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Wstęp
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. Źródło :
Ustawa z dnia 9 października o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777) Proces globalizacji oraz
wyzwania gospodarki wolnorynkowej spowodowały szereg niekorzystnych zmian i procesów
na obszarach jednostek samorządu terytorialnego takich jak degradacja tkanki materialnej oraz
coraz większe problemy w sferze społeczno – gospodarczej. Aby temu przeciwdziałać, coraz
większą uwagę zaczęto przywiązywać do planowania i realizacji kompleksowych projektów
rewitalizacyjnych. Należy pamiętać, że rewitalizacja to nie tylko odbudowa, renowacja czy też
przywracanie stanu pierwotnego lub minimum stanu używalności określonego obiektu lub
terenu, lecz przede wszystkim dążenie do przywrócenia ożywienia społeczno - gospodarczego
danego regionu. Rewitalizacja to proces kompleksowy oraz długotrwały. Dotyczy on
wybranych obszarów zamieszkanych przez grupę społeczną, dotkniętą określonymi
problemami.

Kompleksowa

rewitalizacja

obejmuje

sferę

społeczną,

gospodarczą,

środowiskową, przestrzenno – funkcjonalną i techniczną. Aby proces ten mógł przynieść
założone rezultaty, konieczna jest jego konsekwentna realizacja oraz czas – tylko wówczas
możliwy jest widoczny rozwój społeczno-gospodarczy terenu rewitalizowanego i całej Gminy.
Cele i oczekiwane efekty rewitalizacji przedstawiają się następująco:
• pobudzenie aktywności środowisk lokalnych;
• stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego;
• przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych dysfunkcjami
społecznymi obszarach;
• polepszenie jakości życia mieszkańców;
• zwiększenie szans mieszkańców na zatrudnienie;
• trwała odnowa obszaru, poprawa ładu przestrzennego, stanu środowiska i zabudowy poprzez
zastosowanie wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych;
• odnowa lub wzmocnienie atutów rozwojowych obszarów wiejskich.
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Rezultatem prowadzonych działań będzie także zmiana wizerunku obszaru poddanego
rewitalizacji, a co się z tym wiąże, zwiększenie zainteresowania inwestorów tym obszarem.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 20142020, program rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej oraz
gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub 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. Jednostki samorządu
terytorialnego mogą wdrażać działania rewitalizacyjne w dwojaki sposób. Program
rewitalizacji może być 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 (t. j. Dz. U. 2016
poz. 446) lub na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015
poz. 1777). Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Sobolew został opracowany zgodnie z
ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Należy podkreślić, że prawidłowo
opracowany Program Rewitalizacji musi charakteryzować się następującymi cechami;
 kompleksowość o działania całościowe i wielowymiarowe, uwzględniające aspekty:
społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, techniczne, środowiskowe i kulturowe, o włączenie
środków z EFRR, EFS, FS, innych publicznych oraz prywatnych.
 koncentracja o koncentracja na obszarach najbardziej zdegradowanych, tj. obszarach gminy
gdzie skala problemów i zjawisk kryzysowych jest największa.
 komplementarność o wzajemne oddziaływanie między projektami rewitalizacyjnymi, o
powiązania działań rewitalizacyjnych ze strategicznymi decyzjami Gminy, o efektywny system
zarządzania projektami rewitalizacyjnymi (współdziałanie instytucji, spójność procedur itp.),
 partycypacja o nierozerwalnie wpisane w proces rewitalizacji uczestnictwo we
współdecydowaniu, o musi mieć realny charakter, o stanowi fundament działań na każdym
etapie procesu rewitalizacji: diagnozowania, programowania, wdrażania, monitorowania i
oceniania. Prace związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Sobolew na lata 2016- 2022 realizowane były przy aktywnym udziale społeczeństwa, które na
etapie tworzenia dokumentu miało możliwość wniesienia swoich pomysłów, opinii, stanowisk,
sprzeciwu oraz aprobaty. Konsultacje społeczne były skierowane do szerokiego grona
odbiorców.
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2. Zgodność PR z dokumentami strategicznymi i planistycznymi
2.1. Dokumenty na poziomie gminnym
STRATEGIA ROZWOJU GMINY SOBOLEW NA LATA 2016-2022
Strategia Rozwoju Gminy Sobolew na lata 2016 – 2022 została przyjęta Uchwałą Nr
XXIII/166/2016 Rady Gminy Sobolew z dnia 23 listopada 2016 r. i jest planem osiągnięcia
długofalowych zamierzeń Gminy Sobolew. Implikuje ona przejście z obecnej sytuacji do
pożądanego stanu wyrażonego w wizji rozwoju. Strategia Rozwoju Gminy Sobolew na lata
2016 – 2030 jest jednym z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez samorząd
gminny. Określa ona priorytety i cele polityki rozwoju społeczno - gospodarczego niniejszej
jednostki samorządu terytorialnego. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że Strategia łączy różne
aspekty rozwojowe Gminy, zatem Program Rewitalizacji (ukierunkowany przede wszystkim
na rozwój społeczny i gospodarczy Gminy) jest dokumentem operacyjnym, podrzędny w
stosunku do Strategii Rozwoju Gminy. Strategia Rozwoju Gminy Sobolew na lata 2016 – 2022
jest dokumentem, który wskazuje strategiczne kierunki działań na rzecz likwidacji istniejących
problemów w sferze: społecznej, gospodarczej, infrastrukturalnej, ekologicznej i przestrzennej,
na których powinna być skoncentrowana uwaga władz lokalnych w perspektywie do 2022 roku,
aby lepiej zaspokajać zbiorowe potrzeby mieszkańców. Już w tym miejscu widoczna jest
spójność najważniejszego dokumentu strategicznego, obowiązującego na terenie Gminy
Sobolew z Programem Rewitalizacji, który jest wieloletnim programem działań w sferze
społecznej i ekonomicznej, ale także przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej oraz
kulturowej, zmierzającym do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz
stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Aspekty związane z rewitalizacją
znalazły się we wszystkich zasadniczych częściach Strategii Rozwoju Gminy Sobolew na lata
2016 – 2022 tj. zarówno w części diagnostycznej, jak i kierunkowej. W części diagnostycznej
strategii przedstawiono kwestie odnoszące się do rozwoju społecznego, gospodarczego,
środowiskowego, przestrzennego oraz związane z dostępem do usług publicznych.
Szczegółowej analizie poddano między innymi zagadnienia lokalnego rynku pracy, w tym
strukturę bezrobocia, przemiany gospodarcze, aktywność społeczną, stan środowiska
przyrodniczego oraz potencjał kulturowy Gminy. Przekroje analizy są zasadniczo skorelowane
z podstawowymi wymiarami rewitalizacji. W części kierunkowej wizja rozwoju Gminy
Sobolew wynika z realizacji celów i brzmi w następujący sposób: Gmina Sobolew jest Gminą
aktywnego rozwoju gospodarczego i turystycznego oraz bezpiecznym i ekologicznym
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miejscem do życia i rozwoju mieszkańców. Misja natomiast stanowi syntetyczną deklarację,
która określa najwyższy poziom celu i ogólną koncepcję działania: Misja Gminy Sobolew:
Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Sobolew

W Strategii Rozwoju zostały określone cztery obszary strategiczne oraz w ich ramach
poszczególne cele strategiczne.
1. Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych świadczonych przez gminę.
2. Poprawa jakości życia na obszarze gminy.
3. Zwiększenie turystycznego zainteresowania gminą.
4. Wzrost jakości kapitału ludzkiego i aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy.
Program Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016- 2022 wpisuje się we wszystkie
wymienione obszary i cele strategiczne:
1. Obszar I – Społeczeństwo;
Cele strategiczne określone w Strategii Rozwoju dążą do zapewnienia wysokiego standardu
życia mieszkańcom Gminy; Działania rewitalizacyjne ukierunkowane są przede wszystkim na
aktywizację i integrację społeczno – zawodową mieszkańców zdegradowanych obszarów.
Mają doprowadzić do zapewnienie wysokiego standardu życia mieszkańcom Gminy m.in.
poprzez pobudzenie aktywności społecznej oraz zapewnienie odpowiedniej oferty edukacyjnej,
kulturalnej i rekreacyjno – sportowej, dlatego też należy stwierdzić, że zaplanowane
przedsięwzięcia rewitalizacyjne są niezbędne do tego, aby zrealizować cel wyznaczony w
Strategii.
2. Obszar II- Gospodarka;
Cel strategiczny:. Zwiększenie turystycznego zainteresowania gminą.
Stworzenie na terenie Gminy korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w
szczególności stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju turystyki sprzyjającej
tworzeniu nowych miejsc pracy oraz wspieranie procesów restrukturyzacji rolnictwa i rozwoju
turystyki; Jak wcześniej wskazano, jednym z głównych celów rewitalizacji jest aktywizacja
zawodowa mieszkańców obszarów zdegradowanych. Aby to osiągnąć w Programie
Rewitalizacji przewidziano m.in.: szkolenia i kursy dla osób bezrobotnych, co wskazuje na
7
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zgodność celów Programu Rewitalizacji z celami wyznaczonymi w Strategii Rozwoju Gminy
Sobolew. Realizacja zadań wyznaczonych w Programie Rewitalizacji bezpośrednio przyczyni
się do osiągnięcia celu Strategii w obszarze Gospodarki.
3. Obszar III- Środowisko naturalne i kulturowe;
Cel strategiczny: Poprawa jakości życia na obszarze gminy. Na jakość życia mieszkańców
terenów zdegradowanych, znaczący wpływ ma jakość środowiska naturalnego. Dlatego też
rewitalizacja nie może pomijać tego obszaru. W odniesieniu do sfery środowiskowej, w ramach
działań rewitalizacyjnych przewidziano m.in. budowę oczyszczalni ścieków i podłączenie do
niej mieszkańców, termomodernizację budynków oraz instalację odnawialnych źródeł energii
– zadania te w znaczący sposób wpłyną na poprawę jakości środowiska na terenie
rewitalizowanym, ale również na teren całej Gminy Sobolew. Zatem zadania przewidziane w
Programie Rewitalizacji są w pełni zgodne z powyższym celem strategicznym.
4. Obszar IV – Infrastruktura techniczna;
Cel strategiczny: Poprawa jakości życia na obszarze gminy.; W ramach niniejszego celu
strategicznego przewidziano m.in. następujące cele operacyjne:  budowa, przebudowa i
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,  budowa i przebudowa obiektów
infrastruktury sportowej, wypoczynkowo - rekreacyjnej,  budowa i modernizacja sieci wodno
- ściekowej,  budowa instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii Działania zaplanowane
do realizacji w ramach Programu Rewitalizacji są w pełni zgodne z ww. celem strategicznym i
celami operacyjnymi oraz przyczynią się do ich pełnej realizacji. W ramach rewitalizacji
zaplanowano bowiem m.in. termomodernizację budynków, montaż instalacji odnawialnych
źródeł energii, budowę oczyszczalni ścieków, a także zagospodarowania terenów wraz z
budową ogrodu edukacyjnego. Wszystkie te inwestycje znacząco wpłyną na poprawę sfery
technicznej obszarów rewitalizowanych oraz na jakość życia mieszkańców. Strategia Rozwoju
Gminy Sobolew na lata 2016 – 2022 stanowi rdzeń planowania na terenie Gminy Sobolew.
Program Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016-2022 rozwija zapisy Strategii i
konkretyzuje zarówno cele, jak i przedsięwzięcia służące rewitalizacji.

2.2.

GMINNA

STRATEGIA

ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW

SPOŁECZNYCH GMINY SOBOLEW NA LATA 2016-2020
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sobolew na lata 2016- 2020
Sobolew. Podobnie jak w przypadku Strategii Rozwoju Gminy, we wszystkich zasadniczych
8
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częściach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych znalazły się aspekty związane z
rewitalizacją tj. zarówno w części diagnostycznej, jak i kierunkowej. Część diagnostyczną
niniejszej Strategii podsumowuje analiza SWOT, która w syntetyczny sposób prezentuje szanse
i mocne strony, które mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania osób i rodzin na terenie
Gminy Sobolew, jak również zagrożenia oraz słabe strony, które mogą utrudnić zmianę na
lepsze. W analizie SWOT, zwłaszcza w słabościach Gminy zawarto szereg uwarunkowań
problemowych, które mogą stanowić uzasadnienie dla podjęcia działań rewitalizacyjnych:
• wysoka stopa bezrobocia wśród osób młodych i długotrwale bezrobotnych;
• mała liczba przedsiębiorców na terenie gminy;
• brak zaplecza kulturowego;
• duża liczba osób starych na terenie gminy;
• niski przyrost naturalny;
• dostępność do alkoholu z nielegalnych punktów;
• duże rozproszenie terytorialne społeczności uczniowskiej;
• luki edukacyjne rodziców;
• ograniczony dostęp do specjalistów, np. logopeda, psycholog;
• ograniczony dostęp do Internetu;
• brak chęci do zmiany swojej trudnej sytuacji rodzinnej;
• brak edukacji o zapobieganiu ciąży;
• długa procedura skierowania osób na leczenia antyalkoholowe;
• brak monitoringu sprzedaży alkoholu i papierosów w sklepach;
• przyzwolenie społeczne na spożywanie przez nieletnich papierosów i alkoholu;
• małe zainteresowanie rodziców, w jaki sposób dziecko spędza czas wolny;
• narastająca agresja wśród nieletnich;

9
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• przenoszenie młodzieży w nowe środowisko szkolne (brak szkół średnich na terenie gminy);
• zły wzór płynący od rodziny;
• brak atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Wszystkie cele zawarte w Strategii można uznać za ściśle powiązane tematycznie z
podstawowymi celami rewitalizacji:
 Cel strategiczny nr 1 Zminimalizowanie występowania bezrobocia wśród mieszkańców, a

zwłaszcza wśród osób młodych i długotrwale bezrobotnych.
 Cel strategiczny nr 2 Skuteczna walka z alkoholizmem i narkomanią oraz profesjonalne

rozwiązywanie problemów alkoholowych osób uzależnionych i ich rodzin.
 Cel strategiczny nr 3 Tworzenie takiego systemu wsparcia, który w sposób skuteczny i

długotrwały będzie rozwiązywał problemy ludzi starszych i chorych.
Działania rewitalizacyjne ukierunkowane są przede wszystkim na aktywizację i integrację
społeczno – zawodową mieszkańców zdegradowanych obszarów. Mają doprowadzić do
zapewnienie wysokiego standardu życia mieszkańcom Gminy m.in. poprzez pobudzenie
aktywności społecznej oraz zapewnienie odpowiedniej oferty edukacyjnej, kulturalnej i
rekreacyjno – sportowej, dlatego też należy stwierdzić, że zaplanowane przedsięwzięcia
rewitalizacyjne są niezbędne do tego, aby zrealizować cele wyznaczone w Strategii.

2.3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na terenie Gminy Sobolew na rok 2017 oraz Gminny Program Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2016w Gminie Sobolew

Gminne

Programy

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

i

Przeciwdziałania Narkomanii, przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 4 ustawy
z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
wykonuje się poprzez odpowiednie ukształtowanej polityki społecznej. Gminn
e Programy zawierają równocześnie zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i terapii
narkomanii zapisane w ustawie z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz
wybrane działania w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie –
zgodnie z ustawą z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
10
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Celem programów jest realizacja zadań w zakresie:
1.

Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków;
2.

Udzielenie pomocy rodzinom, w których występują problemy uzależnień,

pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w
rodzinie;
3.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii i przemocy w rodzinie w szczególności dla dzieci i młodzieży;
4.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,

służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii i
przemocy w rodzinie oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi
jednostkami pożytku publicznego w obszarze profilaktyki i rehabilitacji uzależnień;
5.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o

przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego;
6.

Udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych.
Działania rewitalizacyjne mają na celu przede wszystkim poprawę jakości życia
mieszkańców obszarów zdegradowanych Gminy ale również aktywizację i integrację
społeczno – zawodową mieszkańców zdegradowanych obszarów. Mają generować
zmiany, które zapewnią coraz wyższy standard życia mieszkańcom Gminy, lepsze zdrowie
i kondycję psychiczną m.in. poprzez między innymi walkę ze zjawiskiem alkoholizmu,
pobudzenie aktywności społecznej oraz zapewnienie dostępu do specjalistów i terapeutów
ale również dostęp do odpowiedniej oferty edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjno –
sportowej, dlatego też należy stwierdzić, że zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne
są niezbędne do tego, aby zrealizować cele wyznaczone w Strategii.

2.4. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Sobolew
Celem rozwoju Gminy jest zrównoważony rozwój społeczno – gospodarczy, w którym
zakłada się zrównoważenie szans dostępu do środowiska społeczeństw i ich obywateli –
11
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zarówno współczesnego jak i przyszłych pokoleń, poprzez proces integrowania działań
politycznych, gospodarczych, społecznych, z zachowaniem równowagi otoczenia naturalnego
oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.
Dla osiągnięcia celu nadrzędnego ma służyć konsekwentna, stopniowa realizacja
strategicznych celów, mianowicie:
1. odtworzenie

roli

miejscowości

Sobolew

jako

ośrodka

gospodarczego

i

administracyjnego;
2. stymulowanie przyjaznych form restrukturyzacji rolnictwa;
3. zachowanie i wdrożenie norm ekorozwoju na terenie gminy;
4. tworzenie konkurencyjnych warunków dla zamieszkania i inwestowania;
5. kreowanie społeczeństwa obywatelskiego i odbudowa więzi społecznych mieszkańców
gminy;
6. udostępnienie komunikacyjne gminy.
Realizacja celów strategicznych gminy Sobolew ma się przyczynić pośrednio do osiągnięcia
między innymi celu nadrzędnego, powiatu garwolińskiego, jakim jest „(...)poprawa warunków
życia mieszkańców poprzez: rozwój lokalnego rynku pracy, wspieranie rozwoju obszarów
wiejskich, działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz wzrost jakości
świadczonych usług publicznych”, a tym samym celu strategicznego województwa
mazowieckiego, czyli poprawy spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w
warunkach zrównoważonego rozwoju.
W świetle przeprowadzonych analiz dla potrzeb Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew oraz w oparciu o zdefiniowane w Planie
Rozwoju Lokalnego gminy Sobolew cele rozwoju zakłada się:
•

- poprawę warunków i poziomu życia mieszkańców poprzez:

•

- wzrost wykorzystania technologii informatycznych przez lokalne społeczeństwo.

•

- poprawę warunków nauczania oraz dostępu do edukacji,

•

- wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, a także wzrost ilości organizowanych
zawodów sportowych oraz - wzrost ilości działających sekcji sportowych,

•

- poprawa stanu zdrowotności mieszkańców,

•

- stworzenie systemu e-usług w Gminie,

•

- wzrost ilości turystów odwiedzających Gminę,
12
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•

- wzrost ilości imprez organizowanych w obiektach przestrzeni publicznej,

•

ochronę środowiska realizowaną poprzez:

•

- likwidację bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne,

•

- ochronę wód rzek: Promnik, Łukówka, Okrzejka i Śliz,

•

ochronę dóbr kultury poprzez:

•

- zachowanie istniejącego dziedzictwa kulturowego,

•

- kształtowanie współczesnej zabudowy w harmonii ze środowiskiem kulturowym,

•

-rewitalizacje obiektów zabytkowych, szczególnie elementów tożsamości Gminy

•

i ich promocje w skali lokalnej i regionalnej,

•

kształtowanie ładu przestrzennego poprzez:

•

- zmodernizowanie przestrzeni publicznej we wszystkich miejscowościach Gminy,

•

- doskonalenie struktury przestrzennej Gminy pod katem jej funkcjonalności oraz
racjonalne jej przekształcenie w dostosowaniu do potrzeb dalszego rozwoju,

•

- sukcesywne opracowywanie planów miejscowych dla terenów Gminy wymagających
ochrony oraz obszarów rozwoju zainwestowania,

•

poprawę infrastruktury technicznej poprzez:

•

- poprawę stanu dróg gminnych,

•

- usprawnienie komunikacji lokalnej,

•

- opracowanie programu sanityzacji Gminy.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016-2022 jest zgodny z celami
wyznaczonymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Sobolew. Działania rewitalizacyjne ukierunkowane są przede wszystkim na
aktywizację i integrację społeczno – zawodową mieszkańców zdegradowanych obszarów.
Mają doprowadzić także do zapewnienie wysokiego standardu życia mieszkańcom Gminy
m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej i technicznej. Dlatego też
należy stwierdzić, że działania rewitalizacyjne wpisują się w wyznaczone w Studium cele
społeczne i ekonomiczne. Ponadto zaplanowane działania infrastrukturalne przyczynią się do
ochrony środowiska przyrodniczego. Budowa oczyszczani ścieków i podłączenie do niej
mieszkańców, ograniczy ilość nieczystości przedostających się do gleby oraz wód
powierzchniowych i podziemnych, natomiast termomodernizacja budynków mieszkalnych
oraz montaż instalacji odnawialnych źródeł energii znacząco wpłynie na poprawę jakości
powietrz na terenie Gminy Sobolew. Reasumując należy stwierdzić, że zadania przewidziane

13

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016 - 2022

do realizacji w ramach Lokalego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sobolew są niezbędne do
tego, by w pełni zrealizować cele wyznaczone w Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobolew.

3. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych
Zgodnie z Instrukcją dotyczącą przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
oraz preferencji dla projektów mających na celu przywrócenia ładu przestrzennego, do analizy
w ujęciach przestrzennym, społecznym i gospodarczym oraz środowiskowym jednostkami są
miejskie jednostki urbanistyczne. Ich brak nie wyklucza jednak innych możliwości wskazania
obszarów zdegradowanych. Możliwe jest wskazanie innego typu jednostek np. sołectw.
Uwzględniając fakt, że wyznaczone do analizy jednostki powinny być wyznaczone w sposób
odpowiadający istniejącym powiązaniom funkcjonalnym, na terenie Gminy Sobolew do
diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych jako typ jednostki przyjęto sołectwa.

Mapa Gminy Sobolew z podziałem a sołectwa
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Gmina Sobolew położona jest w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego,
w powiecie garwolińskim. Miejscowość Sobolew położona jest w odległości ok. 80 km od
Warszawy. Do miasta Garwolin, pełniącego funkcje stolicy powiatu, jest 23 km. Powierzchnia
gminy zajmuje 9493 ha. W latach 1975-1998 gmina wchodziła w skład województwa
siedleckiego.
Gmina Sobolew graniczy z następującymi jednostkami administracyjnymi: od zachodu z gminą
Maciejowice, od północy z gminami Górzno i Łaskarzew, od wschodu z gminą Żelechów, od
południowego wschodu z gminą Trojanów. Pod względem administracyjnym obszar gminy
dzieli się na 18 sołectw, w skład których wchodzi 16 miejscowości (Sobolew podzielony jest
na trzy sołectwa). Największym sołectwem w gminie jest Sobolew, najmniejszym - Przyłęk.
Obszary zajmowane przez poszczególne sołectwa wahają się od 226 ha do 1 921 ha.
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Miejscowość Sobolew pełni funkcję lokalnego ośrodka administracyjno-usługowego, w
którym mieści się Urząd Gminy.
Gmina Sobolew na mapie powiatu garwolińskiego

źródło: Google Maps i gminy.pl

Tab. nr 1 Powierzchnia gminy Sobolew w podziale na sołectwa
Nazwa sołectwa

Powierzchnia w ha

%powierzchni gminy

Anielów

240

3

Chotynia

693

7

Godzisz

1025

11

Gończyce

1015

11

Grabniak

360

4

Kaleń Drugi

425

4

Kaleń Pierwszy

573

6

Kobusy

299

3

Konwacica

528

6

Nowa Krępa

578

6

Ostrożeń Drugi

348

4

Ostrożeń Pierwszy

315

3

Przyłęk

226

2

Sobolew

1921

20
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Sokół

718

8

Trzcianka

229

2

Powierzchnia gminy

9493

100

Analiza problemów występujących na terenie poszczególnych sołectw wyznaczonych na
terenie Gminy Sobolew została przeprowadzona na podstawie dostępnych danych
statystycznych w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej i techniczno

-

infrastrukturalnej. Do analizy wykorzystano przede wszystkim dane Urzędu Gminy Sobolew,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz dane Głównego
Urzędu Statystycznego. W każdej ze sfer przeanalizowano zestaw wskaźników, porównując
wartości średnie, charakterystyczne dla poszczególnych jednostek osadniczych i zestawiając je
z przeciętnymi wartościami dla Gminy Sobolew, powiatu garwolińskiego i województwa
mazowieckiego. Na tej podstawie stwierdzono, w których sołectwach występuje koncentracja
negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej i
przestrzenno-funkcjonalnej.

3.1. Sfera społeczna
3.1.1. Charakterystyka ludności

Wielkość populacji
Demografia jest ważnym czynnikiem wpływającym na tempo rozwoju społeczno –
gospodarczego. Najważniejsze cechy demograficzne, które mają wpływ na możliwości
rozwojowe gminy to: poziom wykształcenia mieszkańców; utrzymanie się średniego
wskaźnika gęstości zaludnienia; odpowiednia struktura wieku ekonomicznego ludności
zachowanie równowagi pomiędzy płciami; dodatni poziom przyrostu naturalnego; odwrócenie
niekorzystnych trendów migracyjnych. Poniżej przedstawiono dane dotyczące populacji gminy
na przestrzeni ostatnich lat.
Tab. nr 2 Statystyka ludności – ilościowa w podziale na sołectwa w 2016 r.
Nazwa sołectwa

Ilość mieszkańców

Anielów

124

Chotynia

490

Godzisz

428

Gończyce

953

Grabniak

245
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Kaleń Drugi

368

Kaleń Pierwszy

169

Kobusy

162

Konwacica

327

Nowa Krępa

80

Ostrożeń Drugi

218

Ostrożeń Pierwszy

266

Przyłęk

138

Sobolew

3709

Sokół

436

Trzcianka

174

Ludność gminy ogółem

8287

Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku na terenie Gminy Sobolew, powiatu
garwolińskiego i województwa mazowieckiego .
Tab. nr 3 Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Sobolew z uwzględnieniem grup
wiekowych – rok 2014
Nazwa sołectwa

ogółem

Ludność w wieku

Ludność w wieku

Ludność w wieku

przedprodukcyjnym

produkcyjnym

poprodukcyjnym

Anielów

119

25

72

22

Chotynia

474

98

280

96

Godzisz

435

68

259

108

Gończyce

962

209

599

154

Grabniak

241

46

134

61

Kaleń Drugi

373

80

236

57

Kaleń Pierwszy

164

35

96

33

Kobusy

164

47

92

23

Konwacica

327

99

169

59

Nowa Krępa

80

19

42

19

Ostrożeń Drugi

218

45

137

36

Ostrożeń Pierwszy

266

67

148

51

Przyłęk

138

32

76

30

Sobolew

3709

731

2293

731

Sokół

436

104

270

62

Trzcianka

174

45

100

29

Tab. nr 4 Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Sobolew z uwzględnieniem grup
wiekowych – rok 2015
Nazwa sołectwa

ogółem

Gmina

Ludność w wieku

Ludność w wieku

Ludność w wieku

przedprodukcyjnym

produkcyjnym

poprodukcyjnym

1754

5008

1509

Anielów

124

30

73

23

Chotynia

490

105

280

97
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Godzisz

428

72

247

114

Gończyce

953

203

592

152

Grabniak

245

46

142

60

Kaleń Drugi

368

76

234

58

Kaleń Pierwszy

169

39

97

32

Kobusy

162

49

95

23

Konwacica

327

94

174

53

Nowa Krępa

80

23

43

19

Ostrożeń Drugi

218

39

137

37

Ostrożeń Pierwszy

266

62

145

51

Przyłęk

138

33

80

28

Sobolew

3709

731

2299

669

Sokół

436

107

265

65

Trzcianka

174

45

105

28

Tab. nr 5 Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Sobolew z uwzględnieniem grup
wiekowych – rok 2016
Nazwa sołectwa

Gmina/wartość

ogółem

Ludność w wieku

Ludność w wieku

Ludność w wieku

przedprodukcyjnym

produkcyjnym

poprodukcyjnym

8287

referencyjna
Anielów

124

29

69

26

Chotynia

490

112

275

103

Godzisz

428

70

245

113

Gończyce

953

202

587

164

Grabniak

245

45

140

60

Kaleń Drugi

368

80

223

65

Kaleń Pierwszy

169

39

100

30

Kobusy

162

47

92

23

Konwacica

327

99

169

59

Nowa Krępa

80

19

42

19

Ostrożeń Drugi

218

45

137

36

Ostrożeń Pierwszy

266

67

148

51

Przyłęk

138

32

76

30

Sobolew

3709

731

2293

731

Sokół

436

104

270

62

Trzcianka

174

45

100

29

Ze względu na strukturę populacji, najliczniejszą grupę stanowili mieszkańcy w wieku produkcyjnym.
Następną grupą pod względem udział w ogólnej liczbie ludności były osoby w wieku
przedprodukcyjnym. Ich liczba nieznacznie przewyższała liczbę osób w wieku poprodukcyjnym,
Gminy Sobolew. Powyższe dane świadczą o pozytywnym zjawisku demograficznym jednak w chwili
obecnej jest odnotowane na terenie całej Polski zjawisko niżu demograficznego i władze gminy
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Sobolew inicjują różne formy wsparcia aby zatrzymać ludzi młodych, ułatwić im prowadzenie
działalności gospodarczej poprzez różnego rodzaju szkolenia i projekty społeczne.

