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WSTĘP

Lokalny Program Rewitalizacji jest jednym z dokumentów, wymaganych w
przypadku ubiegania się o środki strukturalne Unii Europejskiej.
Lokalny Program Rewitalizacji przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną Miasta,
formułuje cele i opisuje strategie, zmierzające do osiągnięcia rozwoju społecznego,
gospodarczego i przestrzennego. Plan szacuje równieŜ spodziewane efekty planowanych
przedsięwzięć i wpływ na przebieg procesów rozwojowych, a takŜe wskazuje kierunki
zaangaŜowania środków funduszy strukturalnych i środków własnych Miasta.
Rewitalizacja definiowana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych
i ekonomicznych w zdegradowanych dzielnicach miast przyczyniający się do poprawy
jakości Ŝycia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu
przestrzennego oraz do oŜywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych. Tak
widziany harmonijny i trwały rozwój obszarów miejskich stanowi klucz do osiągnięcia
spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej.
Zasadniczym celem rewitalizacji jest pobudzanie i stymulowanie współpracy
środowisk lokalnych na rzecz zrównowaŜonego rozwoju społeczno - gospodarczego,
zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących nowe miejsca
pracy oraz zapobieganie degradacji terenów miejskich.
Charakterystyczną dla planowania terytorialnego funkcją Lokalnego Programu
Rewitalizacji jest określenie perspektywicznego wymiaru lokalnej polityki gospodarczej,
tj.: zasad, metod, instrumentów i priorytetów, których zastosowanie w praktyce ma zapewnić
konkurencyjność obszaru miasta, poprzez zatrzymanie istniejących i pozyskanie nowych
(mobilnych) podmiotów gospodarczych. Podstawowym wyznacznikiem gospodarczej
konkurencyjności miasta jest skala, struktura i jakość oferty korzyści kierowanych przez
miasto

do

lokalnych

podmiotów

gospodarczych

oraz

potencjalnych

inwestorów

zewnętrznych. Ponadto wskazanie obszarów problemowych wymagających interwencji
przestrzennej, społecznej i gospodarczej.
Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zagórów ma umoŜliwić
poprawę warunków w sferze Ŝycia społecznego, gospodarczego i przestrzeni miasta
poprzez mobilizacje przedsięwzięć inwestycyjnych, oraz animacje gospodarczą i społeczną.
Ponadto zapewnić ma odpowiedni poziom walorów uŜytkowych miasta, tj. adresowanych do
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społeczności lokalnej warunków decydujących o wygodzie codziennego Ŝycia w danej
jednostce terytorialnej.
Planowanie rozwoju miasta na szczeblu lokalnym umoŜliwia:
1. uwypuklenie interesów społeczności lokalnej;
2. zapewnienie

mieszkańcom,

a

takŜe

podmiotom

gospodarczym

poczucia

bezpieczeństwa i stabilizacji;
3. eliminację lub złagodzenie konfliktów w rozwoju miasta;
4. zapewnienie takiego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego miasta,
która nie zakłuci form ekorozwoju;
5. podniesienie walorów miasta w sensie kulturowym, turystycznym, gospodarczym;
6. tworzenie korzystnego wizerunku miasta;
7. zwiększenie zaufania mieszkańców do władz lokalnych;
8. zapewnienie racjonalnego budŜetu w stosunku do potrzeb i moŜliwości miasta;
9. moŜliwość pozyskiwania środków pozabudŜetowych na finansowanie przedsięwzięć
słuŜących rozwojowi miasta;
10. zapewnienie

mobilności

działania

w

zakresie

realizacji

zarówno

zadań

obligatoryjnych, jak i zadań fakultatywnych samorządu lokalnego współpracy
samorządu lokalnego z:
a. samorządem powiatu,
b. samorządem wojewódzkim,
c. związkami i organizacjami publicznymi i prywatnymi.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zagórów został opracowany na podstawie
dokumentów przyjętych na poziomie krajowym i jest spójny z nadrzędnymi celami rozwoju
gminy. Pozostaje on w otoczeniu problematyki społecznej, gospodarczej i kulturalnej jego
mieszkańców.
Lokalny Program Rewitalizacji wybiega w perspektywę finansową nowej alokacji
funduszy strukturalnych przypadających na okres programowania środków na lata 2007-2013,
określając podstawowe zadania, które będą realizowane w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013.
Przyjęta struktura Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zagórów
zgodna

jest

z

załoŜeniami

i

wytycznymi

Ogólnego

Podręcznika

WdraŜania

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 oraz
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dokumentów programowych dla okresu 2007-2013, Obejmuje ona następujące
elementy:
1. Określenie obszaru i czasu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.
2. Raport o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta Zagórów.
Celem przygotowania Raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację
gospodarczą i społeczną Miasta. W niniejszym dokumencie zgromadzone zostały
szczegółowe

dane

informacyjne

i

statystyczne

dotyczące

wszystkich

aspektów

funkcjonowania Miasta, według stanu na dzień opracowywania analizy.
Raport pokazuje takŜe trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na
faktach, oceny moŜliwości dalszego rozwoju Miasta. Jest on opisem stanu, do którego będzie
moŜna się odwoływać w trakcie realizacji przyjętego Programu, śledząc postępy wdraŜania
zaplanowanych działań i obranej strategii inwestycyjnej.
Raport

w niniejszym

dokumencie zawiera

analizę następujących

obszarów

funkcjonowania Miasta, która odpowiada analizie aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i
jest poszerzoną wersją danych dotyczących:


połoŜenia, powierzchni, ludności



środowiska przyrodniczego



turystyki i wypoczynku



zagospodarowania przestrzennego



gospodarki



sfery społecznej



identyfikacji problemów wraz z analizą SWOT obszaru Miasta Zagórów i jego
otoczenia

3. Zestawienie powiązań projektu/ów z innymi działaniami, realizowanymi w ramach
strategicznych dokumentów na terenie miasta i regionu.
4. ZałoŜenia Lokalnego Programu Rewitalizacji.

INGENIS Sp. z o.o.
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5. Wykaz projektów i zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie
Miasta Zagórów, z uwzględnieniem szczegółów realizacji i podziałem na projekty lub
zadania inwestycyjne w latach 2007- 2013 (projekty długoterminowe).
Wyszczególnione Projekty/zadania zostaną nazwane, określony zostanie harmonogram
rzeczowy i finansowy ich realizacji (zakres, terminy, nakłady z podziałem na źródła
finansowania) oraz kryteria ustalenia kolejności ich wykonania.
6. Plan finansowy na lata 2007–2013 dla zadań planowanych do realizacji w Lokalnym
Programie Rewitalizacji z wyszczególnieniem źródeł finansowania.
Zgodnie

z

wymaganiami,

konieczne

jest

opracowanie

planu

finansowego

uwzględniającego zadania inwestycyjne, ujęte w LPR.
7. System wdraŜania, monitorowania i oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji.
a) System monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
b) Sposoby oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji
c) Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i
organizacjami pozarządowymi
d) Public Relations Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Cenzura czasowa Lokalnego Programu Rewitalizacji wskazuje na planowane działania
w latach 2007–2013, czyli w kolejnym okresie programowania środków pomocowych Unii
Europejskiej.
Podstawowym warunkiem opracowania niniejszego dokumentu w sposób rzetelny
i przemyślany było rozpoznanie aktualnej sytuacji w Mieście i całej gminie, zdefiniowanie
potrzeb i problemów, z jakimi boryka się Miasto Zagórów. Istotną rolę odegrała równieŜ
ścisła współpraca z władzami Miejskimi, pracownikami Urzędu Miasta Zagórów oraz Radą
Miejską. Dzięki przeprowadzonym spotkaniom i pracy zespołowej duŜej grupy osób oraz
przy udziale przedstawicieli społeczności lokalnej, udało się stworzyć dokument strategiczny
przedstawiający sytuację społeczno-ekonomiczną Miasta, formułujący cele i nakreślający
strategię, która zmierza do osiągnięcia rozwoju społecznego. Program Rewitalizacji szacuje
równieŜ spodziewane efekty planowanych przedsięwzięć i wpływ na przebieg procesów
rozwojowych, a takŜe wskazuje kierunki zaangaŜowania środków funduszy strukturalnych i
środków własnych Miasta.
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PoniŜej przedstawiamy wykaz osób, które brały aktywny udział w konsultacjach
i pracach przy tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji:

Urząd Miasta Zagórów i jednostki podległe:
 Wiesław Radniecki - Burmistrz Gminy
 Roman Kulterman - Zastępca Burmistrza Gminy
 Alina Kmieć - Sekretarz Gminy
 Anna Sakowska - Skarbnik Gminy
 Dariusz Durczak – Zamówienia Publiczne
 Tomasz Teodorczyk – Ewidencja Ludności
 Stanisław Hałasiński - Budownictwo i Ochrona Środowiska
 Zofia Rydzewska – Gospodarka Mieszkaniowa
 Maria Banaszak – kierownik M-GOPS
 Stanisław Przydryga – dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodku Kultury w
Zagórowie

Ingenis Sp. z o.o.:
 Krzysztof Wojtczak
 Maciej Imbierski
 Kamil Salamon
 Tomaz Kołoszuk
Dokumentem pomocnym w przygotowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji był
równieŜ Program Rozwoju Lokalnego Miasta Zagórowa oraz Program Rozwoju Miasta
Zagórowa.
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji poprzedzone było takŜe szerokimi
konsultacjami z partnerami społeczno-gospodarczymi z terenu Miasta Zagórów.
Niniejszy dokument będzie słuŜył jako punkt odniesienia do działań rozwojowych,
podejmowanych z zasobów środków własnych, jak równieŜ pozwoli określić strukturę i
wysokość potencjalnej pomocy finansowej z funduszy strukturalnych UE i innych funduszy
pomocowych.
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1. STRATEGICZNE REGUŁY PROGRAMU REWITALIZACJI
MIASTA ZAGÓRÓW.

1.1. Obszar i czas realizacji Lokalnego Program Rewitalizacji.
Lokalny Program Rewitalizacji terytorialnie obejmuje wydzielone obszary
podlegające rewitalizacji Miasta Zagórów, które jest połoŜone w powiecie słupeckim, we
wschodniej części województwa wielkopolskiego, powstałego w 1999r. w wyniku reformy
podziału administracyjnego kraju.
Lokalny Program Rewitalizacji obejmuje horyzont czasowy na lata 2007 – 2013.
Jest kontynuacją procesów inwestycyjnych, które doskonale wpisują się w specyfikę idei
rewitalizacji.
Lokalny Program Rewitalizacji przygotowano w związku z zamiarem ubieganiem
się przez Miasto o środki z funduszy strukturalnych na lata 2007-2013. Opracowany
dokument jest wymagany przy składaniu wniosków w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013 w zakresie priorytetów
dotyczących rewitalizacji.

1.2. Strategiczne cele programu.
Generalnym celem procesu rewitalizacji jest zapewnienie harmonijnego rozwoju
Miasta Zagórów i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców poprzez adaptację istniejących
zasobów do potrzeb wynikających z rozwoju gminy, wyrównanie standardów technicznofunkcjonalnych nowych i starych zasobów przestrzeni oraz opracowanie nowej wizji
przestrzennego zagospodarowania obszaru miasta.
Tworzenie programu rewitalizacji uwzględnia trzy kluczowe cele rozwoju
lokalnego:
•

rozwój społeczny uwzględniający potrzeby mieszkańców miasta; wzmacnianie więzi
społeczności lokalnej, poprawę jakości usług dla mieszkańców w zakresie ochrony
zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa publicznego oraz pomocy społecznej;
INGENIS Sp. z o.o.
ul. Zeylanda 1, 60-808 POZNAŃ, tel. (061) 622 29 70 / fax. (061) 622 29 61
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•

skuteczną ochronę zasobów przestrzeni i efektywne ich wykorzystanie, w tym
zastępowanie wykorzystania zasobów nieodnawialnych przez zasoby o charakterze
substytucyjnym;

•

rozwój

ekonomiczny

miasta

i

tworzenie

nowych

szans

zatrudnienia,

charakteryzujących się większym poziomem stabilności i atrakcyjności miejsc pracy.
Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców Miasta Zagórów wymaga osiągnięcia wyŜszych
standardów usług dla ludności, działalności gospodarczej, budownictwa i zagospodarowania
przestrzeni.
Harmonijny rozwój miasta moŜe być osiągnięty poprzez zintegrowanie planów
ekonomicznych i przestrzennych rozwoju miasta. Oznacza to uwzględnianie czynnika
przestrzeni w planach ekonomicznych rozwoju miasta (tereny zielone i krajobraz jako zasoby
nieodnawialne) i stosowanie wysokich wymagań jakościowych dotyczących projektowania
zagospodarowania terenów i prac budowlanych, jak równieŜ uwzględnianie efektywności
ekonomicznej w planie zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta.
Plan rewitalizacji powinien zwiększyć indywidualną szansę rozwoju mieszkańców
miasta poprzez poprawę jakości i dostępności usług oraz zatrudnienia. Powinien równieŜ
słuŜyć poprawie stanu zagospodarowania zasobów przestrzeni oraz zasobów środowiska
naturalnego. Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców wymaga takŜe uwzględnienia problemu
zwiększenia moŜliwości wyboru sposobu przemieszczania się ludzi i towarów na obszarze
miasta.
Plan rewitalizacji Miasta Zagórów musi uwzględnić wiele wskazań i szereg rozwiązań
ujętych w formie ustaw i rozporządzeń na szczeblu krajowym, aktualne (lata 2007-2013)
kierunki ujęte w projekcie Narodowego Planu Rozwoju, aktualną Strategię Rozwoju
Województwa Wielkopolskiego jak równieŜ plany powiatowe i sąsiednich gmin.

1.3. Kluczowe reguły programu rewitalizacji.
Przygotowanie spójnego i skutecznego programu rewitalizacji wymaga przyjęcia na
początku prac nad programem jasnego zbioru reguł podejmowania decyzji.
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Oto proponowane najwaŜniejsze reguły przygotowania programu:
•

Ochrona walorów krajobrazowych obszaru Miasta Zagórów i ograniczanie do
minimum przeznaczania nowych terenów pod inwestycje typu „greenfield" poprzez
podejmowanie działań na rzecz ponownego wykorzystania terenów miejskich i
poprzemysłowych oraz koncentrację działalności gospodarczych na terenach
wyznaczonych pod te działalności.

•

Promowanie rozwiązań o mieszanych funkcjach zagospodarowania terenów, które
zapewnią najbardziej efektywne wykorzystanie terenów, których wykorzystanie słuŜy
zaspokojeniu potrzeb społecznych, kulturowych i ekonomicznych mieszkańców
gminy.

•

Dywersyfikacja działalności gospodarczych na obszarze Miasta z jednoczesnym
zachowaniem dotychczasowych funkcji obszarów całej gminy.

•

Wsparcie inicjatyw na rzecz rozwoju Miasta, wykorzystujących głównie lokalne atuty
w zakresie turystyki, w tym poprawa wyposaŜenia w infrastrukturę sportoworekreacyjną.

•

Tworzenie warunków dla zwiększenia szans ekonomicznego rozwoju na obszarze
Miasta.

•

Promowanie wybranych działalności przy uwzględnieniu wspierania działalności
związanych z turystyką (głównie wodną), nowoczesnymi technologiami, wysoką
wartością

dodaną,

rozwojem

kwalifikacji

pracowników

oraz

wzrostem

konkurencyjności przedsiębiorstw i poprawą wizerunku Miasta i gminy.
•

Poprawa stanu technicznego i standardu infrastruktury mieszkaniowej na terenie
Miasta, w szczególności w budownictwie wielorodzinnym.

•

Wyznaczenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe i działalności
gospodarcze we właściwej skali i odpowiedniej lokalizacji, aby zaspokoić potrzeby
mieszkańców i umoŜliwić poprawę wyników ekonomicznych przedsiębiorstw.

•

Zapewnienie wygodnego dostępu do usług i moŜliwości wyboru środków transportu
przez mieszkańców gminy.

•

Ochrona zasobów naturalnych z uwzględnieniem obszarów szczególnej ochrony
przyrodniczej

oraz

szczególnego

zagroŜenia

skaŜeniem

dotychczasowych funkcji.
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•

Promowanie

rozwiązań

krajobrazowych

terenów,

uwzględniających

oszacowanie

odzwierciedlających

ich

i

ochronę

charakter,

biologiczną oraz naturalne piękno krajobrazu.
•

Ochrona i promowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

•

Ochrona terenów rolniczych o wysokiej jakości gleby w skali gminy.
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2. RAPORT O AKTUALNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ MIASTA ZAGÓRÓW.

