańców Gminy 

Olesno.  



GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY OLESNO  

NA LATA 2016 - 2020 

 

68 
 

Spełnione są więc wymogi ustawy o rewitalizacji, zgodnie z którymi obszar rewitalizacji nie może 

być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców 

gminy. 

 

Główne problemy, które zostały zidentyfikowane podczas przygotowania Gminnego Programu 
Rewitalizacji gminy Olesno na lata 2016-2020 to: 
 

 Słaba kondycja materialna mieszkańców, o której świadczy liczba osób 

korzystających z pomocy społecznej 

 Wykluczenie społeczne 

 Wysokie bezrobocie 

 Niezadowalający standard przestrzeni publicznej 

 Niedostateczna infrastruktura turystyczna, sportowa i rekreacyjna na obszarze 

rewitalizacji 

 Uciążliwości obecnego systemu komunikacyjnego na obszarze rewitalizacji w tym 

w szczególności zły stan dróg i brak infrastruktury towarzyszącej 
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Mapa 21. Mapa zasadnicza z wyznaczonym obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji 
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Mapa 22. Mapa z zadaniami rewitalizacyjnymi 
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Obszar rewitalizacji obejmujący podobszary, na których realizowane będą przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne zlokalizowane w poszczególnych jednostkach terytorialnych, wynosi  
203 ha, co stanowi 2,6% powierzchni Gminy Olesno.  
Liczba ludności na obszarze rewitalizacji wynosi 1500 osób, co stanowi 18,9 % ludności 

gminy. 

  Powierzchnia Gminy Olesno – 7757 ha – 20% - 1551,4 ha powierzchni gminy 

  Ludność Gminy Olesno – 7945 mieszkańców – 30% - 2383,5 mieszkańców  

 

Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Art. 10. 2. Obszar rewitalizacji nie 

może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby 
mieszkańców gminy.  
 

Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą 
wspólnych granic. 

 

Podobszary rewitalizacji 

Jednym z najważniejszych elementów Gminnego Programu Rewitalizacji, który wynika  

z art. 15 ust. 1 ustawy o rewitalizacji jest szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji, która 

obejmuje analizę negatywnych zjawisk i lokalnych potencjałów, które występują na tym obszarze. 

Problemy analizowane w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, 

technicznej i środowiskowej wzajemnie się przenikają a podział na tematyczne działy ma charakter 

umowny. Taka analiza pozwoli na przygotowani odpowiednich projektów o złożonym charakterze, 

kompleksowych i mających na celu wyciągnięcie omawianych obszarów z poziomu degradacji.  

W oparciu o przeprowadzoną diagnozę został wyznaczony obszar rewitalizacji obejmujący  

9 podobszarów, które nie mają ze sobą wspólnych granic. W celu usystematyzowania podobszarów 

nadano im nazwy tożsame z nazwami miejscowości, w których się znajdują. Powierzchnia 

rewitalizacji wyniesie 2,03 km2.  

W procesie wyznaczania granic poszczególnych podobszarów rewitalizacji uwzględniono funkcję 

terenu, strukturę przestrzenną, zapotrzebowanie mieszkańców. Na każdym z wymienionych 

powyżej podobszarów występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, 

technicznych i środowiskowych, co wykazano w przeprowadzonej diagnozie. Postępująca 

degradacja tych obszarów hamuje zrównoważony rozwój całej gminy, co w konsekwencji prowadzi 

do obniżenia jakości przestrzeni oraz pogorszenia komfortu życia mieszkańców. 

Wskaźniki, które opisują sytuację na poszczególnych podobszarach rewitalizacji są tożsame ze 

wskaźnikami, które charakteryzują obszary zdegradowane. 
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Podobszar 1 – ZALIPIE-NIWKI 

Zajmuje on część sołectw Zalipie i Niwki i obejmuje powierzchnię: 0,31 km2, co stanowi 3,1% ich 

powierzchni. Obszar rewitalizacji zamieszkuje ok. 312 osób. Na jego terenie znajduje się m.in. 

bardzo słynny i odwiedzany przez turystów Dom Malarek w Zalipiu. Wskaźniki dotyczące obszaru 

rewitalizacji pokrywają się ze wskaźnikami dla poszczególnych sołectw co do obszaru 

zdegradowanego. Dużym problemem, z jakim boryka się ten obszar, to bezrobocie. Stopa 

bezrobocia na terenie obu sołectw wynosi średnio 21,6% i jest wyższa o 0,65% od średniej dla 

całej gminy. Wskaźnik obciążenia demograficznego wynosi średnio dla obu sołectw 216,24% i jest 

wyższy o 0,46% od średniej dla całej gminy. Na terenie obu sołectw działają tylko  

2 stowarzyszenia, po jednym w każdym sołectwie. Wskaźnik uczestnictwa w życiu publicznym dla 

obu sołectw wynosi średnio 37,8% (2015 r.), gdzie średnia dla całej gminy, to 45,34%. Tylko 

1,66% dróg ma tam przylegające chodniki (średnia dla gminy: 8,66%). Żaden budynek z tego 

obszaru nie jest podpięty do sieci kanalizacyjnej (średnia dla gminy wynosi 29,35%). Wskaźnik 

budynków użyteczności publicznej wymagających modernizacji wynosi 100%, gdzie średnia dla 

gminy, to 22,60%. 
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Podobszar 2 – ĆWIKÓW PÓŁNOC 

Powierzchnia tego podobszaru, to 0,12 km2, co stanowi 1,4% powierzchni sołectwa Ćwików. 

Zamieszkiwany jest on przez ok. 145 osób, wydzielony został z północnej części sołectwa Ćwików. 

Na tym podobszarze stopa bezrobocia wynosi 24,15% i jest najwyższy w całej Gminie Olesno. 

Jednocześnie wskaźnik obciążenia demograficznego wynosi 2,16,60% i jest wyższy od średniej dla 

gminy o 0,82%. Bardzo dużą dysproporcję widać, gdy patrzymy na wskaźnik osób korzystających z 

pomocy społecznej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców – dla tego podobszaru wskaźnik ten 

wynosi 140,64, gdzie średnia dla gminy, to 89. Mieszkańcy czują się także nie do końca 

bezpiecznie, wskaźnik liczby przestępstw na 1000 mieszkańców wynosi tu 10,73 (średnia dla całej 

gminy wynosi 7,30). W sołectwie Ćwików działa jedna organizacja pozarządowa. Mieszkańcy tego 

podobszaru charakteryzują się wyższym, niż średnia dla gminy (45,34%) wskaźnikiem 

uczestnictwa w życiu publicznym, które wynosi 46,03%. Tylko 1,82% dróg publicznych posiada 

przylegające do siebie chodniki (średnia dla gminy, to 8,66%. Prawie całe sołectwo jest podłączone 

do sieci wodociągowej – 95% budynków mieszkalnych. Także odsetek budynków mieszkalnych 

podłączonych do sieci kanalizacyjnej jest wyższy niż średnia dla całej Gminy Brzostek (29,35%)  

i wynosi 76,63%. Wszystkie budynki użyteczności publicznej wymagają tu modernizacji. 
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Podobszar 3 – DĄBRÓWKI BREŃSKIE 

Podobszar ten został wyznaczony na terenie sołectwa Dąbrówki Breńskie i stanowi 4,72% jego 

powierzchni, czyli: 0,33 km2. Ludność zamieszkująca obszar rewitalizacji wynosi około 110 osób. 

Wskaźnik obciążenia demograficznego jest bardziej niekorzystny, niż średnia dla całej gminy 

(215,78%) i wynosi 216,07%. Obszar poddany rewitalizacji jest obciążony bardzo wysoką stopą 

bezrobocia, która wynosi 23,66% i jest aż o 2,71% wyższa, niż średnia dla całej gminy, pomimo, 

że wskaźnik podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców odstaje od średniej dla gminy (3,20) i 

wynosi 3,53. Należy podjąć działania mające na celu zachęcenie przedsiębiorców do aktywnego 

inwestowania i zwiększania zasobów ludzkich. Z pomocy społecznej również korzysta tu znacznie 

więcej mieszkańców, niż średnia dla gminy (89) i jest to 115,82 osoby. Mieszkańcy tej części 

Gminy Olesno mogą się czuć stosunkowo bezpiecznie, ponieważ wskaźnik liczby przestępstw na 

1000 mieszkańców jest tu znacząco niższy, niż średnia dla gminy (7,30) i wynosi jedynie 2,82. Na 

poparcie tego faktu wskaźnik dynamiki przestępstw wynosi tu -66,67%. Na podobszarze działa 

jedno stowarzyszenie. Mieszkańcy sa tutaj bardziej aktywni, jeśli chodzi o uczestnictwo w życiu 

publicznym, gdyż wskaźnik ten wynosi 46,90%, a średnia dla całej gminy, to 45,34%. Jeśli chodzi 

o sferę dotyczącą infrastruktury, to zarówno odsetek oświetlonych dróg, jak i odsetek dróg 

gminnych wymagających remontu są niższe, niż średnia dla gminy i wynoszą odpowiednio 34,62% 

i 15,38%, gdzie średnia dla gminy wynosi odpowiednio: 43,81% i 16,72%. Aż 96% budynków 

mieszkalnych jest wpiętych do sieci wodociągowej i jest to o 2% mniej, niż średnia dla całej gminy. 

Sołectwo i podobszar rewitalizacji nie są w ogóle podłączone do sieci kanalizacyjnej. 66,67% 

budynków użyteczności publicznej wymaga tutaj modernizacji. 
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Podobszar 4 – PILCZA ŻELICHOWSKA-DĄBRÓWKA GORZYCKA 

Powierzchnia tego podobszaru wynosi 0,08 km2. Został on wyznaczony na terenie dwóch sołectw: 

Pilczy Żelichowskiej i Dąbrówki Gorzyckiej i stanowi 1,41% ich powierzchni. Obszar poddany 

rewitalizacji zamieszkują w sumie 93 osoby. Średnia stopa bezrobocia dla tego podobszaru 

rewitalizacji wynosi 19,85% i jest o 1,1% niższa, niż średnia dla całej gminy. Wskaźnik obciążenia 

demograficznego uśredniony dla terenu rewitalizacji wynosi 213,47% i również jest niższy, niż 

średnia dla całej gminy -  215,78%. Uśredniony wskaźnik osób korzystających z pomocy społeczne 

w przeliczeniu na 1000 osób wygląda tu bardzo niekorzystnie dla podobszaru rewitalizacji w 

porównaniu ze średnią dla całej gminy (89) i wynosi aż 165,53, gdzie na terenie sołectwa Pilcza 

Żelichowska ten wskaźnik wynosi aż 227,07. Na terenie objętym zadaniami rewitalizacyjnymi jest 

stosunkowo bezpiecznie – uśredniony wskaźnik liczby przestępstw (za 2015 r.) wynosi tylko 1,53 

na 1000 mieszkańców. Średnia dla gminy w tym przypadku, to aż 7,30. Na terenie Pilczy 

Żelichowskiej działają aż 3 organizacje pozarządowe. Uśredniony wskaźnik uczestnictwa w życiu 

publicznym w 2015 roku wynosi 43,21% i jest o 2,13% niższy, niż średnia dla gminy. 40,35% dróg 

publicznych posiada oświetlenie i jest to o 3,46% mniej, niż średnia dla gminy. Na omawianym 

podobszarze nie ma dróg, które posiadają przyległy chodnik. 96,5% budynków mieszkalnych jest 

podłączonych do sieci wodociągowej i żaden budynek nie jest podłączony do sieci kanalizacyjnej. 

Średnia dla całej gminy wynosi odpowiednio: 98% i 35,28%. 100% budynków użyteczności 

publicznej wymaga modernizacji. 
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Podobszar 5 – OLESNO-ADAMIERZ 

Obszar rewitalizacji zajmuje tu powierzchnię 0,45 km2, czyli 2,2% z obszaru dwóch sołectw, 

którymi są Olesno oraz Adamierz. Na tym podobszarze zamieszkuje ok. 595 mieszkańców. Stopa 

bezrobocia kształtuje się tu na poziomie 21,15% i jest o 0,69% wyższa, niż średnia dla całej 

gminy. Wskaźnik obciążenia demograficznego kształtuje się natomiast na poziomie 215,36%, czyli 

podobnie, co średnia dla gminy (215,78%). Uśredniony wskaźnik osób korzystających z pomocy 

społecznej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynosi 72,34, ale w samym Adamierzu wskaźnik 

ten wynosi 95,24. Średnia dla gminy w tym przypadku wynosi 89. Poziom bezpieczeństwa jest tu 

najniższy spośród wszystkich sołectw Gminy Olesno i wynosi średnio 22,71 (wskaźnik liczby 

przestępstw na 1000 osób), gdzie średnia dla całej gminy to 7,30. Na omawianym podobszarze 

działają 3 organizacje pozarządowe. Wskaźnik uczestnictwa w życiu publicznym wynosi 46,29% i 

jest nieznacznie wyższy, niż średnia dla gminy (45,34%). 32,5% dróg publicznych posiada 

oświetlenie, jednak w samym Adamierzu jest to tylko 21,82%. 16,36% dróg gminnych wymaga 

remontu. Na terenie Adamierza nie ma w ogóle chodników. Średnio 94,5 % budynków 

mieszkalnych podpiętych jest do sieci wodociągowej, w samym Oleśnie jest to 99%, natomiast do 

sieci kanalizacyjnej podpiętych jest 83,93% budynków mieszkalnych. Wskaźnik budynków 

użyteczności publicznej na 1000 mieszkańców wynosi 0,35 i jest to o 0,01 więcej, niż średnia dla 

gminy. Na 100 mieszkańców przypada średnio 2,6 podmioty gospodarcze, gdzie tylko w Oleśnie 

jest 4,44 a średnia dla gminy wynosi 3,20. 100% budynków użyteczności publicznej wymaga 

modernizacji. 

 



GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY OLESNO  

NA LATA 2016 - 2020 

 

77 
 

Podobszar 6 – ĆWIKÓW POŁUDNIE 

Ten podobszar został utworzony w południowej części sołectwa Ćwików i zajmuje powierzchnię 

równą 0,19 km2. Stanowi to 2,2% powierzchni całego sołectwa. Obszar ten zamieszkuje ok. 45 

osób. Cały podobszar ma taką samą charakterystykę, jak podobszar 2 – Ćwików Północ, w związku 

z przyjętą metodologią. 
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Podobszar 7 – PODBORZE-BREŃ 

Powierzchnia tego podobszaru, to: 0,45 km2, czyli 7,7% sołectwa. Obszarem rewitalizacji objętych 

zostało 105 mieszkańców, którzy zamieszkują ten teren. Sytuacja związana z poziomem bezrobocia 

nieznacznie lepiej wygląda, niż średnia dla całej gminy (20,95%) i wynosi 20,00%. Wskaźnik 

obciążenia demograficznego wynosi 219,46% i jest o 3,68% wyższy, niż średnia dla gminy.  

Aż 91,37 osób w przeliczeniu na 1000 mieszkańców korzysta z pomocy społecznej (średnia dla 

gminy: 89). Na omawianym obszarze nie działa żadna organizacja pozarządowa. Wskaźnik 

uczestnictwa w życiu publicznym wynosi 47,57% i jest o 2,23% lepszy, niż średnia dla gminy. 

Połowa dróg publicznych posiada oświetlenie a 15,71% chodniki. 14,29% dróg gminnych wymaga 

remontu. Aż 97% budynków mieszalnych jest podłączonych do sieci wodociągowej i jest to tylko 

1% mniej, niż średnia dla całej gminy. Na 100 mieszkańców przypada 0,51 budynku użyteczności 

publicznej. Na 100 mieszkańców przypada także 1,35 podmiotu gospodarczego, gdzie średnia dla 

gminy, to 1,3. Tylko 1,47% budynków mieszkalnych jest wpiętych do sieci kanalizacyjnej.  

A 1/3 budynków użyteczności publicznej wymaga natychmiastowej modernizacji. 
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Podobszar 8 – SWARZÓW 

Kolejny podobszar rewitalizacji został wyznaczony na terenie sołectwa Swarzów i jego 

powierzchnia, to 0,04 km2 (0,53% obszaru sołectwa). Ok. 40 osób zamieszkuje teren rewitalizacji. 

Stopa bezrobocia wynosi 20,73% i jest nieznacznie niższa, niż średnia dla gminy: 20,95%. Również 

wskaźnik obciążenia demograficznego wypada tu nieznacznie lepiej, niż średnia dla gminy 

(215,78%) i wynosi 214,23%. Na tym podobszarze nie ma żadnych organizacji pozarządowych. 

Wskaźnik uczestnictwa w życiu publicznym wynosi 46,19%. Nieco ponad połowa dróg publicznych 

jest oświetlona (55%). 1/5 dróg gminnych wymaga remontu, a tylko 14% ma przylegle chodniki. 

100% budynków mieszkalnych jest podłączonych do sieci wodociągowych. Na 100 mieszkańców 

przypada 1,55 podmiotu gospodarczego. Żaden budynek mieszkalny nie jest wpięty do kanalizacji, 

a 100% budynków użyteczności publicznej wymaga modernizacji. 
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Podobszar 9 – WIELOPOLE 

Ostatni wyznaczony podobszar ma powierzchnię: 0,06 km2, co stanowi 0,88% powierzchni 

sołectwa Wielopole, na którego obszarze wytyczony został 9ty podobszar rewitalizacji. Zamieszkuje 

go 55 osób. Poziom bezrobocia kształtuje się tu na poziomie 19,72 (średnia dla gminy, to 20,95%). 

Na 1000 osób przypada 92,11 osób, które korzystają z pomocy społecznej. W 2015 roku nie 

zanotowano tutaj żadnego przestępstwa. Nie działa tu żadna organizacja pozarządowa. Wskaźnik 

uczestnictwa w życiu publicznym wynosi 42,11% i jest o 1,7% niższy, niż średnia dla gminy. 