Wszystkie wskaźniki obliczono analogiczne wg wzoru:

Wobciąż.demogr. 1-4 =

A

* 100

B

[%]

A- liczba osób w wieku nieprodukcyjnym (os. w wieku przedprodukcyjnym i
poprodukcyjnym) w danej jednostce urbanistycznej
B- liczba osób w wieku produkcyjnym na danym obszarze
Przy czym jako:
- osoby w wieku przedprodukcyjnym traktuje się osoby niepełnoletnie w wieku 0-17 lat,
- osoby w wieku produkcyjnym traktuje się osoby w wieku 18-59/64 lata,
- osoby w wieku poprodukcyjnym traktuje się osoby w wieku 60/65 lat i więcej.
Tab. nr 6. Wskaźniki społeczne – grupy ekonomiczne ludności

L.p.

Nazwa jednostki
urbanistycznej

Gmina - wartość referencyjna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Liczba osób w wieku
nieprodukcyjnym
przypadająca na 100
osób w wieku
produkcyjnym
67,80%

Liczba osób
Liczba osób w wieku
Liczba osób
w wieku
poprodukcyjnym
w wieku
poprodukcyjnym przypadająca na 100
poprodukcyjnym
przypadająca na
osób w wieku
przypadająca na 100
100 osób
przedprodukcyjnym
mieszkańców
w wieku
produkcyjnym
32,24%
90,66%
19,32%

Anielów

79,71%

37,68%

89,66%

20,97%

Chotynia

78,18%

37,45%

91,96%

21,02%

Godzisz

74,69%

46,12%

161,43%

26,40%

Gończyce

62,35%

27,94%

81,19%

17,21%

Grabniak

75,00%

42,86%

133,33%

24,49%

Kaleń Drugi

65,02%

29,15%

81,25%

17,66%

Kaleń Pierwszy

69,00%

30,00%

76,92%

17,75%

Kobusy

76,09%

25,00%

48,94%

14,20%

Konwacica

93,49%

34,91%

59,60%

18,04%

Nowa Krępa

90,48%

45,24%

100,00%

23,75%

Ostrożeń Drugi

59,12%

26,28%

80,00%

16,51%

Ostrożeń Pierwszy

79,73%

34,46%

76,12%

19,17%
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13.
14.
15.
16.

Przyłęk

81,58%

39,47%

93,75%

21,74%

Sobolew

63,76%

31,88%

100,00%

19,71%

Sokół

61,48%

22,96%

59,62%

14,22%

Trzcianka

74,00%

29,00%

64,44%

16,67%

Powyższa tabela przedstawia wskaźniki społeczne, opierające się na udziale grup ekonomicznych
ludności w poszczególnych sołectwach. Kolorem czerwonym zaznaczono wartości, które są mniej
korzystne niż średnia wartość dla gminy.
Biorąc pod uwagę udział poszczególnych grup wiekowych, najgorzej przedstawia się sytuacja w
sołectwach: Sobolewie i Gończycach gdzie wszystkie z analizowanych wskaźników przyjmowały
wartości mniej korzystne niż średnia dla gminy. W analizowanym okresie można zauważyć, że
społeczeństwo na terenie Gminy Sobolew starzeje się, tak jak obserwuje się to w skali kraju i Europy.
Zmiany zachodzące w strukturze wiekowej mieszkańców, bez podjęcia odpowiednich działań
profilaktycznych, mogą pociągać za sobą następujące problemy:

• wzrost zapotrzebowania na usługi przedszkolne oraz szkolne w kolejnych latach w związku
ze wzrostem liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, a także wzrost liczby uczniów
uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów. Może to mieć pozytywne skutki w
postaci konieczności doposażenia sieci szkół i przedszkoli.
• duża liczba osób starszych, który prawdopodobnie pociągnie za sobą nasilenie się problemów
społecznych dotykających osoby starsze oraz wzrost wydatków Gminy w zakresie opieki
społecznej. Gmina powinna zatem dążyć do rozwoju usług skierowanych do starszych grup
wiekowych. Niezbędna jest także likwidacja barier architektonicznych oraz tworzenie łatwo
dostępnej komunikacji.
Na analizowanym obszarze, część mieszkańców boryka się z wykluczeniem społecznym.
Trzeba też pamiętać, że liczba osób w wieku przedprodukcyjnym jest nieznacznie wyższa od
liczby osób w wieku poprodukcyjnym. społeczeństwo Gminy Sobolew starzeje się, tak jak
spoleczeńswo w Polsce i Europie w związku z tym konieczne jest podejmowanie działań
mających na celu aktywizację społeczną, która umożliwi integrację mieszkańców w rożnym
wieku i dotkniętych różnymi problemami. Aby Gmina Sobolew mogła się rozwijać i zwiększać
swoją przewagę konkurencyjną w stosunku do innych gmin, musi przede wszystkim
podejmować działania zmierzające do dalszego pozyskiwania nowych mieszkańców
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(zwłaszcza osób młodych i młodych rodzin) oraz dostosowywania panujących warunków do
potrzeb osób starszych. Aby to osiągnąć, należy przede wszystkim zwiększyć atrakcyjność
mieszkaniową terenów Gminy poprzez rozwój podstawowej infrastruktury. Dlatego w ramach
działań rewitalizacyjnych przewidziano m.in. zagospodarowanie terenów wokół dworca PKP,
zagospodarowanie terenów rekreacji i terenów zieleni – place zabaw, miejsca sportu i rekreacji,
modernizacja ciągów pieszych, modernizację zabytkowego parku, monitoring wizyjny, montaż
instalacji odnawialnych źródeł energii, Planowanym celem niniejszych zadań jest zachęcanie
obecnych, jak i potencjalnych mieszkańców do osiedlania się na tym terenie. Efektem
zaplanowanych działań będzie wzrost przyrostu naturalnego oraz salda migracji, a w
konsekwencji wzrost liczby mieszkańców Gminy
3.1.2. Problemy społeczne

Celem działań podejmowanych przez instytucje działające w zakresie szeroko pojętej pomocy
społecznej jest zapewnienie warunków życia odpowiadającym godności człowieka. Placówką
realizującą zadania pomocy społecznej na terenie Gminy Sobolew jest Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. Ośrodek pomaga rodzinom oraz osobom samotnym w trudnych sytuacjach
życiowych, realizuje zadania własne i zlecone zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej.
Poniższe zestawienie przedstawia wybrane dane charakteryzujące pomoc społeczną na
obszarze Gminy Sobolew.
Wartość wskaźników obliczono na podstawie następującego wzoru:

WGOPS =

A

* 100

B

[%]

A- liczba osób korzystających z GOPS w danej jednostce urbanistycznej
B- ogólna liczba mieszkańców danej jednostki urbanistycznej

Wubóstwa =

A

* 100

B

[%]

A- liczba osób korzystających z GOPS z powodu ubóstwa w danej jednostce urbanistycznej
B- łączna liczna osób korzystających z GOPS na danym obszarze
Tab. nr 7 Skala pomocy społecznej świadczonej przez GOPS w gminie Sobolew dla mieszkańców znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej/ rodziny
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Powód trudnej sytuacji

2014 rok

2015 rok

2016 rok

Ubóstwo

103

150

173

Bezdomność

5

3

14

Potrzeba ochrony

6

40

15

Bezrobocie

65

58

62

Niepełnosprawność

16

12

25

Długotrwała lub ciężka

70

56

17

46

39

49

Alkoholizm

0

0

0

Trudności w

3

5

4

1

0

0

życiowej

macierzyństwa

choroba
Bezradność w sprawach
opiek. – wychowawczych i
prowadzenia
gospodarstwa domowego

przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z zakładu
karnego
Zdarzenia losowe

Powyższe zestawienie przedstawia sytuację w Gminie Sobolew, która z roku na rok ulega pogorszeniu.
Realizacja zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji w dużej części przyczyni się do zmniejszenia
negatywnych zjawisk społecznych w zakresie udzielania przez GOPS pomocy osobom ze środowisk
dysfunkcyjnych.
Tab. nr 8 Liczba osób korzystających z GOPS z powodu ubóstwa
Sołectwo

Liczba ludności w

2014 rok

2015 rok

2016 rok

poszczególnych
sołectwach ogółem
Gmina/wartość referencyjna

8287

Anielów

124

1

2

2

Chotynia

490

4

8

9

Godzisz

428

6

12

11

Gończyce

953

10

12

14

Garbniak

245

3

3

7

Kaleń Drugi

368

4

7

8

Kaleń Pierwszy

169

1

2

3

Kobusy

162

5

5

9

Kownacica

327

1

1

1
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Nowa Kępa

80

1

1

3

Ostrożeń Drugi

218

1

2

2

Ostrożeń Pierwszy

266

3

2

3

Przyłęk

138

2

3

6

Sobolew

3709

55

84

90

Sokół

436

4

4

4

Trzcianka

174

2

2

2

Tab. nr 8. Wskaźniki dotyczące osób korzystających z GOPS w gminie Sobolew.

L.p.

8287

Udział osób
objętych pomocą
z powodu:
ubóstwa w
ogólnej liczbie
mieszkańców na
danym obszarze
2,10%

Anielów

124

1,61%

Chotynia

490

1,84%

Godzisz

428

2,57%

Gończyce

953

1,47%

Grabniak

245

2,86%

Kaleń Drugi

368

2,17%

Kaleń Pierwszy

169

1,78%

Kobusy

162

5,56%

Konwacica

327

0,31%

Nowa Krępa

80

3,75%

Ostrożeń Drugi

218

0,92%

Ostrożeń Pierwszy

266

1,13%

Przyłęk

138

4,35%

Sobolew

3709

2,43%

Sokół

436

0,92%

Trzcianka

174

1,15%

Nazwa jednostki
urbanistycznej

Gmina - wartość referencyjna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Liczba ludności w
poszczególnych
miejscowościach
gminy
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Wielu mieszkańców Gminy Sobolew boryka się z problemami społecznymi, co znajduje
odzwierciedlenie w liczbie beneficjentów pomocy społecznej. Zjawiska takie jak bezrobocie i
ubóstwo z jednej strony są wynikiem określonych procesów społeczno-gospodarczych, z
drugiej zaś same potrafią generować nowe problemy w postaci uzależnień czy przemocy w
rodzinie. Ich rozwiązanie wymaga kompleksowego podejścia do zastanej rzeczywistości, ze
szczególnym uwzględnieniem osób, które zagrożone są wykluczeniem społecznym. Jak
pokazują dotychczasowe doświadczenia łatwo stać się beneficjentem systemu pomocy
społecznej, o wiele trudniej jednak powrócić na drogę samodzielności i odpowiedzialności za
byt własny i losy rodziny. Dlatego konieczne jest podejmowanie działań profilaktycznych,
terapeutycznych oraz edukacyjnych. Przyczyną wielu problemów społecznych jest bezrobocie
dlatego konieczne są również działania, zmierzające do jego ograniczenia (szkolenia, staże,
praktyki itp.). W wielu przypadkach osoby korzystające z pomocy społecznej zagrożone są
wykluczeniem społecznym. Dlatego konieczne jest podejmowanie działań mających na celu
aktywizację społeczną, która umożliwi integrację mieszkańców w rożnym wieku i dotkniętych
różnymi problemami
3.1.3. Bezrobocie

Problem bezrobocia jest jednym z najbardziej poważnych problemów społecznych z jakimi
boryka się gmina Sobolew. Mimo, iż skala tego zjawiska zmniejsza się, nadal jest to istotny
problem społeczny, generujący rozwój innych obszarów problemowych (na przykład ubóstwo).
Z problemem bezrobocia borykają się wszystkie miejscowości gminy, a o jego zasięgu oraz
randze świadczy analiza wyników konsultacji społecznych, gdzie ubogi rynek i brak miejsc
pracy każdorazowo są najliczniej wskazywaną przez mieszkańców wszystkich miejscowości
przyczyną problemów społecznych i ekonomicznych gminy oraz degradacji jej obszaru. Należy
wspomnieć, że ponad połowa pracujących znajduje zatrudnienie poza gminą.
Wartości wskaźników dot. bezrobocia obliczono wg wzoru:

Wbezrob =

A
B

* 100 [%]

A- liczba osób bezrobotnych w danej jednostce urbanistycznej
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B- ogólna liczba mieszkańców danej jednostki urbanistycznej

A

Wstopa bezrob =

* 100 [%]

B

A- liczba osób bezrobotnych w danej jednostce urbanistycznej
B- liczba osób w wieku produkcyjnym w danej jednostce urbanistycznej (wiek 18-60/65 lat)

A

Wdługotrw. bezrob =

B

* 100 [%]

A- liczba osób długotrwale bezrobotnych (pow. 12 m-cy) w danej jednostce urbanistycznej
B- ogólna liczba osób bezrobotnych w danej jednostce urbanistycznej

Tab. nr 9. Bezrobotni w Gminie Sobolew w 2015 r.
nazwa

bez Długotrw Do
rob ale
25
otni bezrobot lat
ny

Gmina
Anieló
11
w
Chotyn
27
ia
Godzis
22
z
Gończ
69
yce
Grabni
3
ak
Kaleń
17
Drugi
Kaleń
Pierws 11
zy
Kobus
4
y
Kowna
6
cica
Nowa
3
Krępa
Ostroż
eń
11
Drugi
Ostroż
eń
14
Pierws
zy
Przyłę
11
k
Sobole
311
w
23
Sokół
Trzcia
5
nka

do 27
lat
studen
t

Bez
Bezk
doswiadczen walifi
ia
kacji
zawodoweg
o

bez
Do
wykszt 30
srednieg lat
o

Po
zakładz
ie
karnym

powy Powy Po
prawo
zej
zej
urodzen _do_za
60 lat 50 lat iu
silku
dziecka

6

1

0

4

2

11

1

0

3

5

0

0

16

11

0

14

6

13

17

0

1

2

1

2

14

2

0

6

8

16

3

0

2

8

1

3

37

9

1

14

11

36

16

6

1

20

3

11

3

2

0

1

1

2

3

0

0

0

0

0

11

1

0

5

6

13

2

1

1

7

2

2

6

3

0

3

3

7

7

0

1

2

0

1

3

1

0

1

1

3

1

0

0

0

0

0

2

3

0

2

1

3

3

0

0

2

0

2

1

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

1

8

3

0

4

2

9

5

1

0

2

0

1

8

4

0

5

2

6

5

1

1

4

2

0

8

1

0

3

5

6

2

0

0

3

1

1

206

40

1

98

119

204

71

17

19

83

30

21

14

8

0

7

3

14

8

0

0

6

0

0

4

0

0

1

3

3

2

0

1

1

0

0
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Tab. nr 10. Bezrobotni w gminie Sobolew w 2016 r.
Bez
doswiadczen
ia
Bezk
zawodoweg walifi
o
kacji

Długotrw
bez ale
Do
rob bezrobot 25
otni ny
lat

do 27
lat
studen
t

7

1

0

3

2

11

1

1

4

7

0

1

6

5

1

6

4

8

8

0

1

4

0

5

12

1

0

4

7

12

3

0

2

6

0

3

27

5

1

10

5

29

7

4

0

12

2

2

1

2

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

10

1

0

4

7

12

5

1

3

9

3

1

4

0

0

2

1

5

1

0

1

3

0

4

1

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

1

1

2

0

2

0

2

4

0

0

1

0

4

2

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

4

1

0

1

1

4

1

0

0

0

0

1

4

0

0

0

0

4

2

1

0

2

1

1

3

1

0

1

2

2

1

0

0

2

0

2

124

21

1

55

69

147

38

17

22

68

21

25

10

1

0

1

3

13

3

0

0

5

2

3

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

nazwa
Gmina
Anieló
11
w
Chotyn
20
ia
Godzis
19
z
Gończ
45
yce
Grabni
5
ak
Kaleń
16
Drugi
Kaleń
Pierws
7
zy
Kobus
3
y
Kowna
7
cica
Nowa
2
Krępa
Ostroż
eń
5
Drugi
Ostroż
eń
7
Pierws
zy
Przyłę
5
k
Sobole
213
w
18
Sokół
Trzcia
2
nka

bez
wykszt Do
srednieg 30
o
lat

Po
zakładz
ie
karnym

Po
powy Powy urodzen prawo
zej
zej
iu
_do_za
60 lat 50 lat dziecka silku

Poniższe tabele przedstawiają strukturę bezrobocia i statystyki dotyczące ww. kwestii.
Tab. nr 11 wskaźniki dotyczące bezrobocia w gminie Sobolew

L.p.

Nazwa jednostki
urbanistycznej

Gmina - wartość referencyjna
1.

Anielów

Udział osób
bezrobotnych w
ogólnej liczbie
mieszkańców (%)

Udział osób
długotrwale
bezrobotnych w
ogólnej liczbie
bezrobotnych
(%)

Stopa bezrobocia

4,65%

56,36%

7,75%

8,87%

63,64%

15,94%
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Chotynia

4,08%

30,00%

7,27%

Godzisz

4,44%

63,16%

7,76%

Gończyce

4,72%

60,00%

7,67%

Grabniak

2,04%

20,00%

3,57%

Kaleń Drugi

4,35%

62,50%

7,17%

Kaleń Pierwszy

4,14%

57,14%

7,00%

Kobusy

1,85%

33,33%

3,26%

Konwacica

2,14%

14,29%

4,14%

Nowa Krępa

2,50%

100,00%

4,76%

Ostrożeń Drugi

2,29%

80,00%

3,65%

Ostrożeń Pierwszy

2,63%

57,14%

4,73%

Przyłęk

3,62%

60,00%

6,58%

Sobolew

5,74%

58,22%

9,29%

Sokół

4,13%

55,56%

6,67%

Trzcianka

1,15%

50,00%

2,00%

Na podstawie danych przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie
przeanalizowano sytuację na terenie sołectw, zestawiając średnie charakteryzujące
poszczególne jednostki osadnicze z wartością przeciętną dla Gminy Sobole. Sytuację
kryzysową odnotowano w sołectwach: Anielów, Gończyce, Sobolew, gdzie udział osób
bezrobotnych w ogólnej liczbie mieszkańców na danym obszarze przyjmował wartości mniej
korzystne niż średnia dla Gminy. Należy przy tym zauważyć, że największą wartość wskaźnik
ten przyjął w sołectwie Anielów gdzie 8.87% mieszkańców pozostaje bez pracy.
Bezrobocie w Gminie Sobolew ma wiele przyczyn i jest zjawiskiem złożonym. Podstawową
jego przyczyną jest ograniczona liczba miejsc pracy u miejscowych pracodawców. Ponadto
niskie kwalifikacje, brak wykształcenia, wyuczona bezradność często „dziedziczona” po
rodzicach sprzyjają wysokiemu odsetkowi tego zjawiska. Istotny problem w Gminie Sobolew
stanowi bezrobocie wśród ludzi młodych. Coraz częściej zdarza się, że kończą oni szkoły
ponadgimnazjalne i nie kontynuują nauki na studiach ze względów finansowych. Wielu z nich
nie znajduje pracy i z tego powodu zmuszeni są do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie
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Pracy. Bardzo często ograniczają się tylko do złożenia podpisu, biernie czekając na pracę. W
związku z tym, konieczne jest podejmowanie działań mających na celu uświadomienie, że w
poszukiwaniu pracy najważniejsza jest aktywność, próba wychodzenia wyzwaniom naprzeciw.
Istotnym problemem są także wyjazdy za granicę w poszukiwaniu pracy (zwłaszcza młodych
ludzi), co prowadzi do spadku liczby mieszkańców Gminy. Trzeba też zauważyć, że dane
statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy nie do końca odzwierciedlają faktyczną sytuację w
sferze bezrobocia na terenie Gminy Sobolew. Oprócz faktycznie stwierdzonej liczby osób
bezrobotnych, wiele jest osób, które nie są zarejestrowane. Wiele osób pracuje „na czarno”,
inne wyjeżdżają za granicę, są również tacy, których nie stać na dojazd do Garwolina w celu
złożenia tzw. „podpisu” dlatego też nie widnieją oni w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy.
Należy zaznaczyć, że brak pracy lub jej utrata jest przyczyną wielu bardzo niepokojących
zjawisk społecznych (tj. dysfunkcji społecznych, przestępczości czy uzależnień), a także
czynnikiem skutecznie ograniczającym popyt wewnętrzny. Długotrwałe występowanie tych
efektów bezrobocia w konsekwencji wpłynie bezpośrednio na wzrost wydatków Gminy
Sobolew na pomoc społeczną w zakresie likwidacji lub minimalizacji tych zjawisk, jak również
na pogorszenie wizerunku i atrakcyjności osiedleńczej oraz inwestycyjnej Gminy. Konieczne
jest zatem podejmowanie działań, zmierzających do ograniczenia bezrobocia (szkolenia, staże,
praktyki itp.). Aktywizacja osób bezrobotnych przyczyni się do zmniejszenia liczby
mieszkańców dotkniętych ubóstwem i innymi negatywnymi zjawiskami społecznymi. Przełoży
się to z kolei na spadek liczby beneficjentów pomocy społecznej.

Edukacja

Szkoły i przedszkola W zakresie oświaty, w związku z malejącą liczbą dzieci i młodzieży, potrzeby są
w zasadzie w pełni zaspokojone. Na terenie gminy funkcjonuje 6 szkół podstawowych (w tym 1
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyni), 2 gimnazja oraz 2 przedszkola. Ponadto w miejscowości
Sobolew znajduje się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie - jest
to placówka podlegająca Powiatowi Garwolińskiemu. Zespół składa się z Liceum Ogólnokształcącego,
Zasadniczej Szkoły Zawodowej - wielozawodowej oraz z Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych funkcjonuje internat.
Tab. nr 11 Liczba dzieci i oddziałów w szkołach Gminy Sobolew w latach 2009 – 2015

Rok szkolny

Liczba dzieci

Liczba oddziałów

2009/2010

1110

63
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2010/2011

1110

61

2011/2012

1092

63

2012/2013

1038

63

2013/2014

1061

61

2014/2015

1034

61

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Sobolew na lata 2016 - 2022

Tab. 12 Liczba dzieci i oddziałów w przedszkolach w Gminie Sobolew w latach 2009 – 2015

Rok szkolny

Liczba dzieci

Liczba oddziałów

2009/2010

124

6

2010/2011

116

6

2011/2012

114

6

2012/2013

135

6

2013/2014

115

6

2014/2015

130

6

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Sobolew na lata 2016 - 2022
Na dzień 30 września 2015r. nauczyciele w 6 szkołach podstawowych zatrudnieni byli na 131,39
etatach.

3.1.4. Aktywność społeczna- organizacje pozarządowe

Społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się aktywnością i zdolnością do
samorganizacji. Jego podstawową cechą jest świadomość potrzeb wspólnoty oraz dążenie do
ich

zaspokajania,

czyli

zainteresowanie

sprawami

społeczeństwa

oraz

poczucie

odpowiedzialności za jego dobro. Wskaźnik aktywności społecznej, przedstawiający liczbę
funkcjonujących organizacji społecznych funkcjonujących na terenie gminy w przeliczeniu na
100 mieszkańców, diagnozuje stopień konsolidacji społeczności lokalnej oraz jej
zaangażowania w poprawę jakości i warunków życia społeczeństwa lokalnego.
Wartość wskaźnika wyliczono na podstawie wzoru:
Worg.społ. =

A

* 100
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B
A- liczba organizacji społecznych na badanym obszarze
B- ogólna liczba mieszkańców w danej jednostce urbanistycznej

L.p.

Ilość organizacji
społecznych w danej
jednostce
organizacyjnej
19

Liczba organizacji
społecznych na 100
mieszkańców
danego obszaru
0,23%

Anielów

0

0%

Chotynia

1

0,20%

Godzisz

2

0,47%

Gończyce

5

0,52%

Grabniak

0

0%

Kaleń Drugi

1

0,27%

Kaleń Pierwszy

0

0%

Kobusy

0

0%

Konwacica

0

0%

Nowa Krępa

0

0%

Ostrożeń Drugi

1

0,46%

Ostrożeń Pierwszy

0

0%

Przyłęk

0

0%

Sobolew

7

0,18%

Sokół

2

0,46%

Trzcianka

0

0%

Nazwa jednostki
urbanistycznej

Gmina - wartość referencyjna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Wyliczona wartość referencyjna dla całej gminy Sobolew dowodzi, że aktywność społeczna w
gminie jest niewielka i stanowi jeden z głównych problemów podsystemu społecznego gminy
Sobolew. Ważną rolę w kształtowaniu życia kulturalnego gminy pełnią również organizacje o
charakterze tradycyjnym (straż pożarna). Na terenie gminy działa 19, organizacji społecznych.
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Pomimo średniej liczby organizacji o charakterze obywatelskim, rozwój partycypacji na terenie
gminy utrudniany jest poważnie ze względu na brak miejsca odpowiedniego do prowadzenia
działalności oraz organizacji spotkań obywatelskich.

3.1.5. Udział w życiu publicznym – frekwencja wyborcza

O potencjale i sile kapitału społecznego świadczy także zaangażowanie obywatelskie,
charakteryzujące się aktywnością w zakresie współdecydowania o życiu publicznym m.in.
poprzez udział w wyborach. W roku 2015 miały miejsce wybory parlamentarne oraz wybory
prezydenckie. Dane otrzymane z Okręgowej Komisji Wyborczej pozwalają na diagnozę stopnia
udziału w życiu publicznym mieszkańców poszczególnych miejscowości.
Wartości wskaźników wyliczono analogicznie na podstawie wzoru:

Wfrekwencji. wyborczej =

A

* 100

B

[%]

A- liczba osób biorących udział w wyborach
B- ogólna liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania w danej jednostce
urbanistycznej

Obwodowe Komisje Wyborcze w gminie Sobolew
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1, Sobolew, Gończyce
Okręg nr 1 Anielów, Ostrożeń 1, Ostrożeń Drugi, Trzcianka
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 591
Liczba osób biorących udział w wyborach 366
Okręg nr 2 Gończyce 1-59 , 113 ido końca
Liczba osób uprawnionych do głosowania 369
Liczba osób biorących w wyborach 271
Okręg nr 3 Gończyce ul. Parkowa, Osiedlowa
Uprawnionych do głosowania 377
Biorących udział w wyborach 248
Okręg wyborczy Chotynia
Liczba osób uprawnionych do głosowania 374
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Liczba osób biorących udział w wyborach 230
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 Sobolew, Sokół
Okręg wyborczy nr 5 Kownacica , Przyłęk
Liczba osób uprawnionych do głosowania 335
Liczba osób biorących udział w wyborach 203
Okręg wyborczy nr 6 Kaleń Pierwszy, Sokół
Liczba osób uprawnionych do głosowania472
Liczba osób biorących udział w wyborach 252
Obwodowa Komisja nr 3 Sobolew
Okręg wyborczy nr 7 ul. Milanowska, Poprzeczna, Żelechowska, Osiedlowa
Liczba osób uprawnionych do głosowania 407
Liczba osób biorących udział w wyborach 222
Okręg wyborczy nr 8 Kownacka, Leśna Polna, Sosnowa, Wrzosowa
Liczba osób uprawnionych do głosowania 325
Liczba osób biorących udział w wyborach 141
Okręg wyborczy nr 9, ul. Jana Pawła II, Kardynała Wyszyńskiego, Krępska, Leszowa, Leśna,
Łaskarzewska, Podługi, Spokojna, Wiosenna, Wspólna
Liczba osób uprawnionych do głosowania
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem
dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 372
Liczba osób biorących udział w wyborach 190
Okręg wyborczy 10 Sobolew: ul. 3-go Maja, Długa, Działkowa, Kolejowa, Marzysza, Rynek,
Słoneczna, Targowa, Wesoła, Wiejska, Wiosenna nr 1-8 i 10, ul. Zaciszna
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem
dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 441
Liczba osób biorących udział w wyborach 214
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4, Sobolew, gm. Liceum Ogólnokształcące, Sobolew ul.
Kościuszki 19, 08-460 Sobolew – 3 okręgi
Okręg 11 Sobolew: ul. Dębowa, Kościuszki nr 56-100 i 102, ul. Leszczynowa, Maciejowicka,
Projektowana, Spacerowa, Antenowa
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Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem
dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 463
Liczba osób biorących udział w wyborach 277
Okręg 12 Sobolew: ul. Brzozowa, Kościelna, Kościuszki nr 101,od 103 do końca, ul. Krótka,
Pagórkowata, Piaskowa, Podlasie, Widokowa.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem
dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 495
Liczba osób biorących udział w wyborach 220
Okręg 13 Sobolew: ul. Klonowa, Kościuszki nr 1-55, ul. Kwiatowa, Lipowa, Ogrodowa, Onufrego
Błachnio, Sądowa, Zielna
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem
dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 373
Liczba osób biorących udział w wyborach 205
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5, Sobolew, gm. Szkoła Podstawowa, Kaleń Drugi 65, 08460 Sobolew – 1 okręg
Okręg 14 Grabniak. Kaleń Drugi
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem
dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 489
liczba osób biorących udział w wyborach 280
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6, Sobolew, gm. Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Godziszu,
Godzisz 4, 08-460 Sobolew – 1 okręg
Okręg 15 Godzisz, Kobusy, Nowa Krępa
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem
dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 538
Liczba osób biorących udział w wyborach 262
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3.1.6. Bezpieczeństwo

Analiza wskaźników w zakresie przestępczości diagnozuje stopień bezpieczeństwa
publicznego poszczególnych obszarów oraz poziom patologii społecznych. W celu określenia
poziomu zjawiska pod uwagę wzięte zostały 2 wskaźniki, wyliczone wg poniższych wzorów:

Wprzestępstw =

A

* 100

B

A- liczba przestępstw w danej jednostce urbanistycznej
B- ogólna liczba mieszkańców danej jednostki urbanistycznej

Wwykroczeń =

A

* 100

B

A- liczba postępowań o wykroczenia na danym obszarze
B- ogólna liczba mieszkańców badanej jednostki urbanistycznej

Tab. nr 13 Wskaźniki dotyczące poziomu bezpieczeństwa w Gminie Sobolew

L.p.