2.1. Podstawowe dane o regionie.

2.1.1. Województwo Wielkopolskie.
Województwo wielkopolskie połoŜone jest w środkowo-zachodniej części Polski.
NaleŜy do największych regionów. Pod względem powierzchni (29 826 km2) zajmuje drugie
miejsce w kraju, a pod względem liczby mieszkańców trzecie (8,8% ogółu ludności Polski).
Wielkopolska ma dobre perspektywy rozwoju. Zajmuje korzystne miejsce na
kontynencie europejskim, będące swego rodzaju pomostem między Europą Wschodnią a
Zachodnią. Szczególne znaczenie w tym kontekście ma tranzytowe połoŜenie Poznania.
Przechodzący przez środek regionu międzynarodowy korytarz transportowy o przebiegu
wschód-zachód (droga międzynarodowa E-30 oraz linia kolejowa E-20) łączy Wielkopolskę z
obydwiema częściami kontynentu. Istotne znaczenie tranzytowe przypisać równieŜ moŜna
drodze międzynarodowej o kierunku północ-południe biegnącej od Świecia przez Bydgoszcz,
Poznań do Wrocławia. Czynnikiem niekorzystnym jest bardzo duŜa rozciągłość południkowa
regionu. Jego krańce, południowy, a szczególnie północny, mają ograniczone szanse w
korzystaniu z renty lokalizacyjnej, jaką jest połoŜenie przy korytarzu wschód-zachód. Jest to
szczególnie waŜne wobec ograniczeń komunikacyjnych na kierunku północ-południe.
Według szacunków GUS wartość PKB w 2004 roku wyniosła w regionie 87 416 mln
zł (w 2003 r. – 77 609 mln zł). Wartość tego wskaźnika w 2004 roku dla miasta Poznania
wyniosła 28 149 mln zł (2003 r. – 24 895 mln zł). W pozostałych podregionach wskaźnik
mieścił się w przedziale od 26 882 mln zł (podregion poznański) do 15 607 mln zł (podregion
kaliski). Z kolei wartość szacunkowa PKB na jednego mieszkańca wyniosła w Wielkopolsce
23 688 zł, w mieście Poznań natomiast 44 753 zł.
Województwo wielkopolskie zamieszkiwało w 2006 roku 3 372 417 osób, tj. ok. 9%
ogólnej liczby ludności kraju. Pod względem liczby ludności Wielkopolska zajmuje 3 miejsce
w kraju po województwach: mazowieckim i śląskim. W ciągu ostatnich ponad 25 lat zmalała
dynamika przyrostów ludności, spowodowana ciągłym spadkiem przyrostu naturalnego. W
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ostatnich trzech latach przyrost naturalny w Wielkopolsce ustabilizował się na poziomie
wskaźnika ok. 0,8 osób/1000 ludności. Gęstość zaludnienia województwa na 1 km2 wynosi
113 osób, (co stawia je na 11 miejscu w kraju) i jest niŜsza o 9 osób od średniego wskaźnika
dla Polski (122 osoby/km2).. Kobiety w liczbie 1 729,6 tys. stanowią 51,5% populacji
województwa. Wskaźnik feminizacji kształtuje się na poziomie 106,0 (w kraju 107,0).
Wskaźnik ten od kilku lat utrzymuje się na niezmienionym poziomie.
W Wielkopolsce w 2005 roku pracowało prawie 1 224 tys. osób, z tego najwięcej w
przemyśle i budownictwie - ponad 32% (w kraju 28,3%). Udział pracujących w sektorze
usług rynkowych w ogólnej liczbie pracujących w Wielkopolsce wyniósł 34,2% (Polska
36,3%), a w sektorze pozostałych usług 5,8% (Polska – 18%). Wskaźnik udziału liczby
pracujących do ogółu ludności wynosił 35,3% (przy średniej krajowej 32,3%).
Na koniec grudnia 2005r. w województwie wielkopolskim zarejestrowanych było 211
420 bezrobotnych. Stopa bezrobocia wynosiła 14,6%, przy średniej krajowej 19,0 %. Pod
względem stopy bezrobocia Wielkopolska utrzymuje 4. pozycję w kraju. Z danych wynika, Ŝe
sytuacja na wielkopolskim rynku pracy stopniowo się polepsza (od grudnia 2002 r. zmalała
dynamika wzrostu bezrobocia, a od marca 2003 r. zaczęła maleć równieŜ liczba
zarejestrowanych bezrobotnych).
Województwo wielkopolskie cechują istotne silne strony w dziedzinie nauki i
szkolnictwa. Głównym ośrodkiem nauki w regionie jest oczywiście Poznań.. Region moŜe się
jednak pochwalić i tym, Ŝe znaczące placówki naukowe funkcjonują z duŜym powodzeniem
na terenach wiejskich lub małych miastach, wymieniając przykładowo: Borówiec (astrofizyka
i geofizyka), Słupię Wielką (genetyka i hodowla roślin), Turew (biologia rolna), Pawłowice
(zootechnika) czy Kórnik (dendrologia, Biblioteka Kórnicka). Edukacja dzieci i młodzieŜy w
województwie wielkopolskim, wyraŜona wskaźnikiem skolaryzacji, poziomem na ogół
dorównuje wskaźnikom ogólnopolskim.
Mimo w miarę równomiernego rozmieszczenia sieci placówek edukacyjnych
widoczne są wyraźne dysproporcje, szczególnie w zakresie wyposaŜenia w niezbędny sprzęt,
pomoce naukowe, pracownie, laboratoria. Około 40% szkół podstawowych i 50% gimnazjów
nie posiada sal gimnastycznych.
W gospodarce województwa waŜną pozycję zajmuje przemysł. Stanowi on źródło
utrzymania dla około 1/3 ogółu pracujących i dostarcza główną część produktu krajowego
brutto wytwarzanego w Wielkopolsce. W przemyśle funkcjonuje około 39 tys. podmiotów
gospodarczych, które w ok. 99% naleŜą do sektora prywatnego. Cechą charakterystyczną
INGENIS Sp. z o.o.
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wielkopolskiego przemysłu jest zdecydowana przewaga przedsiębiorstw małych i średnich,
których zaletą jest duŜa mobilność i elastyczność w dostosowywaniu się do reguł gry
rynkowej. W walce o rynki europejskie coraz więcej przedsiębiorstw poddaje się
weryfikatorom jakości - międzynarodowym systemom kontroli jakości.
W

zróŜnicowanej

branŜowo

strukturze

przemysłu

Wielkopolski

dominuje

przetwórstwo rolno – spoŜywcze. Do rozwijających się grup przemysłu naleŜą przede
wszystkim produkcja pojazdów mechanicznych (8,1%) oraz przemysły farmaceutyczny,
meblarski, sprzętu oświetleniowego i gospodarstwa domowego, ceramiczny i szklarski,
wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa, włókienniczy i odzieŜowy. WaŜną rolę
odgrywa takŜe górnictwo węgla brunatnego, hutnictwo i wytwarzanie energii w okręgu
konińskim.

2.1.2. Powiat słupecki.
Informacje ogólne

Powiat słupecki połoŜony jest w środkowo-wschodniej części województwa
wielkopolskiego. Według podziału fizyczno - geograficznego powiat słupecki leŜy w
prowincji NiŜu Środkowopolskiego w podprowincjach Pojezierze Południowobałtyckie i
Niziny Środkowopolskie. Powiat utworzony został w 1999 roku w ramach reformy
administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Słupca. Zajmuje on powierzchnię 837,9 km², co
stanowi 2,8% województwa wielkopolskiego i stawia powiat słupecki na 14 pozycji pod
względem powierzchni pośród powiatów Wielkopolski. Przy 58 792 mieszkańcach średnia
gęstość zaludnienia w powiecie jest równa 70 os/km2.
W skład powiatu wchodzi 8 gmin:
1 gmina miejska: Słupca
1 gmina miejsko-wiejska: Zagórów
6 gmin wiejskich: Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, Strzałkowo

Główne miasta powiatu to Słupca i Zagórów. Powiat słupecki sąsiaduje z 5
powiatami: od północnego zachodu z powiatem gnieźnieńskim, od zachodu z powiatem
wrzesińskim, od południa z pleszewskim, od wschodu z konińskim. Północna granica powiatu
jest jednocześnie granicą województwa wielkopolskiego. Powiat słupecki graniczy tam z
naleŜącym do województwa kujawsko-pomorskiego powiatem mogileńskim.
INGENIS Sp. z o.o.
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Przez teren powiatu przebiega autostrada A2. Stanowi ona część drogi E-30, która
uznawana jest za najwaŜniejszy szlak komunikacji drogowej w europie.
Demografia i rynek pracy

W 2005 r. powiat słupecki zamieszkiwany był przez 58 792 mieszkańców, z czego:
•

w wieku przedprodukcyjnym znajdowało się 13 495 mieszkańców

•

w wieku produkcyjnym znajdowało się 37 037 mieszkańców

•

w wieku poprodukcyjnym 8 260 mieszkańców

Przy 29 213 męŜczyznach i 29 579 kobietach współczynnik feminizacji był równy
101. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 58,7 osób w wieku nieprodukcyjnym.
Wykres 1. Ludność powiatu słupeckiego z podziałem na wiek produkcyjny i nieprodukcyjny.
63%
Ludnośc w wieku
przedprodukcyjnym
Ludnośc w wieku produkcyjnym
Ludność w wieku
poprodukcyjnym

14%
23%

Tabela 1. Podstawowe dane na temat gmin powiatu słupeckiego.

Podstawowe dane na temat gmin powiatu słupeckiego.
Gmina

Powierzchnia
[w km2]

Liczba
mieszkańców

Liczba
M

K

Gęstość
zaludnienia
[na 1 km2]

Współczynnik
feminizacji

Słupca (miasto)

10

14 451

6 993

7 458

1 402

107

Zagórów

160

9 078

4 501

4 577

57

102

Lądek

98

5 660

2 867

2 793

58

97

Orchowo

98

3 886

1 938

1 948

40

101

Ostrowite

104

5 050

2 592

2 458

49

95

Powidz

80

2 084

1 050

1 034

26

98

Słupca

145

8 943

4 439

4 504

62

101

143

9 640

4 833

4 807

68

99

(gm. wiejska)
Strzałkowo
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Na koniec 2005 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy zarejestrowanych było
5 706 osób bezrobotnych (3 208 kobiet) i w porównaniu do roku poprzedniego jest to o 339
osób (5,61%) mniej. Poziom bezrobocia w powiecie w 2005 r. został ukształtowany pod
wpływem zwiększonego odpływu z ewidencji Urzędu. W całym 2005 r. zarejestrowanych
zostało 5 435 osób bezrobotnych (o 127 osób więcej niŜ w 2004 r.), a wyłączono z ewidencji
5 774 osoby ( tj. o 122 osób więcej niŜ w 2004 r).
Prawo do zasiłku posiadało 839 osób, co stanowi 14,70% ogółu bezrobotnych (w tym
345 kobiet). W ostatnich latach odnotowuje się spadek odsetka osób pobierających
zasiłek

dla

bezrobotnych

(z

19,76%

w

2001

r.

do

14,77%
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Tabela 2. Rynek pracy w powiecie słupeckim.

Ogółem
Wyszczególnienie

Słupca

razem

w tym
kobiety

Sektor

Rolnictwo, łowiectwo i

Przemysł i

Usługi

publiczny

prywatny

leśnictwo; rybactwo

budownictwo

rynkowe

nierynkowe

4 566

2 277

1 773

2 793

30

2 499

726

1 311

Zagórów

689

343

313

376

12

242

183

252

Lądek

439

277

175

264

25

65

181

168

Orchowo

272

164

162

111

46

11

66

150

Ostrowite

327

181

176

151

31

58

72

166

Powidz

176

96

110

66

8

48

45

75

498

208

227

271

5

249

40

204

Strzałkowo

997

540

413

584

38

338

224

397

Ogółem

7 965

4 086

3 349

4 616

195

3 510

1 537

2 723

(gm. miejska)

Słupca
(gm. wiejska)
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2.2. Podstawowe dane o mieście Zagórów.
2.2.1. PołoŜenie i powierzchnia
Zagórów połoŜony jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego. W latach
1975-1998 miejscowość wchodziła w skład województwa konińskiego, a po reformie
administracyjnej z 1999r. przeniesiona została w obszar województwa wielkopolskiego i znajduje
się obecnie w powiecie słupeckim. Zagórów jest siedzibą władz miasta i gminy.
Fotografia 1. Zagórów - widok z lotu ptaka.

Gmina Zagórów graniczy z:
•

od zachodu z gminą Pyzdry,

•

od północy z gmina Lądek,

•

od wschodu z gminą Rzgów,

•

od południa z gminą Grodziec i Gizałki.

Miasto połoŜone jest ok. 30 km na zachód od Konina oraz ok. 70 km na południowywschód od Gniezna. Według danych z 2005 r. gmina Zagórów zajmuje obszar 159,59 km², z
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czego samo miasto stanowi 4 km2. UŜytki rolne zajmują 71% a uŜytki leśne 21% całkowitej
powierzchni. Gmina stanowi 19,05% powierzchni powiatu. Powierzchnia uŜytków rolnych w
gminie wynosi 11 257 ha , w tym:
- grunty orne 7 299 ha
- łąki i pastwiska 3 896 ha
- sady 62 ha.
Powierzchnia uŜytków rolnych w mieście wynosi 220 ha, w tym:
- grunty orne 161 ha
- łąki i pastwiska 27 ha
- sady 32 ha.

Fotografia 2. Miasto Zagórów

W skład gminy wchodzi 29 sołectw. Są to: Adamierz, Anielewo, Augustynów, Bukowe,
Drzewce, Grądzeń, Imielno, Kopojno, Koszalewska Łąka, Kościółków, Łazińsk I, Łazińsk II,
Łazy, Łomów, Łukom, Mariantów, Michalinów Oleśnicki, Michalinów Trąbczyński,
Myszakówek, Nowa Wieś, Oleśnica, Osiny, Skokum, Stanisławów, Szetlew, Szetlewek,
Trąbczyn, Wrąbczyn, Zalesie oraz miasto - osiedle Zagórów.
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Rysunek 1. Lokalizacja Zagórowa na mapie Polski.
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Rysunek 2. Powiat słupecki na tle województwa wielkopolskiego
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Rysunek 3. Gminy powiatu słupeckiego.

2.2.2. Demografia miasta Zagórów.
Jednym z podstawowych i najwaŜniejszych uwarunkowań rozwoju miasta i gminy jest
sytuacja demograficzna, tendencje przekształceń w liczbie ludności i jej strukturze.
Według danych z 2007 r. w mieście Zagórowie mieszkało 3 024 osób (1 470 męŜczyzn i
1 554 kobiet). Współczynnik feminizacji, czyli liczba kobiet przypadająca na 100 męŜczyzn
wyniósł 167 i był najwyŜszy w powiecie. Na terenie miasta na 1 km2 Ŝyły średnio 872 osoby (w
gminie 59).
W 2007 r. pomiędzy 16 a 64 rokiem Ŝycia znajdowało się 2 160 mieszkańców Zagórowa.
PoniŜej lub powyŜej tego przedziału wiekowego znalazło się 864 osób. Na 100 osób, które
znajdują się w wieku nieprodukcyjnym przypada 40 osób znajduję się w wieku produkcyjnym.
Dla porównania współczynnik ten w całym województwie wynosi 54,4.
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Tabela 3. Ludność Zagórowa w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym.

W wieku
przedprodukcyjnym

Ludność w wieku

produkcyjnym

poprodukcyjnym

nieprodukcyjnym

Ogółem

na 100 osób w
w tym

razem

w tym

razem

kobiety

kobiety

razem

W tym

wieku

kobiety

produkcyjnym

Gmina

9 340

1 726

821

5 546

2 692

2 018

1 172

68,40

Miasto

3 031

494

231

1 895

952

642

373

59,95

Wykres 2. Ludność Zagórowa w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym.

63%

21%
16%

Ludność w wieku przedprodukcyjnym

Ludność w wieku produkcyjnym

Ludność w wieku poprodukcyjnym

Ogromne znaczenie dla stanu liczebnego i struktury ludności według płci, wieku i stanu
cywilnego mają zmiany w populacji ludzkiej na skutek zdarzeń naturalnych takich jak zawieranie
związków małŜeńskich, rozwodów, urodzeń i zgonów.
Tabela 4. Ruch naturalny w gminie i w mieście Zagórów.
Ruch naturalny ludności w gminie i w mieście Zagórów
MałŜeństwa

Urodzenia Ŝywe

Zgony

Przyrost naturalny

W liczbach

Na

W liczbach

Na

W liczbach

Na

W liczbach

Na

bezwzględnych

1000

bezwzględnych

1000

bezwzględnych

1000

bezwzględnych

1000

ludności

ludności

ludności

ludności

Gmina

50

7,90

55

8,71

49

776

+6

+ 0,99

Miasto

57

12,24

23

7,60

27

8,93

-4

- 1,32
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2.3. Środowisko przyrodnicze

2.3.1. Warunki klimatyczne.
Gmina Zagórów połoŜona jest w obszarze przewagi wpływów oceanicznych. Zarówno
roczne jak i dobowe amplitudy temperatur są tutaj mniejsze od przeciętnych w Polsce. Wiosna
wczesna i ciepła, zima łagodna i krótka (okło75 dni) z nietrwałą szatą śnieŜną (40 do 60 dni).
Średnia temperatura roczna wynosi 7,7 – 7.8 ºC. NajniŜsze temperatury notuje się w styczniu, a
najcieplej jest w lipcu. Warunki higieny atmosfery nie budzą większych zastrzeŜeń. Nie ma tu
uciąŜliwych zakładów i usług przemysłowych.