21,05% dróg gminnych wymaga remontu, nie ma żadnych chodników. 100% budynków 

mieszkalnych korzysta z sieci wodociągowej, ale żaden nie jest wpięty do sieci kanalizacyjnej. Na 

100 mieszkańców przypada 0,15 budynku użyteczności publicznej a 100% budynków użyteczności 

publicznej wymaga modernizacji. 

 

 

 

 

Działania rewitalizacyjne inwestycyjne i społeczne będące wynikiem przeprowadzonej diagnozy  

i odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnej społeczności, które będą podejmowane na 

wyznaczonych podobszarach rewitalizacji: 

Podobszar 1 – ZALIPIE-NIWKI: 

1. Budowa dużej, wielofunkcyjnej altany z grillem i sceną koncertową (na placu obok Domu 

Malarek w Zalipiu); 

2. Remont Domu Malarek w Zalipiu; 

3. Budowa chodnika w Zalipiu; 
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4. Odnowienie Elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Zalipiu wraz z innymi robotami; 

5. Budowa parkingu na wprost Straży Pożarnej przy wyjeździe do Zalipia; 

6. Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Publicznego w Zalipiu; 

7. Remont Remizy OSP Zalipie i zagospodarowanie terenu; 

8. Budowa i utworzenie wielofunkcyjnego obiektu kulturalnego pod nazwą „Centrum Zalipie”; 

9. Konkurs „Malowana Chata”; 

10. Rewitalizacja parku w Niwkach. 

 

Podobszar 2 – ĆWIKÓW-PÓŁNOC: 

1. Odtworzenie „okopów szwedzkich” i przekazanie obiektu zabytkowego do użytkowania  

w formie „Stanicy Rowerowej”; 

2. Odnowienie elewacji budynku szkoły w Ćwikowie wraz z innymi robotami. 

 

Podobszar 3 – DĄBRÓWKI BREŃSKIE: 

1. Odnowienie centrum sportowego z zagospodarowaniem budynków po starym SKR i po 

folwarku; 

2. Park spacerowo – wypoczynkowy i parking przy remizie OSP w Dąbrówkach Breńskich; 

3. Parking przy kościele i przy cmentarzu. 

 

Podobszar 4 - PILCZA ŻELICHOWSKA-DĄBRÓWKA GORZYCKA: 

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pilczy Żelichowskiej; 

2. Odnowienie elewacji budynku wiejskiego w Dąbrówce Gorzyckiej i wykonanie placu 

parkingowego; 

3. Centrum Sportu Szkolnego Gminy Olesno w Pilczy Żelichowskiej.  

 

Podobszar 5 - OLESNO-ADAMIERZ: 

1. Zagospodarowanie placu przy Domu Ludowym w miejscowości Adamierz; 

2. Zagospodarowanie stawu wiejskiego w miejscowości Adamierz; 

3. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Adamierz; 

4. Zagospodarowanie terenu pomiędzy biblioteką a blokiem nauczyciela w Oleśnie; 

5. Roboty remontowe Kościoła Parafialnego w Oleśnie; 
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6. Odnowienie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Oleśnie wraz z zagospodarowaniem 

terenu wokół placówki; 

7. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ma odcinku drogi gminnej Olesno-Adamierz; 

8. „Rewitalizacja obiektu poprzemysłowego po byłej mieszalni pasz w miejscowości Olesno,  

z przeznaczeniem na Zakład Przetwarzania Tworzyw Sztucznych produkcja wyrobów foliowych 

w oparciu o recykling”; 

9. Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka; 

10. Konkurs recytatorski w Oleśnie. 

 

Podobszar 6 - ĆWIKÓW POŁUDNIE: 

1. Uruchomienie działalności produkcyjno – usługowej w miejscowości Ćwików; 

2. Wyremontowanie pomnika poległych w Ćwikowie. 

 

Podobszar 7 – PODBORZE-BREŃ: 

1. Rewitalizacja hodowli ryb w Brniu; 

2. Budowa bloku socjalnego w Brniu; 

3. Rewaloryzacja i modernizacja zespołu dworsko-parkowego w Brniu; 

4. Grupa Weselna Podborze; 

5. Utworzenie „Spółdzielni Socjalnej w Brniu”; 

6. Gospodarstwo wędkarskie w Brniu; 

7. Narodowe Czytanie (Powiatowa Biblioteka Publiczna z siedzibą w Brniu). 

 

Podobszar 8 – SWARZÓW: 

1. Wykonanie placu parkingowego koło budynku Domu Ludowego w Swarzowie. 

 

Podobszar 9 – WIELOPOLE: 

1. Budowa Świetlicy Wiejskiej w Wielopolu; 

2. Zagospodarowanie terenu po dawnej wytwórni mas bitumicznych w miejscowości Wielopole. 

6.3. Potencjał obszaru rewitalizacji 

 

Obszar rewitalizacji, to teren charakteryzujący się niekorzystnymi wskaźnikami społecznymi  

i częściowo wymagający działań inwestycyjnych. Wsparcie i rewitalizacja tych terenów spowodują 

ich ożywienie, wzmocnią potencjał turystyczny i rozwojowy. Ważnym jest wypracowanie w ramach 

partycypacji społecznej zaangażowania pozostałych beneficjentów rewitalizacji poza władzami 
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Gminy Olesno, czyli przedsiębiorców, organizacji społecznych, parafii itp. Wartością dodaną 

budującą porozwojowy potencjał obszaru rewitalizacji będzie także aktywność mieszkańców Gminy 

Olesno, a szczególnie ludzi aktywnych, przedsiębiorczych i zaangażowanych w rozwój zarówno 

swojej okolicy, jak i całej gminy. Rewitalizacja wzmocni także turystyczny potencjał omawianego 

obszaru. Powstanie lub rozbudowa przedsiębiorstw poprawi kondycję ekonomiczną regionu, 

powstaną nowe miejsca pracy, mieszkańcy aktywizują się, co wzmocni rozwój całej gminy. 

Wszystkie inwestycje będą wzajemnie wpływać na siebie i napędzać rozwój gminy i jej 

mieszkańców a także pozytywnie oddziaływać na region. 

 

7. Założenia Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Olesno 

 

7.1. Wizja rewitalizacji Gminy Olesno 

 

Wizja to element treściowy właściwy dla wszystkich dokumentów strategicznych. Stanowi punkt 

odniesienia dla oceny stopnia realizacji GPR, zaś jej uszczegółowieniem na poziomie operacyjnym 

są ustalenia dotyczących celów rewitalizacji. 

Wizja rewitalizacji gminy Olesno została skonstruowana przy uwzględnieniu stanów  

i procesów pożądanych przez mieszkańców. 

Wizja rewitalizacji jest ściśle związana z wizją gminy Olesno i składa się z elementów 

komplementarnych, wzajemnie się wspomagających.  

Pełni funkcje motywacyjne wobec podmiotów lokalnych do podejmowania działań na rzecz rozwoju 

gminy. Wypracowana podczas spotkań wizja rewitalizacji gminy Olesno zawiera akceptowane 

społecznie oczekiwania mieszkańców dotyczące rozwoju gminy w prognozowanym okresie 2016 - 

2020. 

 

WIZJA ROZWOJU GMINY OLESNO: 

„Aspiracją Olesna w roku 2020 będzie skuteczne i oparte o bogate dziedzictwo kultury ludowej oraz 

walory przyrodniczo –rolniczo –ekologiczne wyróżnienie się wśród gmin Powiśla Dąbrowskiego. 

Źródłem i kryterium wyróżnienia będzie kultura ludowa mająca rodowód szczególnie w Zalipiu –

MALOWANA WIEŚ, ale także po gospodarsku wykorzystany potencjał zasobów gminy związanych  

z przyrodą, rolnictwem i czystym powietrzem.” 

 

MISJA ROZWOJU GMINY OLESNO: 

„Gmina Olesno w sposób nowoczesny i efektywny wykorzystuje swój potencjał kulturowy związany 

z tradycją i zwyczajami ludowymi, a poprzez realizację celów strategicznych poprawia jakość, 

bezpieczeństwo i komfort życia swoich mieszkańców.  

Pobudza kapitał społeczny w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorczości oraz aktywności 

swoich mieszkańców.” 
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WIZJA: 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA WIZJI: 

 

Ożywienie prorozwojowego potencjału Gminy Olesno opartego o rewitalizację zdegradowanego 

obszaru wytyczonego na terenie gminy Olesno połączone z podniesieniem atrakcyjności 

turystycznej i inwestycyjnej gminy, jak również jakości usług i poziomu życia mieszkańców. 

Zneutralizowanie występujących negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych  

i przestrzennych. 

 

Wyprowadzony z kryzysu obszar rewitalizacji będzie tworzył dodatkową przestrzeń do aktywizacji 

publicznej, społecznej i gospodarczej dla mieszkańców całej Gminy Olesno, podnosząc jej 

atrakcyjność społeczną, inwestycyjną oraz jakość życia jej mieszkańców. 
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7.2. Misja rewitalizacji Gminy Olesno 

 

MISJA: 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA MISJI: 

 

 

 

 

 

7.3. Cele rewitalizacji 

 

Głównym celem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2020 jest 

podniesienie atrakcyjności obszaru rewitalizacji, jako przestrzeni życiowej  

i zawodowej oraz ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru połączone z podniesieniem 

atrakcyjności przestrzeni dla mieszkańców poprzez zadania stymulujące rozwój społeczno-

gospodarczy. 

 

Tabela 22. Cele rewitalizacji 

Cele szczegółowe Kierunki działań 

1. Aktywne i 

nowoczesne 

społeczeństwo 

1.1. Integracja społeczna poprzez rozwój oferty 

kulturalnej i rekreacyjnej 

1.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

1.3. Poprawa warunków i jakości edukacji 

2. Wykorzystanie 

walorów Gminy dla 

rozwoju gospodarczego 

i poprawy jakości życia  

2.1. Wspieranie przedsiębiorczości m.in. poprzez 

rozwój oferty turystycznej 

2.2. Ochrona i udostępnianie dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego 

2.3. Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki 

terenów zielonych 

2.4. Uporządkowanie i ożywienie przestrzeni 

publicznej 

2.5. Poprawa stanu infrastruktury technicznej 

 

Zintegrowane działania władz Gminy Olesno, interesariuszy GPR, liderów opinii publicznej  

i mieszkańców, w sferze przestrzennej, gospodarczej i społecznej  na obszarze rewitalizacji, 

połączone z akumulacją własnego kapitału publicznego i prywatnego wspartego funduszami 

zewnętrznymi. 

 

Szeroka współpraca, partnerstwo wszystkich partnerów publicznych i komercyjnych oraz 

interesariuszy w budowaniu, kreowaniu i osiąganiu założonych celów strategicznych zmierzających 

do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji z sytuacji kryzysowej i do budowania wizerunku Gminy 

Olesno jako gminy nowoczesnej, innowacyjnej i prospołecznej. 
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7.4. Planowane działania na obszarze rewitalizacyjnym 

 

Realizacja działań inwestycyjnych w polach interwencji objętych Gminnym Programem Rewitalizacji 

Gminy Olesno na lata 2016-2020 winna służyć przede wszystkim poprawie jakości życia 

mieszkańców oraz ożywieniu gospodarczemu i społecznemu. 

 

Działania zaplanowane na obszarze rewitalizacji zorientowane są przede wszystkim na aktywizację 

społeczności lokalnej poprzez rozszerzenie pracy socjalnej, współpracę różnych instytucji  

i organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością społeczną w gminie oraz instytucji 

działających w szerszym obszarze polityki społecznej, takich jak: kultura, oświata czy 

bezpieczeństwo. Działania o charakterze społecznym polegać będą zatem na: wzmocnieniu postaw 

aktywnych w sferze społecznej i indywidualnej, tworzeniu systemu wsparcia dla osób wykluczonych 

i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pracy socjalnej połączonej ze stymulowaniem postaw 

przedsiębiorczych i prospołecznych wśród lokalnej społeczności. 

 

Głównym celem podejmowanych działań inwestycyjnych będzie zmiana dotychczasowych funkcji  

i dostosowania terenu oraz znajdujących się tam obiektów do nowych potrzeb w zakresie usług, 

turystyki, rekreacji, kultury i oświaty. Realizacja pozostałych zamierzeń rewitalizacyjnych przyczyni 

się także do zmniejszenia dysproporcji występujących pomiędzy rozwojem obszaru rewitalizacji 

Gminy Olesno w odniesieniu do ośrodków o podobnym potencjale społeczno-gospodarczym  

w regionie. 
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7.4.1. Zadania społeczne 

ZADANIA SPOŁECZNE GMINY OLESNO do realizacji w latach 2016 - 2020 

Nr 

zad 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

społecznego/lok

alizacja 

Organizator 

/realizator 

Adresaci / 

beneficjenci 

społeczni 

Cele do 

osiągnięcia 

Zakres rzeczowy 

wraz z opisem 

projektu 

Szacunkowy 

kosztorys 

 

Przewidywany 

harmonogram 

realizacji 

projektu 

Uzasadnienie wyboru 

tego zadania do 

realizacji  

 

Wskaźniki 

 1. Grupa Weselna/ 

Podborze, 

działka 346 

Koło 

Gospodyń 

 z Podborza 

Mieszkanki 

(mieszkańcy) 

sołectw Breń 

i Podborze 

Aktywizacja 

społęczno – 

zawodowa 

mieszkańców. 

Dodatkowe 

zajęcia i 

dochody. 

Przeszkolenie 

uczestników  

w organizacji 

uroczystości 

weselnych – 

tradycyjnych i 

świadczenie takich 

usług. Zakup strojów 

i urządzeń. 

100 000 PLN 2017-2020 Rewitalizacja dotyczy 

ludzi. Aktywne 

społeczeństwo to 

prawdziwy sukces 

rewitalizacji. 

- liczba 

szkoleń 

- ilość 

zakupionych 

strojów 

Ilość 

zakupionych 

urządzeń 

 2. Utworzenie 

„Spółdzielni 

Socjalnej w 

Brniu”/ 

Breń, działka 

302/14 

Sołectwo 

Breń 

Mieszkańcy 

sołectwa 

Breń i 

Podborze, 

osoby 

wykluczone 

społecznie, 

długotrwale 

bezrobotni. 

Aktywizacja 

społeczności. 

Zdobywanie 

kwalifikacji i 

umiejętności. 

Poprawa jakości 

życia. 

Utworzenie 

spółdzielni socjalnej, 

której celem będzie 

działalność 

‘ogrodnicza’, 

utrzymanie 

zabytkowego 

drzewostan.  

180 000 PLN 2017-2020 Stworzenie podmiotu 

aktywnie 

zajmującego się 

zabytkowym 

drzewostanem. 

Aktywizacja 

społeczności.  

- ilość 

uczestników 

 3. Gospodarstwo 

wędkarskie/ 

Breń, działka 

634/4, 634/5 

ZSP w Brniu Mieszkańcy 

Brnia 

 i Podborza, 

Miłośnicy 

Wędkarstwa 

Zagospodarowa

nie stawów 

rybnych 

(nieczynnych) i 

wykorzystanie 

urządzeń. 

Aktywizacja 

społeczna – 

przemysł czasu 

Zagospodarowanie 

nieczynnych stawów 

rybnych 

i przeznaczenie ich 

do wędkowania 

300 000 PLN 2017-2020 Zagospodarowanie 

stawów pozwoli je 

wykorzystać do 

celów rekreacji  

-ilość 

zagospodarow

anych stawów 
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wolnego. 

4. Centrum Sportu 

Szkolnego 

Gminy Olesno/ 

Pilcza 

Żelichowska, 

działka 122; 

123 

SP w Pilczy 

Żelichowskiej 

UG Olesno 

Dzieci szkół 

Gminy 

Olesno, 

Mieszkańcy 

Gminy 

Olesno 

Aktywizacja 

ruchowa 

społeczeństwa; 

popularyzacja 

sportu – 

różnych jego 

dyscyplin mało 

popularnych, 

jak: szachy, 

brydż, tenis 

ziemny; 

wyławianie 

talentów 

sportowych. 

Budowa Sali 

gimnastycznej i 

stadionu 

lekkoatletycznego; 

utworzenie w szkole 

oddziałów ze 

zwiększoną ilością 

godzin wychowania 

fizycznego,podbudow

a dla klubów 

seniorskich, LZS; 

organizacja imprez 

masowych 

sportowych o zasięgu 

gminnym i lokalnym; 

organizacja zawodów 

sportowych; 

organizacja Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej, 

Spartakiad 

Sportowych, 

turniejów sportowych 

dla chętnych  

w różnym wieku. 

170 000 PLN 2017-2020 Kierunek polityki 

oświatowej państwa, 

wzmocnienie 

znaczenia 

wychowania 

fizycznego, powrót 

do SKS. 

Zapotrzebowanie 

społeczne- 

zainteresowanie 

dzieci i młodzieży 

sportem, rekreacją. 

Stworzenie 

alternatyw dla 

dotychczasowych 

preferowanych form 

spędzania czasu 

wolnego przed 

ekranem telewizora i 

komputera. 

- ilość 

utworzonych 

oddziałów w 

szkole, - ilość 

zorganizowan

ych zawodów 

szkolnych. 

5. Konkurs 

„Malowana 

Chata”/ 

Zalipie, działka 

616 i 617 

Gmina 

Olesno 

Mieszkańcy 

Gminy 

Olesno 

- integracja 

mieszkańców, 

- promocja 

gminy, 

- wzrost 

potencjału 

Konkurs na 

najpiękniej 

wymalowaną 

zagrodę. Jest to 

najdłużej trwający 

konkurs w zakresie 

550 000 PLN 2017-2020 Jest to najdłużej 

trwający konkurs w 

zakresie sztuki 

ludowej w Polsce. 