Nazwa jednostki
urbanistycznej

Liczba wykroczeń w
poszczególnych
miejscowościach
gminy Sobolew w
2014

Liczba wykroczeń w
poszczególnych
miejscowościach
gminy Sobolew w
2015

Liczba wykroczeń w
poszczególnych
miejscowościach
gminy Sobolew w
2016

Gmina - wartość referencyjna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Liczba wykroczeń na
100 mieszkańców
(%)

1,63%

Anielów

3

6

2

1,61%

Chotynia

6

5

11

2,24%

Godzisz

7

9

8

1,87%

Gończyce

30

11

27

2,83%

Grabniak

1

4

0

0,00%

Kaleń Drugi

0

6

2

0,54%

Kaleń Pierwszy

1

3

2

1,18%

Kobusy

1

0

1

0,62%
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

Konwacica

1

3

2

0,61%

Nowa Krępa

0

2

0

0,00%

Ostrożeń Drugi

0

3

1

0,46%

Ostrożeń Pierwszy

4

3

1

0,38%

Przyłęk

0

4

4

2,90%

Sobolew

53

69

68

1,83%

Sokół

3

2

6

1,38%

Trzcianka

0

0

0

0,00%

15.
16.

Tab. nr 14 Ilość przestępstw w gminie Sobolew
Przestępstwa

2014

2015

2016

ilość

96

87

95

Na wysokość wskaźnika określającego poziom przestępczości ma wiele czynników o
charakterze społecznym, jak np. bezrobocie, ubóstwo, gęstość zaludnienia, a w przypadku ludzi
młodych również brak alternatyw spędzania wolnego czasu i możliwości rozwoju
zainteresowań. Należy mieć tu jednak na uwadze, że miejsce popełnienia wykroczenia czy
przestępstwa nie zawsze jest zbieżny z miejscem zamieszkania osoby popełniającej
wykroczenie/przestępstwo.

3.2. Sfera gospodarcza
3.2.1. Przedsiębiorczość
W diagnozie przedsiębiorczości mieszkańców pod uwagę wzięta została liczba
funkcjonujących podmiotów gospodarczych w danej jednostce. Ich wysoka liczba w danej
jednostce ma bowiem wpływ na cechy badanego obszaru, tj.: wzrost poziomu rozwoju
gospodarczego, poziomu dochodów mieszkańców i konsumpcji społecznej. Dokonując analizy
stanu kryzysowego podsystemu gospodarczego, należy jednak zwrócić szczególną uwagę na
stosunek aktywnych i zlikwidowanych działalności gospodarczych. Często mimo prób
indywidualnego zarobkowania, podejmowanych przez mieszkańców, sytuacja gospodarczo36
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ekonomiczna gminy i jego mieszkańców prowadzi do konieczności zamknięcia własnej
działalności. Gmina Sobolew jest gminą wiejską w której przeważającą formą utrzymywania
jest prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz praca w prywatnych przedsiębiorstwach na terenie
gminy i powiatu garwolińskiego. Nie mniej jednak samozatrudnienie staje się coraz bardziej
popularną działalnością zarobkową ludności, również na obszarach wiejskich. Dokonana
analiza

wskazuje,

w

których

miejscowościach

funkcjonuje

najmniej

działalności

gospodarczych oraz na jakich obszarach ma miejsce najwięcej zakończeń działalności
gospodarczej.
Wskaźniki wyliczono wg wzoru:

Wprzedsiębiorczości =

A

* 100

B

A- liczba podmiotów gospodarczych w danej miejscowości
B- ogólna liczba mieszkańców w danej jednostce urbanistycznej
Tabela nr 9. Wskaźniki dotyczące przedsiębiorczości mieszkańców gminy Sobolew

L.p.

Liczba mieszkańców
w danej jednostce
urbanistycznej

Liczba podmiotów
gospodarczych
aktywnych w danej
jednostce
urbanistycznej

Anielów

124

5

Chotynia

490

13

Godzisz

428

6

Gończyce

953

51

Grabniak

245

1

Kaleń Drugi

368

12

Kaleń Pierwszy

169

2

Kobusy

162

2

Konwacica

327

10

Nowa Krępa

80

2

Ostrożeń Drugi

218

6

Nazwa jednostki
urbanistycznej

Gmina - wartość referencyjna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Liczba podmiotów
gospodarczych w
przeliczeniu na 100
mieszkańców

Liczba
podmiotów
gospodarczych
zawieszonych w
danej jednostce
urbanistycznej

0,00%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
2
1
4
1
1
0
0
1
2
1
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Ostrożeń Pierwszy

266

9

Przyłęk

138

1

Sobolew

3709

194

Sokół

436

13

Trzcianka

174

16

12.
13.
14.
15.
16.

%
%
%
%
%

2
0
22
4
4

Na obszarach wiejskich liczba podmiotów gospodarczych skoncentrowana jest wokół
miejscowości gminnych, w ramach niniejszego wskaźnika wzięto również pod uwagę liczbę
oraz kondycję podmiotów gospodarczych na poziomie poszczególnych sołectw, gdyż ze
specyfiki obszarów wiejskich wynika, że Sobolew jako miejscowość gminna jest najlepiej
usytuowany w tym zakresie. Ponadto należy wskazać, że ze względu na stosunkowo niedaleką
odległość Garwolina to właśnie to miasto naturalnie przyciąga na swój teren podmioty
gospodarcze, dla których duże miasto jest bardziej atrakcyjne niż tereny wiejskiej Gminy
Sobolew. Dlatego też w dużej mierze mieszkańcy Gminy Sobolew na tym terenie znajdują
zatrudnienie. Niewystarczająca liczba podmiotów gospodarczych jest główną przyczyną
powstawania bezrobocia, które z kolei pociąga za sobą wiele negatywnych zjawisk w sferze
społecznej (ubóstwo, dysfunkcje społeczne, duża liczba beneficjentów pomocy społecznej).
Konieczne jest zatem podejmowanie działań mających na celu przyciągnięcie inwestorów na
teren Gminy, jak również zachęcenie obecnych mieszkańców do zakładania działalności
gospodarczej (w tym przede wszystkim przez osoby bezrobotne). Działania te pozwolą na
ograniczenie bezrobocia oraz liczby beneficjentów pomocy społecznej, z drugiej zaś strony
przyczynią się do wzrostu dochodów Gminy i jej możliwości inwestycyjnych, a także do
wzrostu atrakcyjności mieszkaniowej niniejszej jednostki samorządu terytorialnego (jednym z
głównych czynników branych pod uwagę przy wyborze miejsca zamieszkania jest możliwość
znalezienia pracy oraz odległość od zakładu pracy).

3.3. Środowisko
Dane na temat stanu środowiska w poszczególnych sołectwach nie są dostępne, dlatego pod
uwagę wzięto dane charakterystyczne dla całej Gminy Sobolew. Głównym problemem Gminy
Sobolew w aspekcie ochrony powietrza atmosferycznego jest niska emisja. Niska emisja na
terenie przedmiotowej jednostki samorządu terytorialnego związana jest głównie z emisją
38
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zanieczyszczeń z gospodarstw domowych, które powstają w wyniku funkcjonowania pieców
(bardzo często starych) opalanych w większości węglem (miałem), rzadziej ekogroszkiem.
Większość budynków posiada piece węglowe nowego lub starego typu. Niewielki odsetek
stanowią domy, w którym źródłem opału jest drewno, oraz wykorzystywany jest ekogroszek
lub gaz (z butli). Niestety spalane są także odpady wszelkiego rodzaju.

3.4. Sfera techniczna
Ze względu na brak szczegółowych danych dotyczących poszczególnych sołectw
przedstawiona zostanie sytuacja w gminie i na terenie zdegradowanym, przeznaczonym do
rewitalizacji. W ramach sfery technicznej pod uwagę należy wziąć w szczególności stan
techniczny gminnych i prywatnych obiektów budowlanych oraz braki czy niedostateczne
funkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów
budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. Na
terenie zdegradowanym przeznaczonym do rewitalizacji znajduje się budynek Dworca PKP,
który jest obiektem w złym stanie technicznym bez termomodernizacji i wykorzystania
odnawialnych źródeł energii. Jego powierzchnia użytkowa i jej organizacja wewnętrzna jest
niewystarczająca na potrzeby społeczności Sobolewa.
Natomiast podstawową zabudowę na terenie Gminy Sobolew stanowią domy jednorodzinne
wolnostojące, gdzie źródła ciepła mają charakter dowolny. Stosowane są rozwiązania
indywidualne, jednak z przewagą wykorzystania węgla. System ciepłowniczy oparty o
tradycyjne kotłownie na paliwa stałe (węgiel, miał węglowy, koks) powoduje zjawisko tzw.
„niskiej emisji”, która negatywnie wpływa na jakość powietrza oraz na zdrowie mieszkańców.
Niewątpliwym problemem jest także nagminne spalanie w domowych piecach paliw niskiej
jakości, a także odpadów, w tym tworzyw sztucznych, gumy i tekstyliów. Zjawisko to pogłębia
fakt, że duża część budynków nie została poddana termomodernizacji, co przekłada się na ilość
zużywanego paliwa na cele grzewcze oraz ilość gazów i pyłów emitowanych do powietrza.
Znaczący problem w sferze technicznej dotyczy starych budynków mieszkalnych. Znaczna
część mieszkańców to osoby bezrobotne, które nie posiadają środków na opłaty remontowe co skutkuje dalszym pogłębianiem się złej kondycji budynków. Należy podkreślić, że sytuacja
finansowa oraz warunki mieszkaniowe osób zamieszkujących obiekty w złym stanie
technicznym bezpośrednio wpływa na ich sytuację społeczną. Zła kondycja ekonomiczna oraz
nieodpowiednie warunki mieszkaniowe powodują izolację społeczną, bierność mieszkańców
w życiu społecznym oraz problemy w relacjach rodzinnych. Trzeba wskazać, że w chwili
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obecnej wielorodzinne budynki wymagają kompleksowej termomodernizacji, a także
przebudowy podstawowej infrastruktury, w tym przede wszystkim kanalizacyjnej. Konieczne
są również działania zmierzające do bardziej efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów
(m.in. poprzez montaż instalacji odnawialnych źródeł energii). Zły stan obiektów negatywnie
wpływa na środowisko naturalne. Brak odpowiedniego docieplania budynków i nieefektywne
korzystanie z dostępnych zasobów wpływa na ilość zużywanego paliwa opałowego, co
przekłada się na zwiększoną ilość emitowanych do powietrza zanieczyszczeń pyłowych i
gazowych, a to z kolei pogłębia zjawisko niskiej emisji na terenie Gminy Sobolew.
Niedostateczność infrastruktury kanalizacyjnej powoduje przedostawanie się zanieczyszczeń
do wód i gleby, co wpływa na degradację środowiska na przedmiotowym obszarze. Niniejsze
uwarunkowania niosą za sobą negatywne skutki dla życia i zdrowia mieszkańców.

3.5. Sfera przestrzenno-funkcjonalna
3.5.1. Sieć komunikacyjna

Sieć drogowa i infrastruktura towarzysząca Na układ komunikacyjny Gminy Sobolew składają
się: droga krajowa, droga wojewódzka, drogi powiatowe oraz drogi gminne. Droga krajowa nr
17 relacji Warszawa – Lublin - Hrebenne stanowi połączenie z sąsiednim województwem
lubelskim oraz powiązanie z Warszawą i najbliższymi miastami - Garwolinem i Rykami. Droga
wojewódzka nr 807 realizuje powiązania z sąsiednimi gminami – Żelechowem i
Maciejowicami. Komunikację z sąsiednimi gminami zapewnia także sieć dróg powiatowych,
która równocześnie pełni funkcję głównych powiązań sieci osadniczej gminy. Ogółem długość
dróg powiatowych w granicach gminy wynosi 36,141 km. Problemem pozostaje
niezadowalający stan techniczny dróg. Dotyczy to nie tylko nawierzchni, ale również
szerokości pasa drogowego czy szerokości poboczy, niezbędne są ich remonty i modernizacje.
Również stan techniczny dróg gminnych wiąże się z potrzebą napraw co najmniej części z tych
dróg. Ich łączna długość wynosi w granicach Gminy Sobolew około 90 km. Kolej i
komunikacja zbiorowa Komunikację z sąsiednimi jednostkami administracyjnymi zapewniają
połączenia autobusowe i kolejowe. Kolej umożliwia połączenia w relacjach Warszawa – Dęblin
- Lublin. Jest ona dostępna dla mieszkańców gminy, gdyż w Sobolewie funkcjonuje stacja
kolejowa. Komunikacja autobusowa jest prowadzona w relacjach regionalnych i wojewódzkich
i odbywa się po drogach: krajowej: Warszawa – Lublin – Zamość – Lwów, wojewódzkiej:
Łuków – Żelechów – Maciejowice, powiatowych.
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3.6. Gospodarka wodno – ściekowa oraz zaopatrzenie w gaz ziemny
Budowę wodociągów w Gminie Sobolew zaczęto w latach 80-tych. Na terenie gminy system
zaopatrzenia w wodę bazuje na ujęciach wód podziemnych z piętra czwartorzędowego. Na
terenie gminy funkcjonują 3 ujęcia wód podziemnych, z których woda rozprowadzana jest
siecią do odbiorców indywidualnych.
Długość czynnej rozdzielczej sieci wodociągowej na dzień 31.12 2015 roku wynosiła w gminie
134,8 km. Liczba połączeń wodociągowych prowadzących do budynków mieszkalnych i
innych obiektów to - 1803 sztuk. W dwóch miejscowościach tj. w Kobusach oraz w Krępie nie
ma wybudowanej sieci wodociągowej, co zostanie dokonane w 2016r.
Usuwanie ścieków
Infrastruktura sanitarna na terenie Gminy Sobolew jest słabo rozwinięta. Sieć kanalizacyjna
występuje jedynie w części miejscowości Sobolew. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej
wynosiła na koniec 2015 roku 29 km. Jest to kanalizacja ciśnieniowo - grawitacyjna. Liczba
przyłączy do budynków mieszkalnych i innych obiektów to 746 sztuk. Pozostałych 15
miejscowości pozostaje bez sieci kanalizacyjnej. Ścieki odprowadzane są do wybudowanej w
2005r. oczyszczalni ścieków w Sobolewie Jest to oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna o
przepustowości 790 metrów sześciennych na dobę. Porównując długość sieci wodociągowej z
długością sieci kanalizacji sanitarnej, należy stwierdzić, iż istnieje znaczna dysproporcja w ich
długościach. Świadczy to o pilnych potrzebach budowy i rozbudowy systemów
kanalizacyjnych w gminie. Negatywne znaczenie dla rozwoju gminy ma niedostateczny rozwój
infrastruktury kanalizacyjnej. Na terenie gminy funkcjonują również dwie lokalne
oczyszczalnie ścieków: w garbarni skór w Sokole i biologiczna oczyszczalnia ścieków typu
„MIKROREAKTOR” przy Zespole Szkół w Gończycach o przepustowości 25 m3 /d.
Kanalizacja to ważna inwestycja gminna, ponieważ gospodarka ściekowa na terenie gminy jest
poważnym problemem. W Gminie Sobolew nie ma zbiorczych systemów odprowadzania
ścieków. Przy posesjach funkcjonują zbiorniki bezodpływowe. Na terenach o rozproszonej
zabudowie funkcjonuje 95 przydomowych oczyszczalni ścieków. Do priorytetowych zadań
gminy należy skanalizowanie najbliższych miejscowości sąsiadujących z Sobolewem, w
którym znajduje się oczyszczalnia tj. Sokół i Gończyce, pozostałej części Sobolewa, która
dotychczas nie została objęta systemem kanalizacyjnym, a w dalszej perspektywie dążenie do
skanalizowania pozostałych miejscowości gminnych.
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3.7. Sfera techniczna
W ramach sfery technicznej pod uwagę należy wziąć w szczególności stan techniczny obiektów
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braki czy niedostateczne
funkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów
budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.
Podstawową zabudowę na terenie Gminy Sobolew stanowią domy jednorodzinne
wolnostojące, gdzie źródła ciepła mają charakter dowolny. Stosowane są rozwiązania
indywidualne, jednak z przewagą wykorzystania węgla. System ciepłowniczy oparty o
tradycyjne kotłownie na paliwa stałe (węgiel, miał węglowy, koks) powoduje zjawisko tzw
„niskiej emisji”, która negatywnie wpływa na jakość powietrza oraz na zdrowie mieszkańców.
Niewątpliwym problemem jest także nagminne spalanie w domowych piecach paliw niskiej
jakości, a także odpadów, w tym tworzyw sztucznych, gumy i tekstyliów. Zjawisko to pogłębia
fakt, że duża część budynków nie została poddana termomodernizacji, co przekłada się na ilość
zużywanego paliwa na cele grzewcze oraz ilość gazów i pyłów emitowanych do powietrza.
Należy podkreślić, że sytuacja finansowa oraz warunki mieszkaniowe osób zamieszkujących
niniejsze obiekty bezpośrednio wpływa na ich sytuację społeczną. Zła kondycja ekonomiczna
oraz nieodpowiednie warunki mieszkaniowe powodują izolację społeczną, bierność
mieszkańców w życiu społecznym oraz problemy w relacjach rodzinnych. Trzeba wskazać, że
w chwili obecnej wielorodzinne budynki wymagają kompleksowej termomodernizacji, a także
przebudowy podstawowej infrastruktury, w tym przede wszystkim kanalizacyjnej. Konieczne
są również działania zmierzające do bardziej efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów
(m.in. poprzez montaż instalacji odnawialnych źródeł energii). Zły stan obiektów negatywnie
wpływa na środowisko naturalne. Brak odpowiedniego docieplania budynków i nieefektywne
korzystanie z dostępnych zasobów wpływa na ilość zużywanego paliwa opałowego, co
przekłada się na zwiększoną ilość emitowanych do powietrza zanieczyszczeń pyłowych i
gazowych, a to z kolei pogłębia zjawisko niskiej emisji na terenie Gminy Sobolew. Z kolei brak
odpowiedniej infrastruktury kanalizacyjnej powoduje przedostawanie się zanieczyszczeń do
wód i gleby, co wpływa na degradację środowiska na przedmiotowym obszarze. Niniejsze
uwarunkowania niosą za sobą negatywne skutki dla życia i zdrowie mieszkańców wszystkich
mieszkańców Gminy Sobolew.
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4. Potencjał i bariery Gminy Sobolew
W poniższej tabeli przedstawiono syntetyczne zestawienie kluczowych potencjałów i barier
rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Sobolew w sferze społecznej,
gospodarczej, technicznej, przestrzenno – funkcjonalnej i środowiskowej.
Tab. nr 15 Kluczowe potencjały i bariery rewitalizacji na terenie Gminy Sobolew
Sfera
Społeczna

Potencjał
• Pojawiają się pojedyncze
osoby z inicjatywą oraz
społeczne grupy aktywności
• Oferta
oświatowa
i
infrastruktura
opieki
zdrowotnej na podstawowym
poziomie
• Potencjał
instytucji
pomocy społecznej na rzecz
realizacji
programów
aktywizujących i integrujących
społeczności lokalne
• Miejsca z potencjałem dla
tworzenia oferty kulturalnosportowo-rekreacyjnej
• Wystarczająco rozwinięta
infrastruktura drogowa na
potrzeby codziennego życia
• Położenie przy drodze
krajowej, która zapewnia
dogodne połączenia z drogami
wyższej kategorii i pobliskimi
ośrodkami miejskimi
• Wysokie
walory
przyrodnicze i krajobrazowe
do osiedlania się

Bariery
• W większości niechęć do
zmiany, dostosowania się do
norm społecznych i brak
włączenia w życie społeczności
części mieszkańców obszarów
zdegradowanych
• Bierność i apatia obecna w
środowiskach
dotkniętych
bezrobociem i problemami
społecznymi
• Międzypokoleniowe
przekazywanie negatywnych
wzorców i zachowań w
rodzinach z dysfunkcjami
społecznymi
• Przewaga
postaw
roszczeniowych nad chęcią
korzystania
z
oferty
aktywizującej w środowiskach
dotkniętych różnymi formami
wykluczenia
• Podstawowa
oferta
kulturalno
sportoworekreacyjna, która jednak nie
zaspakaja potrzeb osób z
terenów zdegradowanych
• Niewystarczające
wyposażenie w infrastrukturę
techniczną (zwłaszcza sieć
kanalizacyjną)
• Zły
stan
techniczny
budynków mieszkalnych
• Ograniczone możliwości
ekonomiczne mieszkańców w
zakresie
finansowania
modernizacji
infrastruktury
technicznej budynków, w tym
rozwiązania problemu niskiej
emisji
• Skala degradacji terenów i
dewastacji
obiektów
obniżająca
atrakcyjność
inwestycyjną i mieszkaniową
gminy
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Sfera
przestrzenno
funkcjonalna

Sfera Gospodarcza

-

• Wystarczająco rozwinięta
infrastruktura drogowa na
potrzeby codziennego życia
• Dobrze rozwinięta sieć
wodociągowa
• Działania podejmowane
przez Gminę Sobolew w celu
rozwoju sieci kanalizacyjnej
(budowa
przydomowych
oczyszczalni ścieków)
• Dobre zaopatrzenie w
infrastrukturę
energetyczną
(energia elektryczna)
•
• Dobre
warunki
do
produkcji rolnej
• Dobre
warunki
do
prowadzenia agroturystyki
• Położenie przy drodze
krajowej, która zapewnia
dogodne połączenia z całym
krajem
• Niskie
koszty
prowadzenia
działalności
gospodarczej w porównaniu do
obszarów położonych wokół
miast i obszarów miejskich
• Duże zasoby siły roboczej
• Doświadczenie zawodowe
mieszkańców wyniesione z
tradycyjnych branż gospodarki

Techniczna

• Dobre
warunki
do
wykorzystania
energii
pochodzącej
ze
źródeł
odnawialnych
• Działania podejmowane
przez Gminę Sobolew w celu
stermomodernizowania
budynków komunalnych

Sfera środowiskowa

• Atrakcyjne
walory
przyrodnicze
• Liczne tereny zielone,
doliny
oraz
enklawy
przyrodnicze

• Zły stan niektórych dróg
na terenie Gminy
• Niewystarczająco
rozwinięta
infrastruktura
kanalizacyjna

• Skala degradacji terenów i
dewastacji
obiektów
obniżająca
atrakcyjność
inwestycyjną i mieszkaniową
gminy
• Bierność i apatia obecna w
środowiskach
dotkniętych
bezrobociem i problemami
społecznym
• Przewaga
postaw
roszczeniowych nad chęcią
korzystania
z
oferty
aktywizującej w środowiskach
dotkniętych różnymi formami
wykluczenia
• Formy ochrony przyrody,
które ograniczają możliwość
lokalizacji niektórych form
działalności gospodarczej
• Duża część budynków na
terenie gminy jest nieocieplona
i znajduje się w złym stanie
technicznym
• System
ciepłowniczy
oparty o tradycyjne kotłownie
na paliwa stałe
• Występowanie na terenie
Gminy zjawiska niskiej emisji
• Nagminne spalanie w
domowych piecach paliw
niskiej jakości, a także
odpadów
• Ograniczone możliwości
ekonomiczne mieszkańców w
zakresie
finansowania
modernizacji
infrastruktury
technicznej budynków, w tym
rozwiązania problemu niskiej
emisji
• Ograniczone możliwości
ekonomiczne mieszkańców w
zakresie
finansowania
modernizacji
infrastruktury
technicznej budynków, w tym

44

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016 - 2022
niezdeformowane
antropogenicznie
• Prawie cały obszar gminy
znajduje się w zakresie
różnorodnych form ochrony
przyrody

rozwiązania problemu niskiej
emisji
• Skala degradacji terenów i
dewastacji
obiektów
obniżająca
atrakcyjność
krajobrazową i środowiskową
gminy

Należy zauważyć, że wiele potencjałów i barier występuje wielokrotnie w poszczególnych sferach, co
wynika z tego, że sfera społeczna, gospodarcza, przestrzenno – funkcjonalna, techniczna i
środowiskowa są ze sobą ściśle powiązane. Płaszczyzna środowiskowa ma znaczący wpływ na obszar
zarówno społeczny, techniczny, jak i gospodarczy. Atrakcyjne tereny przyrodnicze, nieskażone przez
działalność człowieka mają duże znaczenie dla osób poszukujących spokojnego miejsca zamieszkania.
Obszar Gminy Sobolew charakteryzuje czyste środowisko naturalne i walory krajobrazowe. To
interesujące miejsce zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i osób w starszym wieku. Środowisko ma także
znaczący wpływ na płaszczyznę techniczną i gospodarczą. Dla sfery technicznej ważne są możliwości
wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Uwarunkowania przyrodnicze oraz
występujące formy ochrony przyrody w dużej mierze decydują o możliwych formach prowadzenia
działalności gospodarczej. Teren Gminy Sobolew prawie w całości pokryty jest różnorodnymi formami
ochrony przyrody, co wyklucza możliwość lokowana duży zakładów przemysłowych. Z jednej strony
jest to bariera dla dalszego rozwoju niniejszej jednostki samorządu terytorialnego, z drugie zaś strony,
tkwi w tym również potencjał. Trzeba bowiem pamiętać, że walory przyrodnicze i związane z tym formy
ochrony mogą stanowić atrakcyjne miejsce turystyczno – rekreacyjne, co z kolei może zostać
wykorzystane do rozwoju agroturystyki. Ponadto nieskażone środowisko stanowi również niewątpliwy
potencjał do rozwoju ekologicznego rolnictwa, a trzeba pamiętać, że popyt na zdrową, ekologiczną
żywność jest coraz większy. W tym miejscu widoczne jest przenikanie się sfery gospodarczej ze sferą
społeczną. Wykorzystanie potencjałów występujących w przestrzeni gospodarczej może przyczynić się
do ograniczenia bezrobocia na terenie Gminy, a co za tym idzie do ograniczenia liczby osób dotkniętych
problemami społecznymi i korzystających z pomocy GOPS. Trzeba też pamiętać, że jednym z głównych
czynników branych pod uwagę przy wyborze miejsca zamieszkania jest możliwość znalezienia pracy
oraz odległość od zakładu pracy, dlatego rozwój Gminy w sferze gospodarczej bezpośrednio wpłynie
na kondycję sfery społecznej. Należy również zauważyć, że wzrost liczby mieszkańców Gminy
pośrednio może przyczynić się do poprawy sytuacji gospodarczej niniejszej jednostki samorządu
terytorialnego. Wśród nowych mieszkańców mogą znaleźć się przedsiębiorcze osoby chcące rozpocząć
działalność gospodarczą na terenie Gminy, co z kolei przełoży się na ograniczenie liczby osób
bezrobotnych i beneficjentów pomocy społecznej. Działania mające na celu poprawę sfery społecznej
na terenie Gminy w dalszej perspektywie przyczynią się do zwiększenia dochodów własnych Gminy, a
tym samym do zwiększenia jej możliwości inwestycyjnych (zarówno w sferze społecznej, jak i
gospodarczej oraz środowiskowej). Sfera techniczna oraz przestrzenno – funkcjonalna oddziaływają
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zarówno na sferę społeczną, jak i gospodarcza oraz środowiskową. Atrakcyjne obiekty mieszkaniowe,
podstawowa infrastruktura techniczna i społeczna znacznie podnoszą atrakcyjność mieszkaniową i
gospodarczą danego obszaru. Dobra kondycja infrastruktury technicznej przekłada się również na
jakość środowiska naturalnego. Niestety wyżej wymienione obszary są ze sobą również ściśle
powiązane w kontekście zjawisk kryzysowych. Występowanie problemów w jednej sferze powoduje
ich nawarstwianie się i utrwalanie w pozostałych obszarach. Brak pracy lub jej utrata jest przyczyną
wielu bardzo niepokojących zjawisk społecznych (tj. dysfunkcji społecznych, przestępczości czy
uzależnień), a także czynnikiem skutecznie ograniczającym popyt wewnętrzny. Długotrwałe
występowanie tych efektów bezrobocia w konsekwencji wpływa bezpośrednio na wzrost wydatków na
pomoc społeczną w zakresie likwidacji lub minimalizacji tych zjawisk, jak również na pogorszenie
wizerunku i atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej Gminy. Ogranicza to możliwości inwestycyjne,
co wpływa na obniżenie atrakcyjności mieszkaniowej i gospodarczej, a to z kolei wpływa na spadek
liczby mieszkańców i liczby podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Gminy.
Niemniejsze znaczenie mają problemy w sferze technicznej, przestrzenno – funkcjonalnej i
środowiskowej. Zdegradowane środowisko naturalne, złej jakości oraz niedostateczna infrastruktura
techniczna nie zachęcają do osiedlania się na danym terenie, jak również ograniczają możliwość
rozwoju rolnictwa i agroturystyki. Niniejsze uwarunkowania z kolei przekładają się na spadek liczby
mieszkańców i turystów odwiedzających Gminę, a także negatywnie oddziaływają na kondycję
finansową mieszkańców i samej jednostki samorządu terytorialnego.