2.3.2. Rzeźba terenu.
Obszar gminy Zagórów leŜy w obrębie dwóch regionów - Pradolina Warszawsko Berlińska i Wysoczyzna Turecka. Według podziału na regiony fizyczno-geograficzne Polski
obszar gminy połoŜony jest w obrębie podprowincji Nizin Środkowopolskich w makroregionie
Nizin Południowowielkopolskich zajmując mezoregion Doliny Konińskiej.
Ukształtowanie powierzchni jest zróŜnicowane. RóŜnica wysokości pomiędzy dnem
doliny Warty a porośniętym lasem zespołem wydm połoŜonych na północny zachód od
Wrąbczyna do Myszakówka i na południowy zachód od Grądzenia wynosi ok. 25 m. We
wschodniej części gminy dolina Czarnej Strugi oddziela Kotlinę Pyzderską od Równiny
Rychwalskiej. Dolinę Czarnej Strugi wypełniają piaski rzeczne, mady i torfy. Sieć wodna gminy
Zagórów naleŜy do zlewni rzeki Warty. Największym dopływem Warty na tym obszarze jest
Czarna Struga . Płynie ona we wschodniej części gminy i wpada jeszcze na terenie gminy do
Warty.

2.3.3. Surowce mineralne
Na terenie Gminy Zagórów udokumentowano jedynie złoŜa torfów. ZłoŜa te nie są
eksploatowane. Przyszłą eksploatację surowców naleŜałoby poprzedzić bardzo rzetelnymi
badaniami, objąć kontrolą, która ograniczałaby degradację środowiska, tym bardziej, Ŝe większa
część Gminy znajduje się w obrębie chronionego krajobrazu.
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2.3.4. Wody podziemne i powierzchniowe.
Wody podziemne
Na terenie Gminy Zagórów występują trzy główne poziomy wód podziemnych. Są to
poziomy: czwartorzędowy, trzeciorzędowy i kredowy. Najgłębszym i najzasobniejszym jest
poziom kredy górnej. Z tego poziomu pobierana jest woda w Trąbczynie i Zagórowie. Pod
północną częścią Gminy znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 150 (Koło – Odra)
czwartorzędowy zbiornik pradoliny uformowany jest w wąskiej strefie rozciągniętej
równoleŜnikowo o długości ponad 200 km. Cały wydzielony obszar (1.904 km2) objęty jest
ochroną, z czego na obszar najwyŜszej ochrony przypada 14% powierzchni, a obszar wysokiej
ochrony obejmuje pozostałych 86%. Jest to jeden z najzasobniejszych zbiorników na obszarze
nizinnym, a jego zasoby dyspozycyjne wynoszą 456 tys. m3, a średnia głębokość ujęć od 25 do
35 m.

Wody powierzchniowe
Sieć wodna Gminy Zagórów naleŜy do zlewni rzeki Warty. Przepływa ona przez
północną część Gminy, gdzie stanowi granicę między gminami Zagórów i Lądek. Na obszarze
Gminy Zagórów rzeka Warta płynie Pradoliną Warszawsko-Berlińską. Na całym tym odcinku
jest nieuregulowana. Tworzy liczne rozlewiska i starorzecza. Cały obszar jest podmokły i
charakteryzuje się wysokim stanem wód gruntowych. Największym dopływem Warty na tym
obszarze jest Czarna Struga. Płynie ona we wschodniej części gminy i wpada jeszcze na tym
terenie Gminy do Warty.

2.3.5. Grunty i uŜytki rolne.
Gmina Zagórów posiada mało korzystne warunki gospodarowania. Nie występują tam w
ogóle grunty klas I i II, grunty III klasy zajmują niewiele ponad 5% ogólnej powierzchni.
Dominują wyraźnie gleby klas najmniej Ŝyznych, tj. VI oraz VI Z. Łącznie stanowią one prawie
50% powierzchni Gminy. Pomimo wyraźnej przewagi uŜytków rolnych nad innymi elementami
składowymi terenu gminy zarówno w strukturze gospodarczej, jak i w strukturze przestrzennej
mieszkalnictwa nie moŜna zauwaŜyć, aby gmina posiadała rolniczy charakter. Uwagę zwraca
bardzo mały (znacznie poniŜej średniej krajowej) udział lasów w strukturze gleb w gminie.
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Wykres 3. Struktura gruntów w gminie Zagórów.

6,8%

46,6%

21,3%

8,8%
Grunty orne ogółem
Pastwiska ogółem

0,5%

15,9%
Sady ogółem
Lasy i grunty leśne ogółem

Łąki ogółem
Pozostałe grutny i nieuŜytki

Tabela 5. Grunty i uŜytki rolne w gminie Zagórów.

Nazwa wskaźnika

Wartość

Powierzchnia uŜytków rolnych ogółem 11 463 ha
Grunty orne ogółem 7 437 ha
Sady ogółem
74 ha
Łąki ogółem 2 543 ha
Pastwiska ogółem 1 409 ha
Lasy i grunty leśne ogółem 3 404 ha
Pozostałe grunty i nieuŜytki ogółem 1 092 ha
Wykres 4. Klasy bonitacyjne w gminie Zagórów.

28%
41%

10%
11%

III A

III B

1% 4%

5%

IV A

IV B

V

VI

VI Z
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2.3.6. Szata roślinna.
Szata roślinna gminy jest bardzo urozmaicona. Lasy i zadrzewienia oraz tereny
zakrzewione zajmują łącznie ponad 20% powierzchni Gminy. DuŜe kompleksy leśne zajmują
zachodnią i południową część Gminy. Największe powierzchnie zajmują lasy sosnowe, głównie
bór świeŜy i suchy w róŜnych grupach wiekowych. Są to pozostałości Puszczy Pyzdrskiej.
Podobnie jak większość kompleksów leśnych usytuowane są one na obszarach równin
terasowych, zajmując zwłaszcza powierzchnie zwydmione. Znacznie mniejsze powierzchnie
porastają siedliska boru mieszanego świeŜego, zajmując obszar w zachodniej części Gminy
(rejon Wrąbczyna) w III klasie wiekowej.
W licznych obniŜeniach oraz na terenach połoŜonych w sąsiedztwie cieków dominują
bory i lasy o siedliskach wilgotnych i podmokłych: bór wilgotny, bór mieszany wilgotny, ols.
W drzewostanie obok sosny występuje głównie brzoza i świerk.
DuŜe zespoły lasów państwowych uzupełniane są przez liczne lasy prywatne, głównie
o funkcjach glebochronnych, parki podworskie, cmentarze, zadrzewienia śródpolne i przydroŜne,
zieleń towarzysząca ciekom, itp., które stanowią naturalną bazę dla ukształtowania systemu
powiązań przyrodniczo-ekologicznych łączących uŜytkowane rolniczo tereny równin z obszarem
chronionego krajobrazu.
Na terenie Gminy Zagórów Ŝyje mnóstwo owadów: komary, muchy, pająki, stonka
ziemniaczana oraz wiele odmian ryb. Wśród gadów spotyka się: jaszczurki, zaskrońce, a wśród
ptaków moŜemy wymienić: kraskę, bociana białego, mewę ślepowroną (odmiana czapli), sowę,
kuropatwę, wróbla, baŜanta, dzikie gęsi, dzikie kaczki, bataliony. Wśród ssaków Ŝyją: nietoperz
mroczek posrebrzany i gacek wielkouch oraz lisy, jeŜe, zające, króliki, wiewiórki, piŜmaki,
jenoty.

2.3.7. Nadwarciański Park Krajobrazowy.
Atrakcją turystyczną okolicy jest utworzony Rozporządzeniem Wojewody Konińskiego nr
60 z dnia 19 października 1995 r. Nadwarciański Park Krajobrazowy. Park powołano w celu
ochrony środowiska przyrodniczego, swoistych cech krajobrazu, zachowania ze względów
przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych miejsc lęgowych ptaków - zwłaszcza wodnych i
błotnych oraz ochrony ptaków przelotnych, a takŜe zabezpieczenia wartości historycznych tego
regionu.
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Rysunek 4. Nadwarciański Park Krajobrazowy.

Park powstał na bazie utworzonego w 1985 roku Pyzderskiego Obszaru Krajobrazu
Chronionego. Park obejmuje powierzchnię 13 428 ha, w tym uŜytków rolnych10 348 ha (z tego:
łąk i pastwisk 6 550 ha), lasów 1 463 ha i wód 393 ha.
Dolina środkowej Warty uznana jest w społeczności międzynarodowej za dobro
ogólnoeuropejskie. Zgodnie z kryteriami przyjętymi przez międzynarodową organizację
"BirdLife International" Dolina środkowej Warty, w tym jej ornitologiczny "punkt cięŜkości"
jakim jest Nadwarciański Park Krajobrazowy, została uznana za ostoję ptaków o randze
światowej ("Globally Important Bird Area"). Na terenie Parku gniazduje obecnie 147 gatunków
ptaków, to jest ok. 65 % gatunków dotąd lęgowych w Polsce . Łącznie z ptakami przelotnymi
zaobserwowano tu 232 gatunki. Do największych osobliwości naleŜą lęgowe: bąk, roŜeniec,
płaskonos, błotniak łąkowy, sieweczka obroŜna, batalion, dubelt, rybitwa białoskrzydła. Wśród
ptaków przelotnych takŜe zanotowano szereg rzadkości, np.: czapla nadobna, kazarka, cyranka
modroskrzydła, gadoŜer, czajka towarzyska Równie bogata i róŜnorodna jest szata roślinna. W
Nadwarciańskim PK stwierdzono ok. 1000 gatunków roślin naczyniowych tworzących ok. 230
zbiorowisk roślinnych. Wśród roślin są takie rzadkości jak: goździk pyszny, goryczka
wąskolistna, mieczyk dachówkowaty, kosaciec syberyjski, groszek błotny, storczyk błotny i
fiołek mokradłowy.
Zasadniczym elementem decydującym o charakterze Nadwarciańskiego PK jest Pradolina
Warszawsko-Berlińska. Powstała ona u schyłku ostatniego zlodowacenia na skutek Ŝłobienia
powierzchni ziemi wodami topniejącego lodowca. Obecna dolina jest więc korytem dawnej,
potęŜnej, szerokiej na kilka kilometrów rzeki. Współcześnie rzeka Warta osiąga w obrębie Parku
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zaledwie kilkadziesiąt metrów szerokości. Meandrując pozostawiła ona w dolinie liczne
starorzecza i smugi, otoczone dziś rozległymi łąkami i pastwiskami, wśród których odnaleźć
moŜna liczne wydmy.
Warunki przyrodnicze doliny determinowane są reŜimem wód Warty. W zaleŜności od
odległości od jej koryta i co za tym idzie natęŜenia oddziaływania wód powodziowych rozwinęły
się charakterystyczne strefy, obecnie modyfikowane działalnością człowieka. W warunkach
naturalnych terasę zalewową pokrywały lasy, głównie łęgi wierzbowe. Natomiast przy skraju
doliny i w obniŜeniach terenu dominowały olsy porzeczkowe. Dominującym zbiorowiskiem
skarpy doliny był łęg zboczowy. DuŜe starorzecza porastała roślinność wodna i błotna. Poza
doliną w zaleŜności od warunków siedliskowych rozwijały się bory sosnowe, grądy i dąbrowy.
Działalność człowieka wywarła duŜy wpływ na fizjonomię krajobrazu, choć w porównaniu z
otoczeniem przyroda Parku zachowała w wielu miejscach naturalny lub półnaturalny charakter.
Przede wszystkim na skutek oddziaływania rolnictwa znacząco ograniczone zostały powierzchnie
lasów na korzyść zbiorowisk łąkowych i pastwiskowych - dzisiaj stanowiących wizytówkę tego
terenu.
Na terenie Parku znajduje się równieŜ kilka wysokiej klasy zabytków.

2.4. Zagospodarowanie przestrzenne. Infrastruktura techniczna.

2.4.1. Uwarunkowania ochrony środowiska.
Gmina ma zróŜnicowane warunki przyrodnicze. Pas północny to pradolina rzeki Warty,
gdzie o przydatności funkcjonalnej terenu decyduje jego duŜa atrakcyjność przyrodniczokrajobrazowa (zróŜnicowana rzeźba, urozmaicona szata roślinna, powierzchnia wodna).
Środkowa część Gminy to obszar równinny z lokalnie dobrymi glebami, natomiast pas
południowy w przewadze stanowią lasy z licznymi terenami uŜytków zielonych. Ogólna
diagnoza stanu środowiska wypada dla Gminy korzystnie. Część środkowa stanowi przykład
krajobrazu rolniczego. Część południowa i północna – mało jeszcze wykorzystane dla celów
rekreacyjnych zachowała wysokie walory krajobrazowe, co znalazło swoje odzwierciedlenie we
włączeniu tych terenów do Pyzderskiego Obszaru Chronionego oraz części północnej do
Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego.
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Gmina Zagórów posiada bogaty i funkcjonalny system głównych powiązań przyrodniczoekologicznych zapewniających równowagę w środowisku.

O unikalnym pod względem przyrodniczym charakterze Doliny Środkowej Warty
świadczy fakt zaliczenia jej do obszarów węzłowych Europejskiej Sieci Ekologicznej ECONET.
Do obszarów węzłowych zaliczane są jednostki ponadekosystemalne wyróŜniające się z
otoczenia bogactwem ekosystemów o charakterze zbliŜonym do naturalnego.
DuŜa część obszaru Gminy znajduje się w obrębie systemu obszarów chronionych, bądź
teŜ zasługuje na ochronę przed niektórymi rodzajami zainwestowania.
Znajduje się tutaj:
•

Obszar chronionego krajobrazu pradolinie Warty, stanowiący część ogólnopolskiego
ekologicznego systemu obszarów chronionych, niezbędnych dla zabezpieczenia
potrzeb wyczynowo-turystycznych mieszkańców województwa oraz zachowania
wartości przyrodniczo-krajobrazowej części Gminy

•

Tereny równin sandrowych centralnej części Gminy zajęte lokalnie przez gleby
wysokich klas bonitacyjnych, zasługujące na ochronę przed uŜytkowaniem
nierolniczym

•

Sieci drugorzędnych powiązań przyrodniczo-ekologicznych wyznaczanych m.in.
przez doliny rzek Bartosz i Czarnej Strugi, łączniki wododziałowe, dolinne ciągi
wentylacyjne, itp. – łączące oba obszary.