Podtrzymywanie 

organizacji konkursu 

- ilość osób 

biorących 

udział w 

konkursie. 
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turystycznego 

gminy, 

- 

podtrzymywanie 

tradycji regionu. 

sztuki ludowej w 

Polsce. 

pozwala na 

podtrzymywanie 

tradycji, głębszą 

integrację 

mieszkańców i 

promocję Gminy 

Olesno. 

6. Międzynarodowa 

Galicyjska 

Jesień 

Literacka/ 

Olesno, działka 

352/7 

Gmina 

Olesno 

Mieszkańcy 

Gminy 

Olesno 

-rozwój oferty 

kulturalnej, 

- integracja 

społeczna, 

- promowanie 

potencjału 

turystycznego 

gminy. 

Spotkanie cykliczne  

o charakterze 

literackim z udziałem 

pisarzy z kraju  

i zagranicy. 

150 000 PLN 2017-2020 Podtrzymywanie 

organizacji 

przedsięwzięcia 

społecznego wpłynie 

pozytywnie na 

zacieśnianie więzi i 

integrację 

społeczeństwa, a 

także pozytywnie 

wpłynie na wizerunek 

gminy na zewnątrz.  

- ilość osób 

biorących 

udział w 

przedsięwzięci

u, 

- ilość 

obecnych 

pisarzy. 

7. Konkurs 

recytatorski/ 

Olesno 

Gmina 

Olesno 

Biblioteka 

Publiczna w 

Oleśnie 

Mieszkańcy 

Gminy 

Olesno 

- rozwój oferty 

kulturalnej, - 

wzrost 

zainteresowania 

literaturą wśród 

dzieci i 

młodzieży. 

Coroczny konkurs 

recytatorski z 

udziałem dzieci i 

młodzieży szkolnej 

organizowany przez 

Bibliotekę Publiczną 

w Oleśnie  

i Wójta Gminy 

Olesno.  

30 000 PLN 2017-2020 Podtrzymywanie 

tradycji organizacji 

corocznego konkursu 

recytatorskiego ma 

wpływ na 

kształtowanie wśród 

dzieci i młodzieży 

zainteresowania 

literaturą oraz na 

wzmocnienie więzi 

społecznych. 

- liczba dzieci 

i młodzieży, 

biorących 

udział w 

konkursie. 

8. Małopolskie Dni 

Książki 

Gmina 

Olesno 

Mieszkańcy 

Gminy 

Olesno 

- rozwój oferty 

kulturalnej, - 

wzrost 

zainteresowania 

literaturą wśród 

dzieci. 

Impreza 

organizowana 

cyklicznie w kwietniu 

przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną 

w Oleśnie i Gminę 

25 000 PLN 2017-2020 Organizacja imprezy 

w ramach 

Małopolskich Dni 

Książki ma wpływ na 

zainteresowanie 

literaturą wśród 

- ilość osób 

biorących 

udział w 

Dniach 

Książki. 
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Olesno polegająca na 

czytaniu dzieciom 

znanych i 

wartościowych 

książek przez osoby 

dorosłe różnych 

zawodów (Wójt, 

Policja, Straż, 

Dyrektorzy 

instytucji). 

dzieci. Wartości 

kulturalne należy 

wpajać od 

najmłodszych lat. 

9. Ogólnopolski 

Tydzień 

Bibliotek 

Gmina 

Olesno 

Mieszkańcy 

Gminy 

Olesno 

- rozwój oferty 

kulturalnej, - 

wzrost 

zainteresowania 

literaturą wśród 

mieszkańców 

gminy. 

Ogólnopolski Tydzień 

Bibliotek stanowi 

program promocji 

czytelnictwa i 

bibliotek. Przez cały 

tydzień odbywają się 

różne akcje/ 

imprezy, codziennie 

inna, mające na celu 

wzbudzenie 

zainteresowania 

książką. 

35 000 PLN 2017-2020 Ma on na celu 

podkreślanie roli 

czytania i bibliotek w 

poprawie jakości 

życia, edukacji oraz 

zwiększanie prestiżu 

zawodu bibliotekarza 

i zainteresowania 

książką szerokich 

kręgów 

społeczeństwa. 

- ilość osób 

biorących 

udział w 

imprezie. 

10. Narodowe 

Czytanie 

Gmina 

Olesno 

Mieszkańcy 

Gminy 

Olesno 

- rozwój oferty 

kulturalnej, - 

wzrost 

zainteresowania 

literaturą wśród 

mieszkańców 

gminy. 

Impreza cykliczna 

pod patronatem Pary 

Prezydenckiej 

wpisana w akcję 

ogólnopolską. 

15 000 PLN 2017-2020 Włącznie się do akcji 

ogólnopolskiej 

poprawi wizerunek 

gminy, a także 

wpłynie pozytywnie 

na rozwój kulturalny 

wśród mieszkańców. 

- ilość osób 

biorących 

udział w 

imprezie. 

11. Narodowe 

Czytanie 

Powiat 

Dąbrowski / 

Powiatowa 

Biblioteka 

Publiczna z 

Mieszkańcy 

Gminy 

Olesno 

- rozwój oferty 

kulturalnej, - 

wzrost 

zainteresowania 

literaturą wśród 

Impreza cykliczna 

pod patronatem Pary 

Prezydenckiej 

wpisana w akcję 

ogólnopolską. 

15 000 PLN 2017-2020 Wzbogacenie oferty 

kulturalnej w 

powiecie 

- ilość osób 

biorących 

udział w 

imprezie. 
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7.4.2. Zadania inwestycyjne 

 

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY OLESNO do realizacji w latach 2016 - 2020 

Nr 

zad

. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Zakres rzeczowy wraz 

z opisem projektu 

Łączny koszt 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Przewidywany 

harmonogram 

realizacji 

projektu 

Uzasadnienie 

wyboru zadania do 

realizacji 

Zgłaszający 

zadanie 

Podmiot 

realizujący 

zadanie 

Wskaźniki 

1. 

 

Zagospodarowanie 

placu przy Domu 

Ludowym w 

miejscowości 

Adamierz/ 

Olesno, działka 273 

- Utwardzenie placu 

kostką betonową, 

- Wykonanie placu 

zabaw dla dzieci, 

- Wykonanie siłowni 

zewnętrznej, 

- Przebudowa 

istniejącego boiska na 

boisko wielofunkcyjne 

 

500 000,00 PLN 

 

2017-2018 

 

Inwestycja szczególnie 

istotna dla lokalnej 

społeczności 

 

Gmina Olesno 

 

Gmina 

Olesno 

- wielkość 

zagospodarowane

go obszaru 

- ilość 

zamontowanego 

sprzętu 

sportowego 

2. 

 

 

Zagospodarowanie 

stawu wiejskiego  

w miejscowości 

Adamierz/ 

Adamierz, działka 

50 

- Czyszczenie stawu, 

- Uregulowanie 

brzegów, 

- Zagospodarowanie 

rekreacyjne. 

150 000,00 PLN 2019-2020 Inwestycja istotna dla 

lokalnej społeczności 

Gmina Olesno Gmina 

Olesno 

- długość 

uregulowanego 

brzegu 

3. 

 

Budowa ścieżki 

pieszo-rowerowej  

- Utwardzenie 

 i wyrównanie podłoża, 

300 000,00 PLN 2018-2019 - Duży ruch 

samochodowy, 

Gmina Olesno Gmina 

Olesno 

- długość 

wybudowanej 

siedzibą w 

Brniu 

mieszkańców 

gminy. 

SUMA: 1 570 000, 00 PLN 
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ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY OLESNO do realizacji w latach 2016 - 2020 

Nr 

zad

. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Zakres rzeczowy wraz 

z opisem projektu 

Łączny koszt 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Przewidywany 

harmonogram 

realizacji 

projektu 

Uzasadnienie 

wyboru zadania do 

realizacji 

Zgłaszający 

zadanie 

Podmiot 

realizujący 

zadanie 

Wskaźniki 

w miejscowości 

Adamierz/ 

Adamierz, działka 

62 

- Wykonanie 

podbudowy, 

- Wykonanie 

nawierzchni z kostki 

betonowej 

- Bardzo zwarta 

zabudowa, 

- Duże 

zapotrzebowanie dla 

lokalnej społeczności. 

ścieżki 

4. 

 

Rewitalizacja 

hodowli ryb w 

Brniu/ 

Breń, działka 634/4 

i 634/5 

Odbudowa stawów  

w Brniu, przejęcie od 

AWRSP, przekazanie do 

użytkowania 

900 000,00 PLN 2018-2020 

 

Stawy rybne – 

hodowlano wędkarskie 

będą atrakcją gminy 

Olesno 

 i przyciągnie rzeszę 

turystów 

 i miłośników przyrody, 

w tym ptactwa 

wodnego.  

Gmina Olesno Gmina 

Olesno 

- ilość 

odbudowanych 

stawów 

 

5. 

 

Budowa bloku 

socjalnego w Brniu/ 

Breń, działka 633/1 

Budowa w trybie 

partnerstwa bloku 

socjalnego w Brniu na 

ok. 10 mieszkań. 

1 300 000,00 PLN 2018-2019 Wielu mieszkańców 

zamieszkuje 

kompletnie 

zamortyzowane i 

zniszczone budynki 

podworskie 

 w Brniu. Istnieje pilna 

potrzeba zapewnienia 

im godnych warunków 

życia. 

Gmina Olesno Gmina 

Olesno 

-ilość 

wybudowanych 

budynków 

- ilość oddanych 

do użytkowania 

mieszkań 

- ilość osób 

zamieszkujących 

w nowych 

mieszkaniach 

6. 

 

Odtworzenie 

„Okopów 

szwedzkich”  

- Odtworzenie wałów, 

- Odtworzenie fosy 

 i uzupełnienie wodą, 

500 000,00 PLN 2017-2018 Obiekt „Okopów 

szwedzkich” – 

zabytkowy jest 

Gmina Olesno Gmina 

Olesno 

- ilość 

wybudowanych 

budynków 
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ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY OLESNO do realizacji w latach 2016 - 2020 

Nr 

zad

. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Zakres rzeczowy wraz 

z opisem projektu 

Łączny koszt 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Przewidywany 

harmonogram 

realizacji 

projektu 

Uzasadnienie 

wyboru zadania do 

realizacji 

Zgłaszający 

zadanie 

Podmiot 

realizujący 

zadanie 

Wskaźniki 

i przekazanie 

obiektu 

zabytkowego do 

użytkowania w 

formie „Stanicy 

Rowerowej”/ 

Ćwików, działka 

962 

- Budowa przyłączy 

wody i prądu, 

- Budowa budynku 

technicznego 

kompletnie 

zdewastowany. Po 

odtworzeniu będzie 

służył jako pole 

namiotowe i stanica 

rowerowa oraz do 

organizacji imprez 

plenerowych, imprez 

rekonstrukcyjnych 

dawnych bitew i życia 

mieszkańców. 

technicznych 

- wielkość 

wybudowanych 

przyłączy wody i 

prądu 

- ilość 

odwiedzających 

turystów 

7. Wyremontowanie 

pomnika poległych  

w Ćwikowie/ 

Ćwików, działka 

247 

-prace rekonstruktorskie  

i modernizacyjne przy 

pomniku 

50 000,00 PLN 2017-2018 Inwestycja istotna dla 

lokalnej społeczności 

Gmina Olesno Gmina 

Olesno 

- ilość 

wyremontowanyc

h pomników 

8. Odnowienie 

elewacji budynku 

szkoły  

w Ćwikowie wraz z 

innymi robotami/ 

Ćwików. Działka 

608/1, 608/2, 

608/3 i 608/4 

- docieplenie ścian  

- docieplenie stropów  

- elewacja zewnętrzna 

- pozostałe roboty  

 

 

150 000,00 PLN 2018-2019 Inwestycja istotna dla 

lokalnej społeczności 

Gmina Olesno Gmina 

Olesno 

- wielkość 

docieplonych 

ścian 

- wielkość 

docieplonych 

stropów 

- wielkość 

elewacji 

 9. Odnowienie 

elewacji budynku 

wiejskiego w 

- docieplenie ścian  

- docieplenie stropów  

- elewacja zewnętrzna 

170 000,00 PLN 2018-2019 Inwestycja istotna dla 

lokalnej społeczności 

Gmina Olesno Gmina 

Olesno 

- wielkość 

docieplonych 

ścian 
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ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY OLESNO do realizacji w latach 2016 - 2020 

Nr 

zad

. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Zakres rzeczowy wraz 

z opisem projektu 

Łączny koszt 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Przewidywany 

harmonogram 

realizacji 

projektu 

Uzasadnienie 

wyboru zadania do 

realizacji 

Zgłaszający 

zadanie 

Podmiot 

realizujący 

zadanie 

Wskaźniki 

Dąbrówce 

Gorzyckiej  

i wykonanie placu 

parkingowego/ 

Dąbrówka 

Gorzycka, działka 

43 

- wykonanie miejsc 

postojowych 

- wielkość 

docieplonych 

stropów 

- ilość miejsc 

postojowych 

 10. Odnowienie 

centrum 

sportowego  

z 

zagospodarowanie

m budynków po 

starym SKR i 

budynkach po 

folwarku/ 

Dąbrówki Breńskie, 

działka 178/3, 180 

-odnowienie 

(przebudowa)  

i adaptacja budynków 

po SKR, 

- wykonanie sceny na 

występy, 

- budowa drogi 

dojazdowej, 

- budowa altany  

z grillem, 

- wykonanie oświetlenia, 

- montaż ławek i koszy 

na śmieci, 

- odrestaurowanie 

budynków folwarcznych  

z przeznaczeniem na 

mini skansen, 

- sadzenie drzew 

 i krzewów. 

260 000,00 PLN 2017/2018-2020 Odnowienie zabytków, 

promowanie regionu, 

tworzenie miejsca dla 

rekreacji i uprawniania 

sportu. 

Gmina Olesno Gmina 

Olesno 

- wielkość sceny 

- wielkość altany 

- ilość 

odrestaurowanych 

budynków 

- ilość 

odwiedzających 

turystów 

11. Park spacerowo – - wyrównanie 200 000,00 PLN 2017-2018 Szczególnie istotne Gmina Olesno Gmina - wielkość 
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ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY OLESNO do realizacji w latach 2016 - 2020 

Nr 

zad

. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Zakres rzeczowy wraz 

z opisem projektu 

Łączny koszt 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Przewidywany 

harmonogram 

realizacji 

projektu 

Uzasadnienie 

wyboru zadania do 

realizacji 

Zgłaszający 

zadanie 

Podmiot 

realizujący 

zadanie 

Wskaźniki 

wypoczynkowy 

 i parking przy 

remizie OSP  

w Dąbrówkach 

Breńskich/ 

Dąbrówki Breńskie, 

działka 909/4, 

909/5, 909/6 

 i utwardzenie terenu, 

- wykonanie klombu, 

- posadzenie drzew 

 i krzewów, 

- wyłożenie alei  

i parkingu kostką 

brukową 

 i oświetlenie, 

- montaż ławek i koszów 

na śmieci. 

miejsce dla 

mieszkańców. 

Olesno utwardzonego 

terenu 

- długość 

wyremontowanej 

alei 

 

12. Parking przy 

kościele  

i przy cmentarzu/ 

Dąbrówki Breńskie, 

działka 906, 907/1, 

908 

- utwardzenie terenu 

 i wyłożenie kostką 

brukową, 

- wykonanie oświetlenia 

wzdłuż kościoła i alei 

cmentarnej, 

- sadzenie roślin 

ozdobnych, 

- montaż stojaków 

rowerowych, ławek  

i koszy na śmieci 

180 000,00 PLN 2016-2017 Miejsce publiczne do 

codziennego 

korzystania przez 

mieszkańców. 

Gmina Olesno Gmina 

Olesno 

- wielkość terenu 

wyłożonego 

kostką 

- ilość oświetlenia 

13. Rewitalizacja parku 

w Niwkach/ 

Niwki, działka 

133/1 

Zagospodarowanie 

przestrzeni parku, 

nasadzenie nowych 

drzew, wykonanie 

nowych klombów  

i alejek spacerowych, 

250 000,00 PLN 2017-2020 Zapotrzebowanie 

społeczne, chęć 

odnowy miejscowości. 

Gmina Olesno Gmina 

Olesno 

- wielkość 

zagospodarowane

j przestrzeni 
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ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY OLESNO do realizacji w latach 2016 - 2020 

Nr 

zad

. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Zakres rzeczowy wraz 

z opisem projektu 

Łączny koszt 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Przewidywany 

harmonogram 

realizacji 

projektu 

Uzasadnienie 

wyboru zadania do 

realizacji 

Zgłaszający 

zadanie 

Podmiot 

realizujący 

zadanie 

Wskaźniki 

poprawienie walorów 

estetycznych parku. 

14. Zagospodarowanie 

terenu pomiędzy 

biblioteką a blokiem 

nauczyciela w 

Oleśnie/ 

Olesno, działka 

896/2 

- Budowa miejsc 

parkingowych, 

- Nasadzenie zieleni, 

- Wykonanie ścieżek 

spacerowych, 

- Montaż ławek, koszy. 

400 000,00 PLN 2017-2018 Inwestycja szczególnie 

istotna dla lokalnej 

społeczności. 

Gmina Olesno Gmina 

Olesno 

- ilość nowych 

miejsc 

parkingowych 

- długość ścieżek 

spacerowych 

15. Roboty remontowe 

Kościoła 

Parafialnego  

w Oleśnie/ 

Olesno, działka 

699/4 

- Odnowienie, izolacja 

fundamentów, 

- Renowacja fasady 

(elewacja) Kościoła, 

- Zagospodarowanie 

terenu. 