5. Podsumowanie diagnozy
W tym podrozdziale zaprezentowano zbiorcze zestawienie wszystkich analizowanych wskaźników. W
ramach diagnozy czynników i zjawisku kryzysowych wzięto pod uwagę szereg wskaźników w sferze
społecznej, gospodarczej oraz w sferze środowiskowej.
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Chotynia

78,18%

37,45%
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21,02%

1,84%

4,08% 30,00%

Godzisz
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30,00%

76,92%
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Przyłęk

81,58%

39,47%

93,75%

21,74%
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Na podstawie powyższego zestawienia należy zauważyć, że we wszystkich sołectwach odnotowano
problemy w sferze społecznej, jak również dodatkowo w sferze gospodarczej – na tej podstawie każdy
z obszarów mógł zostać potencjalnie uznany za zdegradowany. Dlatego też kolejnym krokiem było
zsumowanie liczby wskaźników, które przyjmują wartości mniej korzystne niż średnia dla Gminy
Sobolew. Następnie liczbę tę odniesiono do średniej liczby negatywnych wskaźników dla wszystkich
sołectw. Sołectwa w których odnotowano liczbę negatywnych wskaźników powyżej średniej liczby
negatywnych wskaźników dla Gminy Sobolew, zaliczono do obszaru zdegradowanego.
Terenem do rewitalizacji jest teren znajdujący się w miejscowości Sobolew i Gończyce

6. Identyfikacja potrzeb rewitalizacyjnych

Sołectwa wytypowane do rewitalizacji to Sobolew i Gończyce położone jest w centralnej
części Gminy Sobolew. Niniejsze sołectwa w obszarach przeznaczonych do rewitalizacji
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zamieszkuje 1688 osób, co stanowi 20,37 % ludności Gminy Sobolew. Powierzchnia
rewitalizowana obu obszarów wynosi 245 ha to stanowi 2,58 % powierzchni całej gminy.
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Pod względem udziału osób w ekonomicznych grupach wiekowych, sytuacja na terenie sołectw
prezentuje się korzystnie. udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na terenie
sołectwa jest znacznie niższy, niż średnia charakteryzująca Gminę. Podobnie kształtuje się sytuacja
biorąc pod uwagę stosunek ludności w wieku poprodukcyjnym względem ludności w wieku
produkcyjnym. Na terenie sołectw wyznaczonych do rewitalizacji, odnotowano natomiast znacznie
wyższy udział ludności w wieku przedprodukcyjnym, niż miało to miejsce na obszarze całej Gminy.
Niniejsze dane świadczą o tym, że w odróżnieniu do wartości charakteryzujących całą jednostkę
samorządu terytorialnego, na obszarze niniejszej jednostki osadniczej nie występuje problem starzenia
się społeczeństwa. Ze względu na dużą liczbę osób w wieku przedprodukcyjnym konieczne jest
utworzenie na terenie sołectwa miejsca, gdzie dzieci i młodzież mogłyby aktywnie spędzać czas. Dzięki
temu wzrośnie atrakcyjność mieszkaniowa niniejszego terenu, co przełoży się na wzrost liczby
mieszkańców Gminy, a co za tym idzie na wzrost jej dochodów i możliwości inwestycyjnych. Znacznie
gorzej przedstawia się sytuacja jeśli chodzi o bezrobocie, które w znacznej mierze podyktowane jest
zbyt małą ilością miejsc pracy. Duża liczba osób, nie może znaleźć zatrudnienia. Sytuacja materialna
zmusza ich bardzo często do pracy „na czarno” lub do wyjazdów za granicę (co powoduje spadek liczby
mieszkańców Gminy). Wiele osób z tego grona, korzysta z różnych form pomocy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sobolewie, gdyż ze względu na swój wiek (przeważnie około 50 lat) trudno im
znaleźć pracę. Niniejszą sytuację potwierdza wskaźnik udziału osób bezrobotnych w ludności ogółem
na danym terenie, który dla sołectwa Sobolew i Gończyce jest wyższy niż średnia dla Gminy Sobolew.
Bezrobocie jest przyczyną wielu bardzo niepokojących zjawisk społecznych (tj. ubóstwa, dysfunkcji
społecznych, przestępczości czy uzależnień), a także czynnikiem skutecznie ograniczającym popyt
wewnętrzny. Konieczne jest zatem podjęcie działań, zmierzających do ograniczenia bezrobocia
(szkolenia, staże, praktyki itp.). Aktywizacja osób bezrobotnych przyczyni się do zmniejszenia liczby
mieszkańców dotknięta ubóstwem i innymi negatywnymi zjawiskami społecznymi. Przełoży się to z
kolei na spadek liczby beneficjentów pomocy społecznej oraz ograniczenie negatywnych zjawisk w
sferze społecznej, których odzwierciedleniem są wskaźniki w sferze społecznej przyjmując na terenie
sołectwa Sobolew Gończyce wartości mniej korzystne niż średnia wartość dla Gminy:
• udział osób korzystających z pomocy społecznej w ogólnej liczbie ludności na danym obszarze
• udział osób objętych pomocą z powodu: ubóstwa w ogólnej liczbie mieszkańców na danym obszarze
•

bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego

• udział osób objętych pomocą z powodu: bezrobocia w ogólnej liczbie mieszkańców na danym
obszarze
• udział osób objętych pomocą z powodu: długotrwałej lub ciężkiej choroby w ogólnej liczbie
mieszkańców na danym obszarze
• udział osób objętych pomocą z powodu: alkoholizmu w ogólnej liczbie mieszkańców na danym
obszarze
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Problemy w sferze społecznej, przekładają się również na sytuację w sferze technicznej. Nieodpowiedni
stopień stermomodernizowania budynków użyteczności publicznej ujemnie wpływa na zdrowie
mieszkańców i ich sytuację finansową. Brak odpowiedniej izolacji cieplnej powoduje zbyt wysoką
wilgotność powietrza wewnątrz przedmiotowych budynków, co sprzyja zagnieżdżaniu się grzyba i
pleśni na nadprożach, ościeżach okiennych, pod parapetami, narożach pomieszczeń oraz za meblami.
Stanowi to realne zagrożenia dla zdrowia osób przebywających w obiektach oraz powoduje powolne
niszczenie konstrukcji budynków poprzez wnikanie wilgoci do ścian oraz pęcznienie drewnianych
elementów architektonicznych, mebli oraz podłóg. Brak odpowiedniej termoizolacji przedmiotowych
budynków nie tylko podwyższa koszty ich ogrzewania i utrzymania, ale obniża również komfort życia
wszystkich użytkowników obiektów. Na podstawie przeprowadzonych wielorakich badań naukowych
stwierdzono, iż nieutrzymanie wymaganego komfortu cieplnego, znaczne stężenie zanieczyszczeń w
powietrzu, nieodpowiednia cyrkulacja powietrza oraz zbyt duża zawartość wilgoci w powietrzu
pomieszczeń, jest powodem ogólnie złego samopoczucia, bólów i zawrotów głowy, zmęczenia i
rozdrażnienia, problemów z koncentracją, podrażnienia błon śluzowych nosa, gardła, skóry, uczuleń i
chorób dróg oddechowych. Nieodpowiednia termoizolacja charakteryzowanych obiektów, wywiera
także negatywny wpływ na środowisko naturalne. Energochłonne obecnie budynki wymagają
znacznych ilości materiałów i paliw opałowych mogących zapewnić odpowiedni komfort cieplny
pomieszczeń. W efekcie spalanych paliw do atmosfery zostają emitowane znaczne ilości szkodliwych
zanieczyszczeń, zarówno gazowych (SO2, NOX, CO), jak i pyłowych. Ponadto zostaje zachwiana
oszczędna gospodarka zasobami energetycznymi, a tym samym bezpieczeństwo energetyczne państwa.
Oszczędność energii stanowi niewątpliwie najszybszy, najskuteczniejszy i najbardziej opłacalny sposób
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy jakości powietrza, szczególnie na terenach
gęsto zaludnionych. Należy podkreślić, że sytuacja finansowa oraz warunki mieszkaniowe osób
zamieszkujących niniejsze obiekty bezpośrednio wpływa na ich sytuację społeczną. Zły stan obiektów
negatywnie wpływa na środowisko naturalne. Brak odpowiedniego docieplania budynków i
nieefektywne korzystanie z dostępnych zasobów wpływa na ilość zużywanego paliwa opałowego, co
przekłada się na zwiększoną ilość emitowanych do powietrza zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, a
to z kolei pogłębia zjawisko niskiej emisji na terenie Gminy Sobolew. Z kolei brak odpowiedniej
infrastruktury kanalizacyjnej powoduje przedostawanie się zanieczyszczeń do wód i gleby, co wpływa
na degradację środowiska na przedmiotowym obszarze. Niniejsze uwarunkowania niosą za sobą
negatywne skutki dla życia i zdrowie mieszkańców Sobolewa i Gończyc, jak również wszystkich
mieszkańców Gminy Sobolew. Problemy w sferze technicznej nawarstwiają się i powodują utrwalanie
sytuacji kryzysowej w sferze środowiskowej. Niedocieplone budynki i nieefektywne wykorzystywanie
dostępnych zasobów, wpływa na ilość zużywanego paliwa opałowego, co przekłada się na zwiększoną
ilość emitowanych do powietrza zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, a to z kolei pogłębia zjawisko
niskiej emisji na terenie rewitalizowanym. Z kolei brak odpowiedniej infrastruktury kanalizacyjnej
powoduje przedostawanie się zanieczyszczeń do wód i gleby, co wpływa na degradację środowiska na
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przedmiotowym obszarze. Niniejsze uwarunkowania niosą za sobą negatywne skutki dla życia i zdrowie
mieszkańców Sobolewa i Goończyc. Problemy w sferze środowiskowej powodują także sytuację
kryzysową w sferze gospodarczej. Zanieczyszczenie środowiska ogranicza możliwości otwierania
gospodarstw agroturystycznych, co wpływa na wzrost bezrobocia. Ponadto zanieczyszczenie wód, gleb
i powietrza uniemożliwia produkcję ekologicznej, zdrowej żywności, co również skutkuje wzrostem
liczby osób pozostających bez pracy. Zjawiska kryszsowe są ze sobą ściśle owiązane i jedno implikuje
kolejne.
. Bezrobocie w pierwszej kolejności implikuje takie zjawiska kryzysowe jak:
• problemy społeczne - brak pracy lub jej utrata jest przyczyną wielu bardzo niepokojących zjawisk
społecznych (tj. ubóstwa, dysfunkcji społecznych, przestępczości czy uzależnień);
• dużą liczbę beneficjentów GOPS – bezrobocie jest jedną z głównych przyczyn wsparcia udzielanego
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobolewie;
• spadek liczby mieszkańców na danym obszarze - osoby bezrobotne wyjeżdżają poza teren niniejszej
jednostki osadniczej w celu poszukiwania pracy, jak również nie napływają nowi mieszkańcy, dla
których jedną z zasadniczych kwestii przy wyborze miejsca zamieszkania jest możliwość znalezienia
pracy i odległość od zakładu pracy;
• złe warunki mieszkaniowe – brak pacy i środków finansowych powoduje, że mieszkańcy terenów
rewitalizowanych nie mają funduszy na modernizację i remonty swoich mieszkań, co przekłada się na
pogarszające warunki bytowe.
Nieodpowiednia infrastruktura techniczna i społeczna bezpośrednio skutkuje takimi problemami jak:
• niewystarczająca liczba podmiotów gospodarczych – brak odpowiedniej infrastruktury technicznej
zniechęca przedsiębiorców do podejmowania działalności gospodarczej na terenie rewitalizowanym;
• zanieczyszczenie środowiska – zły stan budynków na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji i
niewystarczająca infrastruktura kanalizacyjna powodują zanieczyszczenie powietrza, wód oraz gleb;
• problemy społeczne - nieodpowiednie warunki mieszkaniowe powodują izolację społeczną, bierność
mieszkańców w życiu społecznym oraz problemy w relacjach rodzinnych. Wyżej wskazane zjawiska z
kolei warunkują dalsze problemy w poszczególnych sferach.

7. Planowany efekt rewitalizacji oraz cele i kierunki działań mające
na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk
Wizja określa stan docelowy, do którego władze lokalne oraz ich partnerzy będą dążyć,
wykorzystując możliwości płynące z posiadanego potencjału własnego i szans pojawiających
się w najbliższym otoczeniu. Wizja stanowi opis oczekiwanego stanu na obszarze rewitalizacji
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- w wyniku przeprowadzonej interwencji. W wyniku realizacji działań rewitalizacyjnych,
Sobolew i Gończyce staną się miejscem ożywionym i uzdrowionym społecznie, o
podwyższonej jakości życia. Tak sformułowana wizja zostanie zrealizowana przez dwa główne
cele strategiczne oraz odpowiadające im kierunki działań i konkretne zadania. Należy
zaznaczyć, że zaplanowane do realizacji zadania stanowią odpowiedź na zgłoszone przez
mieszkańców

potrzeby.

Po

przeprowadzeniu

diagnozy,

wyznaczeniu

obszarów

zdegradowanych i przewidzianych do rewitalizacji oraz spotkaniu z mieszkańcami Sobolewa i
Gończyc zebrano propozycje mieszkańców obszarów zdegradowanych dotyczących
przedsięwzięć jakie powinny być podejmowane na tym terenie
. Mieszkańcy zaproponowali następujące projekty:
• organizację zajęć dla dzieci i osób starszych,
• szkolenia i kursy dla osób bezrobotnych,
• poradnictwo prawne dla osób najbardziej potrzebujących,
• wyjazdy integracyjne (do kina, teatru itp.) dla różnych grup wiekowych i społecznych,
• termomodernizację budynków,
• budowę instalacji solarnych,
• budowę wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych.
Wyżej wskazane propozycje zostały uwzględnione przy planowaniu działań rewitalizacyjnych
do ujęcia w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Sobolew na lata 2016-2022

8. Cele rewitalizacji
Zasadniczymi celami Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobolew na lata 2016-2022
jest ożywienie społeczno-gospodarcze uznanych za zdegradowane obszarów na terenie gminy,
aktywizacja mieszkańców związanych na co dzień z życiem społeczno-kulturalnym, którzy
mogliby zmobilizować do działania mniej aktywnych mieszkańców gminy. Chodzi przede
wszystkim o pełne wykorzystanie potencjału kulturalnego, jaki posiada Gmina Sobolew.
Kolejnym ważnym celem Programu będzie poprawa warunków do otworzenia na terenie gminy
własnej działalności gospodarczej przez osoby będące obecnie bezrobotne i zatrudnienie osób
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bezrobotnych z jej terenu, a także poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i możliwości
komunikacyjnych na obszarze rewitalizowanym, oraz ożywienie gospodarcze poprzez
stworzenie dogodnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy
Sobolew.
W wyniku realizacji działań rewitalizacyjnych znacznie podniesie się również estetyka terenów
objętych rewitalizacją.
Wszystkie wyżej opisane efekty działań rewitalizacyjnych pozwolą z jednej strony na
przeciwdziałanie uciążliwym problemom społecznym i gospodarczym na obszarach
zdegradowanych, a z drugiej strony pozwolą wykorzystać istniejący znaczny potencjał
rozwojowy tych obszarów.
Rewitalizacja to proces kompleksowy oraz długotrwały. Dotyczy on wybranych obszarów
zamieszkanych przez grupę społeczną, dotkniętą określonymi problemami. Kompleksowa
rewitalizacja obejmuje sferę społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno –
funkcjonalną i techniczną. Aby proces ten mógł przynieść założone rezultaty, konieczna jest
jego konsekwentna realizacja oraz czas – tylko wówczas możliwy jest widoczny rozwój
społeczno-gospodarczy terenu rewitalizowanego i całej Gminy
Cel strategiczny 1
Ograniczenie skali bezrobocia i problemów społecznych
W ramach pierwszego celu strategicznego zaplanowano działania zmierzające do ograniczenia skali
bezrobocia, które jest jednym z głównych problemów na przedmiotowym obszarze i implikuje zjawiska
kryzysowe w pozostałych przestrzeniach rewitalizacji. Zakłada się, że działania szkoleniowe i
aktywizujące osoby bezrobotne wpłyną na ograniczenie tego negatywnego zjawiska, jak i innych
problemów bezpośrednio z nim powiązanych tj.:
• problemów społecznych – zatrudnienie osób bezrobotnych i biernych zawodowo przyczyni się do
ograniczenia takich negatywnych zjawisk jak ubóstwo, dysfunkcje społeczne, przestępczości czy
uzależnienia;
• dużej liczby beneficjentów pomocy społecznej – ograniczenie liczby bezrobotnych, wpłynie na
zmniejszenie liczby beneficjentów pomocy społecznej, które obecnie pobierają świadczenia właśnie z
powodu bezrobocia;
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• problemu spadającej liczby mieszkańców Gminy – większa liczba miejsc pracy na przedmiotowym
obszarze zachęci potencjalnych mieszkańców do osiedlania się, co wpłynie na wzrost ogólnej liczby
mieszkańców Gminy Sobolew;
Drugim zasadniczym aspektem jest ograniczenie problemów społecznych, które występują na terenie
rewitalizowanym i które są bezpośrednio związane z występującym bezrobociem. Dlatego też w ramach
pierwszego celu strategicznego zaplanowano działania skierowane do dzieci i młodzieży (dodatkowe
zajęcia) oraz nieodpłatne doradztwo prawne. Przewiduje się, że niniejsze przedsięwzięcia doprowadzą
przede wszystkim do podniesienia kompetencji kluczowych u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (co
przełoży się na lepsze osiągnięcia w nauce, a w dalszej przyszłości wpłynie na organicznie bezrobocia
i wzrost liczby podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Sobolew) oraz aktywizacji społecznej
mieszkańców i ich integracji.
Cel strategiczny 2
Dostosowanie infrastruktury społecznej i technicznej w celu niwelacji zjawisk kryzysowych
W ramach celu strategicznego zaplanowano działania zmierzające do rozwiązania drugiego głównego
problemu zidentyfikowanego na przedmiotowym obszarze - nieodpowiedniej infrastruktury technicznej
i społecznej. Jednym z działań rewitalizacyjnych jest zagospodarowanie i rewitalizacja zabytkowego
parku w który to projekt umożliwi aktywne spędzanie czasu wolnego, co wpłynie na jakość życia
mieszkańców, ich integrację, a przede wszystkim na ich zdrowie. Ponieważ wśród problemów
zidentyfikowanych

na

obszarze

rewitalizacji

zidentyfikowano

dysfunkcje

społeczne,

brak

zaangażowania i apatię mieszkańców, do realizacji poszczególnych przedsięwzięć np. w ramach zadania
W zagospodarowanie terenu parku mogą zostać zaangażowani mieszkańcy Gończyc. Ich
zaangażowanie na etapie tworzenia nowych nasadzeń może polegać np. na pomocy w uporządkowaniu
terenu oraz sadzeniu roślin. Znacznie większy udział przewiduje się na etapie eksploatacji parku –
mieszkańcy będą dbać o jego utrzymanie w odpowiednie kondycji - wspólne prace sezonowe i
porządkowe polegające np. na przycinaniu trawy, podlewaniu roślin itp., wpłynie na ich integrację i
włączenia w życie lokalne oraz budowania poczucia dobra wspólnego. Kolejne dwa projekty zakładają
termomodernizację budynku dworca PKP oraz budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.
Niniejsze przedsięwzięcia przyczynią się przede wszystkim do polepszenia warunków egzystencjalnych
osób zamieszkujących tereny przeznaczone do a także pośrednio mogą wpłynąć na włączenie społeczne
i zaangażowanie osób wykluczonych społecznie w życie publiczne. Przedmiotowe inwestycje będą
miały także pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Termomodernizacja budynków oraz instalacje
odnawialnych źródeł energii przyczynią się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz
ograniczenia emisji CO2, co bezpośrednio będzie skutkowało poprawą jakości powietrza na terenie
Gminy oraz pośrednio pozytywnie wpłynie na zdrowie i życie wszystkich mieszkańców obszarów
rewitalizowanych. Zasadniczym przedsięwzięciem mającym na celu rozwiązanie problemu jakim jest
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nieodpowiednia infrastruktura techniczna i społeczna, jest budowa ciągów pieszo jezdnych. Niniejsze
przedsięwzięcie wpłynie na podniesienie standardu życia mieszkańców, i zapewni lepsze warunki
mieszkaniowe. Ponadto bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości wód i gleb oraz zmniejszenie ilość
substancji biogennych przedostających się do środowiska. Podsumowując, cztery wymienione wyżej
zadania przyczynią się do rozwiązania problemu nieodpowiedniej infrastruktury technicznej i
społecznej na obszarze rewitalizacji. Przewiduje się, że ich realizacji spowoduje przede wszystkim:
• wzrost liczby podmiotów gospodarczych na terenie rewitalizacji - odpowiednia infrastruktura zachęci
przedsiębiorców do lokowania działalności gospodarczej na tym terenie;
• poprawę jakości środowiska – budynki charakteryzujące się odpowiednimi standardami
energetycznymi i odpowiednią infrastrukturą kanalizacyjną przyczynią się do poprawy jakości
powietrza, wód oraz gleb na terenie rewitalizowanym;
• ograniczenie problemów społecznych - odpowiednie warunki mieszkaniowe wpłyną korzystnie na
samopoczucie mieszkańców (mieszkańcy będą mieli mniej powodów do zmartwień) co przełoży się na
poprawę relacji rodzinnych, większą aktywność społeczną oraz integrację społeczną.

Aby zrealizować cele strategiczne gmina podejmie działania:

1. pobudzenie aktywności środowisk lokalnych;
2. przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych dysfunkcjami
społecznymi obszarach;
3. zwiększenie szans mieszkańców na zatrudnienie oraz samozatrudnienie;
4. polepszenie jakości życia mieszkańców;
5. stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego;
6. trwała odnowa obszaru, poprawa ładu przestrzennego, stanu środowiska i zabudowy
poprzez

zastosowanie

wysokiej

jakości

rozwiązań

architektonicznych

i

urbanistycznych;
7. odnowa lub wzmocnienie atutów rozwojowych obszarów wiejskich.
Oprócz rozwiązania wyżej wskazanych problemów zakłada się, że działania rewitalizacyjne pośrednio
przyczynią się do wzrostu dochodów Gminy – wzrost liczby mieszkańców i podmiotów gospodarczych
w wyniku przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych wpłynie na wzrost dochodów Gminy Sobolew,
co spowoduje, że będzie ona miała więcej środków na inwestycje m.in. w zakresie infrastruktury
technicznej i społecznej, co z kolei przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców, wzrost
atrakcyjności gospodarczej Gminy i poprawę jakości środowiska. Reasumując należy stwierdzić, że
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planowany efekt rewitalizacji stanowi odpowiedź na przeprowadzona diagnozę czynników i zjawisk
kryzysowych. Natomiast cele wyznaczone do realizacji w ramach Programu Rewitalizacji dla Gminy
Sobolew na lata 2016-2022 są adekwatne do potrzeb, a ich osiągnięcie spowoduje eliminację lub
przynajmniej ograniczenie negatywnych zjawisk występujących na obszarze rewitalizacji..

8. Wskazanie obszaru do rewitalizacji
Obszar Sobolew

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje centralną część miejscowości Sobolew, pełniącą
funkcje mieszkaniowe, rekreacyjne, administracyjne i handlowo-usługowe, komunikacyjne
(stacja PKP, przystanek PKS).
Na tym terenie znajdują się:
1. Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza – Publiczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe
w Garwolinie) w skład, którego wchodzą:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W Liceum Ogólnokształcącym mamy następujące klasy:
• klasa uniwersytecka - od września 2013
• klasa politechniczna - od września 2013
• klasa akademicka - od września 2014
• klasa bezpieczeństwo publiczne
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Klasa mundurowa z przedmiotami specjalistycznymi: pierwsza pomoc, formacje porządku
publicznego i samoobrona. Jest to innowacja pedagogiczna wprowadzona w 2010 roku.
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
klasy wielozawodowe
Nauka trwa 3 lata, wybór zawodu zależy od indywidualnej praktyki zawodowej ucznia w
zakładzie pracy.
LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

dla

DOROSŁYCH

Szkoła

na

podbudowie

ośmioklasowej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletnia,
kończy się maturą.
Przy szkole ponadgimnazjalnej działa internat
Przy obiektach szkolnych funkcjonują obiekty sportowe – boisko wielofunkcyjne, hala
sportowa
3. Publiczne Przedszkole w Sobolewie
4. Urząd Gminy w Sobolewie
5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobolewie
6. Posterunek Policji w Sobolewie
7. Gminny Ośrodek Kultury
8. Ochotnicza Straż pożarna
9. Niepubliczne Ośrodki Zdrowia
10. Przystanek PKS
11. Stacja PKP
12. Stadion sportowy
13. Bank Spółdzielczy
14. W centrum Sobolewa znajduje się większość obiektów handlowych

Przez teren wyznaczony do rewitalizacji przebiega linia kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia
Osobowa - Dorohusk. Teren wzdłuż linii kolejowej jest to teren zdegradowany, funkcjonował
dawnej jako skład węgla, złomu, miejsce rozładunku towarów. W pobliżu linii kolejowej
znajduje się drewniany budynek handlowy, w którym mieści się kasa biletowa PKP i punkty
handlowe. Jest on otoczony terenem zielonym – parkiem. Teren ten należał do kolei, w roku
2015 został wykupiony przez Urząd Gminy w Sobolewie. Przez wiele lat był to teren
niedoinwestowany. Zieleń jest przypadkowa, niewiele zostało ze starego drzewostanu. Jest to
skupisko niekorzystnych zjawisk społecznych – chuligaństwo, alkoholizm. Jest to wręcz
miejsce niebezpieczne dla mieszkańców, a szczególnie dla osób korzystających ze zbiorowego
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transportu jaki znajduje się na tym terenie czyli PKP i PKS. Jest to też miejsce parkowania i
pozostawienia pojazdów przez osoby dojeżdżające do pracy pociągiem czy autobusem.
Przewidziano, ze teren będzie obejmował ulice:
- 3-go Maja
- Długa
- Klonowa
- Kolejowa
- część Kościuszki do nr 56
- Lipowa
- część Maciejowickiej do nr 55
- Marzysza
- Ogrodowa
- Błachnio
- Rynek
- Sądowa
Zamieszkały przez 735 osoby i zajmuje około 35 ha
Na tym terenie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar
CM - tereny zabudowy centrum wsi gminnej
OW – strefa obserwacji archeologicznej
Strefa B – zachowanych elementów zabytkowych
Tereny kolejowe
Cała zabudowa w tej części jest zwarta - jest to rdzenna część Sobolewa, jest to stara zabudowa
zarówno z początku XX, jak i też nowe zabudowania. Kilka obiektów wpisana jest do gminnej
ewidencji zabytków. Zabudowa skupiona jest przy drodze wojewódzkiej 807 relacji Łuków –
Maciejowice.
Głównym problemem terenu przewidzianego do rewitalizacji jest zniszczenie lub
nieodpowiednie wykorzystanie przestrzeni publicznej zarówno pod względem przestrzennym,
estetycznym, czy funkcjonalnym. Jest

to teren ścisłego centrum miejscowości,

charakteryzujący się niekorzystnymi wskaźnikami społecznymi i częściowo wymagającą
działań inwestycyjnych związanych z zabudową i przestrzenią. Na terenie tym występują
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obszary poprzemysłowe kolejowe wymagające działań rewitalizacyjnych, - tereny zajmowane
przez kolej. –Monitoring wizyjny miejscowości Sobolew, modernizacja ciągów pieszych
umożliwiających dotarcie okolicznej ludności do centrum wsi ul. Długa i 3-go Maja,
Stworzenie placu wielofunkcyjnego - Uporządkowanie zieleni, stworzenie miejsca do
codziennego handlu (zieleniaka), utworzenie parkingu typu parkuj – jedź, miejsca na rowery,
Budowa budynku wielofunkcyjnego - kasy biletowe, poczekalnia dla podróżnych, toalety,
pomieszczenia handlowe
- brak jest miejsca oraz oferty na różnorodne formy rekreacji np. skate park czy tory rowerowe
np. typu pumptrack , siłownia zewnętrzna, plac zabaw
- Kształcenie i rozwój dzieci

- Wzmocnienie umiejętności i kompetencji zawodowych

nauczycieli, Zwiększony poziom wiedzy wśród uczniów
- Pomoc dla rodzin z uzależnieniem
- Zajęcia pozalekcyjne, sportowe dla dzieci w ramach Szkolnych Klubów Sportowych Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu - typ projektu: Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób oddalonych od
rynku pracy
Zadania przyczyniające się do poprawy sytuacji termin realizacji wszystkich zadań to czas
2017-2022:
Monitoring wizyjny miejscowości Sobolew
Zakres rzeczowy
- Przedmiotem zadania jest zakup i montaż kamer do monitoringu wizyjnego w miejscowości
Sobolew wraz z wyposażeniem studia monitoringu i dostosowania go do potrzeb osób
niepełnosprawnych poprzez montaż windy
Pomieszczenie do obsługi monitoringu będzie mieściło się w wielofunkcyjnym budynku przy
ul. Rynek 1, w którym znajduje się Urząd Gminy, bank spółdzielczy, dom kultury, posterunek
policji. Pierwszy monitoring wizyjny w miejscowości Sobolew powstał ponad 10 lat temu.
Studio monitorowania mieści się na Posterunku Policji w Sobolewie. Przy ich pomocy można
było obserwować okolice dworca kolejowego i część ulicy Kościuszki, obiektów sportowych.
Parametry techniczne zainstalowanego sprzętu nie odpowiadają dzisiejszym standardom, sprzęt
jest awaryjny, obraz z monitoringu jest niewyraźny. Obecny system do monitoringu jest
praktycznie bezużyteczny.
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Docelowo system do monitoringu ma obejmować swoim zakresem większą część
miejscowości

Sobolew.