2.4.2. Infrastruktura techniczna.
2.4.2.1. Zaopatrzenie w wodę.
Zaopatrzenie Miejscowości Zagórów w wodę odbywa się z ujęć głębinowych,
stanowiących zasadnicze źródła w połączeniu ze stacjami wodociągowymi oraz z własnych ujęć
(studni) kopanych lub wierconych, zlokalizowanych bezpośrednio w obejściach zagrodowych.
Do sieci wodociągowej podłączonych jest 100% gospodarstw domowych. Długość sieci
wodociągowej wynosi 118,3 km. Obecnie w gminie Zagórów istnieje 1 576 przyłączy (w tym
960 w mieście). W 2006 r. w całej gminie Zagórów sprzedano 276 271,21 m3 wody (w tym w
samym mieście 89 291,82 m3). Gospodarką wodociągową zajmuje się Zakład Gospodarki
Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie. Zagórów posiada 1 hydrofornię (w gminie
zlokalizowane są 4 hydrofornie) i 2 studnie głębinowe o wydajności 60 m3/h.
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2.4.2.2. Zaopatrzenie w energię elektryczną.
Istniejący na terenie Miejscowości Zagórów układ sieci gwarantuje pokrycie aktualnego
zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, a takŜe odpowiedni poziom niezawodności
zasilania odbiorców. Z tego wynika, Ŝe sieć przepływu energii elektrycznej jest w dobrym stanie.
Ponadto w chwili obecnej w Zagórowie trwają przygotowania do realizacji
przedsięwzięcia budowy 21 elektrowni wiatrowych. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane
będzie na terenach połoŜonych na płd. od Miasta Zagórów (okolice Augystynowa, Drzewc,
Zalesia). Na terenie gminy Zagórów znajdują się jedne z nielicznych obszarów w Polsce
umoŜliwiające realizacje tego typu inwestycji (odpowiednie siła wiatru, przestrzeń).
Pomimo, iŜ rozwojowi energetyki wiatrowej w Polsce wydają się nie sprzyjać przepisy
prawne - szacuje się, Ŝe same wydatki dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę wiatraków
często stanowią nawet 25% kosztów ogólnych uruchamiania elektrowni wiatrowej a moŜliwość
uzyskania kredytów na taką budowę jest w Polsce niewielka. Władze gminy Zagórów dokładają
wszelkich starań, aby w pełni i zarazem racjonalnie wykorzystać potencjał płynący z lokalizacji
Zagórowa.
2.4.2.3. Telefonizacja
Na terenie Miasta i Gminy Zagórów działają dwie instytucje telefoniczne sieci
stacjonarnej. Gmina posiada na swoim terenie 2 centrale telefoniczne tych sieci tj. TP SA i sieci
telefonicznej bezprzewodowej „tele-Net” z wieŜą przekaźnikową znajdująca się w Zagórowie o
zasięgu dla całej Gminy i ponadgminnym.
Na terenie Miasta i Gminy działa sieć telefonii komórkowej z masztami przekaźnikowymi
zlokalizowanymi na terenie miasta Zagórowa operatora Plus GSM i IDEA. Miasto i Gmina
Zagórów są w około 85% stelefonizowane. Nie ma przeszkód ani problemów z przyłączenia
kolejnych przyłączeń abonentów.
Jedynym mankamentem jest ograniczony dostęp do internetu - jest moŜliwość korzystania
tylko z impulsów telefonicznych natomiast istnieje duŜa trudność w uzyskaniu stałego łącza
internetowego (SDI) oraz korzystania z neostrady (usługa ta jest dostępna tylko w części miasta).
2.4.2.4. Odprowadzanie ścieków.
Miejscowość Zagórów jest prawie w całości skanalizowana (535 przyłączy). Sieć
kanalizacyjna ma długość 19,7 km. Roczna ilość ścieków odbieranych od mieszkańców miasta
wynosi 76 189,4 m3.
Dodatkową formą odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych jest odprowadzanie
ich do przydomowych zbiorników bezodpływowych.
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2.4.2.5. Infrastruktura komunikacyjna.
Na terenie Gminy występuje następująca hierarchia układu drogowego:
•

drogi powiatowe

61,04 km w tym 59,29 km utwardzonych

•

drogi gminne

89,43 km w tym 65,34 km utwardzonych.

Oprócz wymienionych dróg gminnych na terenie Gminy znajduje się około 400 km dróg
rolniczych, stanowiących dojazdy do pól, łąk i gospodarstw rolnych. Są to drogi publiczne
wewnętrzne o nawierzchniach: 5,3 km – asfalt, 6,0 km – ŜuŜel, reszta to naturalne drogi
gruntowe.
W ciągach dróg znajduje się równieŜ 8 mostów, w tym:
•

2 z pokładem drewnianym

•

1 stalowy

•

5 Ŝelbetowych.

NajwaŜniejsze odcinki dróg, to:
•

droga Drzewce-Słupca (z drogi tej Gmina ma najbliŜszy dostęp do autostrady A-2

poprzez węzły oddalone około 15 km od Zagórowa, a znajdujące się w
miejscowościach Wierzbocice i Sługocin)
•

droga Pyzdry-Rychwał

•

droga Zagórów-Łukom-Gizałki

•

droga Zagórów-Rzgów-Konin

•

droga Oleśnica –Trąbczyn.

Wymienione wyŜej drogi to drogi ciąŜące z w/w dróg do miasta Zagórowa i dalej do
innych ośrodków miejskich.
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2.4.3. Dziedzictwo Kulturowe.
Podczas opracowywania niniejszego Programu w gminie Zagórów trwają prace nad
przygotowaniem Programu Opieki Nad Zabytkami Dla Gminy i Miasta Zagórowa na lata 2008 –
2011. Ideą programu jest wytyczenie dróg pozwalających osiągnąć odczuwalną i akceptowaną
społecznie poprawę stanu zachowania i utrzymania obiektów zabytkowych na terenie gminy.
Program ten docelowo będzie zawierał plan kompleksowych działań związanych z restauracją
zabytków wraz z źródłami ich finansowania.
Cele sformułowane w programie brzmią następująco:
•

Włączenie problematyki ochrony zabytków do bieŜących zadań gminy,

•

Uwzględnianie uwarunkowań prawnych opieki nad zabytkami,

•

Rozpoznawanie potrzeb dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami,

•

Podejmowanie działań w kierunku zahamowania degradacji zabytków i poprawy ich
zachowania,

•

Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków,

•

Tworzenie warunków współpracy z właścicielami zabytków dla zapewnienia opieki
nad nimi.

Kierunki działań ujęte w programie zdefiniowano jako:
•

Określenie stosunków własnościowych obiektów zabytkowych,

•

Określenie stanów technicznych obiektów,

•

BieŜąca aktualizacja ewidencji zasobów kulturowo – przyrodniczych w gminie,

•

Podział zabytków na kategorie i opracowanie zasad opieki nad nimi,

•

Edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego gminy,

•

Sporządzenie gminnej ewidencji zabytków,

•

Zahamowanie procesów degradacji zabytków z terenu gminy,

•

Uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków w planowaniu i realizacji zadań
rozwoju gminy,

•

Wykorzystanie posiadanych zabytków dla celów edukacyjnych, promocji miasta i
gminy i zwiększania atrakcyjności turystycznej w połączeniu z walorami
przyrodniczymi,
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Tworzenie współpracy z właścicielami zabytków w celu ich właściwego
wykorzystania,

•

Wyszukiwanie funduszy i dotacji, wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi
środków finansowych na opiekę nad zabytkami i czuwanie nad właściwym ich
wykorzystaniem,

•

Popularyzowanie i propagowanie w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieŜy
zasad, celowości i wagi opieki nad zabytkami i dziedzictwem kulturowym

Najcenniejsze zabytki zlokalizowane na terenie gminy Zagórów zostały wpisane do
rejestru zabytków. Są to
1. Układ urbanistyczny Miasta, pocz. XV-XX w.
Rej. Zab. A-465/2062 z dn. 31.12.1991
2. Zespół kościoła parafialnego p.w. Św. Piotra i Pawła:
a. kościół mur., 1740-1760, kaplica pd. 1686, restaur. 1791, dobud. szkarp 1851,
remont. 1995-1998
Rej. Zab. A-148/767 z dn. 13.11.1969
b. plebania, ul. Nowa 8, mur. 1808, rozbudź. 1910, remont. 1969 i 1989
Rej. Zab. A-494/235 z dn. 30.12.1993
3. Zespół kościoła ewangelickiego:
a. kościół ul. Konińska 6, mur. 1884, remont. 1987
Rej. Zab. A-451/192 z dn. 17.10.1990
b. pastorówka, ob. Przedszkole, ul. Konińska 6, mur. 1938, remont. 1986
Rej. Zab. A-451/192 z dn. 17.10.1990
c. kantora, ob. Dom Seniora, ul. Konińska 4, mur. 1913, remont. 1994
Rej. Zab. A-451/192 z dn. 17.10.1990
4. Zespół kościoła par. p.w. św. Stanisława B.M. w Trąbczynie:
a. kościół, mur. 1908, remont. 1987
Rej. Zab. A-384/126 z dn. 2.09.85
b. ogrodzenie z bramą, mur.-Ŝel. 1908-1909
Rej. Zab. A-384/126 z dn. 2.09.85
c. plebania, mur. 1 poł. XIX w., rozbudź. Od str. Zach. Ok. 1910, remont. 1986
Rej. Zab. A-384/126 z dn. 2.09.85
5. Zespół dworsko-folwarczny w Kopojnie:
a. dwór mur. ok. 1830, ob. nie uŜytkowany, wł. Wiesław Lech, planowany remont w
uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
Rej. Zab. A-214/1378 z dn. 23.02.1973
b. oficyna, mur. ok. 1830, wł. Wiesław Lech, planowany remont
Rej. Zab. A-214/1378 z dn. 23.02.1973
c. spichlerz, mur. ok. 1830, wł. Wiesław Lech, planowany remont
Rej. Zab. A-214/1378 z dn. 23.02.1973
d. pozostałości parku, XVIII/XIX w.
6. Zespół pałacowo-folwarczny w Łukomiu, wł. AWRSP
a. park krajobrazowy, XVIII/XIX w., powiększony ok. poł. XIX w.
Rej. Zab. A-17/37 z dn. 20.07.1949
7. Dom Nr 4/5, mur. 1 poł. XIX w.
Rej. Zab. A-149/768 z dn. 13.11.1969
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Fotografia 3. Kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zagórowie.

Fotografia 4. Wnętrze w Kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła
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Fotografia 5. Kościół Ewangelicko - Augsburski w Zagórowie

Fotografia 6. Wiatrak z terenu gminy Zagórów
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2.5. Gospodarka.
W 2005 r. na terenie gminy zarejestrowanych w REGON było ogółem 568 podmiotów,
podczas gdy w całym powiecie słupeckim istniało 4 779 podmiotów tego typu. Liczba
podmiotów gospodarczych zlokalizowany na terenie gminy Zagórów stale rośnie, ale
w porównaniu do średniej Polski i średniej województwa liczba podmiotów gospodarczych
w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców nadal jest niŜsza. Niepokojąca jest takŜe tendencja do
corocznego zmniejszania się liczby podmiotów wskaźnika w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców.
Tabela 6. Podmioty gospodarki zarejestrowane w Regon.
Sektor

Z ogółem
Spółki handlowe
w tym z

Ogółem
publiczny

prywatny
razem

udziałem

Osoby
spółki
cywilne

spółdzielnie

Organizacje
pozarządowe

fizyczne
prowadzące

kapitału

działalność

zagranicznego

gospodarczą

Gmina

568

29

539

5

3

19

7

31

470

Miasto

291

21

270

4

2

12

6

8

236

Wyszczególniając podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON według
wybranych sekcji moŜna zauwaŜyć, Ŝe ponad połowa z nich działa w branŜy budowlanej oraz w
branŜy handlowo-usługowej. Trzecia co do wielkości grupę stanowią podmioty zajmujące się
szeroko rozumianym przemysłem.

INGENIS Sp. z o.o.
ul. Zeylanda 1, 60-808 POZNAŃ, tel. (061) 622 29 70 / fax. (061) 622 29 61
www.ingenis.pl

38

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zagórów

Wykres 5. Podmioty w rejestrze REGON według sekcji.

38%

23%

15%

4%
4%
8%

1%

Rolnictwo
Budownictwo
Transport, gospodarka magazynowa i łączność
Obsługa nieruchomości i frim

7%

Przemysł
Handel i Naprawy
Pośrednictwo finansowe
Hotele i restauracje

2.5.1. Rynek pracy i bezrobocie.
Rynek pracy pełni dwie zasadnicze funkcje w gospodarce. Dla ludzi występujących z
podaŜą pracy stwarza on moŜliwość otrzymania dochodów, a dla firm zgłaszających popyt na
pracę jest on źródłem tego podstawowego czynnika wytwórczego. Płace otrzymywane ze
sprzedaŜy pracy stanowią podstawowe źródło utrzymania dla ogromnej większości ludzi.
Stabilny i dobrze funkcjonujący rynek pracy ma zasadniczy wpływ na rozwój zarówno
ogólnokrajowy, jak i lokalny.
Do największych pracodawców w gminie Zagórów naleŜą:
1. Przedsiębiorstwo "ELMONTER - OŚWIETLENIE"
Przedsiębiorstwo jest producentem ocynkowanych ogniowo słupów oświetleniowych
ulicznych i parkowych, masztów i bram sygnalizacji ulicznej, oraz złącz kablowopomiarowych z blach aluminiowych. Firma została załoŜona w 1989 roku i obecnie
zatrudnia 50 pracowników. Wyroby swoje sprzedaje na terenie całego kraju.
Produkowane wyroby posiadają certyfikaty i aprobaty techniczne. Firma nagrodzona I
Nagrodą na III Targach Drogownictwa "DRAKPOL 2000" w Krakowie.
2. Schlick Engineering - CONIN Sp. z.o.o.
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Firma "Schlick Engineering - Conin" Sp. Z o.o. Zakład produkcyjny w Zagórowie jest
renomowanym producentem maszyn i urządzeń do czyszczenia i obróbki
powierzchniowej zarówno w Europie jak i na całym świecie. Istniejąca ponad 70 lat
firma SCHLICK w Metelen - Niemcy cieszy się dobrą renomą produkowanych
oczyszczarek i w ocenie fachowców uchodzi za najlepiej konstruowane i
produkowane maszyny - urządzenia do obróbki strumieniowo ściernej. Bogate
doświadczenia konstruktorów pozwalają na dostosowanie produkowanych wyrobów
do obróbki najbardziej skomplikowanych elementów i części. Ceny wyrobów są
konkurencyjne i dostosowane do warunków kaŜdego kraju. Zakład w Zagórowie i
Metelen - Niemcy posiadają własne Service gotowe w kaŜdej chwili zaspokoić
potrzeby uŜytkowników.
3. Przedsiębiorstwo WielobranŜowe "Lech" Spółka Cywilna
4. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
5. GS „SCH” prowadzi 2 zakłady produkcyjne – piekarnię i masarnię, magazyny
środków do produkcji rolnej, materiałów budowlanych i opałowych. Ponadto posiada
8 sklepów branŜy spoŜywczo – przemysłowej
6. Mieszalnia Pasz – Drzewce
7. Spółdzielnia Pracy Motoryzacyjno-Metalowa
8. Spółdzielnia Kółek Rolniczych
9. Lindhorst Aluminium
10. Zakład Wytwórczo - Usługowo - Handlowy "Drewsmol" i firma "Kubik" Piotr Kubiak
- Ewa Kubiak - Smoleniec.
11. Zakład Usługowo – Produkcyjny WOJMARPLAST.

Zawodowa struktura ludności to udziały poszczególnych grup zawodowych w ogólnym
stanie ludności pracującej zawodowo lub teŜ udziały poszczególnych grup, czerpiących źródła
utrzymania z pracy w danym zawodzie, w ogólnej liczbie ludności (struktura ludności aktywnej
zawodowo według działów gospodarki narodowej lub według sektorów). W tym drugim
przypadku bierze się pod uwagę nie tylko czynnych zawodowo, ale równieŜ osoby pozostające na
ich utrzymaniu we wspólnym gospodarstwie domowym. Aktywność zawodowa ludności
uzaleŜniona jest m.in. od wieku, płci i wykształcenia
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Według danych z 2006 r. w gminie Zagórów zatrudnionych było ogółem 689 osób.
Większość z nich zatrudniona była w sektorze prywatnym (376 osób). W sektorze publicznym
pracowało 313 osób.
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Tabela 7. Struktura zatrudnienia w mieście Zagórów.

Ogółem

Rolnictwo,
łowiectwo i leśnictwo;
rybactwo

Przemysł
i budownictwo

14

308

791

Usługi
rynkowe

nierynkowe

183

286

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS

Mimo, iŜ stopa bezrobocia zarówno w powiecie słupeckim, jak i w Zagórowie jest wyŜsza
niŜ średnia krajowa a nawet wojewódzka, od kilku lat zauwaŜalny jest tam spadek liczby osób
zarejestrowanych jako bezrobotne.. W połowie 2007 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy
zarejestrowanych było 3 957 osób bezrobotnych (w tym 2 538 kobiet). W porównaniu do
początku roku liczba osób pozostających bez pracy zmniejszyła się o 833 (17,3%). Porównując
omawiana liczbę do analogicznego okresu w roku poprzednim zauwaŜa się spadek o 1 050 osób
(20,97%).

Tabela 8. Stopa bezrobocia w powiecie słupeckim oraz w gminie Zagórów.