1 500 000,00 PLN 2017-2019 Inwestycje szczególnie 

istotna dla lokalnej 

społeczności. 

Gmina Olesno Gmina 

Olesno 

- wielkość 

zagospodarowane

go terenu 

 - wielkość 

odrestaurowanej 

fasady 

16. Odnowienie 

elewacji budynku 

Szkoły Podstawowej  

w Oleśnie wraz 

 z 

zagospodarowanie

m terenu wokół 

placówki/ 

Olesno, działka 

453/1 

- remont elewacji 

zewnętrznej 

- pozostałe roboty  

- zagospodarowanie 

terenu 

300 000,00 PLN 2017-2018 Inwestycje szczególnie 

istotna dla lokalnej 

społeczności. 

Gmina Olesno Gmina 

Olesno 

 - wielkość 

zagospodarowane

go terenu 

- wielkość 

wyremontowanej 

elewacji 

zewnętrznej 

17. Wykonanie ciągu 

pieszo-rowerowego 

- wykonanie ciągu 

pieszo-rowerowego 

300 000,00 PLN 2018-2019 Inwestycje szczególnie 

istotna dla lokalnej 

Gmina Olesno Gmina 

Olesno 

- długość 

wykonanego 
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ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY OLESNO do realizacji w latach 2016 - 2020 

Nr 

zad

. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Zakres rzeczowy wraz 

z opisem projektu 

Łączny koszt 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Przewidywany 

harmonogram 

realizacji 

projektu 

Uzasadnienie 

wyboru zadania do 

realizacji 

Zgłaszający 

zadanie 

Podmiot 

realizujący 

zadanie 

Wskaźniki 

na odcinku drogi 

gminnej Olesno – 

Adamierz/ 

Adamierz, działka 

881 

społeczności. ciągu pieszo - 

rowerowego 

18. „Rewitalizacja 

obiektu 

poprzemysłowego 

po byłej mieszalni 

pasz  

w miejscowości 

Olesno,  

z przeznaczeniem 

na Zakład 

Przetwarzania 

Tworzyw 

Sztucznych 

produkcja wyrobów 

foliowych w oparciu 

 o recykling”/ 

Olesno, działka 

526/3, 526/7, 

527/2 

 

 

1. Budowę zakładu 

przetwarzania 

tworzyw sztucznych: 

W tym: 

 Utworzenie Ośrodka 

Badawczo-

Rozwojowego B+R z 

biurem zarządzania 

innowacyjnym 

systemem  

w zakresie 

technologii recyklingu 

tworzyw sztucznych. 

 Utworzenie Ośrodka 

Edukacyjno – 

Szkoleniowego   

przeznaczonego do 

organizacji 

prezentacji, 

warsztatów, szkoleń 

w zakresie ekologii, 

krzewienia 

11 189 207,38 

PLN 

II kwartał 2017 

– 

I kwartał 2019 

Na terenie obiektu 

przeprowadzane będą 

procesy: recyklingowy 

- odpadów foliowych 

oraz produkcyjny – 

wyrobów foliowych. 

Hala produkcyjna 

zostanie podzielona na 

dwa obszary (wg 

procesów). Znaczną 

część powierzchni 

zajmować będzie 

proces recyklingu 

polegający na 

segregacji odpadów 

foliowych, ich 

oczyszczaniu oraz 

przetwarzaniu na 

granulat. Proces 

produkcyjny 

obejmować będzie 

przetapianie granulatu 

Firma 

Produkcyjno 

– Handlowa 

„MARJU” 

Mariusz 

Malinowski 

Firma 

Produkcyjno 

– Handlowa 

„MARJU” 

Mariusz 

Malinowski 

- ilość 

zagospodarowany

ch akwenów 

- wielkość 

utworzonego 

ośrodka badawczo 

– rozwojowego 

- wielkość 

utworzonego 

ośrodka 

edukacyjno – 

szkoleniowego 

 - ilość 

przeprowadzanyc

h szkoleń 

- wielkość 

przeprowadzonyc

h procesów 

recyklingowych 
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ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY OLESNO do realizacji w latach 2016 - 2020 

Nr 

zad

. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Zakres rzeczowy wraz 

z opisem projektu 

Łączny koszt 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Przewidywany 

harmonogram 

realizacji 

projektu 

Uzasadnienie 

wyboru zadania do 

realizacji 

Zgłaszający 

zadanie 

Podmiot 

realizujący 

zadanie 

Wskaźniki 

świadomości 

ekologicznej  

i recyklingu. 

2. Budowę/przebudowę  

magazynów. 

3. Przebudowę wiaty  

z wagą 

samochodową  

4. Adaptacje akwenu 

wodnego na zbiornik 

p.poż. 

na gotowe wyroby 

foliowe.  

Rewitalizowany 

budynek produkcyjny 

jest wskazanym 

miejscem do 

utworzenia Ośrodka 

Badawczo-

Rozwojowego B+R  

z biurem zarządzania 

innowacyjnym 

systemem  

w zakresie technologii 

recyklingu tworzyw 

sztucznych oraz 

wygospodarowania 

przestrzeni edukacyjno 

- szkoleniowej. 

19. Budowa parkingu 

przy kaplicy  

w Oleśnicy/ 

Oleśnica, działka 

252, 366 

- utwardzenie placu, 

- wykonanie 

podbudowy, 

- wykonanie nawierzchni 

z kostki brukowej. 

160 000, 00 PLN Sierpień 2017-

listopad 2017 

Inwestycja szczególnie 

istotna dla lokalnej 

społeczności 

Gmina Olesno Gmina 

Olesno 

- wielkość 

utwardzonego 

placu 

- wielkość 

wykonanej 

nawierzchni z 

kostki brukowej 

20. Replika 

średniowiecznej 

Budowa replik chat 

drewnianych,  

Koszt budowy 1 

szt. chaty  

Marzec 2017 – 

listopad 2017 

1. Potrzeba budowy 

nowoczesnego 

Gmina Olesno Gmina 

Olesno 

Ilość 

wybudowanych 
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ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY OLESNO do realizacji w latach 2016 - 2020 

Nr 

zad

. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Zakres rzeczowy wraz 

z opisem projektu 

Łączny koszt 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Przewidywany 

harmonogram 

realizacji 

projektu 

Uzasadnienie 

wyboru zadania do 

realizacji 

Zgłaszający 

zadanie 

Podmiot 

realizujący 

zadanie 

Wskaźniki 

wioski we wsi 

Oleśnica/ 

Oleśnica, działka 

385/1, 385/2, 

385/3, 384 

w których prowadzone 

będą zajęcia edukacyjne 

dla grup miejscowych  

i przyjezdnych 

(garncarstwo, 

snycerstwo, 

powroźnictwo, inne 

ginące zawody). 

Edukacja – w dni 

powszednie, w 

weekendy imprezy 

historyczne promujące 

region – turnieje 

rycerskie. 

z wyposażeniem 

ok. 100 000 PLN 

 

Minimum 5 chat = 

500 000, 00 PLN 

ośrodka edukacji – 

historycznej 

uzupełniającego 

słabą ofertę 

pozalekcyjną 

miejscowych szkół i 

placówek kultury – 

podniesienie poziomu 

nauczania, 

zachęcenie uczniów 

do nauki historii w 

tym lokalnej. 

2. Aktywizacja ruchu 

turystycznego 

poprzez 

uatrakcyjnienie 

lokalnej oferty 

współpracy z już 

istniejącą bazą - 

zaspokoi to potrzebę 

wzrostu dochodów z 

turystyki, promocje 

regionu i stworzenia 

nowego miejsca 

pracy. 

3. Pozarolnicze 

wykorzystanie 

replik chat 

- ilość imprez 

weekendowych 

- ilość 

odwiedzjących 

turystów 
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ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY OLESNO do realizacji w latach 2016 - 2020 

Nr 

zad

. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Zakres rzeczowy wraz 

z opisem projektu 

Łączny koszt 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Przewidywany 

harmonogram 

realizacji 

projektu 

Uzasadnienie 

wyboru zadania do 

realizacji 

Zgłaszający 

zadanie 

Podmiot 

realizujący 

zadanie 

Wskaźniki 

terenów rolnych. 

21. Rozbudowa Szkoły 

Podstawowej  

w Pilczy 

Żelichowskiej/ 

Pilcza Żelichowska, 

działka 122 

Dobudowa Sali 

Sportowej z zapleczem i 

przewiązką do Szkoły 

Podstawowej w Pilczy 

Żelichowskiej. 

Sala sportowa ma 

spełniać role ponad 

lokalną – dla szkół  

w Zalipiu, Wielopolu, 

Pilczy Żelichowskiej. 

Spełniać również 

zadanie jako Sali 

widowiskowej dla 

środowisk obwodów 

tych szkół,  

z wykorzystaniem przez 

LZS, Ochotnicze Straże 

Pożarne i Rady Sołeckie. 

2 000 000,00 PLN 2018-2020 Reforma oświaty 

zakłada położenie 

nacisku na 

wychowanie fizyczne 

w szkołach, 

zwiększenie roli 

sportu i wychowaniu, 

jego masowość 

znaczenie rywalizacji 

sportowej wśród 

młodych ludzi. 

Powrót do Szkolnych 

Kół Sportowych – 

szukanie talentów 

sportowych. W szkole 

istnieje Ludowy 

Uczniowski Klub 

Sportowy. 

Zapotrzebowanie 

środowiska lokalnego 

na tego typu lokal o 

różnorakich 

możliwościach 

wykorzystania. 

Gmina Olesno Gmina 

Olesno 

- wielkość 

wybudowanej hali 

 

22. Wykonanie placu 

parkingowego koło 

- wykonanie miejsc 

postojowych 

50 000,00 PLN 2018-2019 Inwestycja istotna dla 

lokalnej społeczności 

Gmina Olesno Gmina 

Olesno 

- ilość miejsc 

parkingowych 
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ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY OLESNO do realizacji w latach 2016 - 2020 

Nr 

zad

. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Zakres rzeczowy wraz 

z opisem projektu 

Łączny koszt 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Przewidywany 

harmonogram 

realizacji 

projektu 

Uzasadnienie 

wyboru zadania do 

realizacji 

Zgłaszający 

zadanie 

Podmiot 

realizujący 

zadanie 

Wskaźniki 

budynku Domu 

Ludowego  

w Swarzowie/ 

Swarzów, działka 

337 

- pozostałe roboty 

23. Budowa Świetlicy 

Wiejskiej  

w Wielopolu/ 

Wielopole, działka 

1306, 1069/1, 

1069/3    

- Budowa budynku 

świetlicy 

- Zagospodarowanie 

zewnętrzne wokół 

świetlicy, 

- Wyposażenie obiektu. 

600 000, 00 PLN 2017-2018 Zadanie szczególnie 

istotne dla 

mieszkańców wsi 

Wielopole 

Gmina Olesno Gmina 

Olesno 

- wielkość 

budynku świetlicy 

- wielkość 

zagospodarowane

go terenu wokół 

świetlicy 

24. Zagospodarowanie 

terenu po dawnej 

wytwórni mas 

bitumicznych  

w miejscowości 

Wielopole/ 

Wielopole, działka 

1077, 1076/1,  

1071/9  

 

- Oczyszczanie 

 i wyrównanie terenu, 

- Zagospodarowanie 

terenu zielenią, 

- Wykonanie chodników  

i alejek, 

- Zamontowanie ławek  

i koszy na śmieci. 

150 000, 00 PLN 2018-2019 Inwestycja istotna 

dla lokalnej 

społeczności 

Gmina Olesno Gmina 

Olesno 

- wielkość 

wyrównanego 

terenu 

- długość alejek i 

chodników 

25. Budowa dużej 

wielofunkcyjnej 

altany z grillem i 

sceną koncertową 

(na placu obok 

Domu Malarek w 

Budowa altany z grillem 

i sceną 

Zagospodarowanie 

terenu wokół altany 

ok. 150 000, 00 

PLN 

2017 Dom Malarek 

odwiedza corocznie 

19 000 turystów. 

Odpowiednie 

wygospodarowanie 

terenu uatrakcyjni 

Gmina Olesno Gmina 

Olesno 

- wielkość 

zagospodarowane

go terenu 

- ilość 

wybudowanych 

altan 
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ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY OLESNO do realizacji w latach 2016 - 2020 

Nr 

zad

. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Zakres rzeczowy wraz 

z opisem projektu 

Łączny koszt 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Przewidywany 

harmonogram 

realizacji 

projektu 

Uzasadnienie 

wyboru zadania do 

realizacji 

Zgłaszający 

zadanie 

Podmiot 

realizujący 

zadanie 

Wskaźniki 

Zalipiu)/ 

Zalipie, działka 616, 

617, 618  

pobyt w Zalipiu. 

Organizowanie 

imprezy plenerowe 

wymaga 

każdorazowej 

budowy sceny, co 

wiąże się z dużymi 

kosztami. 

26. Remont Domu 

Malarek w Zalipiu/ 

Zalipie, działka 616, 

617 

Ocieplenie ścian holu 

Sali widowiskowej, Sali 

wystawowej, zmiana 

posadzek, malowanie 

ścian. 

 

150 000,00 PLN 2017-2018 Pomieszczenia są 

zimne, ściany 

zniszczone wymagają 

przeprowadzenia 

remontu. Dom 

Malarek odwiedza ok. 

19 000 turystów. 

Gmina Olesno Gmina 

Olesno 

- wielkość 

wymalowanych 

ścian 

- wielkość 

ocieplonych ścian 

- wielkość 

wymienionych 

posadzek 

 27. Budowa chodnika  

w Zalipiu/ 

Zalipie, działka 339, 

766 

Budowa chodnika dla 

pieszych od Straży 

Pożarnej w Zalipiu do 

krzyżówki pod Dom 

Malarek. 

250 000,00 PLN 2018-2020 Budowa chodnika 

poprawi 

bezpieczeństwo 

mieszkańców, jak i 

turystów oraz wygląd 

estetyczny 

miejscowości Zalipie 

Gmina Olesno Gmina 

Olesno 

- długość 

wybudowanego 

chodnika 

28. Odnowienie 

elewacji budynku 

Szkoły Podstawowej  

w Zalipiu wraz  

- Odnowienie elewacji 

budynku Szkoły 

Podstawowej w Zalipiu, 

- Remont budynku 

150 000,00 PLN 2018-2020 Wybór uzasadniam 

tym, że elewacja 

budynku szkoły 

wykonana została 25 

Gmina Olesno Gmina 

Olesno 

- wielkość 

zagospodarowane

go terenu 

- ilość 
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ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY OLESNO do realizacji w latach 2016 - 2020 

Nr 

zad

. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Zakres rzeczowy wraz 

z opisem projektu 

Łączny koszt 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Przewidywany 

harmonogram 

realizacji 

projektu 

Uzasadnienie 

wyboru zadania do 

realizacji 

Zgłaszający 

zadanie 

Podmiot 

realizujący 

zadanie 

Wskaźniki 

z innymi robotami/ 

Zalipie, działka 618 

gospodarczego  

z przeznaczeniem na 

magazyn szkolny oraz 

szatnię dla klubu 

sportowego, 

- Zagospodarowanie 

terenu wokół szkoły  

i parking, droga 

dojazdowa do budynku 

gospodarczego. Aleje 

Wierzbowe jako 

nieodłączny element 

wiejskiego krajobrazu. 

lat temu. Widoczne 

są uszkodzenia tynku 

powstałe na wskutek 

działań 

atmosferycznych. 

Zagospodarowanie 

terenu wokół 

budynku wpłynie w 

dużym stopniu na 

poprawę estetyki 

terenu. 

odnowionych 

budynków 

 

29. Budowa parkingu 

na wprost Straży 

Pożarnej przy 

wjeździe do Zalipia/ 

Zalipie, działka 944, 

945 

Budowa parkingu na 

wprost Straży Pożarnej 

wraz z alejkami 

spacerowymi. Obsada 

drzewek i krzewów 

ozdobnych. Budowa 

Altanki wraz z ławkami  

i stołami. Oświetlenie 

terenu. Budowa  

ogrodzenia plebanii. 

Remont budynku 

gospodarczego 

200 000, 00 PLN 2018-2020 Teren pod 

rewitalizację znajduje 

się przy wjeździe do 

Zalipia obok kościoła 

i Straży Pożarnej, co 

podniesie walory 

estetyczne 

miejscowości oraz 

zapewni wypoczynek 

mieszkańcom oraz 

turystom. 

Gmina Olesno Gmina 

Olesno 

- ilość miejsc 

parkingowych 

- wielkość 

zagospodarowane

go terenu 

- ilość altan 

 

30. Zagospodarowanie 

terenu wokół 

- wyłożenie 

nawierzchnią 

180 000,00 PLN 2017-2018 Inwestycja 

szczególnie istotna 

Gmina Olesno Gmina 

Olesno 

- wielkość 

wyremontowanej 
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ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY OLESNO do realizacji w latach 2016 - 2020 

Nr 

zad

. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Zakres rzeczowy wraz 

z opisem projektu 

Łączny koszt 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Przewidywany 

harmonogram 

realizacji 

projektu 

Uzasadnienie 

wyboru zadania do 

realizacji 

Zgłaszający 

zadanie 

Podmiot 

realizujący 

zadanie 

Wskaźniki 

Przedszkola 

Publicznego w 

Zalipiu/ 

Zalipie, działka 622, 

668/2, 668/3 

poliuretanową placu 

zabaw, 

- wykonanie opaski 

wokół budynku 

przedszkola, 

- remont schodów 

wejściowych do 

budynku, 

- wykonanie chodników, 

- wykonanie miejsc 

parkingowych przed 

przedszkolem. 

dla prawidłowego 

funkcjonowania 

placówki oraz dla 

mieszkańców Zalipia. 

nawierzchni 

-wielkość 

wyremontowanyc

h schodów 

- ilość miejsc 

parkingowych 

31. Remont remizy OSP 

Zalipie 

i zagospodarowanie 

terenu/ 

Zalipie, działka 762 

Wykonanie elewacji 

zewnętrznej budynku 

OSP, zagospodarowanie 

placu i wykonanie 

altanki. 