Pomieszczenie

zostanie

przystosowane

do

potrzeb

osób

niepełnosprawnych. W tym celu planuje się montaż windy.
Kamery zostaną zamontowane w miejscach gdzie najczęściej dochodzi do zakłócenia porządku
publicznego. Montaż monitoringu przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa
mieszkańców i osób odwiedzających gminę Sobolew.
Potrzeba realizacji zadania wynika z diagnozy.

Koszt 300 000 tys
Czas realizacji 2017-2022
Działka 2379/1 na działce znajduje się budynek wielofunkcyjny, w którym planujemy
wyodrębnić miejsce na studio do monitoringu

i przystosować do potrzeb osób

niepełnosprawnych poprzez montaż windy

Zagospodarowanie terenów wokół PKP
Stworzenie placu wielofunkcyjnego - Uporządkowanie zieleni, stworzenie miejsca do
codziennego handlu (zieleniaka), utworzenie parkingu typu parkuj – jedź, miejsca na rowery,
Budowa budynku wielofunkcyjnego - kasy biletowe, poczekalnia dla podróżnych, toalety,
pomieszczenia handlowe
Poprawa ładu przestrzennego i estetyki miejscowości Sobolew, m.in. poprzez
uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawa bezpieczeństwa,

Koszt - 4 000 000,00
Lata realizacji 2017-2022
Działka nr 2373/25 – powierzchnia 0,2155 ha i 2373/26 – powierzchnia 0,0498 ha w obrębie
Sobolew
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Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych umożliwiających dotarcie okolicznej ludności do
centrum wsi przebudowa ulicy i chodnika przy ul. 3 Maja, przebudowa ulicy Długiej,
przebudowa części ul. Rynek w centrum miejscowości. Inwestycja umożliwi bezpieczne
dojście do centrum miejscowości – Urzędu Gminy, Domu Kultury, Posterunku Policji, Banku
Spółdzielczego, szkół, przedszkola, stacji PKP i przystanku PKS, obiektów handlowych,
Szacunkowy koszt ok. 400 0000,00zł
Poprawa ładu przestrzennego i estetyki miejscowości Sobolew, m.in. poprzez
poprawę stanu infrastruktury technicznej Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
oraz walorów funkcjonalnych i estetycznych
ulica 3-go Maja nr działki 2376 obręb Sobolew

61

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016 - 2022

Zagospodarowanie działek z przeznaczeniem tereny rekreacyjne
działki nr 2329/3
2329/5
2329/4
Zagospodarowanie przestrzeni z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne poprzez budowę torów
rowerowych. Wynika to z potrzeby społeczeństwa na terenie miejscowości funkcjonują kluby
sportowe, które tylko zajmują się tylko jedną dziedziną sportu, ze względu na brak innej oferty
– miejsca.
Utworzenie placu zabaw , siłowni zewnętrznej

Zagospodarowanie przestrzeni z przeznaczeniem na miejsce rekreacji w Sobolewie
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Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie

I etap – wymiana pokrycia dachowego, remont i zabezpieczenie poddasza i więźby dachowej,
wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji, w tym wymiana instalacji odgromowej.
II etap – odnowienie wnętrza świątyni, w tym wymiana instalacji elektrycznej
III etap renowacja organów.
Kościół wpisany do rejestru zabytków
Prace z zakresu remontowo – budowlanego – ok. 530.000 PLN
Wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej – ok. 30.000 PLN
Renowacja organów – ok. 120.000 PLN
Czas realizacji 2017-2022
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Kościół pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie jest obiektem zabytkowym. Wraz
z innymi zabytkami naszego regionu tworzy on szlak architektury drewnianej Mazowsza i ze
względu na komplementarność szlaku powinien być odrestaurowany. Ten mały, drewniany
kościółek jest częścią historii Sobolewa i troska o jego restaurację jest działaniem na rzecz
zachowania historii i miejscowych tradycji. Jako zabytek jest częścią naszego dziedzictwa
narodowego i kulturowego i powinien być otoczony szczególną troską tak, by umożliwić
zachowanie owego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Odrestaurowany i zabezpieczony
stanie się on bez wątpienia atrakcją turystyczną dla wszystkich, którzy pragną poznać kulturę
oraz drewnianą architekturę Mazowsza. Umieszczona wewnątrz świątyni tablica poświęcona
żołnierzom AK oraz zabytkowe eksponaty (w tym także organy słynnej firmy Biernackiego
sprzed II wojny światowej) to bez wątpienia dodatkowe atuty wymuszające konieczność
odwiedzania świątyni nie tylko przez turystów, ale także przez uczniów miejscowych i
okolicznych szkół, które mogłyby prowadzić tutaj lekcje historii. Dodatkowymi argumentami
przemawiającymi za koniecznością odrestaurowania tego zabytkowego obiektu jest bez
wątpienia poprawa ładu przestrzennego i estetyki całej miejscowości, a także podniesienie
walorów funkcjonalnych tej historycznej budowali
Obszar Gończyce
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Około 210 ha
Liczba ludności 953 osób
Na terenie przewidzianym do rewitalizacji w m. Gończyce znajduje się Park dworski wpisany
do rejestru zabytków pod nr rej. A -371 oraz wpisany w 2009 r. dwór w Gończycach decyzja
konserwatora w załączeniu
Park w Gończycach rozciąga się wokół zabytkowego dworu w Gończycach. Wpisany jest do
rejestru zabytków. Założony został w I połowie XIX w. Grupy drzew i krzewów rozmieszczona
są swobodnie na powierzchni całego terenu. Park powiązany jest z lasem od strony północnej
za pomocą alei lipowej i grabowej. Wśród starodrzewia dominują nasadzenia: klonów
zwyczajnych, lip drobnolistnych, kasztanowców, grabów, wiązów i robinii akacjowych.
Obecnie park jest nieuporządkowany, pomiędzy starodrzewiem rosną przypadkowe rośliny,
aleje są przypadkowe wydeptane przez ludzi, nieutwardzone. Drzewostan jest w słabej
kondycji.
Zakres prac będzie obejmował
- pielęgnację i konserwację drzewostanu parku i alei grabowej
- wytyczenie i utwardzenie ścieżek
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- zakup ławek
- oświetlenie
- zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej
Dwór jest własnością Gminy Sobolew zamieszkiwany jest przez 7 mieszkańców. W 4
gospodarstwach domowych. Osoby tam mieszkające wynajmują te pomieszczenia od Gminy
Sobolew.
Zadania te przewidziane są do realizacji na lata 2018-2022
Rewitalizacja zabytkowego Parku w Gończycach

Park w Gończycach rozciąga się wokół zabytkowego dworu w Gończycach. Wpisany
jest do rejestru zabytków. Założony został w I połowie XIX w. Grupy drzew i krzewów
rozmieszczona są swobodnie na powierzchni całego terenu. Park powiązany jest z lasem od
strony północnej za pomocą alei lipowej i grabowej. Wśród starodrzewia dominują nasadzenia:
klonów zwyczajnych, lip drobnolistnych, kasztanowców, grabów, wiązów

i robinii

akacjowych.
Obecnie park jest nieuporządkowany, pomiędzy starodrzewiem rosną przypadkowe rośliny,
aleje są przypadkowe wydeptane przez ludzi, nieutwardzone. Drzewostan jest w słabej
kondycji.
Zakres prac będzie obejmował
- pielęgnację i konserwację drzewostanu parku i alei grabowej
- wytyczenie i utwardzenie ścieżek
- zakup ławek
- oświetlenie
- zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej
Zadanie ma na celu Poprawa ładu przestrzennego i estetyki miejscowości Gończyce, m.in.
poprzez uporządkowanie historycznej strefy ochrony konserwatorskiej, zagospodarowanie
terenów zielonych,
Działki nr 34/9 i działka nr 1032 oraz 34/10
Koszt ok 500 0000 zł
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Rewitalizacja dworu zabytkowego w Gończycach
Dwór jest własnością Gminy Sobolew zamieszkiwany jest przez 7 mieszkańców. W 4
gospodarstwach domowych. Osoby tam mieszkające wynajmują te pomieszczenia od Gminy
Sobolew.
Koszt ok 500 000 zł
Prace konserwatorsko – remontowe przy przeniesieniu zabytkowego kościoła i
dzwonnicy na cmentarz grzebalny

Rozebranie drewnianego kościoła p.w. Św. Trójcy
Złożenie kościoła
Dzwonnica rozbiórka
Dzwonnica złożenie
Kościół pw. Św. Trójcy w Gończycach jest obiektem zabytkowym. Wraz z innymi zabytkami
naszego regionu tworzy on szlak architektury drewnianej Mazowsza. Ten mały, drewniany
kościółek jest częścią historii Gończyc i troska o jego restaurację jest działaniem na rzecz
zachowania historii i miejscowych tradycji. Jako zabytek jest częścią naszego dziedzictwa
narodowego i kulturowego i powinien być otoczony szczególną troską tak, by umożliwić
zachowanie owego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Dodatkowymi argumentami
przemawiającymi za koniecznością odrestaurowania tego zabytkowego obiektu jest bez
wątpienia poprawa ładu przestrzennego i estetyki całej miejscowości, a także podniesienie
walorów funkcjonalnych tej historycznej budowli.
Koszt około 550 000,00
Czas realizacji 2017-2022
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9. Konsultacje społeczne – analiza ankiet
Zgodnie z Instrukcją dotyczącą przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
oraz preferencji dla projektów mających na celu przywrócenia ładu przestrzennego, po
wyznaczenia obszaru zdegradowanego należy wskazać obszar do rewitalizacji. Obszar
wskazany do rewitalizacji powinien obejmować całość lub część obszaru zdegradowanego.
Należy jednak pamiętać, iż obszar do rewitalizacji nie powinien być wyznaczany jedynie na
podstawie danych ilościowych, pokazujących najbardziej intensywną degradację. Bardzo
ważne jest uchwycenie wskaźników jakościowych oraz powiązań funkcjonalnych obszarów.
Dlatego też w ramach opracowywania LPR zadbano o przeprowadzenie szeroko zakrojonych
konsultacji społecznych. Oprócz wyłożenia dokumentu do wglądu publicznego oraz ankiety, w
ramach której każdy mógł wskazać na najważniejsze problemy i działania konieczne do
podjęcia, przeprowadzono także spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Gminy co pozwoliło
na dogłębne zdiagnozowanie problemów i zjawisk kryzysowych na terenie gminy i
poszczególnych sołectw. Pierwszą z przeprowadzonych form konsultacji społecznych było
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spotkanie z mieszkańcami całej Gminy, które pozwoliło na wyjaśnienie istoty rewitalizacji.
Spotkanie przeprowadzone zostało w sposób edukacyjny, ułatwiający zrozumienie
prezentowanych treści. Aby zachęcić mieszkańców do aktywnego udziału, została również
przygotowana wizualizacja sporządzona w języku niespecjalistycznym z wykorzystaniem
różnorodnych form graficznych. Po wyjaśnieniu istoty rewitalizacji i przedstawieniu
podstawowych pojęć w tym zakresie, została przeprowadzona debata. Miała ona na celu
ustalenie, które według mieszkańców obszary powinny zostać uznane jako zdegradowane, a
następnie wytypowane do rewitalizacji. Debata miała również na celu wstępne ustalenie
koniecznych do podjęcia przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Na spotkaniu mieszkańcy wskazali
problemy i zadania konieczne do realizacji:
• Nieodpowiedni stan obiektów na terenie gminy (np. Kościół w Gończycach, budynki dworaca
PKP w Sobolewie, zły stan budynku Urzędu Gminy, remiz);
• Problem alkoholizmu;
• Bezrobocie;
• Małe zaangażowanie mieszkańców w życie społeczne;
• Brak oferty spędzania wolnego czasu przede wszystkim dla dzieci i osób starszych;
• Zły stan infrastruktury drogowej i około drogowej;
• Niedostateczne wykorzystanie OZE. Mieszkańcy zaproponowali również działania jakie
należałoby podjąć aby rozwiązać ww. problemy:
• Remont i budowa obiektów w których mogliby integrować się mieszkańcy (……………);
• Szkolenia dla osób bezrobotnych (np. na kierowców kategorii C+E z przewozami);
• Modernizacja infrastruktury drogowej i okołodrogowej;
• Zagospodarowanie wolnych terenów na potrzeby oferty spędzania wolnego czasu i integracji
mieszkańców (np. place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu,) i organizacja spotkań dla osób
starszych;
• Oznakowanie ścieżek rowerowych i przeprawy promowej w celu rozwijania funkcji
turystycznej przedmiotowego obszaru;
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Drugim etapem konsultacji społecznych było przeprowadzenie ankiety. W ankiecie każdy
mieszkaniec Gminy, chętny do udziału w tworzeniu Programu Rewitalizacji, mógł anonimowo
wypowiedzieć się na temat problemów, jakie występują na terenie Gminy Sobolew, obszarów
gdzie koncentracja negatywnych zjawisk społecznych jest największa oraz koniecznych do
przeprowadzenia zadań rewitalizacyjnych. Ankieta składała się z szeregu pytań. W ankiecie
wzięło udział 57 mieszkańców Gminy Sobolew z różnych sołectw. Poniżej przestawiono
wyniki badania ankietowanego.
Celem badania było poznanie problemów na obszarze gminy Sobolew występujących w sferze
gospodarczej, społecznej, przestrzenno-technicznej, a także upatrywanych szans rozwoju
gminy oraz zagrożeń utrudniających jego dalszy rozwój.
Analiza wyników
Respondenci, na wstępie ankiety, wypowiedzieli się, czy ich zdaniem program ożywienia
gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Sobolew jest potrzebny oraz jakie obszary powinien objąć.
Niemalże wszyscy określili program rewitalizacji jako potrzebny (66% - zdecydowanie
potrzebny, 32% - raczej potrzebny).

Wśród poprawnych odpowiedzi udzielonych na pytanie: „Jaki obszar gminy powinien być
Pana(i) zdaniem poddany procesowi rewitalizacji?” ankietowani najczęściej wskazywali swoje
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miejsce zamieszkania, bądź pracy. Najwięcej osób wskazało Sobolew (35%) oraz Gończyce
(30%).

Uczestnicy badania wskazali powody, które ich zdaniem, świadczą o zdegradowaniu tego
obszaru gminy.
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Jako główne powody zdegradowania obszaru gminy, podane zostały dwie odpowiedzi: „brak
miejsc pracy” oraz „zły stan dróg i komunikacji”. Każdą z nich wskazało aż 65%
odpowiadających. Ponad połowa widzi także problem w słabo rozwiniętej bazie turystycznej i
rekreacyjno-wypoczynkowej (51%). Kolejno co do ilości wskazań uplasowały się: „słaby
rozwój handlu i usług” (33%), „zanieczyszczone środowisko” (28%), „małe zasoby
mieszkaniowe” (26%), „patologie społeczne” (25%), „brak infrastruktury wodociągowej”
(14%), „przestępczość” (14%), „zły stan zabytków” (12%). W rubryce „Inne:” respondenci
wskazywali odpowiedzi takie jak: brak chodnika, brak podłączenia do światłowodu, ogólny
nieporządek oraz niska troska o estetykę otoczenia.
Kolejna część ankiety ukazała jakie problemy ekonomiczne, społeczne oraz związane z
jakością życia mieszkańcy chcieliby rozwiązać w procesie rewitalizacji.

Wśród odpowiedzi dotyczących problemów ekonomicznych, respondenci wskazali głównie
„brak miejsc pracy” (60%). Następne problemy w kolejności ilości wyborów to:
„niewystarczająca ilość i niski standard mieszkań” (35%), „brak wsparcia dla małych i średnich
przedsiębiorstw” (32%), „niewielka ilość (mała aktywność) małych i średnich przedsiębiorstw”
(30%), „brak lub zła jakość terenów inwestycyjnych” (26%), „brak lub zbyt mała ilość połączeń
komunikacyjnych z innymi ośrodkami” (23%), „słaby rozwój handlu” (23%), „zły stan
zabytków” (16%), „zła gospodarka ściekami, odpadami” (11%).
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W pytaniu dotyczącym problemów społecznych, które wobec odpowiadających, powinny
zostać rozwiązane w procesie rewitalizacji, wyróżnione zostały szczególnie: „bezrobocie”
(58%), „alkoholizm” (49%), „emigracja z gminy młodych i dobrze wykształconych osób”
(47%) oraz „niedobór organizacji pomagających w znalezieniu pracy (przekwalifikowanie,
szkolenia)” (44%). Kolejno znalazły się: „bieda” (32%), „chuligaństwo” (26%), „brak dostępu
do nowoczesnej technologii (komputer, internet)” (21%), „przemoc w rodzinie” (19%),
„przestępczość młodocianych” (16%), „utrudniony dostęp społeczeństwa do dobrych szkół”
(16%), „przestępczość” (12%), „narkomania” (11%).
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Wszystkie wskazane problemy związane z jakością życia, dotyczą w podobnym stopniu,
mieszkańców gminy Sobolew. Najwięcej osób uskarża się na „zły stan estetyczny otoczenia”
(44%) oraz „słabą samoorganizację społeczną i współpracę między mieszkańcami a władzami
publicznymi” (42%). Dla około jednej trzeciej respondentów uciążliwe są także: „brak lub słaba
aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych w pobliżu miejsca zamieszkania”
(35%), „brak instytucji, organizacji integrujących mieszkańców danych sołectw” (33%) oraz
„zły stan infrastruktury wokół budynków” (32%). Kolejne pozycje to: „brak poczucia
bezpieczeństwa w okolicy zamieszkania” (26%), „słaby przepływ informacji w sprawach
dotyczących najbliższego miejsca zamieszkania” (25%) i „zły stan infrastruktury oświatowej”
(12%).
Uczestnicy badania zostali także poproszeni o wypowiedzenie się na temat efektów planowanej
rewitalizacji. Zadaniem było wskazanie przewidywanych rezultatów.
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Najczęstszą odpowiedzią na to pytanie było stwierdzenie „poprawienie standardu życia
społeczeństwa” (53%) oraz „zwiększenie ilości miejsc pracy” (51%). Prawie połowa wskazała
także „poprawę bezpieczeństwa na drogach” (46%) a także „zatrzymanie w gminie Sobolew
ludzi młodych i wykształconych” (42%). Respondenci mają też nadzieję na: „poprawienie
jakości i estetyki środowiska naturalnego” (35%), „eliminację patologii w społeczeństwie”
(33%), „rozwój małej i średniej przedsiębiorczości” (32%), „stworzenie lub rozszerzenie bazy
turystycznej” (28%), „przyciągnięcie dużych inwestorów” (26%), „ zwiększenie ilości i
poprawa jakości punktów handlowych, rzemieślniczych i usługowych” (19%), „bardziej
wykształcone społeczeństwo” (18%) oraz „polepszenie komunikacji na terenie gminy
Sobolew” (16%).
Osoby uczestniczące w badaniu dostały także możliwość wypowiedzenia się na jaki rodzaj
przedsięwzięcia chcieliby otrzymać wsparcie finansowe w ramach programu rewitalizacji. Na
to pytanie odpowiedziało aż 60% osób. Wśród odpowiedzi głównie przeważała chęć
odnowienia dworu w Gończycach i zadbania o teren parkowy wokół niego oraz
budowa/zagospodarowanie terenów na obszarze gminy, które mogłyby służyć jako miejsca
imprez zorganizowanych, spotkań towarzyskich i szeroko pojętej rekreacji, w tym budowa
placów zabaw, ścieżek rowerowych, a także toru rowerowego, ścieżek ekologicznych, boiska
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sportowego czy siłowni zewnętrznych. Rozwiązałoby to kolejny problem mieszkańców
związany z brakiem dostępu do sportu i kultury. Bardzo duża część respondentów wskazała na
potrzebę poprawy stanu dróg oraz budowę chodników. Wpłynęłoby to na poprawę
bezpieczeństwa, szczególnie dzieci uczęszczających do szkoły, co także zostało podkreślone w
odpowiedziach. Mieszkańcy wyrazili także chęć uzyskania wsparcia finansowego na
przebudowę i ulepszenie terenu dworca PKP w Sobolewie (szczególnie budowę parkingu) oraz
zagospodarowanie okolicy ośrodka zdrowia. Pojedyncze głosy pojawiły się także za:
udrożnieniem rowów, wsparciem finansowym lokalnych przedsiębiorców, zwiększeniem ilości
sklepów/punktów handlowych, rozwojem agroturystyki, budową przystanków i wiat
autobusowych, przede wszystkim na trasie przejazdu autobusu szkolnego.

Wśród osób, które wzięły udział w badaniu przeważały kobiety (71%).

Respondenci byli głównie w wielu 30-39 lat (32%), kolejna grupa to osoby w wieku 50-59 lat
(26%), a następnie: 40-49 lat (16%), 25-29 lat (12%), 18-14 lata (11%), powyżej 60 lat (4%).
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Prawie połowa respondentów posiada wykształcenie wyższe (48%), policealne/niepełne
wyższe (7%), średnie (30%), zasadnicze zawodowe (13%), a podstawowe (2%).

Wśród zawodów wykonywanych przez osoby, które wzięły udział w badaniu najczęściej
pojawiająca się odpowiedź to „pracownik gospodarki uspołecznionej” (45%), następnie
„pracuje na własny rachunek” (20%), „pracownik najemny w sektorze prywatnym” (16%),
„inne” (5%), „nie pracuję” (13%).
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Poziom swojego życia, ponad połowa respondentów określiła jako „żyjemy przeciętnie” (51%).
Drugą dużą grupą była odpowiedź „jakoś sobie radzimy” (39%). Skrajne odpowiedzi takie jak
„żyje nam się dostatnio” wybrało 9%, a „dość trudno jest nam przeżyć” 2% ankietowanych.
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Miejsce zamieszkania

10.Planowany efekt rewitalizacji oraz cele i kierunki działań mające
na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk
Wizja określa stan docelowy, do którego władze lokalne oraz ich partnerzy będą dążyć,
wykorzystując możliwości płynące z posiadanego potencjału własnego i szans pojawiających
się w najbliższym otoczeniu. Wizja stanowi opis oczekiwanego stanu na obszarze rewitalizacji
- w wyniku przeprowadzonej interwencji. W wyniku realizacji działań rewitalizacyjnych,
Sobolew stanie się miejscem ożywionym i uzdrowionym społecznie, o podwyższonej jakości
życia. Tak sformułowana wizja zostanie zrealizowana przez dwa główne cele strategiczne oraz
odpowiadające im kierunki działań i konkretne zadania. Należy zaznaczyć, że zaplanowane do
realizacji zadania stanowią odpowiedź na zgłoszone przez mieszkańców potrzeby. Po
przeprowadzeniu diagnozy, wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i przewidzianych do
rewitalizacji, zorganizowano spotkanie z mieszkańcami sołectwa wyznaczonego do
rewitalizacji - mieszkańcami Sobolewa i Gończyc. Podczas spotkania, przeprowadzono debatę
odnośnie przedsięwzięć jakie powinny zostać ujęte Programie Rewitalizacji. Mieszkańcy
zaproponowali następujące projekty:
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• organizację zajęć dla dzieci i osób starszych,
• szkolenia i kursy dla osób bezrobotnych,
• poradnictwo prawne dla osób najbardziej potrzebujących,
• wyjazdy integracyjne (do kina, teatru itp.) dla różnych grup wiekowych i społecznych,
• budowę instalacji solarnych,
• rewitalizację parku w Gończycach wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych.
Wyżej wskazane propozycje zostały uwzględnione przy planowaniu działań rewitalizacyjnych
do ujęcia w Programie Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016-2022.