Liczba

bezrobotnych na

bezrobotnych na

dzień 01.01.2007

dzień 30.06.2007

Powiat

4 790

3 957

- 833

59,9

66

Zagórów

884

724

-160

9,2

79

Jednostka

Liczba

Liczba

Liczba

Zmiana

mieszkańców
(w tys.)

bezrobotnych
przypadająca na
1000 mieszkańców

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy

2.5.2. Rolnictwo.
Głównymi elementami środowiska przyrodniczego, decydującymi o moŜliwościach
rozwoju rolnictwa, wielkości produkcji rolniczej i jej kierunkach są: gleby, agro klimat, warunki
wodne oraz rzeźba terenu.
Gmina Zagórów charakteryzuje się średnią kulturą rolną i ogólnie dosyć dobrą
gospodarką rolną. Gleby, jak wspomniano wcześniej charakteryzują się małą Ŝyznością. W
gminie brak gleb klasy I i II, a blisko ¾ gleb, to gleby klas niskich (V, VI i VI Z).
W 2004 roku zewidencjonowano na terenie Gminy 1 638 gospodarstw, które
zajmowały 11 286 ha gruntów. Strukturę gospodarstw według wielkości przedstawia
Wykres 5.
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Ponad 50% gospodarstw to gospodarstwa małe, gospodarujące na obszarach do 5 ha.
Gospodarstwa silne (powyŜej 15 ha) stanowią około 9% ogólnej liczby gospodarstw, ale
gospodarują na ponad 30% powierzchni. Średnia wielkość gospodarstwa w Gminie to blisko 7
ha, co jest gorszym wynikiem od średniej dla Polski. Po wejściu Polski w struktury unijne, to
głównie duŜe gospodarstwa mają mieć charakter rynkowy i przynosić dochód ich właścicielom,
umoŜliwiający odpowiednią skalę inwestycji, natomiast małe gospodarstwa spełniać mają rolę
samo-zaopatrzeniową. Właściciele takich gospodarstw z pewnością będą takŜe musieli znaleźć
dodatkowe źródła dochodów, aby zapewnić sobie właściwy i poŜądany poziom konsumpcji.
Wykres 6. Procentowy udział gospodarstw poszczególnej wielkości.
26,4%
9,6%

15,6%

24,9%
14,4%

9,0%
1-2 ha

2-3 ha

3-5 ha

5-7 ha

10-15 ha

powyŜej 15 ha

Biorąc pod uwagę strukturę upraw naleŜy wnioskować, iŜ rolnictwo skoncentrowane jest
głównie na uprawach zboŜowych (blisko 90% całości upraw). Szczegółową strukturę
przedstawiono poniŜej.

Wykres 7.Struktura upraw w gminie Zagórów w 2004 roku.
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W hodowli istotne znaczenie ma tucz trzody chlewnej, chów drobiu i bydła. Na terenie
gminy znajduje się równieŜ relatywnie duŜo koni oraz owiec.
Tabela 9. Hodowla w gminie Zagórów.

Wyszczególnienie

Sztuki
5 335

Bydło

17 697

Trzoda chlewna

121 104

Drób
Króliki

459

Kozy

183

Owce

1 636

Konie

172

2.6. Sfera społeczna.

2.6.1. Warunki Ŝycia mieszkańców – zabudowa mieszkaniowa.
Zagórów jest z najpręŜniej rozwijających się miejscowości w gminie, które wyróŜniają się
pod względem intensywności ruchu budowlanego. Od kilku lat zaobserwować tam moŜna wzrost
liczby powstających domów jednorodzinnych. Większość domów mieszkalnych naleŜy do
prywatnych właścicieli – mieszkańców. Łączna liczba domów jednorodzinnych wyniosła w 2004
roku 526. Zdecydowana liczba mieszkań naleŜy do osób fizycznych. Niecałych 10% ogólnej ich
liczby jest własnością Gminy, swój skromny udział mają spółdzielnie i zakłady pracy.
W Gminie Zagórów ogólna liczba budynków mieszkalnych na przełomie lat 2000-2004
malała. W roku 2004 liczba wydanych pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych wyniosła
21, a oddanych do uŜytku domów jednorodzinnych 10.
Tabela 10. Sytuacja mieszkaniowa w gminie i w mieście Zagórów w 2005r.

Gmina
Miasto

Mieszkania

Izby

2 402
915

9 975
3 809

Powierzchnia
uŜytkowa
Liczba izb
mieszkań w
w
mieszkaniu
tys. m2
207,5
76,7

4,15
4,16

Przeciętna
Powierzchnia
uŜytkowa w m2
1
1
1
Na 1
mieszkanie izbę mieszkania osobę
3,78
0,91
86,4
22,9
3,20
0,77
83,8
26,2
Liczba osób na
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Analizując sytuację mieszkaniową w latach 1999 – 2003 moŜna było zauwaŜyć, Ŝe liczba
mieszkań spadła z 2 496 w 1999r. do 2 383 w 2003 r.. JednakŜe istotnie zwiększała się
powierzchnia mieszkalna (o ok. 16%). Drastyczny spadek moŜna było zanotować w roku 2002,
podczas gdy juŜ w 2003 r. zauwaŜalny był znaczny wzrost powierzchni mieszkalnych oddanych
do uŜytku.
Warto równieŜ dodać, iŜ w Gminie Zagórów w 2002 roku przeciętna powierzchnia
uŜytkowa na osobę wyniosła 21,3 m2, co było podobnym wskaźnikiem do przeciętnej w
województwie wielkopolskim (21,7 m2) i w kraju (21 m2). W chwili obecnej przeciętna
powierzchnia uŜytkowa wynosi w gminie 22,9 m2 (w mieście jest to 26,9 m2).

2.6.2. Wychowanie przedszkolne.
Prawo oświatowe określiło ramy organizacyjne i programowe funkcjonowania
przedszkoli, pozostawiając jednak moŜliwość ostatecznego kształtu nauczycielom, rodzicom i
społecznościom lokalnym. W konsekwencji wzrosła odpowiedzialność nauczycieli za rezultaty
swojej pracy - podejmują oni szereg innowacji, wprowadzają metody aktywizujące, atrakcyjne
formy pracy z dzieckiem i rodzicami, opracowują i wdraŜają programy autorskie. Innym
przejawem zachodzących zmian jest stosowanie w praktyce rozwiązań programowych i
metodycznych.
ZauwaŜa się równieŜ odejście od modelu przedszkola nastawionego głównie na
kształtowanie umiejętności i sprawności instrumentalnych na rzecz wartości humanistycznych i
idei podmiotowości. Dziecko, zatem postrzegane jest jako autonomiczna wartość, a rodziców
włącza się do działania na jego rzecz przez ich formalne przedstawicielstwa w: Radzie Rodziców
i Radzie Przedszkola.
Do istniejącego w mieście Zagórowie Miejskiego Przedszkola Samorządowego uczęszcza
105 dzieci. Zajęcia prowadzone są w 6 oddziałach:
- 2 oddziały 3-4 latki
- 1 oddział 5-latki
- 3 oddziały 6-latki.
Opiekę nad dziećmi sprawuje 7 nauczycieli i 4 pracowników obsługi.
Z wyŜywienia korzysta ok. 75 % dzieci.
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2.6.3. Szkolnictwo.
System oświaty w Polsce obejmuje przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły
ponad gimnazjalne, policealne, artystyczne i inne. Do systemu tego nie zalicza się szkolnictwa
wyŜszego, które stanowi odrębny dział administracji rządowej i ma zagwarantowaną
konstytucyjnie autonomię. W myśl zapisów Konstytucji RP kaŜdy ma prawo do nauki. Nauka
jest obowiązkowa do 18 roku Ŝycia, ale status instytucji obowiązkowych mają jedynie szkoła
podstawowa i gimnazjum. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Szczegółowe przepisy
dotyczące systemu oświaty w Polsce zostały uszczegółowione w Ustawie o systemie oświaty z
dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572).
Art. 5 tej ustawy w szczególności odnosi się do wymogów stawianych gminom w celu
realizacji załoŜeń systemu oświaty w Polsce. Aby spełniać wymogi poszczególnych aktów
prawnych nakładających na samorządy obowiązek prowadzenia placówek edukacyjnych w
gminie

Zagórów

utworzonych

zostało

8

szkół

podstawowych

zlokalizowanych

w

miejscowościach: Zagórów, Michalinów Oleśnicki, Myszakówek, Szetlewek, Kopojno, Łazińsk,
Łukom.
Na terenie gminy znajdują się 2 gimnazja: Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w
Zagórowie oraz zespół szkolno – gimnazjalny w Trąbczynie. W Trąbczynie zlokalizowana jest
ponadto hala rekreacyjno – sportowa.

Inne placówki edukacyjne usytuowane na terenie gminy to:
Szkoły średnie:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych o następujących kierunkach kształcenia:
Szkoły ponadpodstawowe:
•

Technikum śywienia i Gospodarstwa Domowego - nauka trwa 5 lat, wyuczony

zawód to Technik śywienia i Gospodarstwa Domowego
•

Technikum Agrobiznesu (ekonomia, finanse, zarządzanie, rachunkowość) - nauka

trwa 5 lat, wyuczony zawód to Technik Agrobiznesu
•

Liceum Zawodowe (wiejskie gospodarstwo domowe) - nauka trwa 4 lata, szkoła

przygotowuje do zawodu rolnika;
•

Liceum Ogólnokształcące - nauka trwa 3 lata

•

Szkoła Zasadnicza - nauka trwa 3 lata, wyuczony zawód to Mechanik Operator

Pojazdów i Maszyn Rolniczych.
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Absolwenci szkół zasadniczych maja moŜliwość dalszego kształcenia się na erenie gminy
w Technikum Rolniczym dla dorosłych (wieczorowe). Szkoła przygotowuje do pracy w
zawodzie Technik Rolnik a nauka trwa 3 lata.

Na terenie gminy działa takŜe Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym. Prowadzi ono Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy mający swoją
siedzibę w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Michalinowie Oleśnickim oraz warsztaty
terapii zajęciowej. Istnieje przy nim ośrodek dla upośledzonych umysłowo w stopniu
umiarkowanym oraz prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci głęboko
upośledzonych.
Misją Ośrodka jest wszechstronny rozwój i pomoc dzieciom i młodzieŜy upośledzonych
w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim tak, aby na miarę swoich moŜliwości mogli
włączyć się w sprawy swoich bliskich, a potem szerszej społeczności, aby mogli godnie Ŝyć
i harmonijnie współŜyć z ludźmi. Ośrodek przyjmuje dzieci z sąsiednich gmin, tj. Lądka,
Rzgowa, Grodźca i Pyzdr.

2.6.4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Podstawowe zadania polityki społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o
pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
Zadanie pomocy społecznej określono w art. 3 ust. 1 cyt. wyŜej ustawy, w którym
określono funkcję interwencyjną: pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umoŜliwia im Ŝycie w warunkach
odpowiadających godności człowieka. Natomiast w art. 3 ust.2 cyt wyŜej ustawy – sformułowano
z kolei jej profilaktyczną rolę: Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o
których mowa w art. 2 ust. 1, przez podejmowanie działań zmierzających do Ŝyciowego
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Dalej ogólne zadania systemu zabezpieczenia społecznego państwa, w tym i
przeciwdziałanie marginalizacji odnotowuje art. 15 określający, Ŝe pomoc społeczna polega w
szczególności na:
•

analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy

społecznej;
•

realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
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•

rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach

zidentyfikowanych potrzeb.
Ustawowo rozszerzono katalog zjawisk i problemów społecznych, które marginalizują lub
groŜą marginalizacją i dlatego teŜ mieszkańcy Polski mogą ubiegać się o pomoc władz
samorządowych, co ustawodawca zapisał w art. 7. Ustawy. Zgodnie z nim pomocy społecznej
udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
•

ubóstwa;

•

sieroctwa;

•

bezdomności;

•

bezrobocia;

•

niepełnosprawności;

•

długotrwałej lub cięŜkiej choroby;

•

przemocy w rodzinie;

•

potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

•

bezradności

w

sprawach

opiekuńczo-wychowawczych

i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych;
•

braku umiejętności w przystosowaniu do Ŝycia młodzieŜy opuszczającej placówki

opiekuńczo-wychowawcze;
•

trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;

•

trudności w przystosowaniu do Ŝycia po zwolnieniu z zakładu karnego;

•

alkoholizmu lub narkomanii;

•

zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

•

klęski Ŝywiołowej lub ekologicznej.

Jednym z głównych problemów, na jakie napotykają pracownicy MGOPS Zagórów jest
tzw. bezrobocie ukryte. Bezrobocie ukryte oznacza sytuację, w której osoba pozostaje bez
jakiegokolwiek zatrudnienia, jest gotowa do podjęcia pracy, ale nie szuka jej gdyŜ na podstawie
wcześniejszych doświadczeń jest przekonana, Ŝe jej nie znajdzie lub osoba zarejestrowana jako
bezrobotna podejmuje pracę w „szarej strefie”. Z tego względu przedstawione poniŜej dane
dotyczące pomocy udzielonej bezrobotnym w 2006 r. uznać naleŜy za obrazujące jedynie
częściowo rzeczywistą sytuację w Zagórowie.
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Tabela 11. Zadania własne gmin realizowane przez MGOPS w Zagórowie.

Formy pomocy
Zasiłki okresowe ogółem
Zasiłki okresowe
bezrobocia
przyznane z
powodu:
długotrwałej choroby
niepełnosprawności
Schronienie
Posiłek (dla dzieci)
Ubranie
Usługi opiekuńcze
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku zdarzenia losowego
Inne zasiłki
celowe i w naturze w tym
ogółem
Zasiłki specjalne
celowe
Praca socjalna
Razem

Liczba osób z
przyznanym
świadczeniem
126

609

Kwota
świadczeń
(w zł)
126 873

121

Liczba
osób w
rodzinach
509

116

562

119 499

111

470

11
2
0
494
0
10

42
5
0
94 533
0
2 696

6 837
537
0
156 335
0
56 957

11
2
0
240
0
10

42
6
0
1 304
0
15

4

4

4 000

4

19

330

X

166 820

308

1 097

75

115

23 550

73

177

X
741

X
X

X
510 985

477
421

1 812
1 749

Liczba
świadczeń

Liczba
rodzin

Źródło: Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie

Zgodnie z obowiązkiem nałoŜonym na gminy przez Ustawę o Pomocy Społecznej (z dn.
12 marca 2004 r., Dz. U. 2004 nr 64 poz. 593) poza zadaniami własnymi powierzonymi do
realizacji gminom MGOPS w Zagórowie realizuje takŜe zadanie zlecone.

Tabela 12. Zadania zlecone gminom realizowane przez MGOPS w Zagórowie.

Formy pomocy
Zasiłki stałe ogółem
samotnie
Zasiłki stałe
gospodarującej
przyznane dla
pozostającej w
osoby:
rodzinie
Zasiłki celowe na pokrycie
wydatków związanych z klęska
Ŝywiołowa lub ekologiczną
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w
miejscu zamieszkania dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
Razem

Liczba osób z
przyznanym
świadczeniem
58

589

Kwota
świadczeń
(w zł)
166 233

56

Liczba
osób w
rodzinach
146

28

262

103 582

28

28

31

327

62 651

29

118

597

597

736 696

597

-

0

0

0

0

0

655

X

902 929

653

146

Liczba
świadczeń

Liczba
rodzin

Źródło: Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie

Za najczęstsze powody przyznania pomocy mieszkańcom Zagórowa uznać naleŜy
ubóstwo (340 przypadków) i bezrobocie (203). Z danych zgromadzonych w MGOPS wynika, iŜ
w 2006 r. najwięcej, bo aŜ 597 przypadków przyznania pomocy spowodowanych było klęską
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Ŝywiołową. Poza wyŜej wymienionymi dość liczna grupę osób objętych pomocą stanowią takŜe
niepełnosprawni (114) oraz cierpiący na długotrwałą lub cięŜką chorobę (151).

Tabela 13. Powody przyznania pomocy.

Liczba rodzin
Powód trudnej sytuacji Ŝyciowej

Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub cięŜka choroba
Bezradność w sprawach opiek.-wych. I
prowadzenia gospodarstwa domowego
(ogółem)
w tym
rodzimy niepełne
rodziny wielodzietne
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do Ŝycia po opuszczeniu zakładu
karnego
Zdarzenia losowe
Klęska Ŝywiołowa lub ekologiczna

Liczba osób w
rodzinach

Ogółem

w tym
na wsi

340
0
1
25
2
203
114
151

272
0
1
17
2
136
77
111

1 357
0
1
116
14
817
408
495

114

96

622

40
62
4
35
0

35
57
3
26
0

153
439
27
110
0

3

3

14

4
597

1
510

19
597

Źródło: Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie

2.6.5. Miejsko - gminny ośrodek kultury.
W Zagórowie działa Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Instytucja jest lokalnym
animatorem wydarzeń kulturalnych i artystycznych, wspiera organizowanie imprez plenerowych.
Poprzez koła zainteresowań pracuje z dziećmi, młodzieŜą i starszymi mieszkańcami.
Ośrodek działa na podstawie Statutu, uchwalonego przez Radę Miejską. Kieruje nim
Dyrektor, a pracownikami merytorycznymi są instruktorzy etatowi i tzw. "godzinowcy".
M - GOK na kaŜdy rok budŜetowy ma przyznany budŜet finansowy, w ramach którego finansuje
swoją działalność.
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Przy MGOK funkcjonują:
•

orkiestra dęta

•

chór 4 - głosowy "Cantabile"

•

chór męski "Qarta"

•

zespół folklorystyczny "Szetlewskie Łany"

•

zespół śpiewaczy "Trąbczynianki"

•

zespół akordeonistów

•

2 zespoły wokalno - instrumentalne

•

zespoły muzykujących rodzin

•

kółka zainteresowań (muzyczne, plastyczne, taneczne, teatralne)

•

ognisko muzyczne

•

kino stałe

•

klub seniora.