220 000, 00 PLN 2018-2020 Budynek remizy 

wymaga wykonania 

elewacji wraz z 

ociepleniem, 

utwardzenie placu i 

wykonanie na tym 

altany, odnowienie 

placu przed 

budynkiem remizy. 

Gmina Olesno Gmina 

Olesno 

-wielkość 

zagospodarowane

go placu 

- wielkość 

elewacji 

zewnętrznej 

- ilość altan 

32. Uruchomienie 

działalności 

produkcyjno-

usługowej w 

miejscowości 

Ćwików/  

Realizacja 

przedsięwzięcia 

polegająca na  

zagospodarowaniu 

terenu pod działalność 

produkcyjno-usługową 

8 000 000, 00 

PLN 

2018-2020 Projekt będzie miał 

funkcję ogólno- 

gminną i będzie służył 

uzyskaniu 

pozytywnych 

wskaźników 

Gmina Olesno 

 

Gmina 

Olesno 

- wielkość zakładu 

produkcyjno-

usługowego 

- ilość nowych 

miejsc pracy 

- wielkość 
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ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY OLESNO do realizacji w latach 2016 - 2020 

Nr 

zad

. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Zakres rzeczowy wraz 

z opisem projektu 

Łączny koszt 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Przewidywany 

harmonogram 

realizacji 

projektu 

Uzasadnienie 

wyboru zadania do 

realizacji 

Zgłaszający 

zadanie 

Podmiot 

realizujący 

zadanie 

Wskaźniki 

Ćwików, działka 

879 

 weryfikujących 

wyprowadzenie całego 

obszaru kryzysowego 

wyłonionego w ramach 

delimitacji na terenie 

gminy Olesno. Dotyczy 

to głównie utworzenia 

nowych miejsc pracy, 

podniesienia jakości 

życia rodzin, a także 

wzmocnieniem 

potencjału 

gospodarczego i 

rozwojowego całej 

gminy Olesno. Projekt 

wpisuje się zarówno w 

sferę gospodarczą 

rewitalizacji, jak i 

generuje efekty w 

sferze społecznej. 

zagospodarowane

go terenu 

33. Rewaloryzacja  

i modernizacja 

zespołu dworsko – 

parkowego w Brniu/ 

Breń, działka 

302/14 

- przeprowadzenie 

remontu budynku 

dworsku (remont dachu, 

elewacji, galerii budynku 

dworku, a także remont 

jego wnętrz, w tym 

m.in. wymiana instalacji 

5 400 000,00 PLN 2017 -2019 Inwestycja szczególnie 

ważna dla lokalnej 

społeczności oraz 

turystów. Dbałość  

o zachowanie trwałości 

zabytku. 

Powiat 

Dąbrowski / 

Centrum 

Polonii – 

Ośrodek 

Kultury, 

Turystyki  

Powiat 

Dąbrowski / 

Centrum 

Polonii – 

Ośrodek 

Kultury, 

Turystyki  

-powierzchnia 

zrewaloryzowane

go budyku, 

-ilość rzeźb 

przeznaczonych 

do renowacji, 

-ilość 
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ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY OLESNO do realizacji w latach 2016 - 2020 

Nr 

zad

. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Zakres rzeczowy wraz 

z opisem projektu 

Łączny koszt 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Przewidywany 

harmonogram 

realizacji 

projektu 

Uzasadnienie 

wyboru zadania do 

realizacji 

Zgłaszający 

zadanie 

Podmiot 

realizujący 

zadanie 

Wskaźniki 

wewnętrznych), 

- renowacja 

zabytkowych rzeźb,  

- wykonanie małej 

architektury w parku,  

- odbudowa alejek 

parkowych, zbudowanie 

drogi pożarowej wraz z 

parkingiem oraz 

wyjazdu na drogę 

powiatową. 

i Rekreacji  

w Brniu 

i Rekreacji  

w Brniu 

przebudowanej 

małej 

architektury, 

-długość 

odbudowanych 

alejek parkowych, 

-długość drogi, 

-powierzchnia 

parkingu 

34. Budowa i 

utworzenie 

wielofunkcyjnego 

obiektu 

kulturalnego pod 

nazwą „Centrum 

Zalipie”/ 

Zalipie, działka 337, 

338 

-budowa budynku wraz 

z infrastrukturą i 

utworzenie tam miejsca 

do prowadzenia 

działalności w zakresie: 

kultury i sztuki, 

edukacji, warsztatów dla 

dorosłych i dzieci, galerii 

sztuki tradycyjnej i 

współczesnej wraz z 

pracowniami, 

kultywowanie 

tradycyjnej sztuki 

zalipiańskiej, miejsca 

spotkań ludzi i ich 

aktywizacji 

800 000, 00 PLN do 2020 Powstanie 

wielofunkcyjnego 

obiektu i miejsca z nim 

związanego 

realizującego zadania 

kulturalne, 

edukacyjne, w tym 

różnego rodzaju 

warsztaty, 

kultywującego tradycję 

i sztukę zalipiańską 

oraz promującą sztukę 

i kulturę współczesną, 

możliwość zatrudnienia 

osób bezrobotnych we 

współpracy z PUP w 

Magdalena 

Miłoś-Kuta w 

ramach 

planowanej 

do 

rozpoczęcia 

lub 

prowadzonej 

działalności 

gospodarczej 

Magdalena 

Miłoś-Kuta 

w ramach 

planowanej 

do 

rozpoczęcia 

lub 

prowadzone

j 

działalności 

gospodarcz

ej 

- wielkość 

powierzchni 

wybudowanego 

obiektu 

- wielkość 

zagospodarowane

go terenu 
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Zadania społeczne 

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY OLESNO do realizacji w latach 2016 - 2020 

Nr 

zad

. 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Zakres rzeczowy wraz 

z opisem projektu 

Łączny koszt 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Przewidywany 

harmonogram 

realizacji 

projektu 

Uzasadnienie 

wyboru zadania do 

realizacji 

Zgłaszający 

zadanie 

Podmiot 

realizujący 

zadanie 

Wskaźniki 

-przedsięwzięcie będzie 

realizowane w 

miejscowości Zalipie na 

działkach nr ew. 337 i 

338  

Dąbrowie Tarnowskiej, 

rewitalizacja 

przestrzeni Zalipia i 

Gminy Olesno, 

poprawa jakości życia, 

nadwiązywanie 

kontaktów 

zewnętrznych, 

edukacji, kultury i 

sztuki 

RAZEM: 37 559 207, 38 PLN 

7.4.3. Powiązanie zadań inwestycyjnych z zadaniami społecznymi 

 1)  
Grupa 
Weseln
a 

2) 
Utworzenie 
„Spółdzieln
i Socjalnej  
w Brniu” 

3) 
Gospodarstw
o wędkarskie 

4)  
Centrum 
Sportu 
Szkolneg
o Gminy 
Olesno 

5)  
Konkurs 
„Malowan
a Chata” 

6) 
Międzynarodo
wa Galicyjska  
Jesień 
Literacka 

7)  
Konkurs 
recytatorsk
i 

8)  
Małopolski
e Dni 
Książki 

9)  
Ogólnopols
ki Tydzień 
Bibliotek 

10) 
Narodo
we 
Czytani
e 

11) 
Narodow
e 
Czytanie 

1) Zagospodarowanie 

placu przy Domu 

Ludowym w 

miejscowości Adamierz  

X         

 

 

2) Zagospodarowanie 

stawu wiejskiego w 

miejscowości Adamierz 
  X       

 

 

3) Budowa ścieżki pieszo-

rowerowej w 

miejscowości Adamierz 

   X      

 

 

Zadania inwest. 
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Zadania społeczne  1)  
Grupa 
Weseln
a 

2) 
Utworzenie 
„Spółdzieln
i Socjalnej  
w Brniu” 

3) 
Gospodarstw
o wędkarskie 

4)  
Centrum 
Sportu 
Szkolneg
o Gminy 
Olesno 

5)  
Konkurs 
„Malowan
a Chata” 

6) 
Międzynarodo
wa Galicyjska  
Jesień 
Literacka 

7)  
Konkurs 
recytatorsk
i 

8)  
Małopolski
e Dni 
Książki 

9)  
Ogólnopols
ki Tydzień 
Bibliotek 

10) 
Narodo
we 
Czytani
e 

11) 
Narodow
e 
Czytanie 

4) Rewitalizacja hodowli 
ryb w Brniu 

  X       
 

 

5) Budowa bloku 

socjalnego  w Brniu 
    X X X X X 

X 
X 

6) Odtworzenie „Okopów 

szwedzkich” i 

przekazanie obiektu 

zabytkowego do 

użytkowania w formie 

„Stanicy Rowerowej”. 

   X      

 

 

7) Wyremontowanie 

pomnika poległych w 

Ćwikowie 

     X    

 

 

8) Odnowienie elewacji 

budynku szkoły w 

Ćwikowie wraz z 

innymi robotami 

     X X X X 

X 

X 

9) Odnowienie elewacji 

budynku wiejskiego 

w Dąbrówce 

Gorzyckiej  

i wykonanie placu 

parkingowego 

X         

 

 

10) Odnowienie centrum 

sportowego  

z zagospodarowanie 

budynków po starym 

SKR i budynkach po 

folwarku w 

Dąbrówkach 

Breńskich. 

 X X       

 

 

11) Park spacerowo – 

wypoczynkowy i 

parking przy remizie 

X X X       

 

 

Zadania inwest. 
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Zadania społeczne  1)  
Grupa 
Weseln
a 

2) 
Utworzenie 
„Spółdzieln
i Socjalnej  
w Brniu” 

3) 
Gospodarstw
o wędkarskie 

4)  
Centrum 
Sportu 
Szkolneg
o Gminy 
Olesno 

5)  
Konkurs 
„Malowan
a Chata” 

6) 
Międzynarodo
wa Galicyjska  
Jesień 
Literacka 

7)  
Konkurs 
recytatorsk
i 

8)  
Małopolski
e Dni 
Książki 

9)  
Ogólnopols
ki Tydzień 
Bibliotek 

10) 
Narodo
we 
Czytani
e 

11) 
Narodow
e 
Czytanie 

OSP w Dąbrówkach 

Breńskich 

12) Parking przy kościele i 

przy cmentarzu w 

Dąbrówkach Breńskich 

X X X       

 

 

13) Rewitalizacja parku  

w Niwkach    X      
 

 

14) Zagospodarowanie 

terenu pomiędzy 

biblioteką  

a blokiem nauczyciela  

w Oleśnie 

     X X X X 

 

 

X X 

15) Roboty remontowe 

Kościoła Parafialnego  

w Oleśnie 

   X      

 

 

16)  Odnowienie elewacji 

budynku Szkoły 

Podstawowej w 

Oleśnie wraz z 

zagospodarowaniem 

terenu wokół placówki. 

     X X X X 

 

 

 

X 
X 

17) Wykonanie ciągu 

pieszo-rowerowego na 

odcinku drogi gminnej 

Olesno – Adamierz 

   X      

 

 

18) „Rewitalizacja obiektu 
poprzemysłowego po 
byłej mieszalni pasz w 
miejscowości Olesno, z 
przeznaczeniem na 
Zakład Przetwarzania 
Tworzyw Sztucznych, 
produkcja wyrobów 
foliowych w oparciu  
o recykling" 

         

 

 

Zadania inwest. 
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Zadania społeczne  1)  
Grupa 
Weseln
a 

2) 
Utworzenie 
„Spółdzieln
i Socjalnej  
w Brniu” 

3) 
Gospodarstw
o wędkarskie 

4)  
Centrum 
Sportu 
Szkolneg
o Gminy 
Olesno 

5)  
Konkurs 
„Malowan
a Chata” 

6) 
Międzynarodo
wa Galicyjska  
Jesień 
Literacka 

7)  
Konkurs 
recytatorsk
i 

8)  
Małopolski
e Dni 
Książki 

9)  
Ogólnopols
ki Tydzień 
Bibliotek 

10) 
Narodo
we 
Czytani
e 

11) 
Narodow
e 
Czytanie 

19) Budowa parkingu przy 

Kaplicy w Oleśnicy  
         

 
 

20) Replika 

średniowiecznej wioski 

we wsi Oleśnica 

     X X X X X X 

21) Rozbudowa Szkoły 

Podstawowej w Pilczy 

Żelichowskiej 

     X X X X X X 

22) Wykonanie placu 

parkingowego koło 

budynku Domu 

Ludowego w 

Swarzowie 

X     X X X X X X 

23) Budowa Świetlicy 

Wiejskiej  w Wielopolu 
     X X X X 

X 
X 

24) Zagospodarowanie 

terenu po dawnej 

wytwórni mas 

bitumicznych  

w miejscowości 

Wielkopole 

         

 

 

25) Budowa dużej 

wielofunkcyjnej altany 

z grillem i sceną 

koncertową na placu 

obok Domu Malarek w 

Zalipiu 

    X     

 

 

26) Remont Domu Malarek 

w Zalipiu 
    X     

 
 

27) Budowa chodnika w 

Zalipiu 
    X     

 
 

28) Odnowienie elewacji 
budynku Szkoły 

Podstawowej w Zalipiu 

    X X X X X 
 

 X 

Zadania inwest. 
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Zadania społeczne  1)  
Grupa 
Weseln
a 

2) 
Utworzenie 
„Spółdzieln
i Socjalnej  
w Brniu” 

3) 
Gospodarstw
o wędkarskie 

4)  
Centrum 
Sportu 
Szkolneg
o Gminy 
Olesno 

5)  
Konkurs 
„Malowan
a Chata” 

6) 
Międzynarodo
wa Galicyjska  
Jesień 
Literacka 

7)  
Konkurs 
recytatorsk
i 

8)  
Małopolski
e Dni 
Książki 

9)  
Ogólnopols
ki Tydzień 
Bibliotek 

10) 
Narodo
we 
Czytani
e 

11) 
Narodow
e 
Czytanie 

wraz z innymi 
robotami 

X 

29) Budowa parkingu na 
wprost Straży Pożarnej 
przy wjeździe do 
Zalipia 

    X     

 

 

30) Zagospodarowanie 

terenu wokół 

Przedszkola 

Publicznego w Zalipiu 

    X     

 

 

31) Remont remizy OSP 
Zalipie  
 i zagospodarowanie 
terenu 

  X       

 

 

32) Utworzenie zakładu 

przetwarzania i 

recyklingu w ramach 

GPR w miejscowości 

Ćwików, gm. Olesno 

         

 

 

33) Rewaloryzacja  

i modernizacja zespołu 

dworsko – parkowego 

w Brniu 

         

 

 

34) Budowa i utworzenie 

wielofunkcyjnego 

obiektu kulturalnego 

pod nazwą „Centrum 

Zalipie 

X        X 

 

 

X X 

Zadania inwest. 
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Zadania inwestycyjne z pozycji 1-34, o łącznych szacunkowych kosztach 37 559 207, 38 PLN 

winny być zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji uwzględnione  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olesno, o której mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 

Zadania inwestycyjne nr 1, 2, 3, 8, 9, 33 znajdują się w całości na obszarze rewitalizacji, który 

wymaga podjęcia szczególnych środków, aby mógł zostać wyprowadzony ze stanu kryzysowego. 

Zadanie nr 17 (Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi gminnej Olesno – Adamierz) 

znajduje się częściowo na jego obszarze i ściśle wiąże się z wyprowadzeniem go z obszaru 

kryzysowego.  Pozostałe zadania znajdują się poza obszarem rewitalizacji, natomiast ze względu na 

wysoką wartość społeczną oraz techniczną zostały wpisane do programu rewitalizacji. Zadania te 

przyczynią się do poprawy infrastruktury technicznej, zagospodarowania przestrzeni, a także do 

poprawy jakości sportu i rekreacji na terenie gminy.  

Powyższe działania przyniosą trwałe efekty dla mieszkańców gminy w postaci podniesienia 

atrakcyjności turystycznej regionu, a co za tym idzie zwiększenie poziomu korzyści gospodarczych 

gminy. Działania prowadzić powinny do wzrostu aktywności gospodarczej i społecznej partnerów 

regionalnych oraz generować docelowo zwiększenie zatrudnienia w regionie, co wpłynie korzystnie 

także na zniwelowanie różnic w rozwoju społeczno–gospodarczym pomiędzy regionami i w ramach 

regionów. 

 

Uzasadnienie dla działań poza obszarem rewitalizacji 

W ramach Programu Rewitalizacji Gminy Olesno zaplanowano zadania, których lokalizacja znajduje 

się poza wyznaczonym obszarem rewitalizacji. Wszystkie wymienione poniżej zadania są znaczące 

dla rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców i turystów. Lokalizacja zadań poza obszarem nie 

będzie problematyczna pod kątem dostępności, istnieje możliwość dojazdu do wskazanych działek 

drogami gminnymi.  

 

 

1. Replika średniowiecznej wioski we wsi Oleśnica 

 

Jednostka terytorialna Oleśnica znajduje się w południowej części gminy Olesno. Obszar repliki 

średniowiecznej wioski będzie jednym z interesujących terenów turystycznych w gminie. Obiekt 

ten, będzie przykładem zachowania unikatowego dziedzictwa kulturowego. Potencjał tego miejsca 

daje szansę na przyciąganie dużej ilości turystów na teren gminy co jednocześnie stanowić będzie 

możliwość rozwoju usług turystycznych oraz jakości życia mieszkańców. 