Cel strategiczny 1
Ograniczenie skali bezrobocia i problemów społecznych W ramach pierwszego celu
strategicznego zaplanowano działania zmierzające do ograniczenia skali bezrobocia, które jest
jednym z głównych problemów na przedmiotowym obszarze i implikuje zjawiska kryzysowe
w pozostałych przestrzeniach rewitalizacji. Zakłada się, że działania szkoleniowe i
aktywizujące osoby bezrobotne wpłyną na ograniczenie tego negatywnego zjawiska, jak i
innych problemów bezpośrednio z nim powiązanych tj.:
• problemów społecznych – zatrudnienie osób bezrobotnych i biernych zawodowo przyczyni
się do ograniczenia takich negatywnych zjawisk jak ubóstwo, dysfunkcje społeczne,
przestępczości czy uzależnienia;
• dużej liczby beneficjentów pomocy społecznej – ograniczenie liczby bezrobotnych, wpłynie
na zmniejszenie liczby beneficjentów pomocy społecznej, które obecnie pobierają świadczenia
właśnie z powodu bezrobocia;
• problemu spadającej liczby mieszkańców Gminy – większa liczba miejsc pracy na
przedmiotowym obszarze zachęci potencjalnych mieszkańców do osiedlania się, co wpłynie na
wzrost ogólnej liczby mieszkańców Gminy Sobolew;
Drugim zasadniczym aspektem jest ograniczenie problemów społecznych, które występują na
terenie rewitalizowanym i które są bezpośrednio związane z występującym bezrobociem.
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Dlatego też w ramach pierwszego celu strategicznego zaplanowano działania skierowane do
dzieci i młodzieży (dodatkowe zajęcia) oraz nieodpłatne doradztwo prawne. Przewiduje się, że
niniejsze przedsięwzięcia doprowadzą przede wszystkim do podniesienia kompetencji
kluczowych u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (co przełoży się na lepsze osiągnięcia w
nauce, a w dalszej przyszłości wpłynie na organicznie bezrobocia i wzrost liczby podmiotów
gospodarczych na terenie Gminy Sobolew) oraz aktywizacji społecznej mieszkańców i ich
integracji.
Cel strategiczny 2
Dostosowanie infrastruktury społecznej i technicznej w celu niwelacji zjawisk kryzysowych W
ramach celu strategicznego zaplanowano działania zmierzające do rozwiązania drugiego
głównego problemu zidentyfikowanego na przedmiotowym obszarze - nieodpowiedniej
infrastruktury technicznej i społecznej. Pierwszym z działań rewitalizacyjnych jest
rewitalizacja zabytkowego parku w Gończycach, który to projekt umożliwi aktywne spędzanie
czasu wolnego, co wpłynie na jakość życia mieszkańców, ich integrację, a przede wszystkim
na ich zdrowie. Ponieważ wśród problemów zidentyfikowanych na obszarze rewitalizacji
zidentyfikowano dysfunkcje społeczne, brak zaangażowania i apatię mieszkańców, do
realizacji poszczególnych przedsięwzięć np. w ramach zadania W zagospodarowanie terenu
parku mogą zostać zaangażowani mieszkańcy Sobolewa. Ich zaangażowanie na etapie
tworzenia nasadzeń może polegać np. na pomocy w uporządkowaniu terenu oraz sadzeniu
roślin. Znacznie większy udział przewiduje się na etapie eksploatacji parku – mieszkańcy będą
dbać o jego utrzymanie w odpowiednie kondycji - wspólne prace sezonowe i porządkowe
polegające np. na przycinaniu trawy, podlewaniu roślin itp., wpłynie na ich integrację i
włączenia w życie lokalne oraz budowania poczucia dobra wspólnego. Kolejne projekty
zakładają: zagospodarowanie terenów wokół PKP w Sobolewie, Modernizację ciągów pieszo
– jezdnych umożliwiające dotarcie ludności do centrum wsi, Zagospodarowanie terenów
rekreacji i terenów zieleni – place zabaw, tereny zielone w miejscowości Godzisz, Monitoring
wizyjny miejscowości Sobolew – centrum. Niniejsze przedsięwzięcia przyczynią się przede
wszystkim do polepszenia warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących zdegradowane
tereny, a także pośrednio mogą wpłynąć na włączenie społeczne i zaangażowanie osób
wykluczonych społecznie w życie publiczne. Przedmiotowe inwestycje będą miały także
pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Monitoring zwiększy bezpieczeństwo
mieszkańców, ograniczy degradację, nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz działania leczące
starodrzew przyczynią się polepszenia klimatu co bezpośrednio będzie skutkowało poprawą
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jakości powietrza na terenie tych terenów oraz pośrednio pozytywnie wpłynie na zdrowie i
życie wszystkich mieszkańców obszarów rewitalizowanych. Zasadniczym przedsięwzięciem
mającym na celu rozwiązanie problemu jakim jest nieodpowiednia infrastruktura techniczna i
społeczna, Niniejsze przedsięwzięcia wpłyną na podniesienie standardu życia mieszkańców, i
zapewnią lepsze warunki życiowe.. Podsumowując, cztery wymienione wyżej zadania
przyczynią się do rozwiązania problemu nieodpowiedniej infrastruktury technicznej i
społecznej na obszarze rewitalizacji. Przewiduje się, że ich realizacja spowoduje przede
wszystkim:
• wzrost liczby podmiotów gospodarczych na terenie rewitalizacji - odpowiednia infrastruktura
zachęci przedsiębiorców do lokowania działalności gospodarczej na tym terenie;
• poprawę warunków życiowych mieszkańców tych terenów – właściwa infrastruktura
techniczna – zagospodarowanie terenów wokół PKP w Sobolewie korzystnie wpłynie komfort
życia i codzienne funkcjonowanie wszystkich mieszkańców, instalacja monitoringu wpłynie
korzystnie na poziom bezpieczeństwa mieszkańców, modernizacja ciągów pieszo – jezdnych
czy zagospodarowanie terenów rekreacji - również podniesie jakość życia mieszkańców gminy
Sobolew. Wszystkie działania rewitalizacyjne przyczynią się do podniesienia standardu życia
mieszkańców obszarów zdegradowanych
• ograniczenie problemów społecznych - lepsze warunki życiowe wpłyną korzystnie na
samopoczucie mieszkańców co przełoży się na poprawę relacji rodzinnych, większą aktywność
społeczną oraz integrację społeczną. Oprócz rozwiązania wyżej wskazanych problemów
zakłada się, że działania rewitalizacyjne pośrednio przyczynią się do wzrostu dochodów Gminy
– wzrost liczby mieszkańców i podmiotów gospodarczych w wyniku przeprowadzonych
działań rewitalizacyjnych wpłynie na wzrost dochodów Gminy Sobolew, co spowoduje, że
będzie ona miała więcej środków na inwestycje m.in. w zakresie infrastruktury technicznej i
społecznej, co z kolei przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców, wzrost atrakcyjności
gospodarczej Gminy i poprawę jakości środowiska. Reasumując należy stwierdzić, że
planowany efekt rewitalizacji stanowi odpowiedź na przeprowadzona diagnozę czynników i
zjawisk kryzysowych. Natomiast cele wyznaczone do realizacji w ramach Programu
Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 20016-2022 są adekwatne do potrzeb, a ich
osiągnięcie spowoduje eliminację lub przynajmniej ograniczenie negatywnych zjawisk
występujących na obszarze rewitalizacji.
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11.Lista projektów głównych
Projekty wyznaczone do realizacji w ramach Programu Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na
lata 2016-2022 są odpowiedzią na postawione cele. Ich wdrożenie jest niezbędne do
rozwiązania zdiagnozowanych sytuacji problemowych. Główne projekty rewitalizacyjne to
takie, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i nie rozwiąże
zdiagnozowanych sytuacji problemowych.

Podstawowe dane o przedsięwzięciu inwestycyjnym, przewidzianym do
realizacji w ramach "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobolew
na lata 2016-2022”

1.

2.
3.

4.

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego
(tytuł projektu)
Lokalizacja przedsięwzięcia
Inwestor (beneficjent) np. gmina

Zakres rzeczowy
wraz z opisem projektu,
cel projektu

Rewitalizacja zespołu dworsko- parkowego w
Gończycach w celu poprawy życia mieszkańców dworu
oraz mieszkańców wsi Gończyce
Gmina Sobolew, miejscowość Gończyce
Gmina Sobolew

PARK - Aby przywrócić Parkowi jego pozytywne
społecznie funkcje należy podjąć prace polegające
na zachowaniu, odnowie i pielęgnacji zabytkowego
założenia parkowego poprzez pozostawienie
historycznego drzewostanu, wykonanie nowych
nasadzeń uzupełniających w celu odtworzenia
pierwotnego układu założenia parkowego oraz
wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz
harmonijnym kształtowaniu sąsiedztwa obiektu
poprawie wyglądu dysharmonijnej zabudowy w jego
otoczeniu. Ponadto, budowa oświetlenia, remont
alejek w parku, zamontowanie ławek, koszy,
monitoring
–
zgodnie
z
wymaganiami
Wojewódzkiego Konserwatora zabytków
DWÓR - Obiekt zostanie poddany ( pod kontrolą
Wojewódzkiego
Konserwatora
zabytków)
generalnemu
remontowi
wewnętrznemu
i
zewnętrznemu łącznie z remontem/wymianą dachu
oraz termomodernizacji, zmontowane zostaną
instalacje OZE.
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5.

Zgodność z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
(tak/nie) lub uzyskana decyzja o
warunkach zabudowy
Planowane efekty realizacji inwestycji
(np.: powierzchnia zmodernizowanego

6.

budynku, powierzchnia terenu objętego
rewitalizacją, liczba utworzonych miejsc pracy)

7.

Szacunkowy kosztorys
do zakresu rzeczowego:

8.

Przewidywany
harmonogram realizacji
projektu

9.

Przewidywane źródła
finansowania

Dla tego terenu nie został jeszcze zatwierdzony plan
zagospodarowania przestrzennego, projekt jest zgodny
ze Studium Uwarunkowań …Gminy Sobolew
6 ha zrewtalizowanej przestrzeni parkowej,
liczba punków oświetlających park, liczba
punków monitoringu ( kamer) utworzone w I
etapie 1 miejsce pracy, powierzchnia budynku
poddanego
termomodernizacji:….,
liczba
zamontowanych instalacji OZE, Powierzchnia
użytkowa budynku około 300m2
2 000 000,00

Termin
rozpoczęcia:

2018

Termin
zakończenia:
wkład własny
(np. z budżetu
gminy)

2022

fundusze UE

85%

Inne źródła
finansowania

kredyt

Uzasadnienie wyboru tego zadania do
realizacji w ramach GMINNEGO
10. PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY
SOBOLEW na lata 2016-2022

15% wartości projektu

Rewitalizacja Parku przywróci miejsce mieszkańcom
Gończyc, ograniczy zachowania chuligańskie i picie
alkoholu, stworzy warunki do pracy z bezrobotnymi,
zmiejszy wykluczenie społeczne, pozwoli rodzinom i
społeczności Gończyc na integrację społeczną a
organizacjom pozarządowym ( 7) zapewni miejsce do
działań społecznych w plenerze
Zły stan techniczny dworu przestarzałe instalacje
elektryczne, wodno – kanalizacyjne, grzewcze, brak
instalacji przeciwwłamaniowych, termomodernizacji
OZE w pełni uzasadniają potrzebę przeprowadzenia
w/w prac. Odnowienie tego zabytkowego obiektu
architektury stworzy odpowiednie warunki dla
mieszkańców pomieszczeń komunalnych i socjalnych.

.
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Podstawowe dane o przedsięwzięciu inwestycyjnym, przewidzianym do
realizacji w ramach "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobolew
na lata 2016-2022”

1

2
3

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego (tytuł
projektu)

Lokalizacja przedsięwzięcia
Inwestor (beneficjent) np. gmina

„ Poprawa ładu przestrzennego i estetyki
miejscowości Sobolew, m.in. poprzez
uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni
publicznej, poprawa bezpieczeństwa, stworzenie
nowych miejsc pracy.”
Miejscowość Sobolew
Gmina Sobolew

Stworzenie placu wielofunkcyjnego Uporządkowanie zieleni, stworzenie miejsca do
codziennego handlu (zieleniaka), utworzenie
parkingu typu parkuj - jedź, miejsca na rowery,
Przebudowa budynku wielofunkcyjnego - kasy
biletowe, poczekalnia dla podróżnych, toalety,
pomieszczenia handlowe

4

Zakres rzeczowy
wraz z opisem projektu,
cel projektu

1. Przebudowa i rozbudowa istniejącego
budynku na budynek wielofunkcyjny
2. Instalacje (przyłącza wodociągowe,
kanalizacyjne, kanalizacja deszczowa,
przyłącze gazowe, przyłącze elektryczne)
3. Wyrównanie terenu (roboty ziemne)
4. Utwardzenie terenu
5. Wszystkie prace związane z utwardzeniem
terenu z przeznaczeniem na miejsca
parkingowe
6. Wycinka drzew i pielęgnacja drzewostanu,
który pozostanie oraz nasadzenia
7. Budowa (stworzenie) miejsc na codzienny
handel
8. Ogrodzenie terenu
9. Wykonanie oświetlenia i monitoringu
10.
Stworzenie miejsca na rowery
11.
Zbudowanie placu zabaw i rekreacji
12.
Przebudowa ciągów pieszo jezdnych
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5

Zgodność z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego (tak/nie)
lub uzyskana decyzja o warunkach zabudowy
Planowane efekty realizacji inwestycji
(np.: powierzchnia zmodernizowanego budynku,

6

powierzchnia terenu objętego rewitalizacją, liczba
utworzonych miejsc pracy)

7

Szacunkowy kosztorys
do zakresu rzeczowego:

8

Przewidywany
harmonogram realizacji
projektu

9

Przewidywane źródła
finansowania

Dla tego terenu nie został jeszcze zatwierdzony plan
zagospodarowania przestrzennego, projekt jest zgodny
ze Studium Uwarunkowań …
Efekty realizacji inwestycji:
3 miejsca pracy, powierzchnia terenu objętego
rewitalizacją 35ha. Powierzchnia przebudowanego
budynku około 200m2.
4

Termin
rozpoczęcia:
Termin
zakończenia:
wkład własny
(np. z budżetu
gminy)

mln zł.

2018
2022
15%

fundusze UE

RPO WM na lata 2014-2020 lub PROW na lata 20142020

Inne źródła
finansowania

kredyt
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1
0

Uzasadnienie wyboru tego zadania do
realizacji w ramach GMINNEGO
PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY
SOBOLEW na lata 2016-2022

Głównym problemem terenu przewidzianego do
rewitalizacji są negatywne zjawiska społeczne
generowane przez zniszczenie lub nieodpowiednie
wykorzystanie przestrzeni publicznej zarówno pod
względem przestrzennym, estetycznym czy
funkcjonalnym. Jest to teren ścisłego centrum
miejscowości, charakteryzujący się niekorzystnymi
wskaźnikami społecznymi i częściowo wymagającą
działań inwestycyjnych związanych z zabudową i
przestrzenią. Na terenie tym występują obszary
poprzemysłowe kolejowe wymagające działań
rewitalizacyjnych.
Na terenie miejscowości brakuje terenu do handlu,
na którym tego typu działalność mogłaby być
prowadzona w sposób zorganizowany i zgodny z
wymogami sanitarnymi;
ponadto zauważa się:
niska aktywność gospodarcza mieszkańców;skutkiem braku takiego terenu jest
nieuporządkowany handel w miejscach do tego
nieprzeznaczonych, co znacząco pogarsza estetykę
miejscowości, a także powoduje zagrożenie
bezpieczeństwa (handel w pobliżu drogi, zagrożenie
sanitarne);
- brak dobrej infrastruktury targowej ogranicza
obrót lokalnymi produktami rolnymi obniżając
dochody mieszkańców miejscowości
- brak różnorodnej oferty sportowej - obecne
jedynie są boiska a skate park czy tor rowerowy
zmotywuje kluby do poszerzenia działalności.

87

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016 - 2022

KARTA ZADANIOWA
dla przedsięwzięcia inwestycyjnego gminy Sobolew

1.

KARTA ZADANIOWA
dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła
Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w
Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego:
Sobolewie
Zakres rzeczowy
wraz z opisem projektu:

2.

3.

Szacunkowy kosztorys
do zakresu rzeczowego:

4.

Przewidywany
harmonogram
realizacji
projektu:

5.

Termin
rozpoczęcia:

I etap – wymiana pokrycia dachowego, remont i
zabezpieczenie poddasza i więźby dachowej,
wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji,
w tym wymiana instalacji odgromowej.
II etap – odnowienie wnętrza świątyni, w tym
wymiana instalacji elektrycznej
III etap renowacja organów.
Kościół wpisany do rejestru zabytków
Prace z zakresu remontowo – budowlanego –
ok. 530.000 PLN
Wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej –
ok. 30.000 PLN
Renowacja organów – ok. 120.000 PLN
2017

Termin
2022
zakończenia:
Kościół pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła w
Sobolewie jest obiektem zabytkowym. Wraz z
innymi zabytkami naszego regionu tworzy on
szlak architektury drewnianej Mazowsza i ze
względu na komplementarność szlaku powinien
być odrestaurowany. Ten mały, drewniany
kościółek jest częścią historii Sobolewa i troska
o jego restaurację jest działaniem na rzecz
zachowania historii i miejscowych tradycji. Jako
Uzasadnienie wyboru tego
zabytek jest częścią naszego dziedzictwa
zadania do realizacji w ramach
narodowego i kulturowego i powinien być
GMINNEGO PROGRAMU
otoczony szczególną troską tak, by umożliwić
REWITALIZACJI GMINY
zachowanie owego dziedzictwa dla przyszłych
Sobolew na lata 2016-2022
pokoleń. Odrestaurowany i
zabezpieczony
stanie się on bez wątpienia atrakcją turystyczną
dla wszystkich, którzy pragną poznać kulturę
oraz
drewnianą
architekturę
Mazowsza.
Umieszczona
wewnątrz
świątyni
tablica
poświęcona żołnierzom AK oraz zabytkowe
eksponaty (w tym także organy słynnej firmy
Biernackiego sprzed II wojny światowej) to bez
wątpienia dodatkowe atuty wymuszające
konieczność odwiedzania świątyni nie tylko
przez turystów, ale także przez uczniów
miejscowych i okolicznych szkół, które mogłyby
prowadzić tutaj lekcje historii. Dodatkowymi
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argumentami

przemawiającymi

za

KARTA ZADANIOWA
koniecznością
odrestaurowania
tego
dla przedsięwzięcia inwestycyjnego
Parafii p.w. Św.
Trójcy jest bez wątpienia
zabytkowego
obiektu

1.

Tytuł przedsięwzięcia inwestycyjnego:

poprawa ładu przestrzennego i estetyki całej
miejscowości,
a także podniesienie
walorów
Prace konserwatorsko
– remontowe przy
funkcjonalnych
tej
historycznej
budowali
przeniesieniu zabytkowego kościoła i dzwonnicy na
cmentarz grzebalny
Rozebranie drewnianego kościoła p.w. Św. Trójcy
Złożenie kościoła
Dzwonnica rozbiórka
Dzwonnica złożenie

Zakres rzeczowy
wraz z opisem projektu:
2.

Łącznie 550 000,00
3.

Szacunkowy kosztorys
do zakresu rzeczowego:

4.

Przewidywany
harmonogram
realizacji projektu:

5.

Termin
rozpoczęcia:

2017

Termin
zakończenia:

2022

Uzasadnienie wyboru tego zadania do
realizacji w ramach GMINNEGO
PROGRAMU REWITALIZACJI
GMINY Sobolew na lata 2016-2022

Kościół pw. Św. Trójcy w Gończycach jest obiektem
zabytkowym. Wraz z innymi zabytkami naszego regionu
tworzy on szlak architektury drewnianej Mazowsza. Ten
mały, drewniany kościółek jest częścią historii Gończyc i
troska o jego restaurację jest działaniem na rzecz
zachowania historii i miejscowych tradycji. Jako zabytek
jest częścią naszego dziedzictwa narodowego i
kulturowego i powinien być otoczony szczególną troską
tak, by umożliwić zachowanie owego dziedzictwa dla
przyszłych pokoleń. Dodatkowymi argumentami
przemawiającymi za koniecznością odrestaurowania tego
zabytkowego obiektu jest bez wątpienia poprawa ładu
przestrzennego i estetyki całej miejscowości, a także
podniesienie walorów funkcjonalnych tej historycznej
budowali

Zadania społeczne

1. Pomoc dla rodzin z problemami alkoholowymi
Podejmowanie przez Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych czynności związanych z obowiązkiem poddania się leczeniu odwykowemu
osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków
Finansowanie programów profilaktycznych.
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Dofinansowanie obozów, kolonii, wycieczek dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym,
przemocą w rodzinie lub narkomanią.
Występowanie z wnioskiem do Prokuratury w sprawie znęcania się nad rodziną – policja
\GOPS
50 tyś
Uzasadnienie – zapobieganiu uzależnieniom
1. Zajęcia pozalekcyjne, sportowe dla dzieci w ramach Szkolnych Klubów
Sportowych
Dyrektorzy Szkół – zajęcia prowadzone są przez trenerów

- nauczycieli wychowania

fizycznego realizowany w ramach programu Z Ministerstwa Sportu „Szkolny Klub Sportowy
1)stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez
dzieci i młodzież;
2) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży,
w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
3) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
4) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
dla dzieci i młodzieży;
5) stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej
aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem
dziewcząt;
6) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci
i młodzieży;
7) optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury
przyszkolnej;
8) promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności
fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela
prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole podstawowej i gimnazjum
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Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w okresie od 1 stycznia do
15 grudnia 2017 r., systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla
każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum
15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć
sportowych dla każdej grupy.
Aktywność fizyczna w dzieciństwie i młodości jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju
fizycznego, motorycznego, psychicznego i społecznego człowieka oraz dla zapobiegania
zaburzeniom rozwoju i zdrowia, zwłaszcza otyłości i zaburzeniom układu ruchu. Odpowiedni
poziom aktywności fizycznej w pierwszych dekadach życia zwiększa szansę na kontynuowanie
jej w okresie dorosłości. Sprzyja to wydłużeniu okresu życia w zdrowiu, opóźnieniu procesów
starzenia oraz zmniejszeniu ryzyka przedwczesnego rozwoju chorób przewlekłych i
niepełnosprawności.
Zajęcia w Szkolnych klubach sportowych mają na celu wypełnienie dzieciom i młodzieży
wolnego czasu.

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Celem Programu jest:
a) wzmocnienie potencjału organizacji,
b) rozwijanie partnerstwa publiczno – społecznego,
c) wspieranie inicjatyw organizacji działających na terenie Gminy.
2. Celem głównym Programu jest budowanie i umacnianie partnerstw a pomiędzy
samorządem, a organizacjami.
3. Cele szczegółowe:
a) poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych,
b) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
c) wzmocnienie potencjału organizacji,
d) zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych umożliwiających pełne i
terminowe wykonanie działań,
e) tworzenie warunków do powstania inicjatyw lokalnych.
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Podstawowe formy współpracy Gminy z organizacjami obejmują współpracę o charakterze
finansowym i pozafinansowym.
1. Współpraca finansowa to:
a) powierzenie wykonania zadań publicznych

poprzez udzielenie dotacji na

sfinansowanie ich realizacji,
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
częściowe dofinansowanie ich realizacji,
c) zlecanie na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez
organizacje, o charakterze lokalnym, z pominięciem otwartego konkursu ofert,
jeśli zadanie spełnia wymagania art. 19a ustawy i istnieją możliwości finansowe.
2. Współpraca pozafinansowa to:
a) wzajemne informowanie o planowanych działaniach,
b) konsultowanie projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji,
c) udzielanie rekomendacji organizacjom ubiegającym się o dofinansowanie z innych źródeł,
d) udostępnianie lokali na spotkania organizacji.
Priorytetowe zadania publiczne
Obszary wspieranej finansowo lub nieodpłatnej współpracy Gminy z organizacjami i
podmiotami w roku 2017 obejmują strefę zadań z zakresu:
1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez:
a) wspieranie działalności klubów sportowych w zakresie upowszechniania sportu wśród
dzieci, młodzieży, dorosłych zwłaszcza w piłkę nożną,
b) wspieranie organizowania i prowadzenia szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w
popularnych dyscyplinach sportu,
c) wspieranie programów aktywizacji osób,
d) organizacja przedsięwzięć dotyczących „sportu dla wszystkich”.
2. Ochrona zdrowia realizowana poprzez:
a) działalność profilaktyczno – wychowawczą,
b) udzielenie wsparcia i pomocy środowiskom abstynenckim, jak i zagrożonym
uzależnieniami,
c) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, osób dotkniętych
przemocą w rodzinie, udzielenie wsparcia i pomocy środowiskom abstynenckim, jak i
zagrożonym uzależnieniami.
3. W dziedzinie kultury:
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a) wspieranie działalności promującej tradycje i kulturę na obszarach wiejskich,
b) wspieranie inicjatyw integrujących środowiska i promujących Gminę na zewnątrz.

Koszt 112 530,00
3. Kształcenie i rozwój dzieci
Projekt ma na celu wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów oraz kompetencji
zawodowych
nauczycieli. Zaproponowane w projekcie działania wynikają z przeprowadzonych w każdej
szkole diagnozy
potrzeb. Wsparcie zaproponowane w projekcie to przede wszystkim zajęcia rozwijające, koła
zainteresowań,
zajęcia wyrównawcze a także istotne z punktu widzenia grupy docelowej - uczniów głównie z
obszarów
wiejskich, wyjazdy edukacyjne. Z kolei wsparcie proponowane dla kadry nauczycielskiej
związane jest
głównie ze szkoleniami poszerzającymi zdobyte dotychczas doświadczenie zawodowe oraz
wzmacniające
kompetencje. Zajęcia proponowane w projekcie obejmują działania edukacyjne tradycyjne w
połączeniu z
lekcjami metodą eksperymentu czy w obszarze TIK.
4. Edukacja przedszkolna
Wzmocnienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli
Zwiększony poziom wiedzy i umiejętności wśród przedszkolaków
Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Realizacja celu odpowiada na potrzebę upowszechnienia edukacji przedszkolnej, wyrównania
szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparcie
będzie dotyczyć podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli edukacji przedszkolnej,
co przełoży się na podniesienie jakości wychowania przedszkolnego.
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1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu - typ projektu: Integracja społeczna i aktywizacja
zawodowa osób oddalonych od rynku pracy
Projekty społeczne w Gończycach
Kształcenie i rozwój dzieci
Projekt ma na celu wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów oraz kompetencji
zawodowych

nauczycieli.

Zaproponowane

w

projekcie

działania

wynikają

z

przeprowadzonych w każdej szkole diagnozy potrzeb. Wsparcie zaproponowane w projekcie
to przede wszystkim zajęcia rozwijające, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze a także
istotne z punktu widzenia grupy docelowej - uczniów głównie z obszarów wiejskich, wyjazdy
edukacyjne. Z kolei wsparcie proponowane dla kadry nauczycielskiej związane jest głównie ze
szkoleniami poszerzającymi zdobyte dotychczas doświadczenie zawodowe oraz wzmacniające
kompetencje. Zajęcia proponowane w projekcie obejmują działania edukacyjne tradycyjne w
połączeniu z lekcjami metodą eksperymentu czy w obszarze TIK.

Lokalny animator sportu
Projekt realizowany z Ministerstwem Sportu w ramach programu Lokalny Animatopr Sportu
przy współpracy z Gminą Sobolew
1) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej
prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i
związanej z nim jakości życia,
2) stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w
zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych,
3) przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników przed rozpoczęciem
i po zakończeniu realizacji zajęć,
4) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu
materialnego rodziców,
5) przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza przemocy i agresji interpersonalnej,
pomoc środowiskom trudnym i zubożałym,
6) optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego programu
„Moje Boisko –Orlik 2012”, oraz pozostałej lokalnej infrastruktury sportowej,
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Projekt „Lokalny Animator Sportu” polega na udziale finansowym MSiT w pokryciu kosztów
zatrudnienia animatorów – osób organizujących i prowadzących zajęcia
sportowe, na obiektach powstałych w ramach rządowego programu inwestycyjnego „Moje
Boisko – Orlik 2012” oraz na terenie obiektów sportowych wskazanych przez JST.
Zajęcia trwają od marca do listopada i jest to 130 godzin zajęć na boisku. Realizowane są na
boisku Orlik 2012 w Gończycach

11.

Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne

W ramach Programu Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016-2022 prócz głównych projektów
rewitalizacyjnych, zidentyfikowano także inne działania, które bezpośrednio nie przyczyniają się do
eliminacji lub ograniczenia negatywnych zjawisk występujących na terenach rewitalizowanych, ale
powodują wzmocnienie wzajemnych efektów skutkując ich maksymalizację tzw. efekt synergii. Wśród
projektów tych należy wymienić przedsięwzięcia jakie zostały zaplanowane w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz
Narkomanii:
1. Zwiększenie dostępu do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu oraz narkotyków ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki wśród dzieci i
młodzieży – w ramach tego działania przewidziano:
• Rozpoznawanie w środowisku rodzin z problemem alkoholowym i uzależnieniem od narkotyków
przez GOPS, Policję, szkoły. Ośrodek Zdrowia w celu podjęcia stosownej pomocy;
• Motywowanie osób uzależnionych i współ uzależnionych do uczestnictwa w mitingach AA
• umożliwienie dojazdu do Punktu Konsultacyjnego w Garwolinie w celu uzyskania informacji o
możliwościach podjęcia leczenia poprzez zabezpieczenie środków na przejazd;
• Ścisłe powiązanie przyznawanej przez GOPS pomocy z utrzymaniem abstynencji alkoholowej
przez osoby z niej korzystające. Zobowiązanie tych osób do podjęcia leczenia odwykowego lub
uczestnictwa w mitingach grupy AA w Garwolinie;
• Organizacja i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących problematyki
alkoholowej w ośrodkach zdrowia, urzędzie gminy oraz OPS. 2. Pomoc dla członków rodzin z
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problemami alkoholowymi w tym pomocy psychospołecznej, prawnej a przede wszystkim ochrony
przed przemocą w rodzinie – w ramach tego działania przewidziano:
• Podejmowanie przez Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynności
związanych z obowiązkiem poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu
lub narkotyków
• Wspieranie lekarza pierwszego kontaktu w stosowaniu metod wczesnej diagnozy i krótkiej
interwencji.
• Finansowanie programów profilaktycznych.
• Dofinansowanie obozów, kolonii, wycieczek dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym,
przemocą w rodzinie lub narkomanią.
• Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
• Występowanie z wnioskiem do Prokuratury w sprawie znęcania się nad rodziną (policja, OPS).
• Udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom tego potrzebującym
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, a także działań na rzecz dożywiania
dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanią czy przemocą domową – w
ramach niniejszego działania przewidziano:
• Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych
• Wspieranie działań mających na celu umożliwienie młodzieży spędzania wolnego czasu poprzez
udział w zajęciach sportowych, a także umożliwienie zakupu sprzętu sportowego
• Działalność profilaktyczna w formie konkursów, festynów, pikników dla młodzieży
• Popularyzacja wiedzy na temat szkodliwości spożywania napojów alkoholowych i wynikających
z tego zagrożeń np. poprzez propagowanie ulotek, plakatów
• Wspieranie lokalnych inicjatyw propagujących trzeźwy styl życia
• Podejmowanie działań edukacyjnych wiekowanych na sprzedawców napojów alkoholowych oraz
działań kontrolnych i interwencyjnych
• Działalność na rzecz bezpieczeństwa w miejscach publicznych w kontekście problematyki
alkoholowej oraz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców
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3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych pomocnych w
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i przeciwdziałania przemocy domowej.
Ww. działania będą realizowane w 2017 roku. Należy ponadto podkreślić, że Gminny Program
Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych,

oraz

Gminny

Program

Przeciwdziałania Narkomanii jest uchwalany przez Radę Gminy w Sobolwie co roku, zatem
efekt wzajemnego uzupełniania się projektów rewitalizacyjnych - głównych i uzupełniających
zostanie zachowany do 2022 roku. Trzeba wskazać, że powyższe przedsięwzięcia oraz główne
projekty rewitalizacyjne są ze sobą ściśle powiązane. Działania te są spójne ze sobą pod
względem lokalizacji - Gminny Programy te obowiązują na terenie całej Gminy Sobolew, w
tym również na terenie sołectwa Sobolew i również na tym terenie będzie on realizowany.
Ponadto powyższe działania mają na celu kształtowanie nowego stylu życia, ograniczenie
spożycia alkoholu, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz działań zapobiegających powstawaniu nowych zagrożeń, zatem
są one zgodne z jednym z głównych celów rewitalizacji jakim jest Ograniczenie skali
bezrobocia i problemów społecznych.