2.6.6. Policja i przestępczość.
Posterunek Policji usytuowany jest w Zagórowie. W 2004 roku na terenie Gminy
odnotowano statystycznie 205 przestępstw. Najczęstszym były wykroczenie drogowe oraz
przestępstwa kryminalne. Kolejną grupę stanowią przestępstwa przeciwko mieniu oraz kradzieŜ.

Tabela 14. Przestępczość na terenie gminy w latach 2000 - 2004.

Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

2004

Uszczerbek na zdrowiu

2

-

0

1

4

Udział w bójce/pobiciu

4

-

0

7

7

KradzieŜ rzeczy

11

-

2

23

16

KradzieŜ z włamaniem

22

-

4

23

11

Rozbój, wymuszenia

2

-

0

1

1

Przestępstwa drogowe

3

-

4

54

62

Przestępstwa kryminalne – całość

61

-

7

76

62

Przestępstwa przeciwko rodzinie

10

-

-

-

-

Przestępstwa przeciwko mieniu

39

-

6

50

31

Przestępstwa przeciwko Ŝyciu

6

-

0

8

11

241

205

Razem

160

-

23
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2.7. Analiza SWOT.
Czynniki analizy sytuacyjnej gminy obejmują wewnętrzne mocne i słabe strony sytuacji
gminy oraz szansę i zagroŜenia zewnętrzne sytuacji gminy. W procesie analizy sytuacyjnej
czynniki wewnętrzne i zewnętrzne są umieszczane w macierzy SWOT, gdzie badane są relacje
oraz wzajemny wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Na podstawie takiego badania
dokonuje się wyboru czynników o największym zakresie i skali oddziaływania.

2.7.1. Mocne strony.
1. Liczne walory krajobrazowe i duŜe moŜliwości rozwoju funkcji ponadlokalnej na bazie
walorów przyrodniczych.
2. DuŜy potencjał turystyczny.
3. Sąsiedztwo międzynarodowych, tranzytowych dróg komunikacyjnych oraz znaczących
miast województwa wielkopolskiego, jakimi są Gniezno, Konin i Kalisz.
4. Znacząca baza oświatowa.
5. Dość dobrze rozwinięta sieć placówek usługowo-handlowych.
6. Dobrze rozwinięta i funkcjonująca sieć szkół podstawowych
7. Szkoły średnie na terenie gminy
8. Rezerwy terenowe pod budownictwo
9. Dbałość o czystość i estetykę

2.7.2. Słabe strony.
1. Niski stopień samoorganizacji społecznej wokół wspólnych celów gospodarczych i
rozwojowych.
2. Niedostateczna ilość kapitałów własnych (publicznych i prywatnych) przeznaczonych na
inwestycje infrastrukturalne.
3. Bezrobocie i związane z nim postępujące uboŜenie mieszkańców miasta i ludności
wiejskiej oraz wzrastająca liczba patologii społecznych, a takŜe pojawiające się zjawiska
depresji społecznej.
4. Postępująca dekapitalizacja zabudowy miejskiej.
5. Niedostateczny stan hotelowej bazy noclegowej i Ŝywieniowej.
6. Niedostateczny stan infrastruktury turystycznej, w tym bazy sportowo-rekreacyjnej.
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7. Uboga oferta usług turystycznych.
8. Niski poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych.

2.7.3. Szanse.
1. Dostępność do funduszy Unii Europejskiej.
2. Zwiększenie moŜliwości wymiany gospodarczej i turystycznej poprzez integrację
europejską.
3. Realizacja inwestycji drogowych w regionie – autostrady A2, oraz innych dróg
zapewniających połączenia w układzie krajowym i europejskim, a takŜe wpływających na
rozwój lokalny.
4. Upowszechnianie dostępu do Internetu.
5. MoŜliwość promowania gminy jako miejsca czystego ekologicznie
6. Tworzenie nowych miejsc pracy poprzez przyciągnięcie kapitału wewnętrznego i
zewnętrznego
7. Wykorzystanie potencjału wykształconej młodzieŜy
8. Promocja gminy (min. poprzez organizowanie cyklicznych corocznych imprez
promujących gminę)

2.7.4. ZagroŜenia.
1. Odpływ osób młodych, wykształconych, które osiedlają się i znajdują pracę w bardziej
atrakcyjnych regionach kraju lub poza granicami kraju.
2. Niekorzystne zmiany kulturowe, wzrost znaczenia masowej rozrywki letniej, wzrost
przestępczości zagraŜającej turystom i mieszkańcom.
3. Postępujące uboŜenie społeczeństwa.
4. Niestabilna polityka państwa w zakresie wspierania rozwoju regionalnego, takŜe w
zakresie wspomagania finansowego w realizowaniu projektów dotyczących rozbudowy i
modernizacji infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu konkurencyjności regionu.
5. Ewentualny brak pomocy finansowej spoza gminy w przypadku nie przyznania środków z
funduszy UE.
6. Patologie społeczne (min. alkoholizm)
7. Spadek przyrostu naturalnego (starzenie się społeczeństwa gminy)
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2.8. Identyfikacja problemów.

2.8.1. Zagospodarowanie przestrzenne.
W

wyniku

dokonanej

analizy

materiału

diagnostycznego,

innych

opracowań

planistycznych i programowych nakreślających strategiczne cele i kierunki rozwoju, związanych
z potrzebą realizacji zadań inwestycyjnych, sporządzono listę problemów z zakresu szeroko
rozumianej gospodarki przestrzennej gminy, które brzmią następująco:
1. Potrzeba rozbudowy oczyszczalni ścieków.
2. Zły stan techniczny części nawierzchni dróg.
3. Zły stan techniczny części obiektów publicznych i ich otoczenia
4. Niedostateczny stan infrastruktury turystycznej, w tym bazy sportowo-rekreacyjnej.
5. Potrzeba rozbudowy zorganizowanej infrastruktury dla prowadzenia aktywnego
wypoczynku i zabawy dzieci i młodzieŜy
6. Potrzeba doskonalenia działań w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, w tym
selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych typu azbest.
7. Zanieczyszczenie atmosfery pochodzące ze źródeł niskiej emisji oraz pochodzenia
komunikacyjnego.
8. Potrzeby w zakresie prac remontowych, renowacyjnych i rewitalizacyjnych obiektów
zabytkowych.
Podkreślenia wymaga fakt, Ŝe walory przyrodnicze Miasta Zagórów są szansą na rozwój
miasta związaną z turystyką i agroturystyką. Jest to uwarunkowane dostępnością terenu i
istniejącym zapleczem bazy turystycznej. Funkcjonalnie układ komunikacyjny jest wystarczający
na potrzeby ruchu turystycznego i mieszkańców miasta. Z uwagi na stan techniczny dróg nie
spełnia on jednak w pełni swych funkcji, wobec czego wymaga modernizacji.
Aby zachęcić turystów do odwiedzania miasta i gminy naleŜy zadbać o walory kulturowe
miasta poprzez poprawę stanu obiektów zabytkowych w mieście, stanowiących potencjalnie duŜą
atrakcję turystyczną.
Istnienie punktu obsługi ruchu turystycznego, ścieŜek rowerowych czy ośrodków
świadczących usługi w zakresie rekreacji przyczyni się do podniesienia atrakcyjności
turystycznej miasta.
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2.8.2. Gospodarka.
Problemy lokalnej gospodarki mają podłoŜe ogólnokrajowe i w większości moŜliwe będą
do rozwiązania, w momencie przeprowadzenia reform strukturalnych oraz przy załoŜeniu
znacznego wzrostu gospodarczego i poprawy zamoŜności społeczeństwa.

Do największych problemów podmiotów gospodarczych z terenu gminy naleŜą:
1. Znaczne obciąŜenia fiskalne oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych;
2. Niska

dochodowość

prowadzonej

działalności

gospodarczej

uniemoŜliwiająca

kumulowanie środków na inwestycje;
3. Niestabilność rynków zbytu, dla potrzeb których funkcjonują podmioty;
4. Niestabilność przepisów prawa podatkowego, prawa pracy oraz przepisów branŜowych;
5. Ograniczone środki finansowe przeznaczone na dostosowanie do wymogów unijnych w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

Są to w większości problemy trudne do przezwycięŜenia na rynku lokalnym. JednakŜe
problemy lokalnej gospodarki naleŜy równieŜ rozpatrywać w kontekście lokalnego rynku pracy.
Na rynku lokalnym występuje duŜa grupa stosunkowo młodych, niskokwalifikowanych
osób będących bezrobotnymi. Z jednej strony stanowi to określone obciąŜenie dla jednostek sfery
społecznej, jednak z drugiej strony jest to potencjał do zagospodarowania, po odpowiednich
przeszkoleniach w nowych podmiotach gospodarczych wykorzystujących znaczną ilość
pracowników o niskich kwalifikacjach. Aktywizacja zawodowa tej grupy moŜe w znaczny
sposób przyczynić się do szeroko rozumianego oŜywienia całego obszaru miasta.
Do działań, które winny być podejmowane w celu oŜywienia gospodarczego, czego
efektem będzie z jednej strony utrzymanie istniejących miejsc pracy, a z drugiej strony
przyczynienie się do stworzenia nowych miejsc pracy, naleŜy zaliczyć:
•

Doskonalenie systemu zwolnień, ulg i zachęt podatkowych (podatki i opłaty
lokalne), motywujących do inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy na
terenie gminy,

•

Modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej, zmierzająca do ograniczenia
awaryjności i zwiększenia moŜliwości zakresu prowadzonej działalności
gospodarczej,
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•

Rozbudowa infrastruktury technicznej, szczególnie w rejonach niedostatecznie
wyposaŜonych w sieci infrastruktury, a przewidzianych pod działalność
gospodarczą,

•

Współpraca w zakresie dostosowania kierunków kształcenia i edukacji do potrzeb
rynku pracy,

•

Organizacja robót publicznych w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnych,

•

Zwiększenie stopnia samoistnej aktywności społeczeństwa gminy poprzez
społeczne zaangaŜowanie mieszkańców w realizacji obiektów toŜsamości
społecznej wokół sołectw,

•

Budowa sieci obiektów umoŜliwiających wykorzystanie walorów przyrodniczokulturowych

(np.

ścieŜek

rowerowych

i

konnych,

parkingów,

ścieŜek

dydaktycznych),
•

Zorganizowanie szkoleń dla rolników zainteresowanych moŜliwościami rozwoju
rolnictwa ekologicznego oraz stworzenia bazy dla agroturystyki,

•

Wspieranie powstania grup producenckich,

•

Opracowanie oferty moŜliwości inwestycyjnych w zakresie produkcji i usług, o
profilu charakterystycznym dla gminy,

•

Pobudzenie lokalnych przedsiębiorców do tworzenia przyjaznego i estetycznego
wizerunku swoich siedzib i gminy (np. jednolity kolor szyldów reklamowych,
odnowienie fasad elewacji).

2.8.3. Sfera społeczna.
Wśród złoŜonej sytuacji społeczno-ekonomicznej ludności Miasta Zagórów, w wyniku
przeprowadzonej diagnozy stanu istniejącego w tym zakresie wyróŜnić moŜna następujące
problemy:
1. ZagroŜenie postępującego zmniejszania się liczby mieszkańców gminy wynikająca ze
spadku liczby urodzeń oraz migracji w poszukiwaniu pracy,
2. Wysoki poziom bezrobocia, w tym wysoka liczba osób trwale bezrobotnych i wynikające
z tego konsekwencje,
3. Deficyt miejsc pracy,
4. Niewystarczające warunki mieszkaniowe (zagęszczenie, zły stan techniczny),
5. DuŜe obciąŜenia budŜetu gminy wydatkami na pomoc socjalną oraz oświatę,
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6. Problemy osób niepełnosprawnych na rynku pracy, w tym równieŜ problem
ich wykluczenia społecznego,
7. Problem identyfikacji grupy bezrobotnych korzystającej z pracy tzw. „na czarno”.
8. Słaba dostępność do usług edukacyjnych w szczególności szkoleń i przekwalifikowań
9. Trudności w określeniu kierunków kształcenia zawodowego pod kątem potrzeb lokalnego
rynku pracy.
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3. NAWIĄZANIE

DO

DOTYCZĄCYCH

STRATEGICZNYCH
ROZWOJU

DOKUMENTÓW

PRZESTRZENNEGO,

SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO MIASTA I REGIONU

3.1. Powiązanie projektów z dokumentami
poziomie kraju i województwa.

strategicznymi na

3.1.1. Powiązanie ze „Strategią Rozwoju Rolnictwa i Obszarów
Wiejskich”.
Zapisy SRRiOW wskazują, Ŝe w ramach koncepcji rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich wyodrębniono działania w celu osiągnięcia istotnej poprawy jakości przestrzeni
produkcyjnej i wzrostu wewnętrznej integracji. SłuŜyć temu powinno miedzy innymi:
•

realizowanie programu sanitacji wsi, który obejmuje zaopatrzenie wsi i rolnictwa w
wodę pitną i gospodarczą, kanalizację zagrodową oraz zbiorową w skali wsi,
oczyszczanie ścieków, wysypiska odpadów i inne

•

racjonalne kształtowanie układu gruntów ornych, uŜytków zielonych, lasów i uŜytków
ekologicznych, odtworzenie i ochrona obszarów o szczególnych walorach
przyrodniczych, ekologicznych, kulturowych.

Wszystkie powyŜsze postulaty są uwzględnione w zaproponowanych programach, co w
przyszłości wydatnie wpłynie na poprawę jakości Ŝycia w Zagórowie oraz ułatwi
przedsiębiorcom funkcjonowanie na jego terenie.

3.1.2. Powiązanie ze „Strategią Rozwoju województwa
wielkopolskiego na lata 2007 – 2020”.
Celem generalnym Strategii jest „poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu
edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu
Ŝycia mieszkańców”. Punktem wyjścia do sformułowania celu nadrzędnego strategii było
określenie hierarchii priorytetowych obszarów rozwoju. Ustalona ją w następujący sposób:
kapitał społeczny, przedsiębiorczość, praca, edukacja, infrastruktura oraz jakość Ŝycia. Relacje
między tymi obszarami ilustruje schemat.
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Dla realizacji celu nadrzędnego sformułowano szereg celów strategicznych i
operacyjnych. Realizacja poszczególnych z nich ma w efekcie przyczynić się do osiągnięcia celu
głównego. Cele strategiczne i operacyjne są mu podporządkowane.

Cele operacyjne Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego to:
•

Cel strategiczny 1 - Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku

•

Cel strategiczny 2 - Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów
rozwojowych województwa

•

Cel strategiczny 3 - Wzrost kompetencji mieszkańców i promocja
zatrudnienia

•

Cel strategiczny 4 – Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego

3.1.3. Powiązanie z „Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 - 2013”
Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego
na lata 2007 – 2013 jest „wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz
wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia”. Realizacja powyŜszego celu ma słuŜyć osiąganiu
celu generalnego opisanej wcześniej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego na lata
2007 – 2020 w okresie operacyjnym do roku 2013.
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Wzmocnienie

potencjału

rozwojowego

Wielkopolski

skutkujące

wzrostem

konkurencyjności oraz odpowiednią liczbą nowych miejsc pracy wymagać będzie realizacji 3
celów szczegółowych:
Cel 1 Poprawa warunków inwestowania
Inwestycje są najwaŜniejszym elementem gospodarczego potencjału regionu. Tworzenie
warunków do ich przyciągania to rozbudowa otoczenia biznesu wraz z mechanizmami kooperacji
oraz poprawa stanu infrastruktury transportowej, informatycznej, środowiska i społecznej.
Osiąganie tego celu jest moŜliwe w róŜnym stopniu przez wszystkie instrumenty realizowane w
ramach programu. Wszystkie z nich, pośrednio lub bezpośrednio, cel ten będą realizować.
Cel 2 Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców
Aktywność zawodowa ludności Wielkopolski naleŜy dziś do najniŜszych w Unii
Europejskiej. Jej niski poziom jest jedną z najwaŜniejszych barier wzrostu konkurencyjności
regionu. Wzrost w tym zakresie zaleŜy przede wszystkim od stanu infrastruktury społecznej, a w
tym edukacyjnej, skutkującej poprawą jakości zasobów ludzkich, takŜe od rozwojem
komunikacji

zbiorowej,

co

skutkować

powinno

wzrostem

mobilności

przestrzennej

mieszkańców.
Cel 3 Wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu
Dla sprostanie wyzwaniom XXI wieku nie wystarczą dziś proste czynniki rozwoju.
Niezbędna jest wartość dodana wynikająca z wiedzy i innowacji. Wielkopolska, jak wynika z
diagnozy społeczno – gospodarczej, mimo duŜego potencjału, nie naleŜy w tym zakresie do
czołówki liderów w kraju. Niskie nakłady na tą sferę i mało efektywne mechanizmy ich
wykorzystania powodują, iŜ regiony, dla których wiedza i innowacje nie są jednymi z celów
głównych, przegrywają konkurencję z innymi regionami.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego realizowany będzie w
ramach 7 priorytetów:
•

Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw

•

Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna

•

Priorytet III Środowisko przyrodnicze

•

Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych

•

Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

•

Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe

•

Priorytet VII Pomoc techniczna
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Z punktu widzenie procesu rewitalizacji najwaŜniejsze znaczenie ma Priorytet IV
Rewitalizacja obszarów problemowych. Pola interwencji w ramach priorytetu obejmują
działania na rzecz odnowy miast oraz rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
Beneficjentami będą:
•

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

•

jednostki organizacyjne jst. posiadające osobowość prawną,

•

jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

•

administracja rządowa,

•

szkoły wyŜsze,

•

jednostki naukowe,

•

osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
oświatowe,

•

jednostki kultury,

•

organizacje pozarządowe,

•

kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków
wyznaniowych,

•

instytucje otoczenia biznesu,

•

przedsiębiorcy/MŚP,

•

administracja rządowa,

•

spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,

•

partnerzy społeczni i gospodarczy.