 

2. Budowa parkingu przy Kaplicy w Oleśnicy 

Budowa parkingu będzie istotnym elementem w uporządkowaniu i ulepszeniu infrastruktury 

technicznej nie tylko wskazanej jednostki terytorialnej, ale i całej gminy. Z parkingu będą 

korzystać mieszkańcy oraz goście przybywający na teren gminy Olesno. 

Podkreślić należy, iż w kaplicy organizowany jest szereg imprez religijnych i edukacyjnych,  

o charakterze ponadlokalnym. Uczestniczą w nim mieszkańcy innych sołectw, szczególnie młodzież, 

dla której organizowane są różne formy edukacji kulturalnej i organizacja czasu wolnego na terenie 

kaplicy. 
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8. Ramy finansowe Gminnego Programu Rewitalizacji gminy 

Olesno 

 

8.1. Indykatywne ramy finansowe Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Olesno na lata 2016-2020 

 

Realizacja przedsięwzięć, uwzględnionych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Olesno na 

lata 2016 – 2020 uzależniona jest przede wszystkim od możliwości finansowych gminy oraz stopnia 

efektywności pozyskiwania środków na realizację poszczególnych projektów. 

Poniżej zostały szczegółowo przedstawione zadania planowane do realizacji na obszarze 

rewitalizacji Gminy Olesno. Zaplanowane zostały wydatki dla poszczególnych zadań wraz ze 

wskazaniem źródeł finansowania oraz podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych 

przedsięwzięć. Łącznie na obszarze Gminy Olesno planuje się wykonać 35 przedsięwzięć 

inwestycyjnych na kwotę 40 559 207,38 PLN oraz 11 zadań społecznych na kwotę 1 570 000,00 

PLN. 

Łącznie planuje się wykonanie przedsięwzięć o szacunkowej wartości 42 129 207, 38 PLN. 

 

8.2. Potencjalne źródła finansowania 

 

Zakłada się, że około 10% wszystkich środków przyznanych z EFRR, EFS i FS, czyli ok. 50 mld PLN, 

będzie przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć objętych szeroko rozumianą rewitalizacją 

przestrzeni regionalnych w wymiarze całego kraju. Ponadto przyjmuje się, iż w ramach dźwigni 

finansowej środki UE wsparte będą krajowymi środkami publicznymi oraz środkami prywatnymi  

w ramach projektów realizowanych w formule PPP. 

 

Dla interesariuszy uczestniczących w realizacji projektów rewitalizacyjnych będą dostępne także 

inne środki publiczne krajowe i europejskie, przy założeniu realizacji wielowymiarowych modeli 

finansowych, uwzględniających nie tylko różne źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć, 

ale także różne modele finansowe. Mówimy tu o wykorzystaniu zarówno PPP, jak i finansowania 

hybrydowego, cross-financingu, czy crowdfundingu. 

 

Główne instrumenty finansowe dostępne dla projektów planowanych do rewitalizacji gminy Olesno 

przez Gminę Olesno, JST, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i inwestorów prywatnych 

obrazuje poniższy wykres: 
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INSTRUMENTY FINANSOWE 
SUBREGIONÓW 

INSTRUMENTY FINANSOWE 
OBSZARU METROPOLITARNEGO 

INSTRUMENTY FINANSOWE 
OBSZARU REWITALIZACJI 

LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA 

NORWESKI  
MECHANIZM FINANSOWY 

SZWAJCARSKI MECHANIZM 
FINANSOWY 

PROGRAMY WSPÓLNOTOWE UE 

PROGRAM JUNCKERA 

INSTRUMENTY EBI 

PROGRAM COSME 
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 Na terenie województwa małopolskiego głównym źródłem finansowania przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych jest przede wszystkim w Osi Priorytetowej XI Rewitalizacja przestrzeni 

regionalnej. Głównym celem tego działania jest ograniczenie problemów społecznych na terenach 

zdegradowanych, a finansowane będą projekty ukierunkowane na ograniczenie istotnych 

problemów społecznych zidentyfikowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji. Dodatkowo 

przewidziano preferencję na poziomie wyboru projektów w Osi VIII Rynek pracy, Osi IX Region 

spójny społecznie i Osi X Wiedza i kompetencje. Poniżej wskazano działania w ramach RPO 

Województwa Małopolskiego będące potencjalnymi źródłami finansowania projektów 

zidentyfikowanych na poziomie GPR.  

1. Preferencje terytorialne związane z rewitalizacją:  

 Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej:  

 11.1 Rewitalizacja miast;  

 11.3 Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski;  

 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.  

2. Kryteria premiujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne:  

 Oś 8. Rynek pracy:  

 8.2 Aktywizacja zawodowa;  

 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym;  

 Oś 9. Region spójny społecznie:  

 9.1 Aktywna integracja;  

 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne;  

 Oś 10. Wiedza i kompetencje:  

 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego;  

 Oś 2. Małopolska cyfrowa  

 E-usługi w ochronie zdrowia;  

 Oś 4. Regionalna polityka energetyczna:  

 Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych;  

 Oś 6. Dziedzictwo regionalne:  

 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne;  

 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.  

 Oś 12. Infrastruktura społeczna:  

 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym. 
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8.3. Zadania społeczne i inwestycyjne – źródła finansowania 

 

Numer 

zadania 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Organizator 

/realizator 

Zakres rzeczowy 

wraz z opisem 

projektu 

Szacunkowy 

kosztorys 

do zakresu 

rzeczowego 

Przewidywany 

harmonogram 

realizacji 

projektu: 

Źródła finansowania 

1. Grupa weselna Koło gospodyń  

z Podborza 

Przeszkolenie 

uczestników  

w organizacji 

uroczystości 

weselnych – 

tradycyjnych 

 i świadczenie takich 

usług. Zakup strojów 

 i urządzeń. 

 

100 000 PLN 2017-2020 - RPO WM 2014 – 2020 

- POWER 2014 -2020 

- programy MKiDN 2016-2020 

- program FIO 2014–2020 

- programy bilateralne 

- fundacje krajowe i zagraniczne 

- fundusze norweskie i eog 

- szwajcarski mechanizm finansowy 

- finansowanie społecznościowe cf/crowdfunding 

- środki własne 

- mecenat i sponsoring 

2. Utworzenie 

„spółdzielni 

socjalnej w Brniu” 

Sołectwo Breń Utworzenie spółdzielni 

socjalnej, której 

celem będzie 

działalność 

‘ogrodnicza’, 

utrzymanie 

zabytkowego 

drzewostan.  

180 000 PLN 2017-2020 - RPO WM  2014 – 2020 

- PO wiedza, edukacja, rozwój 2014 -2020 

- program FIO 2014–2020 

- programy bilateralne 

- fundacje krajowe i zagraniczne 

- Fundusze Norweskie i EOG 

- Szwajcarski Mechanizm Finansowy 

- finansowanie społecznościowe cf/crowdfunding 

- środki własne 

- mecenat i sponsoring 

3. Gospodarstwo 

wędkarskie 

ZSP w Brniu Zagospodarowanie 

nieczynnych stawów 

rybnych i 

przeznaczenie ich do 

wędkowania 

300 000 PLN 2017-2020 - RPO WM 2014 – 2020 

- POWER 2014 -2020 

- FIO 2014–2020 

- programy bilateralne 

- fundacje krajowe i zagraniczne 

- Fundusze Norweskie i EOG 
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Numer 

zadania 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Organizator 

/realizator 

Zakres rzeczowy 

wraz z opisem 

projektu 

Szacunkowy 

kosztorys 

do zakresu 

rzeczowego 

Przewidywany 

harmonogram 

realizacji 

projektu: 

Źródła finansowania 

- Szwajcarski Mechanizm Finansowy 

- finansowanie społecznościowe cf/crowdfunding 

- środki własne 

- mecenat i sponsoring 

4. Centrum Sportu 

Szkolnego Gminy 

Olesno 

SP w Pilczy 

Żelichowskiej 

UG Olesno 

Utworzenie w szkole 

oddziałów ze 

zwiększoną ilością 

godzin wychowania 

fizycznego, 

podbudowa dla 

klubów seniorskich, 

LZS; organizacja 

sportowych imprez 

masowych o zasięgu 

gminnym i lokalnym; 

organizacja zawodów 

sportowych; 

organizacja Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej, 

Spartakiad 

Sportowych, turniejów 

sportowych dla 

chętnych w różnym 

wieku. 

 170 000 PLN 2017-2020 - RPO WM 2014-2020 

- POWER 2014-2020 

- Programy MSiT 

-Programy MEN 

- fundacje krajowe i zagraniczne 

- programy bilateralne 

- mecenat i sponsoring 

5. Konkurs 

„Malowana Chata” 

Gmina Olesno Konkurs na 

najpiękniej 

wymalowaną zagrodę. 

Jest to najdłużej 

trwający konkurs w 

zakresie sztuki 

ludowej w Polsce. 

550 000 PLN 2017-2020 - RPO WM 2014-2020 

- Kreatywna Europa 2014-2020 

- Program MKiDN 

-NMF 

-MF EOG  

- fundacje krajowe i zagraniczne 

- programy bilateralne 
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Numer 

zadania 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Organizator 

/realizator 

Zakres rzeczowy 

wraz z opisem 

projektu 

Szacunkowy 

kosztorys 

do zakresu 

rzeczowego 

Przewidywany 

harmonogram 

realizacji 

projektu: 

Źródła finansowania 

- crowdfunding 

6. Międzynarodowa 

Galicyjska Jesień 

Literacka 

Gmina Olesno Spotkanie cykliczne o 

charakterze literackim 

z udziałem pisarzy z 

kraju i zagranicy. 

150 000 PLN 2017-2020 -Kreatywna Europa 2014-2020 

- Program MKiDN 

-NMF 

-MF EOG  

- fundacje krajowe i zagraniczne 

- programy bilateralne 

- crowdfunding 

7. Konkurs 

recytatorski 

Gmina Olesno 

Biblioteka 

Publiczna w 

Oleśnie 

Coroczny konkurs 

recytatorski z 

udziałem dzieci i 

młodzieży szkolnej 

organizowany przez 

bibliotekę publiczną w 

Oleśnie i Wójta Gminy 

Olesno. 

30 000 PLN 2017-2020 - Program MKiDN 

-NMF 

-MF EOG  

- fundacje krajowe i zagraniczne 

- programy bilateralne 

- crowdfunding 

8. Małopolskie Dni 

Książki 

Gmina Olesno Impreza 

organizowana 

cyklicznie w kwietniu 

przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną w 

Oleśnie i gminą 

Olesno, polegająca na 

czytaniu dzieciom 

znanych i 

wartościowych książek 

przez osoby dorosłe 

różnych zawodów. 

25 000 PLN 2017-2020 - Program MKiDN 

-NMF 

-MF EOG  

- fundacje krajowe i zagraniczne 

- programy bilateralne 

- crowdfunding 

9. Ogólnopolski 

Tydzień Bibliotek 

Gmina Olesno Ogólnopolski tydzień 

Bibliotek stanowi 

35 000 PLN 2017-2020 - Program MKiDN 

-NMF 
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Numer 

zadania 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

społecznego 

Organizator 

/realizator 

Zakres rzeczowy 

wraz z opisem 

projektu 

Szacunkowy 

kosztorys 

do zakresu 

rzeczowego 

Przewidywany 

harmonogram 

realizacji 

projektu: 

Źródła finansowania 

program promocji 

czytelnictwa i 

bibliotek. Przez cały 

tydzień odbywają się 

różne akcje/ imprezy, 

mające na celu 

wzbudzenie 

zainteresowania 

książką. 

-MF EOG  

- fundacje krajowe i zagraniczne 

- programy bilateralne 

- crowdfunding 

10. Narodowe Czytanie Gmina Olesno Impreza cykliczna pod 

patronatem Pary 

prezydenckiej wpisana 

w akcję ogólnopolską. 

15 000 PLN 2017-2020 - Program MKiDN 

-NMF 

-MF EOG  

- fundacje krajowe i zagraniczne 

- programy bilateralne 

- crowdfunding 

11. Narodowe Czytanie Powiat 

Dąbrowski / 

Powiatowa 

Biblioteka 

Publiczna z 

siedzibą w 

Brniu 

Impreza cykliczna pod 

patronatem Pary 

prezydenckiej wpisana 

w akcję ogólnopolską. 

15 000 PLN 2017-2020 - Program MKiDN 

-NMF 

-MF EOG  

- fundacje krajowe i zagraniczne 

- programy bilateralne 

- crowdfunding 

SUMA: 1 570 000, 00 PLN 
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Numer 

zadania 

Tytuł 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Łączny koszt 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 

Przewidywany 

harmonogram 

realizacji 

projektu 

Zgłaszający 

zadanie 

Źródła finansowania 

1. 

 

Zagospodarowanie 

placu przy domu 

ludowym  

w miejscowości 

Adamierz 

500 000 PLN 2017-2018 Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej) 

- program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 

- programy MKiDN 

- programy ministra sportu i turystyki 

- narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

- budżet gminy Olesno 

2. 

 

Zagospodarowanie 

stawu wiejskiego w 

miejscowości 

Adamierz 

150 000 PLN 2019-2020 Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej) 

- program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020 

- POWER 2014 - 2020 

- narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

- wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

- fundacje krajowe i zagraniczne 

3. Budowa ścieżki 

pieszo-rowerowej w 

miejscowości 

Adamierz 

300 000 PLN 2018-2019 Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej) 

- program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 

- krajowy fundusz drogowy 

- krajowe środki publiczne 

- budżet gminy Olesno 

4. Rewitalizacja hodowli 

ryb w Brniu 

900 000 PLN 2018-2020 

 

Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej) 

- program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 

- POWER 2014 - 2020 

- narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

- wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

- fundacje krajowe i zagraniczne 

5. Budowa bloku 

socjalnego w Brniu 

1 300 000 PLN 2018-2019 Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej) 

- program cosme program ramowy na rzecz konkurencyjności 
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przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 

2014-2020 

- fundusze inwestycyjne 

- fundusze venture capital (vc) 

- środki własne  

6. Odtworzenie „okopów 

szwedzkich”  

i przekazanie obiektu 

zabytkowego do 

użytkowania w formie 

„stanicy rowerowej” 

500 000 PLN 2017-2018 Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej, 6 oś priorytetowa dziedzictwo regionalne) 

- programy MKiDN 2016-2020 

- POWER 2014 – 2020 

- fundacje krajowe i zagraniczne 

- środki własne 

7. Wyremontowanie 

pomnika poległych w 

Ćwikowie  

 

50 000 PLN 2017-2018  Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej, 6 oś priorytetowa: dziedzictwo regionalne) 

- POWER 2014 - 2020 

- programy MKiDN 

- narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

- fundusz termomodernizacji i remontu 

- ebi 

- mf eog i nmf 

- fundacje krajowe i zagraniczne 

- budżet gminy Olesno 

8. Odnowienie elewacji 

budynku szkoły w 

Ćwikowie wraz z 

innymi robotami 

  150 000PLN 2018-2019 Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej) 

- program cosme program ramowy na rzecz konkurencyjności 

przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 

2014-2020 

- fundusze inwestycyjne 

- fundusze venture capital (vc) 

- środki własne  

9. Odnowienie elewacji 

budynku wiejskiego  

w Dąbrówce 

Gorzyckiej i 

wykonanie placu 

170 000 PLN 2018-2019 Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej) 

- program cosme program ramowy na rzecz konkurencyjności 

przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 

2014-2020 
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parkingowego  - fundusze inwestycyjne 

- fundusze venture capital (vc) 

- środki własne  

10. Odnowienie centrum 

sportowego  

z zagospodarowaniem 

budynków po starym 

skr i budynkach po 

folwarku 

260 000 PLN 2017/2018-2020 Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej; Działanie 11.2. Odnowa obszarów 

wiejskich, Działanie 11.3. Fundusz rewitalizacji i odnowy 

małopolski) 

- program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 

- POWER 2014 - 2020 

- narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

- fundusz termomodernizacji i remontu 

- PFRON 

- budżet gminy Olesno 

11. Park spacerowo – 

wypoczynkowy i 

parking przy remizie 

osp w dąbrówkach 

breńskich 

200 000 PLN 2017-2018 Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej) 

- program cosme program ramowy na rzecz konkurencyjności 

przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 

2014-2020 

- fundusze inwestycyjne 

- fundusze venture capital (vc) 

- środki własne  

12. Parking przy kościele i 

przy cmentarzu w 

dąbrówkach breńskich 

180 000 PLN 2016-2017 Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej, 6 oś priorytetowa dziedzictwo regionalne) 

- programy MKiDN 

2016-2020 

- fundusz kościelny 

- POWER 2014 – 2020 

- fundacje krajowe i zagraniczne 

- środki własne 

13. Rewitalizacja parku  w 

Niwkach 

250 000 PLN 2017-2020 Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej, 6 oś priorytetowa dziedzictwo regionalne) 

- POWER 2014 - 2020 

- programy MKiDN 

- narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

- PFRON 
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- NMF i MF EOG 

- szwajcarski mechanizm finansowy 

- fundusz wyszehradzki 

- fundacje krajowe i zagraniczne 

- programy bilateralne RP 

- budżet gminy Olesno 

14. Zagospodarowanie 

terenu pomiędzy 

biblioteką a blokiem 

nauczyciela w Oleśnie 

400 000 PLN 2017-2018 Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej) 

- program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 

- POWER 2014 - 2020 

- narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

- wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

- fundusz termomodernizacji i remontu 

- PFRON 

- budżet gminy Olesno 

15. Roboty remontowe 

kościoła parafialnego 

w Oleśnie 

1 500 000 PLN 2017-2019 Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej, 6 oś priorytetowa dziedzictwo regionalne) 