12.

Mechanizmy zapewniania komplementarności
Wymogiem koniecznym dla wspierania projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest

zapewnienie ich komplementarności w różnych wymiarach. W szczególności dotyczy to
komplementarności: przestrzennej, problemowej, proceduralno-instytucjonalnej, międzyokresowej
oraz źródeł finansowania. Wszystkie działania zaplanowane w ramach procesu rewitalizacji na
terenie Gminy Sobolew są ze sobą komplementarne.

12.1. KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZESTRZENNA
Przedsięwzięcia zawarte w Programie Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016-2022
zaplanowane zostały z uwzględnieniem wzajemnych powiązań. Projekty ujęte w Programie
Rewitalizacji dotyczą przede wszystkim mieszkańców obszaru rewitalizacji i przede wszystkim na
tym obszarze będą realizowane. Należy jednak zauważyć, że zaplanowano również pozostałe
przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które będą realizowane poza obszarem rewitalizacji i które
pośrednio przyczyniają się do eliminacji lub ograniczenia negatywnych zjawisk występujących na
terenach rewitalizowanych. Ich realizacja spowoduje wzmocnienie efektów osiągniętych w wyniku
realizacji głównych projektów rewitalizacyjnych i tym samym spowoduje tzw. efekt synergii.
Należy ponadto zaznaczyć, iż realizacja zaplanowanych zadań głównych zapewni efektywne
oddziaływanie na cały obszar dotknięty kryzysem, nie tylko w pojedynczych miejscach.
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Rewitalizacja zabytkowego Parku w Gończycach oraz zagospodarowanie terenów w Sobolewie
oraz wszystkie rewitalizacyjne działania inwestycyjne i społeczne umożliwią aktywne spędzanie
czasu wolnego przez wszystkich mieszkańców zdegradowanych miejscowości gminy Sobolew, co
korzystnie wpłynie na jakość ich życia, włączenie i integrację społeczną, a także na ich zdrowie.
Skutek w postaci włączenia i integracji społecznej przyniosą również działania obejmujące zajęcia,
kursy i szkolenia dla różnych grup społecznych i wiekowych. Duża część mieszkańców sołectwa
Sobolew, Gończyce jest dotknięta bezrobociem i innymi problemami społecznymi co w dużej
mierze uwarunkowane jest brakiem pracy, a to z kolei wpływa na sytuację finansową mieszkańców
Złe warunki egzystencjalne pogłębia również brak odpowiedniej infrastruktury technicznej (zły stan
ciągów pieszo – jezdnych, brak monitoringu, zdegradowane obiekty i teren dworca PKP). Warunki
techniczne negatywnie wpływają na atrakcyjność mieszkaniową i gospodarczą przedmiotowych
sołectw, co implikuje dalsze konsekwencje (m.in. niewystarczającą liczbę podmiotów
gospodarczych, dysfunkcje społeczne, spadającą liczbę mieszkańców, problemy środowiskowe
itp.). Dlatego w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaplanowano działanie mające na celu
poprawę zdegradowanych obiektów. Wszystkie te działania doprowadzą do poprawy infrastruktury
technicnej na terenie rewitalizowanym i wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców dotkniętych
sytuacją kryzysową. Ponadto niniejsze przedsięwzięcia wpłyną na wzrost atrakcyjności
gospodarczej niniejszego obszaru i całej Gminy Sobolew, co w połączeniu z zadaniami
szkoleniowymi i aktywizującymi mieszkańców obszarów rewitalizacji, doprowadzi do
zmniejszenia bezrobocia w Sobolewie, Gończycach i tym samym na terenie całej Gminy Sobolew.
Podobny efekt zostanie osiągnięty w sferze środowiskowej., Rewitalizacja zabytkowego parku,
montaż instalacji monitoringowej – ograniczy działania dewastacyjne zieleni - wpłynie na poprawę
jakości środowiska nie tylko na terenie rewitalizowanym, ale również na obszarze przedmiotowej
jednostki samorządu terytorialnego. Podsumowując, zaplanowane działania nie będą skutkowały
przenoszeniem problemów na inne obszary i nie będą prowadziły do niepożądanych efektów
społecznych takich jak segregacja społeczna i wykluczenie, a wręcz przeciwnie spowodują
rozwiązanie lub przynajmniej ograniczenie negatywnych zjawisk występujących na całym obszarze
rewitalizacji (a pośrednio również na terenie Gminy Sobolew). Zaplanowane do realizacji zadania
główne oraz pozostałe przedsięwzięcia będą się wzajemnie dopełniały, aby w jak największym
stopniu osiągnąć cele rewitalizacyjne.

12.2. KOMPLEMENTARNOŚĆ PROBLEMOWA
Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne, będą wzajemnie się dopełniały
tematycznie, co sprawi, że Program Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016-2022 będzie
oddziaływał na obszar rewitalizacji we wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym,
gospodarczym, środowiskowym technicznym i przestrzennofunkcjonalnym). Zadania mające na
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celu aktywizację i podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych oraz zapobieganie
procesom ubóstwa i wykluczenia społecznego wpłyną przede wszystkim na sferę społeczną tj. na
ograniczenie bezrobocia i innych negatywnych zjawisk społecznych. Przy czym należy zauważyć,
że będą one miały również znaczenie dla:
• sfery gospodarczej - szkolenia i aktywizacja osób bezrobotnych przyczyni się do wzrostu liczby
pomiotów gospodarczych na obszarze rewitalizacji)
• technicznej - wzrost dochodów mieszkańców w wyniku podjęcia pracy lub rozpoczęcia
działalności gospodarczej, przełoży się na poprawę sytuacji finansowej, a to z kolei może zachęcić
do modernizacji i remontów mieszkań oraz domów na niniejszym obszarze. Z kolei działania
ukierunkowane na poprawę infrastruktury mieszkaniowej oraz rozwój infrastruktury społecznej na
terenie rewitalizowanym wpłyną na:
• sferę społeczną – atrakcyjne infrastruktura społeczna i dogodne warunki mieszkaniowe przełożą
się na wzrost liczby mieszkańców, a także ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych;
• sferę gospodarczą – atrakcyjna infrastruktura zachęci do osiedlania się na tym terenie i lokowania
działalności gospodarczej, ponadto czyste środowisko umożliwi zakładanie gospodarstw
agroturystycznych i produkcję zdrowej, ekologicznej żywności;
• sferę środowiskową –
Pożądanym stanem osiągniętym w wyniku działań rewitalizacyjnych jest ograniczenie bezrobocia,
jak i innych problemów bezpośrednio z nim powiązanych tj.: ograniczenia problemów społecznych
oraz zmniejszenia liczby beneficjentów pomocy społecznej. Ponadto zaplanowane działania
rewitalizacyjne doprowadzą do poprawy warunków mieszkaniowych, a co za tym idzie do wzrostu
liczby mieszkańców. Pożądanym stanem, do którego mają doprowadzić projekty rewitalizacyjne
jest także wzrost liczby podmiotów gospodarczych na terenie rewitalizacji oraz poprawa jakości
środowiska. Wszystkie wymienione wyżej efekty rewitalizacji pośrednio przyczynią się do wzrostu
dochodów Gminy co spowoduje, że będzie ona miała więcej środków na inwestycje m.in. w zakresie
infrastruktury technicznej i społecznej, co z kolei przełoży się na poprawę jakości życia
mieszkańców, wzrost atrakcyjności gospodarczej Gminy i poprawę jakości środowiska. Skuteczna
komplementarność problemowa oznacza także konieczność powiązania działań rewitalizacyjnych
ze strategicznymi decyzjami gminy na innych polach, co skutkuje lepszą koordynacją tematyczną i
organizacyjną działań administracji. Strategia Rozwoju Gminy Sobolew na lata 2016 – 2022
stanowi rdzeń planowania na terenie Gminy Sobolew. Program Rewitalizacji dla Gminy Sobolew
na lata 2016-2022 rozwija zapisy Strategii i konkretyzuje zarówno cele, jak i przedsięwzięcia
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służące rewitalizacji. W Strategii zostały określone cztery obszary strategiczne oraz cele
strategiczne, w które wpisuje się Program Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016-2022:
1. Obszar I – Społeczeństwo; Cel strategiczny: Zapewnienie wysokiego standardu życia
mieszkańcom Gminy; Działania rewitalizacyjne ukierunkowane są przede wszystkim na
aktywizację i integrację społeczno – zawodową mieszkańców zdegradowanych obszarów. Mają
doprowadzić do zapewnienie wysokiego standardu życia mieszkańcom Gminy m.in. poprzez
pobudzenie aktywności społecznej oraz zapewnienie odpowiedniej oferty edukacyjnej,
kulturalnej i rekreacyjno – sportowej, ale także poprzez stworzenie odpowiednich warunków
mieszkaniowych,

dlatego

też

należy

stwierdzić,

że

zaplanowane

przedsięwzięcia

rewitalizacyjne są niezbędne do tego, aby zrealizować cel wyznaczony w Strategii.

2. Obszar II- Gospodarka; Cel strategiczny: Stworzenie na terenie Gminy korzystnych warunków
do rozwoju przedsiębiorczości, sprzyjającej tworzeniu nowych miejsc pracy oraz wspieranie
procesów restrukturyzacji rolnictwa i rozwoju turystyki; Jednym z głównych celów
rewitalizacji jest aktywizacja zawodowa mieszkańców obszarów zdegradowanych. Aby to
osiągnąć w Programie Rewitalizacji przewidziano m.in.: szkolenia i kursy dla bezrobotnych, co
wskazuje na zgodność zadań przewidzianych w Programie Rewitalizacji z celami
wyznaczonymi w Strategii Rozwoju Gminy Sobolew. Ponadto działania infrastrukturalne
przyczynią się do poprawy jakości środowiska naturalnego na terenie rewitalizowanymi i całej
Gminy Sobolew, co stworzy korzystne warunki do zakładania gospodarstw agroturystycznych
na przedmiotowym obszarze i produkcji ekologicznej, zdrowej żywności. Zatem realizacja
zadań wyznaczonych w Programie Rewitalizacji bezpośrednio przyczyni się do osiągnięcia celu
Strategii w obszarze Gospodarki.

3. Obszar III- Środowisko naturalne i kulturowe; Cel strategiczny: Zachowanie walorów
środowiska

naturalnego

i

kulturowego;

Na

jakość

życia

mieszkańców

terenów

zdegradowanych, znaczący wpływ ma jakość środowiska naturalnego. Dlatego też rewitalizacja
nie może pomijać tego obszaru. W odniesieniu do sfery środowiskowej, w ramach działań
rewitalizacyjnych przewidziano m.in. budowę oczyszczalni ścieków i podłączenie do niej
mieszkańców, termomodernizację budynków mieszkalnych oraz instalace odnawialnych źródeł
energii – zadania te w znaczący sposób wpłyną na poprawę jakości środowiska na terenie
rewitalizowanym, ale również na teren całej Gminy Sobolew. Zatem zadania przewidziane w
Programie Rewitalizacji są w pełni zgodne z powyższym celem strategicznym .

4. Obszar IV – Infrastruktura techniczna; Cel strategiczny: Rozwój infrastruktury technicznej na
terenie Gminy; W ramach niniejszego celu strategicznego przewidziano m.in. następujące cele
operacyjne:  budowa, przebudowa i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,
 budowa i przebudowa obiektów infrastruktury sportowej, wypoczynkowo - rekreacyjnej, 
budowa i modernizacja sieci wodno - ściekowej,  budowa instalacji z zakresu odnawialnych
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źródeł energii, ciągi piesze Działania zaplanowane do realizacji w ramach Programu
Rewitalizacji są w pełni zgodne z ww. celem strategicznym i celami operacyjnymi oraz
przyczynią się do ich pełnej realizacji. W ramach rewitalizacji zaplanowano bowiem m.in.
termomodernizację budynków mieszkalnych, instalacje odnawialnych źródeł energii, budowę
oczyszczalni ścieków, a także zagospodarowania terenów wraz z budową ogrodu edukacyjnego.
Wszystkie te inwestycje znacząco wpłyną na poprawę sfery technicznej obszarów
rewitalizowanych oraz na jakość życia mieszkańców. Dla uzyskania lepszych efektów
komplementarności problemowej przydatna jest także pogłębiona i usystematyzowana analiza
zjawisk kryzysu na obszarze województwa przygotowana przez samorząd województwa. Taką
analizę przedstawiono w Strategii rozwoju województwa Mazowieckiego do roku 2030.
Przeprowadzone analizy uwarunkowań i stanu rozwoju województwa oraz prognoz rozwoju
województwa, jak też zgłaszanych podczas konsultacji społecznych aspiracji różnych
środowisk, pozwoliły na identyfikację priorytetów rozwoju województwa. Najważniejszym
ustaleniem operacyjnymi Strategii jest cel główny – Zmniejszenie dysproporcji rozwoju w
województwie mazowieckim wzrost znaczenia Obszaru Metropolitalnego Warszawy w
Europie. Realizacja celu głównego będzie wspierana poprzez następujące cele strategiczne:
1) Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz transfer i
wykorzystywanie nowych technologii;
2) Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowania ładu
przestrzennego;
3) Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia
nowoczesnej gospodarki;
4) Zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy
zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska;
5) Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska
przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia. Zadania
przewidziane do realizacji w Programie Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016-2022
wpisują się przede wszystkim w cel strategiczny
3: Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia
nowoczesnej gospodarki, w ramach którego przewidziano następujące działania dla obszarów
wiejskich:
• Tworzenie warunków dla dostosowywania się pracowników do wymogów rynku pracy •
Wyrównanie szans edukacyjnych ludności wiejskiej
Należy również wskazać, że zadania mające na celu aktywizację osób bezrobotnych wpłyną
także na wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej. Program
Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016-2022 ma na celu przed wszystkim aktywizację i
integrację społeczno – zawodową mieszkańców zdegradowanych obszarów, dlatego też zadania
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przewidziane do realizacji pośrednio przyczynią się do osiągniecia celów wyznaczonych w
Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Trzeba też zauważyć, że
zaplanowane działania dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynków, wzrostu
wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, czy poprawy gospodarki ściekowej
na terenach zdegradowanych przyczynią się do realizacji celu strategicznego
4 Zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy
zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska oraz
5 Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska
przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia.

12.3. KOMPLEMENTARNOŚĆ PROCEDURALNO-INSTYTUCJONALNA
Za przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzanie rewitalizacji
odpowiada gmina, przy czym należy zaznaczyć, iż rewitalizacja prowadzona jest przez wielu
interesariuszy. System zarządzania Programem Rewitalizacji został zaprojektowany w taki
sposób, aby możliwe było efektywne współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji oraz
wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadań
ujętych w Programie Rewitalizacji będzie przede wszystkim Gmina Sobolew, która będzie
wspomagana przez pozostałych interesariuszy rewitalizacji.

12.4. KOMPLEMENTARNOŚĆ MIĘDZYOKRESOWA
Projekty realizowane w ramach rewitalizacji zachowają ciągłość programową. Tworzą
odpowiedź na potrzeby wynikające ze zmian jakie zostały zidentyfikowane w ramach
systematycznego monitoringu. Zadania wyznaczone w niniejszym Programie Rewitalizacji są
komplementarne względem przedsięwzięć realizowanych w poprzednich latach na terenie
Gminy Sobolew.

Rok 2012
Sobolew
1. Wykonanie projektu modernizacji ul. Marzysza - 14 950,00
2. Zakup motopompy dla OSP Sobolew – 30 045,60

Rok 2013
Sobolew
1. Budowa ul. Marzysza 205 079,75
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2. Zakup samochodu strażackiego dla samochodu OSP w Sobolewie - 149 900,00
3. Projekt budowy kanalizacji na ulicy Ogrodowej w Sobolewie – 16 020,00

ROK 2014
Sobolew
1. Zagospodarowanie terenu na parking w Sobolewie koszt 19 985,67
2. Budowa ul. Marzysza w Sobolewie – 114 585,54
3. Przebudowa ulicy Maciejowickiej – 1 759 325,79
4. Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w którym znajduje się siedziba
Urzędu Gminy - 137 136,34
5. Wykonanie wjazdu - Zespół Szkół e Sobolewie – 29 976,70
6. Budowa kanalizacji na ul. Wiosennej, wiejskiej, Wesołej, Targowej, Zacisznej,
Działkowej, Leśnej i Ogrodowej - 1 875 943,26 (tylko Ogrodowa jest na obszarze
rewitalizacji
Gończyce
7. Wykonanie projektu kanalizacji Sokół – Gończyce 128 999,22 (dotyczy całych
Gończyc i Sokoła ale tez na obszarze rewitalizacji w Gończycach)

Rok 2015
Sobolew
1. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Sobolewie – 230 062,58
2. Termomodernizacja budynków ośrodka zdrowia w Sobolewie i w Gończycach 136 534,34 ( tylko ośrodek zdrowia w Sobolewie znajduje się na obszarze
rewitalizowanym)
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobolew – 603 547,50 (było
centrum Sobolewa ale też były inne obszary Gminy Anielów Godzisz i Przyłęk)
4. Budowa mikroinstalacji prosumenckich fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew –
887992,00 – na terenie całej gminy, a na terenie obszaru rewitalizacji w Sobolewie w 6 miejscach
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Projekty społeczne
Projekty w Szkołach
1. Dziecięca Akademia przyszłości rok 2012-2013 kwota 35 999,56 Zespół Szkół
w Sobolewie
2. Szansa na dobry start – szkoła w Sobolewie, w Gończycach, w Sokole, w
Kaleniu Drugim, w Anielowie rok 2012-2013 kwota 157 313,90
3. Szansa na lepszy start rok 2013-2014 kwota 155 733,23 - Szkoła Podstawowa
w Sobolewie, w Gończycach, w Sokole, w Kaleniu Drugim, w Anielowie
4. Szkoła Równych Szans lata 2013-2014 kwota 225 197,08 Zespół Szkół w
Sobolewie
5. Szkoła Równych Szans lata 2016-2017 kwota plan 157 992,00
Projekty w GOPS
„Szansa na zmianę” rożne kursy np. Obsługa kasy fiskalnej, Opiekunka, wózki
widłowe, kosmetyczka, florystyka
2011 – 104 355,86
2012 – 86 260,70
2013 – 88 074,30
2014 – 68 675,06

Zgodnie z powyższym zestawieniem Gmina Sobolew zrealizowała szereg inwestycji mających
na celu poprawę warunków mieszkaniowych, a także przyczyniających się do poprawy jakości
środowiska naturalnego. Wśród nich należy przede wszystkim wskazać inwestycje w
infrastrukturę techniczną, , instalację urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
czy termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. Inwestycje drogowe niewątpliwie
przyczyniły się także do wzrostu konkurencyjności gospodarczej przedmiotowej jednostki
samorządu terytorialnego.
Projekty główne zaplanowane do realizacji w ramach Programu Rewitalizacji będą
kontynuować realizację celów, które już po części zostały zrealizowane w wyniku wdrożenia
powyższych przedsięwzięć tj. poprawę warunków zyciowych oraz jakości środowiska
naturalnego, przy czym będą się one koncentrować na obszarze rewitalizacji, który
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charakteryzuje się szczególną koncentracją zjawisk kryzysowych w odniesieniu do sytuacji
występującej na terenie całej Gminy Sobolew. Duże znaczenie dla lokalnej społeczności miały
także inwestycje związane z remontem infrastruktury społecznej – remont termomodernizacja
budynków ośrodka zdrowia w Sobolewie i w Gończycach które przyczyniły się do aktywizacji
oraz integracji lokalnej społeczności.. Warto również wskazać, że Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sobolewie aktywnie uczestniczył w projekcie systemowym „Szansa na zmianę”
rożne kursy np. Obsługa kasy fiskalnej, Opiekunka, wózki widłowe, kosmetyczka, florystyka
mającym na celu podniesienie kwalifikacji osób biorących udział w projekcie, poprzez
wyposażenie ich w umiejętności elastycznego poruszania się na rynku pracy oraz pobudzanie
ich do stałego inwestowania w podnoszenie swoich kwalifikacji zarówno zawodowych, jak i
społecznych. Projekt obejmował doradztwo zawodowe, jak również różnego rodzaju szkolenia
zawodowe, które przyczyniły się do ograniczenia bezrobocia i jego skutków na terenie Gminy
Sobolew. W ramach projektów rewitalizacyjnych przewidziano dalsze działania mające na celu
aktywizację i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, aby zjawisko bezrobocia ograniczyć w
jeszcze większym stopniu, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa Sobolew i
Gończyce, w którym stanowi ono istotny problem.
12.5.KOMPLEMENTARNOŚĆ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
Przedsięwzięcia wynikające z programu rewitalizacji opierają się na konieczności uzupełniania
i łączenia wsparcia ze środków EFRR, EFS i FS z wykluczeniem ryzyka podwójnego
dofinansowania. W celu uzyskania korzystnych efektów dla obszaru rewitalizacji niezbędne
będzie koordynowanie i synergia projektów rewitalizacyjnych, szczególnie w ramach EFRR i
EFS. Łączenie środków programów operacyjnych ze środkami polityk i instrumentów
krajowych pozwoli uzyskać korzystne efekty dla obszarów rewitalizowanych. Projekty
„miękkie” ukierunkowane na ożywienie społeczne, gospodarcze, likwidację lub zmniejszenie
skali ubóstwa, wykluczenia społecznego i spadek bezrobocia wspierane będą ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Natomiast projekty w zakresie infrastruktury wspierane
będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

13.

Ramy finansowe PR
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Poniżej zaprezentowane zadania przewidziane do realizacji w ramach Programu
Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016-2022, ze wskazaniem lokalizacji zadania,
ramami czasowymi i szacunkowymi kosztami przedsięwzięcia. Poniższa tabela prezentuje
również możliwe źródła finansowania inwestycji. Należy wskazać, że w chwili obecnej nie
zaplanowano współfinansowania poniższych inwestycji ze środków prywatnych, ponieważ
żaden podmiot prywatny nie wyraził chęci współudziału w działaniach rewitalizacyjnych.
Należy jednak podkreślić, że w przyszłości, jeśli zaistniej tylko taka możliwość lub pojawią się
podmioty

prywatne

zainteresowane

współdziałaniem

przy

realizacji

projektów

rewitalizacyjnych, środki prywatne zostaną zaangażowane.
Główne projekty rewitalizacyjne – harmonogram i szacunkowe ramy finansowe
Lokalizacja

Nazwa

Termin

Szacunkowa

Wartość/

Wartość/udział

Możliwe

realizacji

wartość

udział

środków UE

źródło

projektu

krajowych

(EFRR,EFS,FS)

finansowania

85 %

RPO WM oraz

środków
publicznych
Sobolew

Poprawa

ładu

przestrzennego

2018 - 2022

5 mln

15 %

i

PROW

estetyki
miejscowości
Sobolewo poprzez
uporządkowanie i
zagospodarowanie
przestrzeni
publicznej,
przebudowy
budynku
wielofunkcyjnego,
poprawę
bezpieczeństwa i
stworzenie
nowych

miejsc

pracy i rekreacji
Gończyce

Rewitalizacja

2018 - 2022

2 mln

zespołu parkowo –

15 %

85%

RPOWM oraz
PROW

dworskiego w celu
poprawy
mieszkańców
dworu

oraz

mieszkańców
miejscowości

14.Mechanizmy włączenia mieszkańców
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Program Rewitalizacji jest dokumentem o charakterze strategicznym. Skutki jego wdrożenia
obejmują podmioty zlokalizowane na obszarze rewitalizowanym. W związku z tym, konieczne jest
zaangażowanie przedstawicieli różnych grup interesariuszy do prac zarówno w proces przygotowania
Programu Rewitalizacji, jak i w proces jego wdrażania, monitorowania oraz ewaluacji. Aktywny udział
interesariuszy jest koniecznym warunkiem powodzenia długofalowego rozwoju obszarów znajdujących
się w sytuacji kryzysowej. Interesariuszami rewitalizacji na terenie Gminy Sobolew są w szczególności:
 Gmina Sobolew i jednostki organizacyjne jej podległe;  mieszkańcy Gminy Sobolew, w tym
przede wszystkim mieszkańcy obszaru rewitalizacji, czyli mieszkańcy sołectwa Sobolew i Gończyce;
 mieszkańcy spoza terenu Gminy Sobolew, którzy planują się na jej terenie osiedlić;  przedsiębiorcy
z terenu Gminy Sobolew;  przedsiębiorcy spoza terenu Gminy Sobolew, którzy mogą rozpocząć
swoją działalność na jej terenie;  powiatowy urząd pracy;  organizacje pozarządowe działające na
terenie Gminy Sobolew;  inne podmioty zainteresowane realizacją Programu Rewitalizacji.