3.2. Powiązanie projektów z
poziomie gminy i miasta.

dokumentami

strategicznymi na

3.2.1. Powiązanie ze „Strategią Rozwoju Gminy Zagórów”
Nadrzędnym celem rozwoju gminy Zagórów jest osiągnięcie wysokiej jakości Ŝycia
mieszkańców oraz poprawa konkurencyjności gospodarki, poprzez właściwą realizację
zadań własnych, rozwój przedsiębiorczości i wykorzystanie potencjału turystycznego przy
zapewnieniu wysokiej jakości środowiska przyrodniczego.
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Cel nadrzędny ma zostać osiągnięty poprzez realizację następujących celów głównych oraz
kierunków rozwoju:

 Rozwój przedsiębiorczości
 Poprawa efektywności rolnictwa
 Wykorzystanie walorów turystycznych dla aktywizacji gospodarczej gminy
 Rozwój infrastruktury technicznej
 Poprawa poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców
 Promocja gospodarcza i turystyczna gminy
Poza

celem

nadrzędnym

sformułowano

ponadto

misję

rozwoju

określającą

przyszłościowy obraz gminy oraz informującą o wspólnych wartościach i przekonaniach
leŜących u podstaw podejmowania określonych działań. Misja rozwoju gminy Zagórów brzmi:
„Samorządna Gmina Zagórów – pręŜnym ośrodkiem handlowym, gospodarczym,
rolniczym z preferencją do rozwoju turystyki kwalifikowanej”.

W opracowaniu przedstawione zostały takŜe strategie branŜowe. Uszczegóławiają one
plan działań dla poszczególnych sfer gospodarki, Ŝycia społecznego oraz planowania
przestrzennego. Są to:
 STRZTEGIA GMINY ZAGÓRÓW W DZIEDZINIE EDUKACJI
 STRATEGIA GMINY ZAGÓRÓW W DZIEDZINIE KULTURY
 STRATEGIA GMINY W ZAKRESIE ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ,
SPORTU i REKREACJI
 STRATEGIA GMINY W DZIEDZINIE UśYTKOWANIA I OCHRONY
ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ TURYSTYKI
 STRATEGIA GMINY ZAGÓRÓW W DZIEDZINIE INFRASTRUKTURY
KOMUNIKACYJNEJ I TRANSPORTU

3.2.2. Powiązanie ze „Planem Rozwoju Miejscowości Zagórów”.
Opracowanie Planu Rozwoju Miejscowości Zagórów zostało poprzedzone bardzo
szerokimi konsultacjami społecznymi przeprowadzonymi wśród mieszkańców Zagórowa. Z tego
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względu moŜna przyjąć, Ŝe Plan ten najdokładniej odzwierciedla potrzeby i dąŜenia społeczności
lokalnej w zakresie rozwoju Zagórowa w najbliŜszych latach.
Cele zawarte w Planie Przyjęte cele mają za zadanie zaspokoić aspiracje Miejscowości i
przynieść poprawę stanu Ŝycia mieszkańców. Nawiązują one teŜ bezpośrednio do wypracowanej
w Planie wizji, w której główny nacisk połoŜono na rozwój społeczno-gospodarczy Zagórowa i
poprawę jego wizerunku.

Cele sformułowane w opracowaniu brzmią:
 Zwiększenie atrakcyjności Miejscowości
 Rozwój infrastruktury technicznej
 Poprawa bezpieczeństwa
 Rozwój usług społecznych
 Rozwój gospodarczy Miejscowości
Plan Rozwoju Miejscowości Zagórów wraz z opisaną wcześniej Strategią Rozwoju
Gminy Zagórów stanowią komplementarną całość. Cele i zadania w nich sformułowane
naświetlają plan działań zarówno na terenie gminy Zagórów, jak i w samym mieście
zmierzających do poprawy jakości Ŝycia mieszkańców. Ponadto urzeczywistnienie celów ujętych
w obu dokumentach wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy i przestrzenny Zagórowa.
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4. ZAŁOśENIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
MIASTA ZAGÓRÓW.

Lokalny Program Rewitalizacji skupia się na okresie planistycznym lat 2007-2013.
Obejmuje nowy okres programowania funduszy strukturalnych UE 2007-2013. Wynika to ze
specyfiki uwarunkowań prawnych, a takŜe bieŜącej sytuacji budŜetowej Unii Europejskiej.
Wydaje się, Ŝe tak przyjęty okres jest uzasadniony, bowiem pozwala uchwycić zjawiska
zachodzące w 2007 roku, a takŜe zaprezentować przeobraŜenia, jakie nastąpią w obecnym
okresie programowania. W szczególności chodzi tu o nowy system podziału środków oraz nowe
instrumenty w postaci programów operacyjnych, które będą bezpośrednio koncentrować się na
poszczególnych regionach Polski. Rodzi to określone pozytywne konsekwencje dla
beneficjentów w szczególności, kiedy chodzi o proces rewitalizacji.
Problematyka rewitalizacji obszarów miejskich jest elementem polityki państwa
związanej ze wspieraniem rozwoju regionalnego. Polityka ta była realizowana w latach 20042006, a w kolejnych latach zamierza się kontynuować przyjęte załoŜenia. W szczególności
polityka ta została uwypuklona w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, a takŜe w
Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 - 2013. W dokumencie ujęto nowe podejście do
problematyki rewitalizacji.
Rewitalizacja rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i
ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, przyczyniając się do poprawy jakości
Ŝycia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego i do oŜywienia gospodarczego.
Obejmuje przede wszystkim części starej, często zabytkowej zabudowy oraz humanizację
osiedli budowanych z „wielkiej płyty”.
Jej celem jest takŜe zachowanie walorów historycznych (w tym głównie urbanistycznych i
architektonicznych), podkreślenie ich unikalności i kolorytu lokalnego, co moŜe zwiększyć ich
atrakcyjność turystyczną, a tym samym przyczynić się do wzrostu szans rozwojowych.
Rewitalizacji powinny zostać poddane miasta o istotnym znaczeniu dla rozwoju otaczających je
układów lokalnych, znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej i gospodarczej, a takŜe miasta
o wysokich walorach turystycznych.
Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013 wskazuje, Ŝe procesom rewitalizacji
powinny być poddane obszary miast dotkniętych problemami gospodarczymi i społecznymi,
które jednocześnie posiadają duŜe walory architektoniczne i urbanistyczne, będące elementami
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historycznego dziedzictwa, szczególnie naraŜone na bezpowrotne zniszczenie oraz tereny
poprzemysłowe i po-wojskowe, dające się stosunkowo szybko przystosować do nowych funkcji
miejskich.
Odrębnym problemem do wsparcia jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów
miejskich,

obejmujących

zniszczone

budynki

zamieszkane

przez

ludność

zagroŜoną

wykluczeniem społecznym. Rewitalizacja prowadzona będzie poprzez połączenie działań
technicznych z rozwojem gospodarczym i społecznym.
Przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych obszarom poprzemysłowym i powojskowym bez wątpienia jest jednym z istotniejszych problemów regionalnych zjednoczonej
Europy. Co prawda redukcja zatrudnienia w upadających sektorach była znacząca (w samym
górnictwie wyniosła ok. 2/3 pierwotnego stanu), jednak uzyskanej aktualnie ekonomicznej
opłacalności nie moŜna uznać za trwałą. Pojawianie się w tych obszarach nowej działalności
gospodarczej, w znacznej mierze finansowanej ze źródeł zagranicznych, nie jest w stanie
zrekompensować strat wynikających z konieczności zamykania nierentownych zakładów
przemysłowych.
Z kolei Strategia zakłada pomoc dla obszarów poprzemysłowych i po-wojskowych.
Pomoc przedmiotowych obszarów, powinna polegać m.in. na odbudowie i modernizacji
infrastruktury komunalnej i transportowej oraz jej funkcjonalnej integracji, poprawie stanu
środowiska przyrodniczego, w tym rekultywacji odłogów poprzemysłowych, usuwaniu
zanieczyszczeń glebowych oraz ograniczaniu zagroŜeń, przywracaniu terenów do stanu
umoŜliwiającego ich nowe zagospodarowanie oraz modernizacji i remontowaniu zasobów
mieszkaniowych i innych budynków. Jednocześnie obok restrukturyzacji nierentownych gałęzi i
branŜ oraz terenów poprzemysłowych i po-wojskowych niezwykle istotna jest takŜe
restrukturyzacja zasobów ludzkich, w szczególności w dzielnicach dotkniętych zjawiskami
patologii społecznej.
W ramach „Rewitalizacji obszarów miejskich” wspierane będą projekty, wynikające ze
zintegrowanych programów rewitalizacji, w celu:
•

tworzenia

w

zdegradowanych

dzielnicach

warunków

lokalowych

i infrastrukturalnych dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności
kulturalnej i edukacyjnej, w tym mających za zadanie podniesienie kwalifikacji
mieszkańców
Priorytetowo

w/w.
będą

terenów
traktowane

zagroŜonych
projekty

wykluczeniem

mające

znaczenie

gospodarczego,
INGENIS Sp. z o.o.
ul. Zeylanda 1, 60-808 POZNAŃ, tel. (061) 622 29 70 / fax. (061) 622 29 61
www.ingenis.pl

społecznym.
dla

rozwoju

65

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zagórów

•

porządkowania

„starej

tkanki”

urbanistycznej

poprzez

odpowiednie

zagospodarowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem,
•

renowacji zabudowy budynków, w tym obiektów infrastruktury społecznej,

•

renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym
znajdujących się na rewitalizowanym terenie oraz ich adaptacja na cele:
gospodarcze, społeczne i kulturalne,

•

poprawy funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki
przestrzeni publicznych,

•

przebudowy lub remontów publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji
turystycznych,

rekreacyjnych,

kulturalnych

i

sportowych

połączonych

z

działalnością gospodarczą,
•

tworzenia stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagroŜonych
patologiami społecznymi obszarach miast.

Jakkolwiek w stosunku do niektórych sektorów gospodarki Miasta Zagórów podjęto juŜ
proces restrukturyzacji, jednakŜe nadal konieczne wydaje się stosowanie instrumentów polityki
społeczno-gospodarczej oddziaływujących nie tylko bezpośrednio na sektor, którego dotyczy
proces restrukturyzacji, ale takŜe na obszary, w których przedsiębiorstwa są zlokalizowane.
Obszary te cechuje podwyŜszone bezrobocie oraz zagroŜenie patologiami społecznymi.
Infrastruktura techniczna znajdująca się na tych terenach, aczkolwiek rozwinięta, wymaga
znacznych nakładów na modernizację.
W niniejszym Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Zagórów przedstawiono
propozycję wykazu obszarów miejskich, które winny zostać poddane rewitalizacji. Ich granice
wyznaczono na podstawie krytycznej analizy wyników badań i analiz (w tym wniosków róŜnych
podmiotów współuczestniczących w procesie rewitalizacji), przeprowadzonych dla potrzeb
przygotowania Programu. Dokonując tego wyboru wzięto pod uwagę:
•

poziom bezrobocia;

•

poziom ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe;

•

poziom przestępczości;

•

poziom przedsiębiorczości mieszkańców;

•

poziom degradacji technicznej infrastruktury i budynków;

•

poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
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4.1. Zasięg terytorialny Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta
Zagórów.

Lokalny Program Rewitalizacji.
Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zagórów jest zaplanowanie działań
podejmowanych w okresie 2007-2013 r. mających na celu zatrzymanie wspomnianego powyŜej
procesu degradacji.
Projekty, które nie będą uwzględnione w LPR, zarówno jeśli chodzi o typ działania, jak i
lokalizację – nie będą mogły otrzymać dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego,

Norweskiego

Mechanizmu

Finansowego

i

Mechanizmu

Finansowego

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), budŜetu państwa, budŜetu samorządów
terytorialnych oraz ze źródeł prywatnych przeznaczonych na realizację zadań w obszarze
rewitalizacji.
Z uwagi na ograniczone moŜliwości budŜetu Miasta Zagórów oraz potrzeby interwencji
wynikające z degradacji społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej, w trakcie prac nad
niniejszym Lokalnym Programem Rewitalizacji – w oparciu o wyniki prac Zespołu ds.
Rewitalizacji, a takŜe badań ankietowych przeprowadzonych wśród radnych, jednostek
organizacyjnych

samorządu,

instytucji

i

lokalnej

społeczności

–

dokonano

wyboru

priorytetowych obszarów i realizowanych w nich projektów.
Radni Miasta Zagórów oraz Zespół Zadaniowy ds. Rewitalizacji, biorąc pod uwagę
kryteria identyfikacji zdegradowanych obszarów miejskich kwalifikujących się do rewitalizacji
zgodnie z dokumentami strategicznymi i programowymi określającymi politykę wspólnotową,
krajową, regionalną i lokalną, mając na uwadze cele i efektywność procesu rewitalizacji, objęli
Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Zagórów dwa obszary.
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Rysunek 5. Obszary rewitalizacji - Obszar I.

Rysunek 6. Obszary rewitalizacji - Obszar II
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Biorąc pod uwagę kryteria identyfikacji zdegradowanych obszarów miejskich,
kwalifikujących się do rewitalizacji zgodnie z dokumentami strategicznymi i programowymi
określającymi politykę wspólnotowa, krajową, regionalną i lokalną oraz mając na uwadze cele i
efektywność procesu rewitalizacji, w wyniku przeprowadzonej analizy wyodrębniono DWA
OBSZARY, spełniające kryteria, w ramach których będą realizowane inwestycje zgodne z
załoŜeniami Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zagórów. Przeprowadzenie inwestycji
rewitalizacyjnych w poszczególnych obszarach w znaczący sposób przyczyni się do oŜywienia
społecznego, gospodarczego i przestrzennego miasta.

Uzasadnienie wyboru obszarów rewitalizacji
Mając na uwadze cele rewitalizacji dokonano wyboru obszarów, w których
umiejscowione są instytucje i tereny o największym znaczeniu dla procesu. W granicach
obszarów znajdują się obiekty i obszary o największym potencjale rewitalizacyjnym.
Dokonując wyboru granic obszarów rewitalizacji wzięto pod uwagę poziom:
•

degradację techniczną infrastruktury i budynków;

•

bezrobocia,

•

ubóstwa,

•

alkoholizmu,

•

chuligaństwa,

•

narkomanii,

•

niski poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców ,

•

słaby dostęp do edukacji, kursów, szkoleń itp.