- programy MKiDN 

2016-2020 

- fundusz kościelny 

- po wiedza edukacja rozwój 2014 – 2020 

- fundacje krajowe i zagraniczne 

- środki własne 

16. Odnowienie elewacji 

budynku szkoły 

podstawowej w 

Oleśnie wraz z 

zagospodarowaniem 

terenu wokół placówki 

300 000 PLN 2017-2018 Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej) 

- program cosme program ramowy na rzecz konkurencyjności 

przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 

2014-2020 

- fundusze inwestycyjne 

- fundusze venture capital (vc) 

- środki własne  

17. Wykonanie ciągu 

pieszo-rowerowego 

na odcinku drogi 

gminnej Olesno - 

300 000 PLN 2018-2019 Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej) 

- program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 

- krajowy fundusz drogowy 
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Adamierz - krajowe środki publiczne 

- budżet gminy Olesno 

18. „rewitalizacja obiektu 

poprzemysłowego po 

byłej mieszalni pasz w 

miejscowości Olesno,  

z przeznaczeniem na 

zakład przetwarzania 

tworzyw sztucznych 

produkcja wyrobów 

foliowych  

w oparciu o recykling” 

 

11 189 207,38 

PLN 

Ii kwartał 2017 –  

I kwartał 2019 

Firma 

Produkcyjno 

– handlowa 

„marju” 

Mariusz 

Malinowski 

- RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej) 

Działanie 11.2. Odnowa obszarów wiejskich Krajowe inteligentne 

specjalizacje (kis): Surowce naturalne i gospodarka odpadami Kis 

11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do 

przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne 

odpadów (recykling i inne metody odzysku) oraz regionalne 

inteligentne specjalizacje dla małopolski: gospodarka odpadami; 

4.6.1 minimalizacja wytwarzania odpadów (m.in. Produkcja 

bezodpadowa lub niskoodpadowa), 4.6.3 innowacyjne technologie 

odzysku, w tym recykling  

- fundusze venture capital  

- kredyt inwestycyjny ze środków europejskiego banku 

inwestycyjnego:  

- kredyt bankowy:  

- emisja obligacji prywatnych pod wybrany fundusz inwestycyjny:  

- środki własne inwestora  

19. Budowa parkingu przy 

kaplicy w Oleśnicy 

160 000 PLN Sierpień 2017-

listopad 2017 

Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej; 6 oś priorytetowa dziedzictwo regionalne) 

- programy MKiDN 

2016-2020 

- fundusz kościelny 

- POWER 2014 – 2020 

- fundacje krajowe i zagraniczne 

- środki własne 

20. Replika 

średniowiecznej 

wioski we wsi 

Oleśnica 

Koszt budowy 1 

szt. Chaty  

z wyposażeniem  

ok. 100 000 

Minimum 5 chat = 

500 000 PLN 

Marzec 2017 – 

listopad 2017 

Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej; 6 oś priorytetowa dziedzictwo regionalne) 

- POWER 2014 - 2020 

- programy MKiDN 

- narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

- wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

- fundusz termomodernizacji i remontu 

- PFRON 
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- EBI 

- NMF i MF EOG 

- szwajcarski mechanizm finansowy 

- fundusz wyszehradzki 

- fundacje krajowe i zagraniczne 

- programy bilateralne rp 

- budżet gminy Olesno 

21. Rozbudowa szkoły 

podstawowej w Pilczy 

Żelichowskiej 

2 000 000 PLN 2018-2020 Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej) 

- program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 

- POWER 2014 - 2020 

- narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

- fundusz termomodernizacji i remontu 

- PFRON 

- fundacje krajowe i zagraniczne 

- programy bilateralne rp 

- budżet gminy Olesno 

22. Wykonanie placu 

parkingowego koło 

budynku domu 

ludowego w 

Swarzowie 

 

50 000 PLN 2018-2019 Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2. Odnowa obszarów 

wiejskich, Działanie 11.3. Fundusz rewitalizacji i odnowy 

małopolski, 6 oś priorytetowa dziedzictwo regionalne) 

- programy MKiDN 2016-2020 

- POWER 2014 – 2020 

- fundacje krajowe i zagraniczne 

  - środki własne 

23. Budowa świetlicy 

wiejskiej w Wielopolu 

600 000 PLN 2017-2018 Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej) 

- program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 

- fundusz termomodernizacji i remontu- PFRON 

- krajowe środki publiczne 

- budżet gminy Olesno 

24. Zagospodarowanie 

terenu po dawnej 

wytwórni mas 

bitumicznych w 

150 000 PLN 2018-2019 Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej) 

- fundusze inwestycyjne 

- fundusze venture capital (vc) 
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miejscowości 

Wielopole 

- środki własne  

25. Budowa dużej 

wielofunkcyjnej altany 

z grillem i sceną 

koncertową (na placu 

obok domu malarek w 

Zalipiu) 

150 000 PLN 2017 Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej) 

- program cosme program ramowy na rzecz konkurencyjności 

przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 

2014-2020 

- fundusze inwestycyjne 

- fundusze venture capital (vc) 

- środki własne  

26. Remont domu 

malarek w Zalipiu 

150 000 PLN 2017-2018 Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej:Działanie 11.2. Odnowa obszarów wiejskich  

Działanie 11.3. Fundusz rewitalizacji i odnowy małopolski 

- program cosme program ramowy na rzecz konkurencyjności 

przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 

2014-2020 

- fundusze inwestycyjne 

- fundusze venture capital (vc) 

- środki własne  

27. Budowa chodnika w 

Zalipiu 

250 000 PLN 2018-2020 Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej 1 oś priorytetowa: gospodarka wiedzy) 

- program operacyjny inteligentny rozwój 2014 – 2020 

- program cosme program ramowy na rzecz konkurencyjności 

przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 

2014-2020 

- fundusze inwestycyjne 

- fundusze venture capital (vc) 

- środki własne 

28. Odnowienie elewacji 

budynku szkoły 

podstawowej w 

Zalipiu wraz z innymi 

robotami 

150 000 PLN 2018-2020 Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej) 

- program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 

- POWER 2014 - 2020 

- narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

- wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

- fundusz termomodernizacji i remontu 
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- PFRON 

- budżet gminy Olesno 

29. Budowa parkingu na 

wprost straży 

pożarnej przy 

wjeździe do Zalipia 

200 000 PLN 2018-2020 Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej, 6 oś priorytetowa dziedzictwo regionalne) 

- fundacje krajowe i zagraniczne 

  - środki własne 

30. Zagospodarowanie 

terenu wokół 

przedszkola 

publicznego w Zalipiu 

180 000 PLN 2017-2018 Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej) 

- program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 

- POWER 2014 - 2020 

- narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

- fundusz termomodernizacji i remontu 

- PFRON 

- budżet gminy Olesno 

31. Remont remizy osp 

Zalipie i 

zagospodarowanie 

terenu. 

220 000 PLN 2018-2020 Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej) 

- program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 

- POWER 2014 - 2020 

- programy ministra kultury i dziedzictwa narodowego 

- narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

- fundusz termomodernizacji i remontu 

-PFRON 

- środki własne 

32. Uruchomienie 

działalności 

produkcyjno-

usługowej w 

miejscowości Ćwików  

8 000 000 PLN 2018-2020 Gmina Olesno - RPO WM 2014 – 2020 (11 oś priorytetowa: rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2. Odnowa obszarów 

wiejskich  

-Krajowe inteligentne specjalizacje (kis): Surowce naturalne i 

gospodarka odpadami  

Kis 11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do 

przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne 

odpadów (recykling i inne metody odzysku) oraz regionalne 

inteligentne specjalizacje dla małopolski: gospodarka odpadami; 

4.6.1 minimalizacja wytwarzania odpadów (m.in. Produkcja 

bezodpadowa lub niskoodpadowa), 4.6.3 innowacyjne technologie 

odzysku, w tym recykling  
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- fundusze venture capital  

- kredyt inwestycyjny ze środków europejskiego banku 

inwestycyjnego:  

- kredyt bankowy:  

- emisja obligacji prywatnych pod wybrany fundusz inwestycyjny:  

- budżet Gminy Olesno 

33. Rewaloryzacja i 

modernizacja zespołu 

dworsko – parkowego 

w Brniu 

5 400 000 PLN 2017 - 2019 Powiat 

Dąbrowski/ 

Centrum 

Polonii – 

Ośrodek 

Kultury,  

Turystyki i 

Rekreacji w 

Brniu 

- PRO WM 2014-2020 

-programy MKiDN 2016-2020 

-programy krajowe 

-środki własne 

-POWER 2014-2020 

34. Budowa i utworzenie 

wielofunkcyjnego 

obiektu kulturalnego 

pod nazwą „Centrum 

Zalipie” 

800 000 PLN do 2020 Magdalena 

Miłoś-Kuta w 

ramach 

planowanej 

do 

rozpoczęcia 

lub 

prowadzonej 

działalności 

gospodarczej 

-EFRR 

- krajowe środki publiczne 

-środki prywatne 

Razem 37 559 207,38 PLN 
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8.4. Powiązanie zadań inwestycyjnych z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy 

Olesno na lata 2015-2023 

 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olesno na lata 2015-2023, stanowiącej załącznik  

do Uchwały Nr 111/16/15 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2015 r. wynika, iż dochody ogółem  

w latach objętych Gminnym Programem Rewitalizacji wynosić będą: 

 

Tabela 3. Dochody ogółem 

 

Wyszczególnienie Dochody ogółem [PLN] 

2017 20 800 000, 00 

2018 20 800 000, 00 

2019 20 800 000, 00 

2020 20 800 000, 00 

 

W tym okresie łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia inwestycyjne zostały określone na 

następującym poziomie: 

 

Tabela 4. Limit wydatków na przedsięwzięcia 

Wyszczególnienie Limit wydatków na przedsięwzięcia [PLN] 

2017 1 414 500, 00 

2018 1 474 500, 00 

 

Tak nierównomierny i niewielki poziom wydatków na przedsięwzięcia w znacznym stopniu ogranicza 

możliwości zabezpieczenia wkładu własnego na współfinansowanie projektów, które mogą uzyskać 

dotacje z Funduszy Strukturalnych 2014-2020 lub innych dostępnych instrumentów finansowych. 

Podstawą finansowania projektów rewitalizacyjnych, które Gmina Olesno będzie mogła realizować 

w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji jest jak najwyższy poziom dotacji  

z Funduszy Strukturalnych UE oraz realizacja części projektów w formule PPP, czy przy 

wykorzystaniu projektów hybrydowych, crossfinancingu, ewentualnie trybu koncesji, czy emisji 

obligacji komunalnych w systemie zamkniętym pod wybraną spółkę komunalną lub SPV. 

Wszystkie zadania inwestycyjne muszą być wpisane do WPF i być z nią powiązane w latach ich 

realizacji i rozliczenia. Nie dotyczy to zadań, które mają charakter nie inwestycyjny, czyli związane 

są z tematyką społeczną. 

 

8.5. Komplementarność międzyokresowa 

 

W ramach polityki spójności 2007-2013 oraz w późniejszym okresie czasu, na terenie gminy Olesno 

realizowanych było kilka projektów, które powiązane są z obecnymi zadaniami planowanymi do 

rewitalizacji: 

1. Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam; Program Operacyjny Kapitał Ludzki; okres realizacji - 

2010-2015; 64 uczestników; Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 

osób bezrobotnych, z rodzin wieloproblemowych będących klientami pomocy społecznej 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

2. Gmina Olesno – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania: PO Kapitał Ludzki; okres 

realizacji - 2012-2013. 
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3. Przygotowanie oddziałów przedszkolnych Gminy Olesno do świadczenia wysokiej jakości usług 

na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym; PO Kapitał Ludzki; okres realizacji - 2014. 

4. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie dąbrowskim – 

Szybki Start; Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020; okres 

realizacji - 2016; 3 uczestników. 

5. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dąbrowskim – Młodzi i Aktywni; 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; okres realizacji – 2016; 2 uczestników. 
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9. Partycypacja społeczna 
 

Zakres partycypacji społecznej 

 

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji oraz  

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

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

tj. w szczególności mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, 

fundacje, parafie, spółdzielnie mieszkaniowe. 

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

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

wszystkich osób i instytucji, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów  

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

pozwalająca wyznaczyć obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji, nie tylko  

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

mieszkańców pomogły określić problemy jak również lokalny potencjał gminy oraz możliwości  

i korzyści wynikające z przeprowadzenia rewitalizacji. 

9.1. Partycypacja publiczna – korzyści 

 

Zapewnienie możliwości udziału różnych grup interesariuszy danej społeczności przynosi wiele 

korzyści: 

1. Mieszkańcy znają i rozumieją intencje władz lokalnych 

2. Następuje lepsze zdiagnozowanie potrzeb lokalnych 

3. Żywe reagowanie na pojawiające się problemy i sprawna komunikacja 

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

jak również są też częścią rozwiązania 

5. Zwiększa się zaufanie do władz lokalnych 

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

szerokie korzystanie z różnorodnych kompetencji, umiejętności ludzi i instytucji 

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

8. Tworzy się kultura dialogu i kreatywności 

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

drażliwych 

9.2. Modele partycypacji 

 

Należy wymienić co najmniej trzy fazy partycypacji: 

1. Faza przygotowawcza  

2. Faza decyzyjna 

3. Faza realizacyjna.  

Określić można pięć stopni wpływu obywateli na decyzje władz publicznych  

na poszczególnych etapach partycypacji, nazywając je spektrum partycypacji publicznej.  

Na spektrum to składają się kolejno:  

 

 informowanie, które polega na dostarczeniu społeczeństwu rzetelnych informacji, dzięki 

którym mogą poznać i zrozumieć problemy, zjawiska.  

 konsultowanie polegające na otrzymywaniu od obywateli informacji zwrotnej  

na temat przeprowadzanych analiz, rozważanych rozwiązań i możliwych decyzji  

 włączanie polegające na uwzględnianiu w przygotowywanych stanowiskach opinii wyrażanych 

przez społeczność lokalną  

 współpraca, która polega na partnerstwie na każdym etapie procesu decyzyjnego,  
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 upodmiotowienie, oddawanie ostatecznej decyzji w ręce obywateli 

 

 Informowa

nie 
Konsultowanie Włączanie Współpraca 

Upodmio

towienie 

Cel  zapewnienie 

społeczeństwu 

dostępu do 

informacji, 

dając im 

możliwość 

zrozumienia 

proponowanych 

rozwiązań 

dostarczanie sobie 

informacji zwrotnej 

pochodzącej od 

obywateli, która 

dotyczy 

przeprowadzonych 

analiz, rozważanej 

alternatywy i 

możliwych decyzji 

uwzględnianie w 

przygotowywanych 

stanowiskach obaw 

i aspiracji 

wyrażanych przez 

obywateli i 

informowanie o 

stopniu ich wpływu 

na podejmowane 

decyzje 

partnerstwo na 

każdym etapie 

procesu 

decyzyjnego 

oddawanie 

ostatecznej 

decyzji w 

ręce 

obywateli 

Obiet

nica 

społec

zna  

będziemy Was 

dobrze 

informować o 

podejmowanych 

przez nas 

decyzjach 

będziemy Was dobrze 

informować o 

naszych planach, 

wysłuchamy Waszych 

opinii na temat 

podjętych przez nas 

decyzji, by być może 

w przyszłości z nich 

skorzystać 

przy wydawaniu 

decyzji 

uwzględnimy Wasze 

opinie i damy Wam 

informację zwrotną 

jak Wasze pomysły 

pomogły nam w 

podejmowaniu 

decyzji 

w maksymalnie 

możliwym 

stopniu chcemy 

z Wami 

współpracować i 

podejmować 

wspólne decyzje 

wdrożymy to 

o czym 

zdecydujecie 

 

9.3. Model włączania interesariuszy w proces rewitalizacji w Gminie Olesno 

 

Pierwszy etap włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji gminy polegał  

na wypracowaniu metod dotarcia do każdej z grup odbiorców.  

Głównymi interesariuszami w procesie rewitalizacji Gminy Olesno byli:  

 Mieszkańcy  

 Przedsiębiorcy/pracodawcy  

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

 Eksperci  

 Administracja samorządowa  

 Politycy  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

 Instytucje oświatowe  

 Kościoły  

 Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe/zarządcy nieruchomości  

 Komenda Policji  

 Powiatowy Urząd Pracy  

 Zarządcy dróg  

 Starostwo Powiatowe 

 

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

interesariuszy z obszaru gminy. Metodyka opracowania dokumentu opiera się  

na zasadzie planowania otwartego z udziałem podmiotów zaangażowanych w procesy rewitalizacji 

oraz z udziałem potencjalnych odbiorców GPR. Założenie to wynika z faktu, iż warunkiem 

zbudowania dokumentu planistycznego mającego szanse powodzenia jego realizacji jest 

uspołecznienie procesu prac nad nim.  
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Polegało to przede wszystkim na zaangażowaniu interesariuszy w proces opracowywania GPR  

w sposób interaktywny i wypracowaniu form społecznego współdziałania w zakresie programowania 

kierunków działań rewitalizacyjnych oraz określenia sposobów ich realizacji. 

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

przygotowaniem dokumentu, społeczność lokalna jest silniej umotywowana do jego wdrożenia oraz 

osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. W ramach tych działań przygotowawczych wykonano analizę 

ekspercką dotyczącą zbadania koncentracji negatywnych zjawisk w gminie, a dotyczących 

bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, działalności gospodarczej i ich powiązania z ładem 

przestrzenno-funkcjonalnym i stanem technicznym obiektów budowlanych.  

Na tym etapie projektu istotnymi elementami partycypacji było przeprowadzenie akcji 

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

Olesno.  