14.1. Udział interesariuszy w procesie tworzenia LPR
Lokalny Program Rewitalizacji jest wypracowywany przez samorząd gminny i poddawany
dyskusji w oparciu o diagnozę lokalnych problemów społecznych, gospodarczych,
przestrzenno - funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Podmiotem odpowiedzialnym
za proces przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest Gmina Sobolew. Prace nad
przygotowaniem Programu, bądź jego aktualizacją, jak również wdrażanie programu opierają
się na współpracy z różnymi grupami interesariuszy. Fundamentem działań na każdym etapie
procesu rewitalizacji jest partycypacja społeczna. W celu prawidłowego przeprowadzenia
rewitalizacji i odniesienia sukcesu w tym zakresie, konieczne jest podjęcie wspólnych
wysiłków przez różne podmioty. Stąd istotne jest, aby wszyscy interesariusze brali czynny
udział na etapie diagnozowania, programowania, wdrażania i monitorowania procesu
rewitalizacji. Sposób włączenia interesariuszy w proces opracowania Programu Rewitalizacji
na terenie Gminy Sobolew opierał się na przeprowadzaniu różnych form konsultacji
społecznych do których należy zaliczyć:
• ankietyzację;
• uwagi w postaci papierowej lub elektronicznej;

107

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016 - 2022

• debaty;
• spotkania.
W ramach opracowywania Programu Rewitalizacji wybrano wyżej wymienione techniki,
ponieważ są one popularne, nieskomplikowane i dążą do bezpośredniego zaangażowania całej
społeczności Gminy w proces rewitalizacji. Aby zapewnić jak największy udział mieszkańców,
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych interesariuszy rewitalizacji, o każdej z
form konsultacji zostali wcześniej powiadomieni na stronie internetowej Gminy, a także w
sposób zwyczajowo przyjęty. Pierwszym etapem opracowania Programu Rewitalizacji było
określenie czynników i zjawisk kryzysowych, które występują na terenie Gminy, a następnie
ustalenie, gdzie skala tych problemów jest największa i gdzie występują najpilniejsze potrzeby
rewitalizacyjne. Zasadniczym punktem niniejszego stadium, były spotkania konsultacyjne z
mieszkańcami oraz ankietyzacja. Pierwszą z przeprowadzonych form konsultacji społecznych
było spotkanie z mieszkańcami, które pozwoliło na wyjaśnienie istoty rewitalizacji. Spotkanie
przeprowadzone zostało w sposób ułatwiający zrozumienie prezentowanych treści. Aby
zachęcić mieszkańców do aktywnego udziału, została również przygotowana wizualizacja
sporządzona w języku niespecjalistycznym z wykorzystaniem różnorodnych form graficznych.
Po wyjaśnieniu istoty rewitalizacji i przedstawieniu podstawowych pojęć w tym zakresie,
została przeprowadzona debata. Miała ona na celu ustalenie, które według mieszkańców
obszary powinny zostać uznane jako zdegradowane, a następnie wytypowane do rewitalizacji.
Debata miała również na celu wstępne ustalenie koniecznych do podjęcia przedsięwzięć
rewitalizacyjnych. Drugim etapem konsultacji społecznych było przeprowadzenie ankiety. W
ankiecie każdy mieszkaniec Gminy, chętny do udziału w tworzeniu Programu Rewitalizacji,
mógł anonimowo wypowiedzieć się na temat problemów, jakie występują na terenie Gminy
Sobolew, obszarów gdzie koncentracja negatywnych zjawisk społecznych jest największa oraz
koniecznych do przeprowadzenia zadań rewitalizacyjnych. W ankiecie wzięło udział 51
mieszkańców Gminy Sobolew z różnych sołectw. Wskazane przez mieszkańców odpowiedzi
ukazały najistotniejsze problemy występujące na terenie Gminy Sobolew i pozwoliły na pełne
przeprowadzenie diagnozy całej Gminy, jak i poszczególnych sołectw. Pierwsze spotkanie, a
także wyniki badania ankietowego uzupełniły dane statystyczne, co pozwoliło na określenie
głównych problemów na terenie Gminy i ustalenie, gdzie występuje ich największa
koncentracja. Po przeprowadzeniu diagnozy, wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i
przewidzianych do rewitalizacji, zorganizowano drugie spotkanie z mieszkańcami obszarów
wyznaczonych do rewitalizacji - mieszkańcami Sobolewa i Gończyc. Podczas spotkania,
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przeprowadzono debatę odnośnie przedsięwzięć jakie powinny zostać ujęte Programie
Rewitalizacji. Po opracowaniu wstępnej wersji dokumentu, został on poddany konsultacjom
społecznym. Dokument został wyłożony na 21 dni w formie papierowej w Urzędzie Gminy w
Sobolewie, jak również w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Sobolew. W tym czasie wszyscy zainteresowani mogli złożyć uwagi i wnioski do
dokumentu (w wersji papierowej i elektronicznej), które następnie zostały w nim
uwzględnione. Po zakończeniu konsultacji, została opracowana informacja podsumowująca ich
przebieg, która jednocześnie wskazywała na zgłoszone uwagi wraz z odniesieniem się do nich.
Informacja ta została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Zgodnie z
powyższym należy podkreślić, że interesariusze w ramach ankietyzacji, debat, spotkań i
wyłożenia dokumentu do wglądu publicznego mieli możliwość wskazania problemów jakie
występują na terenie Gminy Sobolew. Ponadto mieszkańcy Gminy Sobolew odnieśli się do
propozycji działań jakie zaplanowano w ramach Programu Rewitalizacji dla Gminy Sobolew
na lata 2016-2022, by dany obszar wyprowadzić ze stanu kryzysowego oraz przedstawili
propozycje własnych przedsięwzięć, które zostały uwzględnione w przedmiotowym
dokumencie. Zorganizowane spotkania pozwoliły na wyjaśnienie problematyki rewitalizacji, a
dyskusja na temat problemów jakie występują na terenie Gminy oraz przewidzianych do
realizacji zadań, dostarczyła konkretnych sugestii od społeczności i organizacji, zawartych
następnie w Programie Rewitalizacji. Wspólna analiza możliwości rozwojowych i zgłoszone
projekty przyczynią się niewątpliwie do pełnej realizacji Programu Rewitalizacji. Należy
również wskazać, że Programu Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016-2022, został
poddany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Etapy procedury w
zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko były następujące:  złożenie
wniosku do RDOŚ i PWIS o stwierdzenie braku konieczności przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.  jeżeli organy
stwierdzą konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: o
złożenie wniosku do RDOŚ i PWIS o ustalenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko; o opracowanie Prognozy
oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu; o przygotowanie wzoru wniosku o
zaopiniowanie Prognozy oddziaływania o na środowisko; o wysłanie projektu dokumentu wraz
z Prognozą do zaopiniowania przez RDOŚ i PWIS.  Przyjęcie Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016-2022 w drodze uchwały przez Radę Gminy w
Sobolewie. Jak widać Program Rewitalizacji był opracowany w procesie szerokiej partycypacji
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społecznej oraz w ścisłej współpracy z organizacjami społecznych, instytucji publicznych oraz
przedstawicielami środowiska gospodarczego Gminy.

14.2. Sposób włączenia interesariuszy w procesie wdrażania LPR
Ze względu na planowane przedsięwzięcia, katalog interesariuszy jest szeroki i otwarty.
Głównym sposobem włączenia interesariuszy w proces wdrażania Programu Rewitalizacji
będzie ich aktywny udział w przewidzianych do realizacji działaniach. Interesariusze Programu
Rewitalizacji będą wdrażali i monitorowali działania dotyczące aktywizacji społecznej,
likwidacji negatywnych zjawisk społecznych, działań o charakterze infrastrukturalnym,
środowiskowym i przestrzenno - funkcjonalnym, co pozwoli na pełną realizację Lokalnego
Programu Rewitalizacji. Poniżej przedstawiono głównych interesariuszy rewitalizacji i ich
zadania wynikające z procesu wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Sobolew na lata 2016-2022:
1.

Gmina Sobolew – odgrywa kluczową rolę w procesie wdrażania Lokalnego
Programu Rewitalizacji. To główny podmiot inicjujący proces rewitalizacji
na wyznaczonych obszarach oraz stwarzający uwarunkowania formalne do
jego realizacji. Gmina odgrywa podstawową rolę w planowaniu
przewidzianych do realizacji działań w wymiarze społecznym, przestrzenno
– funkcjonalnym, technicznym i środowiskowym. Ponadto tworzy podstawy
prawne i formalne, które umożliwiają uczestnictwo w procesie rewitalizacji
pozostałych interesariuszy. W sposób bezpośredni wywiera wpływ na
poprawę jakości życia mieszkańców obszarów rewitalizacji.

Do głównych zadań Gminy Sobolew należy zaliczyć:
• inicjowanie projektów rewitalizacji, zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami,
• pozyskiwanie i rozliczanie środków finansowych, w szczególności na projekty, w których

Gmina będzie beneficjentem,
• angażowanie publicznych środków budżetowych w proces rewitalizacji,
• komunikowanie oraz konsultowanie planów i zamierzeń ze społecznością lokalną,
• monitorowanie zapotrzebowania na działania z zakresu rewitalizacji,
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• zarządzanie procesem rewitalizacji,
• tworzenie sieci współpracy między Interesariuszami,
• prowadzenie działań promocyjnych,
• monitorowanie zmian zachodzących w obszarach wsparcia oraz całego procesu rewitalizacji,
• wykonywanie innych zadań własnych samorządu gminnego, sprzyjających osiągnięciu

poszczególnych celów długofalowego procesu rewitalizacji.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobolewie - to podmiot, który odgrywa zasadniczą
rolę w społecznym aspekcie rewitalizacji. GOPS będzie jednym z głównych realizatorów i
koordynatorów przeprowadzonych projektów „miękkich”. Ponadto odegra on główną rolę
podczas oceny efektów rewitalizacji – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada bowiem
niezbędne dane na temat rodzaju udzielonych świadczeń społecznych, liczby osób
pobierających świadczenia, a także skali problemów występujących na danym obszarze. Na
podstawie tych danych możliwe będzie ustalenie zasięgu i ilości koniecznych projektów
mających na celu ograniczenie wykluczenia społecznego, ubóstwa, czy też innych dysfunkcji
społecznych.
3. Powiatowy Urząd Pracy – podobnie jak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie
odgrywał zasadniczą rolę w społecznym aspekcie rewitalizacji. PUP będzie głównym
inicjatorem i koordynatorem działań „miękkich”, mających na celu ograniczenie skali
bezrobocia i aktywizację zawodową. Odegra on także ważną rolę w procesie oceny działań
rewitalizacyjnych. PUP jest bowiem w posiadaniu szczegółowych danych na temat osób
bezrobotnych, co pozwoli w przyszłości określić, czy zadania zaplanowane w ramach
rewitalizacji przynoszą wymierne efekty.
4. Mieszkańcy Gminy Sobolew – w kontekście interesariuszy rewitalizacji należy wziąć pod
uwagę przede wszystkim mieszkańców obszarów wyznaczonych do rewitalizacji. Będą oni
bowiem głównymi beneficjentami przedsięwzięć zaplanowanych w ramach rewitalizacji.
Mieszkańcy będą mieli duży wpływ na ostateczny zakres realizowanych zadań. W ramach
rewitalizacji przewidziano bowiem m.in. projekty szkoleniowe (szkolenia i kursy) dla osób
bezrobotnych, których ostateczna forma, zakres i rodzaj zostaną ustalone na podstawie potrzeb
zgłaszanych przez mieszkańców obszarów rewitalizowanych. Podobnie ostateczny zakres i
forma dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży będzie uzależniony od potrzeb niniejszej grupy
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docelowej.

Zakres zajęć będzie uwarunkowany posiadanymi kompetencjami oraz

zainteresowaniami dzieci, zweryfikowanymi przez odpowiednio do tego przygotowaną kadrę
nauczycielską. Mieszkańcy obszarów rewitalizowanych będą mieli także wpływ na ostateczną
formę udzielonej pomocy prawnej, która będzie odpowiadała na zgłoszone problemy.
Większość działań infrastrukturalnych zaplanowanych w PR będzie wykonywana przez
specjalistyczne firmy (aby sprostać wymogom prawnym, w tym przede wszystkim normom
bezpieczeństwa). Niemniej jednak mieszkańcy obszaru rewitalizacji mogą zostać po część
zaangażowani w ich realizację. Ponieważ wśród problemów zidentyfikowanych na obszarze
rewitalizacji
mieszkańców,

zidentyfikowano dysfunkcje społeczne, brak zaangażowania i
do

realizacji

poszczególnych

przedsięwzięć

np.

w

ramach

apatię
zadań

rewitalizacyjnych mogą zostać zaangażowani mieszkańcy Sobolewa i Gończyc. Ich
zaangażowanie może polegać np. na pomocy w uporządkowaniu terenu oraz sadzeniu roślin.
Znacznie większy udział przewiduje się na etapie eksploatacji miejsc rewitalizowanych –
mieszkańcy będą dbać o ich utrzymanie w odpowiednie kondycji - wspólne prace sezonowe i
porządkowe wpłyną na ich integrację i włączenia w życie lokalne oraz budowania poczucia
dobra wspólnego. Dzięki projektom „miękkim” poprawie ulegnie sytuacja społeczna i
finansowa mieszkańców przedmiotowego obszaru, natomiast działania infrastrukturalne
przyczynią się do podniesienia komfortu życia i integracji społecznej. Głównym zadaniem
mieszkańców w procesie rewitalizacji będzie zatem aktywny udział i zaangażowanie w
realizowane projekty, tak aby jak najlepiej zrealizować zaplanowane cele rewitalizacji. Ponadto
należy wskazać, że Lokalny Program Rewitalizacji będzie oceniany pod względem aktualności
i stopnia realizacji przez Wójta Gminy Sobolew co najmniej raz na 3 lata. Sporządzona ocena
będzie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Podanie oceny stopnia realizacja
Programu do publicznej wiadomości umożliwi mieszkańcom zapoznanie się z nią i zgłoszenie
ewentualnych uwag. W ramach niniejszej procedury mieszkańcy obszarów rewitalizacji będą
mogli również proponować nowe zadania do ujęcia w LPR, co będzie miało znaczący wpływ
na przebieg rewitalizacji w kolejnych latach. Zgłoszone wnioski zostaną uwzględnione podczas
aktualizacji LPR. Trzeba również pamiętać, że mieszkańcy na bieżąco mogą zgłaszać swoje
problemy oraz propozycje ich rozwiązania Wójtowi Gminy Sobolew oraz pracownikom
Urzedu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (podczas codziennego przyjmowania
interesantów), jak również podczas spotkań organizowanych na terenie poszczególnych
sołectw i sesjach Rady Gminy (za pośrednictwem radnych i sołtysów). Do interesariuszy
rewitalizacja należy także zaliczyć pozostałych mieszkańców Gminy, zamieszkujących tereny
poza obszarem rewitalizacji. Dzięki przedsięwzięciom rewitalizacyjnym ograniczone zostaną
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negatywne zjawiska społeczne występujące na terenie całej Gminy, co wpłynie na komfort
życia wszystkich mieszkańców Gminy Sobolew. Działania skierowane do mieszkańców
obszarów rewitalizowanych przyczynią się do zwiększenia ich aktywności i zaangażowania w
życie Gminy, co również przyniesie zasadnicze korzyści dla pozostałych mieszkańców.
Działania polegające na termomodernizacji budynków, instalacji odnawialnych źródeł energii
wpłyną na ograniczenie niskiej emisji, a tym samym poprawę jakości powietrza, co przełoży
się na zdrowie wszystkich obywateli Gminy Sobolew. Głównym zadaniem mieszkańców
Gminy Sobolew spoza obszarów rewitalizowanych, będzie wspieranie wszystkich pozostałych
interesariuszy rewitalizacji, aby jak najlepiej zrealizować wyznaczone cele.
5. Przedsiębiorcy – będą oni przede wszystkim uczestniczyć w działaniach mających na celu
ograniczenie skali bezrobocia i wzrost aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów
rewitalizowanych. Mogą oni zasadniczo wpłynąć na osiągnięcie celów rewitalizacji poprzez
organizację miejsc pracy z przeznaczeniem na staże lub praktyki. Ponadto przy wsparciu innych
interesariuszy rewitalizacji mogą oni tworzyć nowe miejsca pracy, które niewątpliwie
przyczynią się do ograniczenia negatywnych zjawisk społecznych, występujących na terenie
Gminy Sobolew. Po odbyciu szkoleń i kursów, osoby bezrobotne zostaną skierowane do
przedsiębiorców biorących udział w projektach w celu zdobycia odpowiedniego doświadczenia
zawodowego. Niewykluczone jest również, iż po odbyciu stażu czy praktyki, osoba bezrobotna
zostanie zatrudniona u danego przedsiębiorcy, co przyczyni się do realizacji jednego z celów
rewitalizacji, którym jest: Ograniczenie skali bezrobocia i problemów społecznych. Na etapie
programowania rewitalizacji nie zgłosiły się podmioty chętne do współdziałania przy realizacji
zaplanowanych projektów infrastrukturalnych, jednak nie wykluczone jest, iż na etapie
wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych pojawią się prywatni inwestorzy, którzy wspomogą
realizację tych zadań w wymiarze rzeczowym czy finansowym. Należy ponadto pamiętać, że
Lokalny Program Rewitalizacji będzie oceniany pod względem aktualności i stopnia realizacji
przez Wójta Gminy Sobolew co najmniej raz na 3 lata. Sporządzona ocena będzie ogłoszona
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Podanie oceny stopnia realizacja Programu do
publicznej wiadomości umożliwi przedsiębiorcom zapoznanie się z nią i zgłoszenie
ewentualnych uwag. W ramach niniejszej procedury również podmioty gospodarcze działające
na terenie Gminy Sobolew będą mogły zaproponować nowe zadania do ujęcia w LPR, co
będzie miało znaczący wpływ na przebieg rewitalizacji w kolejnych latach. Zgłoszone wnioski
zostaną uwzględnione podczas aktualizacji PR. Trzeba również pamiętać, że przedsiębiorcy na
bieżąco mogą zgłaszać swoje problemy oraz propozycje ich rozwiązania Wójtowi Gminy
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Sobolew i pracownikom Urzędu Gminy (podczas codziennego przyjmowania interesantów),
jak również podczas spotkań organizowanych na terenie poszczególnych sołectw i sesjach
Rady Gminy (za pośrednictwem radnych i sołtysów).
6. Organizacje pozarządowe - uzupełniają działania instytucji państwowych i prywatnych w
zakresie pomocy i aktywizacji obywateli na różnych płaszczyznach życia. Jednostki te działają
z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego, ich celem nie jest osiąganie
zysku. Na terenie sołectwa Sobolew i Gończyce nie działają organizacje pozarządowe, które
mogłyby być bezpośrednio zaangażowane w proces rewitalizacji. Natomiast jeśli takie w
przyszłości powstaną, będą mogły zostać zaangażowane w ten proces. Dla mieszkańców
Sobolewa i Gończyc duże znaczenie ma także funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarne.
Mieszkańcy obszarów rewitalizowanych również zasilają jej struktury. Zaangażowanie w
działalność OSP wpływa na integrację mieszkańców, nie tylko poprzez akcje ratownicze
(dzięki którym mieszkańcy mają poczucie ochrony dobra wspólnego), ale także poprzez
różnego rodzaju imprezy integracyjne (zawody, uroczystości gminne i kościelne). Program
Rewitalizacji będzie oceniany pod względem aktualności i stopnia realizacji przez Wójta co
najmniej raz na 3 lata. Ocena sporządzona przez Wójta zostanie ogłoszona na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej, dzięki czemu wszyscy interesariusze rewitalizacji będą mogli się z nią
zapoznać i zgłosić ewentualne uwagi. W przypadku stwierdzenia że Program Rewitalizacji
wymaga zmian, Wójt wystąpi do Rady Gminy z wnioskiem o jego zmianę, uwzględniają
wnioski i uwagi zgłoszone przez interesariuszy rewitalizacji.

15. System realizacji PR (struktura organizacyjna)
Realizacja Programu Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016-2022 będzie należała do
władz Gminy Sobolew. Zadania wynikające z Programu Rewitalizacji zostaną przypisane
poszczególnym

jednostkom

podległym

władzom

Gminy,

a

także

interesariuszom

zewnętrznym. Osobami odpowiedzialnymi za monitorowanie oraz koordynowanie działań
określonych w Programie Rewitalizacji, a także za sprawozdawczość i ocenę, będą pracownicy
Urzędu Gminy w Sobolewie oraz jednostek organizacyjnych Gminy, posiadający wiedzę i
doświadczenie w zakresie zagadnień istotnych z punktu widzenia rewitalizacji. Poszczególne
zadania będą wykonywane przez pracowników Urzędu Gminy zgodnie z ich kompetencjami i
zakresem obowiązków określonym w Regulaminie Organizacyjnym. Z analizy aktualnej
sytuacji Urzędu Gminy w Sobolewie wynika, iż obecnie funkcjonująca struktura organizacyjna
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jest adekwatna do zadań, jakie Gmina realizuje oraz warunków i charakteru prowadzonej przez
jednostkę działalności. Biorąc pod uwagę zakres działalności związany z wdrażaniem
zagadnień poruszanych w Programie Rewitalizacji należy stwierdzić, że w ramach struktury
organizacyjnej Urzędu Gminy funkcjonuje odpowiednio przygotowany zespół. Za proces
przygotowania i wdrażania, w tym monitorowania Programu Rewitalizacji odpowiedzialne
będą przede wszystkim następujące stanowiska:
 samodzielne stanowisko pracy d/s funduszy unijnych i spraw administracyjnych;
 samodzielne stanowisko pracy ds. budownictwa, planowania przestrzennego i zamówień
publicznych;
 samodzielne stanowisko pracy d/s rolnych i ochrony środowiska;
 samodzielne stanowisko pracy d/s działalności gospodarczej, promocji gminy.
Ponadto istotną rolę w niniejszych procesach odegrają również pracownicy zatrudnieni w
strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej ze względu na zakres swoich obowiązków i kompetencje,
odpowiedzialni za wykonywanie konkretnych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych
w ramach Programu Rewitalizacji, będą stanowili grupy robocze wdrażania niniejszego
dokumentu. Głównym koordynatorem wszystkich zadań przewidzianych w programie będzie
Wójt Gminy Sobolew. W systemie organizacyjnym przygotowania, wdrażania i monitoringu
PR należy uwzględnić także udział organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli
przedsiębiorców i samych mieszkańców terenów rewitalizowanych. Efektywne włączenie
przedstawicieli mieszkańców w system zarządzania PR będzie miało szczególną rolę
aktywizującą społeczność lokalną oraz budowanie tożsamości z miejscem zamieszkania.
Mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe na bieżąco będą mogli zgłaszać
swoje problemy oraz propozycje do ujęcia w Programie Rewitalizacji w następujący sposób: •
za pośrednictwem samodzielnych stanowisk wydzielonych w strukturze Urzędu Gminy
bezpośrednio zaangażowanych w proces rewitalizacji;
• za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w szczególności osoby będące
podopiecznymi GOPS) – GOPS zgłaszane potrzeby i propozycje przekaże Wójtowi oraz
Radzie Gminy przede wszystkim w ramach sporządzanych raportów;
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• bezpośrednio do Wójta Gminy Sobolew w ramach indywidualnych spotkań w Urzędzie
Gminy oraz na spotkaniach z mieszkańcami organizowanymi w poszczególnych sołectwach; •
za pośrednictwem Radnych i Sołtysów, którzy są bezpośrednimi przedstawicielami
mieszkańców Gminy Sobolew, w tym również mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Ponadto mieszkańcy, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe będą mogli brać czynny udział
w przygotowaniu, wdrażaniu i monitoringu PR w ramach sporządzanej przez Wójta Gminy co
najmniej raz na 3 lata oceny aktualności i stopnia realizacji Programu Rewitalizacji.
Sporządzona ocena będzie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Podanie
oceny stopnia realizacja Programu do publicznej wiadomości umożliwi mieszkańcom
zapoznanie się z nią i zgłoszenie ewentualnych uwag. W ramach niniejszej procedury
mieszkańcy obszarów rewitalizacji będą mogli również proponować nowe zadania do ujęcia w
PR, co będzie miało znaczący wpływ na przebieg rewitalizacji w kolejnych latach. Zgłoszone
wnioski zostaną uwzględnione podczas aktualizacji PR. Poniżej zaprezentowano uproszczony
schemat zarządzania realizacją i monitorowaniem PR.

15.System monitoringu PR
Duże znaczenie dla prawidłowej realizacji Programu Rewitalizacji ma system monitoringu i
oceny skuteczności działań oraz wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu.
Realizacja Programu Rewitalizacji wymaga uruchomienia systemu monitoringu, który
powinien zapewnić:
1. dane ilościowe i jakościowe wskazujące postępy w realizacji programu, m.in.: stopień
osiągnięcia wskaźników, zaangażowania Interesariuszy, stopień poprawy sytuacji społecznej,
gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej i technicznej obszarów
rewitalizacji,
2. dane do korygowania kierunków interwencji, m.in. stopień zbieżności działań z celami,
rekomendacje do wprowadzania zmian. Dane wymagane do monitoringu i oceny zostaną
pozyskane przede wszystkim z Urzędu Gminy w Sobolewie, Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sobolewie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Garwolinie. Zebrane dane pozwolą
na ocenę ilościową i jakościową prowadzonych działań. Podstawowym elementem systemu
monitoringu i oceny jest ustalenie wskaźników, które będą wykorzystywane do monitorowania
postępów w zakresie osiągania celów i realizacji zadań określonych w programie. Poniżej
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przedstawiono główne wskaźniki monitorowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Sobolew
na lata 2016-2022
Główne wskaźniki monitorowania zadań rewitalizacyjnych
Cel rewitalizacji

Kierunek działań

Zadanie

Ograniczenie
skali bezrobocia i
problemów
społecznych

Aktywizacja
społeczno – zawodowa
osób wykluczonych i
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu

Zajęcia dla dzieci i
młodzieży
oraz
osób
starszych,
niepełnosprawnych,
zagrożonych
wykluczeniem
mające na celu
integrację
i
edukację
w
Gminnym Ośrodku
Kultury
Nieodpłatne
doradztwo prawne

Dostosowanie
infrastruktury
społecznej
i
technicznej
w
celu
niwelacji
zjawisk

Poprawa infrastruktury
drogowej i około
drogowej na terenie
rewitalizowanym
Rozwój infrastruktury
społecznej

Projekty
szkoleniowe
(szkolenia i kursy)
dla
osób
bezrobotnych
Rewitlizcja zespołu
dwosko - parkowgo
w Gończycach…

rewitalizacja
zespołu
dworkoparkowego
w
Gońcycach

Wskaźniki/mierniki
monitorowania realizacji
działań/zadań
Liczba osób, które wzięły
udział w zajęciach

Wartość
wskaźnika

Żródło
pozyskiwania
danych
Raport z realizacji
projektu

Liczba
osób,
które
skorzystały
z
nieodpłatnego doradztwa
prawnego
Liczba osób bezrobotnych,
które wzięły udział w
szkoleniach

250

Raport z realizacji
projektu

40

Raport z realizacji
projektu

Liczba
mieszkańców
korzystających z obiektów
mieszkalnych
o
podwyższonym
standardzie
energetycznym
Liczba
mieszkańców
korzystających z terenu
zabytkowego parku

18

Raport z realizacji
projektu

953

Raport z realizacji
projektu

30

Główne wskaźniki monitorowania Programu Rewitalizacji
Kierunek działań

Cel rewitalizacji

Wskaźniki/mierniki

Wartość bazowa

monitorowania

Ograniczenie
bezrobocia

skali
i

docelowa w 2022

pozyskania

roku

danych

Zmniejszenie

zawodowa

osób bezrobotnych o

bezrobotnych - 17

bezrobotnych - 14

realizacji

17%

osób

osób

projektu

osób

osób

Źródło

Aktywizacja społeczno

liczby

Liczba

Wartość

Liczba

osób

Raport

problemów

wykluczonych

społecznych

przeciwdziałanie

Zmniejszenie

wykluczeniu

osób, korzystających z

korzystających z

korzystających z

realizacji

społecznemu

pomocy społecznej o

pomocy

pomocy

projektu

15%

społecznej – 55

społecznej – 47

osób

osób

Liczba

Liczba

Raport

Dostosowanie
infrastruktury
społecznej

i

technicznej w celu

i

liczby

Liczba

osób

Liczba

osób

Raport

Poprawa infrastruktury

Zwiększenie

drogowej

i

około

dostępności

mieszkańców,

mieszkańców,

realizacji

drogowej

na

terenie

ulepszonej

która korzysta z

która korzysta z

projektu

infrastruktury drogowej

odpowiedniej

odpowiedniej

rewitalizowanym.

do

z

z

z
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niwelacji

i

zjawisk

okołodrogowej

(chodniki,

kryzysowych

jezdnia,,

oświetlenie

infrastruktury

infrastruktury

technicznej - 735

mieszkaniowej -

i

735

monitoring) o 60%
Rozwój
społecznej

infrastruktury

Zwiększenie

liczby

Liczba

Liczba

Raport

osób zintegrowanych z

mieszkańców,

mieszkańców,

realizacji

lokalną społecznością i

która

która

projektu

zaangażowanych

uczestniczy

w

życie społeczne o 60%

aktywnie
w

aktywnie

uczestniczy

w

życiu społecznym

życiu społecznym

i integruje się z

i integruje się z

pozostałymi

pozostałymi

mieszkańcami

-

40

mieszkańcami

z

-

95

Program Rewitalizacji będzie oceniany pod względem aktualności i stopnia realizacji przez
Wójta Gminy Sobolewa co najmniej raz na 3 lata. Ocena stopnia realizacja Programu do
publicznej wiadomości umożliwi wszystkim interesariuszom rewitalizacji zapoznanie się z nią
i zgłoszenie ewentualnych uwag. W przypadku stwierdzenia, że Program Rewitalizacji
wymaga zmian, konieczne będzie wystąpienie Wójta do Rady Gminy z wnioskiem o jego
zmianę (uwzgledniającą zgłoszone uwagi). Efektem weryfikacji powyższych wskaźników
będzie ocena, czy działania są w rzeczywistości na tyle skuteczne, na ile zakładano i czy nie
jest wymagana modyfikacja Programu. Jeżeli działania nie będą przynosiły zakładanych
rezultatów, konieczna będzie aktualizacja Programu Rewitalizacji. W takim przypadku, Wójt
Gminy Sobolew wystąpi do Rady Gminy z wnioskiem o ujęcie w Programie Rewitalizacji
nowych przedsięwzięć, które umożliwią pełną realizację założeń Programu. Zmiana Programu
Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016-2022 nastąpi w trybie, w jakim został on
uchwalony, a jej koszty pokrywane będą z budżetu gminy. Konieczność zmiany Programu
Rewitalizacji zaistniej w szczególności gdy nastąpi znaczny wzrost:
• liczby osób bezrobotnych na terenie rewitalizowanym;
• liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie
rewitalizowanym;
• liczby rodzin korzystających z pomocy GOPS na terenie rewitalizowanym.
W roku 2022 zostanie przeprowadzona kompleksowa ocena efektów realizacji, porównanie
osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu z prognozowanymi, a także zostaną podjęte
kroki w celu wyznaczenie kierunków rewitalizacji na następne lata. Jeśli w wyniku
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przeprowadzonej oceny stopnia realizacji PR stwierdzone zostanie osiągnięcie celów
rewitalizacji, Rada z własnej inicjatywy lub na wniosek Wójta uchyli uchwałę w sprawie
przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016-2022.

119