W ramach akcji promocyjno-informacyjnej na stronie internetowej Gminy Olesno zamieszczano 

informacje dotyczące samej idei rewitalizacji, na bieżąco dodawano informacje na temat postępu 

prac nad projektem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2020, a także 

udostępniano wszystkie materiały, które powstały w związku z realizacją projektu.  

Ponadto przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców dotyczące problemów 

społecznych występujących na terenie Gminy. Ważnym z elementów włączenia interesariuszy GPR 

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

Gminy Olesno i co według nich należałoby zmienić.  

Dodatkowo wszystkim interesariuszom GPR dano możliwość zgłaszania planowanych przez nich 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych celem wpisania ich do dokumentu i określenia komplementarności 

wszystkich zgłoszonych zadań. W związku z tym na stronie urzędu oraz BIP opublikowano 

ogłoszenie o możliwości zgłoszenia zadań do GPR. Wraz z ogłoszeniem zamieszczony został 

formularz zgłoszenia, który miał za zadanie usprawnić proces przekazywania pomysłów 

przedsięwzięć. Formularze zostały przesłane także faxem, pocztą i dostarczono je osobiście 

instytucjom, mieszkańcom, przedsiębiorcom. 

Wykorzystanie powyższych technik i narzędzi dało możliwość poznania indywidualnych 

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

rewitalizacji przez mieszkańców.  

 

9.4. Konsultacje społeczne 

Spotkania konsultacyjne odbyły się w następujących terminach:  

 1.04.2016 r. w Świetlicy Urzędu Gminy w Oleśnie 

 1.07.2016 r. w Świetlicy Urzędu Gminy w Oleśnie 

 2.03.2017 r. w Domu Malarek w Zalipiu 

Spotkanie konsultacyjne 1.04.2016 r. - dotyczące wyznaczenie obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji Gminy Olesno 

Uczestnicy: mieszkańcy gminy Olesno, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

proboszczowie parafii. 

Tematyka: Idea rewitalizacji, wizja Gminy Olesno, misja Gminy Olesno, cele rewitalizacji, 

proponowane zadania inwestycyjne i społeczne.  

 

Spotkanie konsultacyjne 7.04.2016 r. - dotyczące omówienia i oceny propozycji wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Olesno. 

Uczestnicy: mieszkańcy gminy Olesno, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

proboszczowie parafii. 

Tematyka: Poziom dostępności funduszy zewnętrznych dla samorządów terytorialnych do 2030 r., 

schemat logiczny prac nad programem rewitalizacji, wizja rewitalizacji, misja rewitalizacji, cele, 

obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, zadania inwestycyjne i zadania społeczne.   
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Spotkanie konsultacyjne 2.03.2017 r. – dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Olesno na lata 2016-2020.  

Uczestnicy: mieszkańcy gminy Olesno, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych 

Tematyka: Omówienie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno, wnoszenie 

ewentualnych uwag przez osoby zainteresowane. 

 

Podczas spotkań uczestnicy uzupełniali kwestionariusze SWOT, oznaczali proponowane obszary 

rewitalizacji, a także wskazywali zadania inwestycyjne i społeczne, które miałyby na celu poprawę 

jakości życia w Gminie Olesno. Obywatele bardzo poważnie potraktowali tą formę partycypacji  

i licznie stawili się na spotkaniu. Podczas konsultacji został omówiony i przedyskutowany projekt 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2020. Na spotkaniach panowała miła, 

przyjemna atmosfera nie zapominając o wysokim merytorycznym poziomie dyskusji.   

W spotkaniach licznie uczestniczyli członkowie Zespołu ds. rewitalizacji, radni, sołtysi, 

przedstawiciele stowarzyszeń, dyrektorzy placówek oświatowych, a także mieszkańcy gminy.   

Ze wszystkich spotkań wyciągnięto odpowiednie wnioski. Należy stwierdzić, że część mieszkańców 

błędnie podchodzi do procesu rewitalizacji. Chcieliby, żeby procesem były objęte przede wszystkim 

tereny które sami zamieszkują i patrzą na rewitalizację tylko przez pryzmat zadań inwestycyjnych 

mających na celu tworzenie nowych obiektów infrastrukturalnych lub poprawę już istniejących. 
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Partycypacja społeczna w fazie wdrażania, monitoringu i oceny procesu rewitalizacji 

 

W ramach wdrażania, monitoringu i ewaluacji procesu rewitalizacji planowane jest zapewnienie 

udziału różnych grup interesariuszy w tym mieszkańców, przedsiębiorców czy też przedstawicieli 

różnych organizacji. 

Pierwszym narzędziem, które pozwoli na skuteczną pracę przy programie jest przeprowadzanie 

ankiet wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji. Operator planuje opracowanie dwóch ankiet, które 

określą, czy poprzez proces rewitalizacji zostają realizowane założone cele. Pierwsza ankieta będzie 

dotyczyć jakości oferty spędzania czasu wolnego w opinii mieszkańców i wpływu tej oferty na 
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wzmacnianie więzi społecznych. Drugie badanie będzie miało za zadanie uzyskać informacje od 

mieszkańców na temat jakości przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizacji 

Drugim narzędziem będzie praca Zespołu ds. rewitalizacji, którego zadaniem będzie stworzenie 

forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących monitoringu  

i oceny Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2020 oraz pełnienie funkcji 

opiniodawczo-doradczych dla Wójta Gminy Olesno w zakresie rewitalizacji. 

W fazie wdrażania, monitoringu i oceny procesu rewitalizacji mieszkańcy wyrazili wolę stworzenia 

tzw. kontroli obywatelskiej czyli sprawowanie działań mających na celu stworzenie kontroli nad 

funkcjonowaniem Operatora Rewitalizacji oraz zwiększenie ich przejrzystości i przestrzegania reguł. 
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10. Zarządzanie, monitoring i ewaluacja GPR 

 

Do głównych zadań Programu Rewitalizacji Gminy Olesno należy m.in. powołanie do 

funkcjonowania Zespołu odpowiedzialnego za koordynowanie i zarządzanie rewitalizacją w ramach 

struktur Urzędu Gminy Olesno.  

Zespół ten będzie odpowiedział za wykonanie następujących działań: 

 zorganizowanie systemu sterowania i zarządzania procesem, 

 prowadzenie akcji promocyjnej rewitalizacji, 

 składanie wniosków i pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz zapewnienie środków 

w budżecie gminy, 

 stworzenie struktur organizacyjnych umożliwiających współpracę pomiędzy partnerami 

Programu Rewitalizacji, 

 opracowanie systemu monitorowania Programu Rewitalizacji przez społeczność lokalną. 

 

Kolejnym etapom Programu Rewitalizacji Gminy powinna towarzyszyć transparentność dla 

stworzenia przestrzeni wymiany informacji oraz opinii o poszczególnych działaniach i prowadzonych 

akcjach (w formie spotkań, publikacji w miejscowej prasie, stworzeniu platformy internetowej). 

 

Zespół koordynujący Program Rewitalizacji powinien umożliwić prowadzenie: 

 doradztwa dla właścicieli prywatnych i zbiorowych; 

 warsztatów włączających w proces decyzyjny społeczność lokalną i fachowców różnych 

dziedzin; 

 budowania tożsamości lokalnej z Programem Rewitalizacji. 

Oddziaływanie Programu Rewitalizacji powinno spełniać nie tylko działania merytoryczne, ale 

również podnosić społeczne utożsamianie się z kierunkami i działaniami prowadzonymi przez 

Zespół koordynujący samym procesem. 

Planowane zadania będące pojedynczymi elementami układać się muszą w kolejne kroki,  

które doprowadzić mają do polepszenia życia mieszkańców i stworzenia nowej przestrzennej 

wartości gminy. 

Ponieważ finansowanie koncepcji obszaru operacyjnego Gminy Olesno nie pokryje wszystkich 

potrzeb, konieczne będzie w następnym etapie programowania rewitalizacji przygotowanie 

realnego programu finansowania, w tym kompleksowego pakietu finansowego z różnych puli 

programów pomocowych i własnych, tak aby możliwe stało się zrealizowanie zamierzonych 

przedsięwzięć. Przewiduje się źródła wsparcia finansowego rewitalizacji z różnych środków – 

funduszy strukturalnych UE 2014-2020, PPP, budżetu gminy, regionu, pożyczek i kredytów, 

obligacji, a także środków własnych lokalnych partnerów, których projekty zostały ujęte 

w programie.  

 

Bezwzględny priorytet w realizacji otrzymają projekty dofinansowane z  funduszy strukturalnych 

Unii Europejskiej 2014-2020, dotacji i środków zewnętrznych.  

Dla skutecznego monitorowania należy: 

 Określić wskaźniki zasadnicze dla rewitalizacji gminy. Dzięki temu uzyskamy parametry 

początkowe, od których będzie można rozpocząć przygotowanie bazy danych pierwotnych, 

umożliwiających określenie wskaźników kontroli skuteczności realizacji, 

 Zarejestrować pierwotny obraz struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, aby 

zobrazować przemiany jakie zajdą w trakcie rewitalizacji. Stanowić on będzie podstawę 

określenia wskaźników pomiaru rozwoju rewitalizacji. 

W celu efektywnego przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych w Gminie Olesno, monitorowane 

będą wydatki, jak i efekty rzeczowe przedsięwzięć przez realizatorów projektów. Monitorowanie to 

winno obejmować zbieranie, raportowanie i interpretowanie danych opisujących postęp i efekty 

realizowanego projektu. Monitoring finansów pozwoli na zebranie informacji o finansowych 

aspektach realizacji programu. Ponadto przynajmniej raz w roku powinna być dokonywana kontrola 

społeczna będąca monitoringiem społecznym nad przebiegiem działań rewitalizacyjnych. 
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Promowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla dotarcia do szerokiego grona partnerów 

projektów. W ramach promocji zostaną wykorzystane następujące sposoby przekazywania 

informacji: 

 strona internetowa Urzędu Gminy Olesno; zawierająca informacje o GPR, ujętych w nim 

projektach, wkładzie Unii Europejskiej w realizowane przedsięwzięcia, 

 plakaty, biuletyny i foldery o wykonywaniu konkretnych zadań, 

 spotkania z potencjalnymi partnerami społeczno-gospodarczymi w projektach. 

 

MONITORING 

 

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

w GPR oraz wprowadzaniu modyfikacji zgodnie ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi 

i wewnętrznymi wpływającymi na rozwój gminy. 

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

powinien cechować się następującymi zasadami:  

 wiarygodności,  

 aktualności,  

 rzetelności,  

 

Monitoring stanowi integralną część codziennego zarządzania programem rewitalizacji.  

Instrumentem wspierającym monitoring jest ewaluacja, czyli ocena i pomiar efektywności 

realizowanych zadań inwestycyjnych i społecznych osiąganych wskaźników produktu, rezultatu 

i oddziaływania a przede wszystkim rzeczywistego wymiaru wpływu programu rewitalizacji, na 

jakość i komfort życia mieszkańców Gminy Olesno.  

Narzędziem ułatwiającym monitorowanie projektów rewitalizacyjnych wspieranych  

z funduszy europejskich jest Centralny System Informatyczny SL2014. Każda z instytucji 

zarządzających programem operacyjnym, w którym przewidziane jest wsparcie dla projektów 

rewitalizacyjnych, zobowiązana jest do wprowadzenia do słownika programowego systemu SL2014 

dodatkowej wartości: „projekt rewitalizacyjny”. Dzięki temu będzie ułatwiony późniejszy proces 

monitorowania i raportowania informacji. 

 

Proces monitorowania polegał będzie na systematycznym obserwowaniu zmian zachodzących 

w ramach poszczególnych celów i kierunków działań wyznaczonych  

w programie. Zaleca się, aby monitoring prowadzony był jednocześnie na kilku płaszczyznach. 

Powinien dostarczać informacji na temat postępów w osiąganiu przyjętych celów oraz umożliwić 

kwantyfikację efektów zrealizowanych projektów (zarówno efektów ekonomicznych jak  

i społecznych). 

 

Monitoring i ewaluacja celów programu będzie odbywała się poprzez: 

 

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

podejmowanych działań, stopnia realizacji projektów, ewentualnych efektów końcowych tych 

projektów. 

 

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

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

przyjmie wskaźnik dotyczący ilości osób korzystających z pomocy społecznej na 

1000 mieszkańców w 2015 r.; 

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

jakości życia, zostanie uwzględniony wskaźnik liczby podmiotów gospodarki 

narodowej na 100 mieszkańców.  

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

dalszych porównań. Oczekiwanymi trendami są: spadek ilości osób korzystających  

z pomocy społecznej oraz wzrost ilości rejestrowanych podmiotów gospodarczych. 
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3. Przeprowadzanie ankiet wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji. Operator planuje 

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

założone cele. Pierwsza ankieta będzie dotyczyć jakości oferty spędzania czasu wolnego  

w opinii mieszkańców i wpływu tej oferty na wzmacnianie więzi społecznych. Drugie 

badanie będzie miało za zadanie uzyskać informacje od mieszkańców na temat jakości 

przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizacji. 

 

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

prawidłowej ewaluacji całego procesu. 

 

EWALUACJA 

 

Ewaluacja Programu Rewitalizacji pozwala oszacować oddziaływanie samego Programu, jak  

i pomocy publicznej, w tym pomocy strukturalnej Unii Europejskiej w odniesieniu do założonych 

celów. Wyniki oceny powinny zostać wykorzystane w celu jak najlepszego dopasowania 

realizowanych przedsięwzięć do rzeczywistych potrzeb oraz najbardziej efektywnego wydatkowania 

środków. Ocena udziela odpowiedzi na pytanie o celowość, trafność i wartość dodaną interwencji 

planowanej, przeprowadzanej lub zakończonej. Warunkiem dobrej oceny jest dostępność danych  

i terminowość raportowania przez wszystkie podmioty zaangażowane w system wdrażania 

Programu. Ocena taka bada sam program i jego efekty długotrwałe, czyli oddziaływania. Wiąże się 

zatem  

z przedstawionym wyżej monitoringiem rzeczowym. Proponuje się, by system i rodzaje oceny 

Programu odpowiadały metodologii ogólnie stosowanej metodologii oceny i systemu 

sprawozdawczości programów finansowanych ze środków UE. 

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

po upływie roku od wdrożenia programu, obejmuje analizę: 

- efektywności wykorzystania środków; 

- skuteczności w zakresie osiągania założonych celów; 

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

- funkcjonowania systemu realizacji. 

Ocena na zakończenie Programu. Celem oceny będzie określenie długotrwałych efektów 

wdrożenia Programu, w tym wielkości zaangażowanych środków, skuteczności i efektywności 

pomocy. Z ewaluacji końcowej wynikać powinny wskazania odnośnie dalszych kierunków polityki 

rozwoju gminy, szczególnie w zakresie zdefiniowania czynników, które przyczyniły się do sukcesu 

lub niepowodzenia wdrażania Programu. W procesie ewaluacji końcowej udział powinien mieć 

Komitet Rewitalizacji, Wójt Gminy oraz Rada Gminy, jako organ przyjmujący wyniki oceny. Ocenę 

przeprowadzić powinni niezależni ewaluatorzy. Raport z realizacji programu powinien zostać 

upubliczniony i opublikowany na stronie internetowej gminy (Biuletyn Informacji Publicznej). 

Niezależnie od prowadzenia wyżej wymienionych form ewaluacji, Rada Gminy, a także Wójt Gminy 

mogą inicjować bieżącą ocenę Programu Rewitalizacji, której przedmiotem jest efektywność 

stosowanych instrumentów i całego systemu wdrażania. 

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

których należą: 

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

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

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

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

uzyskanych wyników i rezultatów; 

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

zdefiniowane na etapie programowania, zostały osiągnięte; 

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

odpowiada potrzebom grup docelowych; 
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- trwałość – kryterium pozwalające ocenić, na ile można się spodziewać, że pozytywne zmiany 

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

ocenie wartości Programu w kategoriach jego użyteczności w dłuższej perspektywie czasowej. 

 

Specjalna strefa rewitalizacji 

 

W tym momencie w Gminie Olesno nie będzie tworzona Specjalna Strefa Rewitalizacji /SSR/. Jeżeli 

w terminie późniejszym zajdzie konieczność utworzenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji 

wprowadzana ona zostanie w drodze uchwały, będącej aktem prawa miejscowego w określonej  

w ustawie procedurze. Uchwała w każdym przypadku obowiązywać będzie czasowo, na okres do  

10 lat. W przypadku, gdy założone w programie rewitalizacji działania inwestycyjne będą możliwe 

do wykonania bez uchwalania aktu planistycznego (np. wyłącznie remonty, przebudowy istniejącej 

tkanki budowlanej, dróg publicznych, przestrzeni publicznych), lub będą zgodne z obowiązującym 

planem miejscowym, uchwała SSR pozostanie jedynym aktem prawnym wydawanym w procesie 

rewitalizacji. 

 

Ocena oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji 

 

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

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach odziaływania na środowisko 

(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) projekt niniejszego dokumentu zostanie przedłożony 

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie uzgodnienia konieczności 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu i stopnia 

szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko w przypadku 

konieczności jej opracowania. 

Przedsięwzięcia wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno mogące potencjalnie 

mieć negatywnie oddziaływanie na środowisko wynikające z rozbudowy lub przebudowy mają 

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

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

któregokolwiek z komponentów środowiska. 

Rewitalizacja obszarów czy dostosowanie obiektów do nowych funkcji wynika bardziej  

z rozwoju cywilizacyjnego, a nie z bezpośredniego wpływu wdrożenia Programu Rewitalizacji.  

 

Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Olesno nie przewiduje wprowadzenia zmian w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno. 

 

Niezbędne zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Olesno nie przewiduje zmian w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. 
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