Główne problemy wyznaczonych obszarów to;
•

zły stan techniczny obiektów publicznych i zabytkowych stanowiących w części
własność miasta

•

narastające zjawisko bezrobocia

•

występowanie i narastanie patologii społecznych

•

niskie wykształcenie mieszkańców

•

niska przedsiębiorczość wśród mieszkańców

•

brak instytucji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy

•

niezadowalający stan publicznej infrastruktury technicznej
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Czynniki społeczno - ekonomiczne
Pojawienie się depresji ekonomicznej i społecznej obszarów miejskich i przemysłowych
jest na ogół tłumaczone splotem niekorzystnych zjawisk ekonomicznych, społecznych i
politycznych, przy czym akcent kładzie się z reguły na uwarunkowania zewnętrzne, a nawet
globalne. Zapomina się, Ŝe na ogół źródłem tych depresji są czynniki wewnętrzne. W Polsce
takimi czynnikami były zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne, które zaszły w latach 90tych ubiegłego stulecia. Od 1992 roku w wyniku przejścia polskiego systemu gospodarczego na
tory gospodarki rynkowej rozpoczął się proces restrukturyzacji i wychodzenia z szoku, jaki wtedy
towarzyszył gospodarce. Lata te cechują się nasilonymi zmianami w polskiej gospodarce. Istnieje
więc konieczność dokonania szeroko

zakrojonej

rewitalizacji

obszarów miejskich

i

przemysłowych, zwłaszcza tych w których doszło do nawarstwienia licznych barier rozwoju
lokalnego.
W związku z powyŜszym naleŜy nadać im nowe funkcje oraz nowe kierunki rozwoju. W
tym kierunku zmierza Miasto Zagórów, wyznaczając zadania inwestycyjne mające na celu
poprawę sytuacji ekonomicznej miasta i regionu poprzez realizację szeregu inwestycji
załoŜonych w dokumentach strategicznych.
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Krytyczna analiza badań, którymi objęto mieszkańców rewitalizowanych obszarów
Zagórowa.
Wyznaczając obszary rewitalizowane w Mieście Zagórów wykonano krytyczną analizę
badań, którymi objęto mieszkańców gminy oraz podmioty i jednostki, które mają wpływ na
rozwój miasta i gminy.
Badania przeprowadzono przy uŜyciu dwóch kwestionariuszy osobowych kierowanych
oddzielnie do mieszkańców i podmiotów mających i chcących mieć wpływ na rozwój miasta i
gminy.
Przeprowadzone badania potwierdziły zasadność tworzenia Lokalnego Programu
Rewitalizacji przede wszystkim w kontekście zachowania lub poprawy walorów turystycznych,
gospodarczych, historycznych i estetycznych Miasta Zagórów.
Badanie ankietowe w Zagórowie zostały przeprowadzone w październiku 2007 r.
Odpowiedziało na nie 39 mieszkańców Miasta. PoniŜej przedstawiono zbiorcze dane dotyczące
respondentów oraz wyniki ankiety.
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Wyniki krytycznych badań i analiz
(na podstawie ankiety kierowanej do mieszkańców rewitalizowanych
obszarów oraz do podmiotów i jednostek mających i chcących mieć
wpływ na rozwój Miasta Zagórów)

Dane dotyczące respondentów
Wykres 8. Ankieta - Płeć respondentów.

Kobiety
67%
MęŜczyźni
33%

Płeć

Ilość

kobiety

26

męŜczyźni

13

Wykres 9. Ankieta - Wiek respondentów.

PoniŜej 20

53%

21-30

26%

31-40
41-50
51-60
61-70

8%

0%
3%

PowyŜej 70

10%

0%
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Wiek

Ilość
0

PoniŜej 20
21-30

3

31-40

21

41-50

10

51-60

4

61-70

0

PowyŜej 70

1

Wykres 10. Ankieta - Wykształcenie respondentów.

WyŜsze
Średnie
Zawodowe
Podstawowe

0

2

4

6

8

Wykształcenie

10

12

14

Ilość
6

Podstawowe
Zawodowe

13

Średnie

11

WyŜsze

9

Wykres 11. Ankieta - Status zawodowy respondentów.

Bezrobotni
Emeryci/renciści
Prowadzący własną
działalność
Pracujący dorywczo
Stale zatrudnienie
Uczący/studiujący
0

5

10

15

20

25
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Status zawodowy

Ilość

Uczący się/studiujący

1

Stale zatrudnieni

21

Pracujący dorywczo

1

Prowadzący własną działalność

4

Emeryci/renciści

3

Bezrobotni

8

Dane dotyczące części merytorycznej ankiet
Pytanie 1. Czy Pana(i) zdaniem naszemu miastu potrzebny jest program oŜywienia
gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Zagórów?
Wykres 12. Ankieta - Odpowiedzi na pytanie nr 1.

Zdecydowanie tak
71%

Raczej nie Zdecydowanie nie
0%
0%

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Odpowiedź

Raczej nie

Raczej tak
29%

Zdecydowanie nie

Ilość odpowiedzi

Zdecydowanie tak

27

Raczej tak

11

Raczej nie

0

Zdecydowanie nie

0
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Pytanie 2. Jakie problemy ekonomiczne chciałby Pan(i) rozwiązać w procesie rewitalizacji?
Wykres 13. Ankieta - Odpowiedzi na pytanie nr 2.

4%

7%
6%
4%
7%

48%

4%
7%
13%
brak miejsc pracy
brak lub zła jakość terenów inwestycyjnych
brak lub zbyt mała ilość połączeń komunikacyjnych z innymi ośrodkami
brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw
niewłaściwa gospodarka wodno-ściekowa i odpadami,
niewystarczająca ilość i niski standard mieszkań
zły stan zabytków
słaby rozwój handlu
niewielka ilość (mała aktywność) małych i średnich przedsiębiorstw

Odpowiedź

Ilość odpowiedzi

Brak miejsc pracy

26

Brak lub zła jakość terenów inwestycyjnych

7

Brak lub zbyt mała ilość połączeń komunikacyjnych z innymi ośrodkami

4

Brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw

2

Niewłaściwa gospodarka wodno-ściekowa i odpadami:

4

Niewystarczająca ilość i niski standard mieszkań

2

Zły stan zabytków

3

Słaby rozwój handlu

4

Niewielka ilość (mała aktywność MŚP)

2
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Pytanie 3. Jakie problemy społeczne, chciałby Pan(i) rozwiązać w procesie rewitalizacji?
Wykres 14. Ankieta - Odpowiedzi na pytanie nr 3.

6%

7%

7%

3%

4%
28%
9%
9%
3%

4%

6%

14%

przestępczość
bezrobocie
bieda
alkoholizm
przemoc w rodzinie
narkomania
przestępczość młodocianych
chuligaństwo
utrudniony dostęp społeczeństwa do dobrych szkół
niedobór organizacji pomagających w znalezieniu pracy (przekwalifikowanie, szkolenia)
brak dostępu do nowoczesnej technologii (komputer, Internet)
emigracja z miasta młodych i dobrze wykształconych osób

Odpowiedź

Ilość odpowiedzi

Przestępczość

2

Bezrobocie

18

Bieda

9

Alkoholizm

4

Przemoc w rodzinie

3

Narkomania

2

Przestępczość młodocianych

6

Chuligaństwo

6

Utrudniony dostęp społeczeństwa do dobrych szkół

3

Niedobór organizacji pomagających w znalezieniu pracy

4

Brak dostępu do nowoczesnych technologii (komputer, Internet)

5

Emigracja z miasta młodych i dobrze wykształconych osób

5
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Pytanie 4. Jakie problemy związane z jakością Ŝycia chciałby Pan(i) rozwiązać w procesie
rewitalizacji?
Wykres 15. Ankieta - Odpowiedzi na pytanie nr 4.

13%

17%

4%
8%

13%

12%
10%
17%

6%

zły stan estetyczny otoczenia
zły stan infrastruktury w okół budynków
niew ystarczająca infrastruktura turystyczna
niew ystarczająca infrastruktura rekreacyjno-sportow a
brak instytucji, organizacji integrujących mieszkańców danych osiedli
brak lub słaba aktyw ność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportow ych w pobliŜu miejsca zamieszkania
brak poczucia bezpieczeństw a w okolicy zamieszkania
słaby przepływ informacji w spraw ach dotyczących najbliŜszego otoczenia zamieszkania
słaba samoorganizacja społeczna i w spółpraca między mieszkańcami, a w ładzami publicznymi

Odpowiedź

Ilość
odpowiedzi

Zły stan estetyczny otoczenia

7

Zły stan infrastruktury wokół budynków

2

Niewystarczająca infrastruktura turystyczna

4

Niewystarczająca infrastruktura rekreacyjno-sportowa

6

Brak instytucji, organizacji integrujących mieszkańców danych osiedli

3

Brak lub słaba aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych w pobliŜu
miejsca zamieszkania

9

Brak poczucia bezpieczeństwa w okolicy zamieszkania

5

Słaby przepływ informacji w sprawach dotyczących najbliŜszego otoczenia zamieszkania

7

Słaba samoorganizacja społeczna i współpraca między mieszkańcami, a władzami
publicznymi
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Pytanie 5. Jakie efekty zostaną osiągnięte, według Pana(i) w procesie rewitalizacji?
Wykres 16. Ankieta - Odpowiedzi na pytanie nr 5.

4%

3%

4%

3%

12%
9%

4%

7%
10%
1%
3%

9%
17%

14%

podniesienie poziomu nauczania i w arunków bazy szkolnej
popraw a bezpieczeństw a i porządku publicznego
popraw ienie jakości i estetyki środow iska naturalnego
stw orzenie lub rozszerzenie infrastruktury turystycznej
stw orzenie lub rozszerzenie infrastruktury rekreacyjno-sportow ej
podniesienie standardu Ŝycia społeczeństw a
zmniejszenie rozmiarów bezrobocia
przyciągnięcie duŜych inw estorów / pracodaw ców
rozw ój małej i średniej przedsiębiorczości
eliminacja patologii w społeczeństw ie
zatrzymanie w mieście ludzi młodych i w ykształconych
polepszenie komunikacji zarów no miejskiej, jak i z innymi ośrodkami przemysłow ymi
odnow a zabytków w mieście
zw iększenie ilości i popraw a jakości mieszkań

Odpowiedź

Ilość odpowiedzi

Podniesienie poziomu nauczania i warunków bazy szkolnej

8

Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego

6

Poprawienie jakości i estetyki środowiska naturalnego

5

Stworzenie lub rozszerzenie infrastruktury turystycznej

1

Stworzenie lub rozszerzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej

2

Podniesienie standardu Ŝycia społeczeństwa

9

Zmniejszenie rozmiarów bezrobocia

11

Przyciągnięcie duŜych inwestorów / pracodawców

6

Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości

7

Eliminacja patologii w społeczeństwie

3

Zatrzymanie w mieście ludzi młodych i wykształconych

3

Polepszenie komunikacji zarówno miejskiej, jak i z innymi ośrodkami przemysłowymi

2

Odnowa zabytków w mieście

2

Zwiększenie ilości i poprawa jakości mieszkań

3
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Pytanie 6. Jakie zadania inwestycyjne powinny zostać zrealizowane w pierwszej kolejności na
terenie miasta Zagórów?
Wykres 17. Ankieta - odpowiedzi na pytanie nr. 6.

16%
34%

7%

7%
2%
0% 3%

9%

3%

7%

12%

Budowa i modernizacja dróg
Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej
Budowa i modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej
Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej
Budowa i modernizacja obiektów szkolnych
Modernizacja budynków uŜyteczności publicznej
Modernizacja obiektów kulturalnych
Inwestycje zmierzające do poprawy estetyki miasta
Działania wpływające na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców
Działania zmierzające do eliminacji patologii i wykluczeń społecznych
Działania wspierające ludzi przedsiębiorczych

Odpowiedź

Ilość odpowiedzi

Budowa i modernizacja dróg

20

Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej

7

Budowa i modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej

4

Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej

2

Budowa i modernizacja obiektów szkolnych

5

Modernizacja budynków uŜyteczności publicznej

2

Modernizacja obiektów kulturalnych

0

Inwestycje zmierzające do poprawy estetyki miasta

1

Działania wpływające na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców

4

Działania zmierzające do eliminacji patologii i wykluczeń społecznych

4

Działania wspierające ludzi przedsiębiorczych

9
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4.2. Podział na projekty i zadania inwestycyjne.
W trakcie wyboru pilotaŜowych projektów i zadań wykorzystano następujące narzędzia:


analizę danych faktograficznych oraz diagnozę jakościową obecnej sytuacji
społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miasta Zagórów,



badanie ankietowe Radnych i mieszkańców Miasta Zagórów związane z
określeniem priorytetowych typów projektów do realizacji w trakcie okresu
programowania UE (lata 2007-2013) oraz wyboru priorytetowych obszarów w
Zagórowie, przeprowadzonych w październiku 2007 r.,



konsultacje

z

przedstawicielami

Urzędu

Miasta

organizacyjnych UM oraz z społecznością lokalną.
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W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacyjnego miasta Zagórów przewidziane
zostały następujące zadania i projekty inwestycyjne:

OBSZAR I
 Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie
Fotografia 7. Budynek MGOK w Zagórowie (widok 1).

Fotografia 8. Budynek MGOK w Zagórowie (widok 2).
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 Budowa targowiska w Zagórowie
Fotografia 9. Teren przeznaczony pod targowisko (widok 1).

Fotografia 10. Teren przeznaczony pod targowisko (widok 2).
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 Urządzenie kompleksu boisk sportowych przy Szkole podstawowej w
Zagórowie
Fotografia 11. Istniejące boisko szkolne przy szkole podstawowej i gimnazjum w Zagórowie (widok 1).

Fotografia 12. Istniejące boisko szkolne przy szkole podstawowej i gimnazjum w Zagórowie (widok 2).
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 Urządzenie placu zabaw przy nowobudowanym przedszkolu w Zagórowie
Fotografia 13. Powstające przedszkole w Zagórowie (widok 1).

Fotografia 14. Powstające przedszkole w Zagórowie (widok 2).
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OBSZAR II
 Budowa kąpieliska w Oleśnicy
Fotografia 15. Tereny przeznaczone pod budowę kąpieliska w Oleśnicy (widok 1).

Fotografia 16. Tereny przeznaczone pod budowę kąpieliska w Oleśnicy (widok 2).
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Zadania, które swym zasięgiem obejmą cały teren Miasta Zagórów:
 Szkolenia dla bezrobotnych z terenu Miasta Zagórowa
 Przygotowanie do zawodu osób niewykwalifikowanych z terenu Miasta
Zagórowa
 Organizowanie spotkań i szkoleń dla osób uzaleŜnionych z terenu Miasta
Zagórowa

4.3. Kryteria wyboru pilotaŜu i kolejność realizacji zadań.
Wskazanie kolejności realizacji zadań w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji,
wynikają z wielu czynników zaleŜnych zarówno od warunków wewnętrznych, na które Miasto
ma wpływ, jak i zewnętrznych, gdzie nie ma moŜliwości ich zmiany w wyniku działań
podejmowanych przez organy decyzyjne Miasta.
W przypadku zadań procesu rewitalizacyjnego naleŜy zwrócić szczególną uwagę na takie
elementy jak:
1. brak uregulowań prawnych – przedłuŜający się proces legislacyjny przy pracach
nad ustawą o programach rewitalizacyjnych; ustawą o partnerstwie publicznoprywatnym;
2. brak klarownych rozwiązań finansowych związanych z współfinansowaniem
przedsięwzięć przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Z uwarunkowań wewnętrznych przy realizacji zadań inwestycyjnych szczególną pozycję
zajmuje dostępność środków finansowych, jakie będą w dyspozycji Miasta Zagórów w
poszczególnych momentach czasokresu realizacji programu. Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe wykazane
w części poprzedzającej obłoŜenie budŜetu nakładami inwestycyjnymi jest stosunkowo duŜe,
naleŜy przyznać wysoki potencjał i efektywność realizacji LPR. Niemniej środki własne gminy
są ograniczone, co stanowi o znaczącym kryterium wyboru zadań.
Przyjmując za głównego wykonawcę Programu Miasto Zagórów to w szczególności
moŜliwości obsługi finansowej planowanych przedsięwzięć będą decydowały o kwalifikacji
przyjęcia wdraŜania zadań.
Kolejnym kluczem wyboru zadań, związanym juŜ bardziej z samą ich kolejnością
realizacji, będzie stopień zaspokojenia załoŜonych celów, dla jakich są wykonywane. Kierując się
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przeprowadzoną we wcześniejszych rozdziałach analizą obecnego stanu w Zagórowie w zakresie
zagospodarowania przestrzennego, strefy gospodarczej, czy społecznej, to eliminacja
poszczególnych problemów w nich występujących stanie się kryterium „listy rankingowej”
wybranych do realizacji działań. Widziane pod kątem wartości społeczno-gospodarczej, jakie
niosą przyjęte w Programie zadania, dla rozwoju terenów rewitalizowanych znaczenie będą
miały:
•

przebudowy i/lub remontów publicznej infrastruktury związanej z rozwojem
funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych,

•

zadania uatrakcyjniające i rozpowszechniające turystyczno-przyrodnicze walory
obszarów Zagórowa.

•

renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym w tym
ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne i kulturalne,

•

zadania z zakresu poprawy stanu mienia komunalnego,

•

przedsięwzięcia

polegające

na

zagospodarowaniu

terenów

dotychczas

zaniedbanych, ulegających ciągłej dewastacji (zwiększenie estetyki przestrzeni),
•

adaptacji, przebudowy lub renowacji budynków uŜyteczności publicznej na cele
edukacyjno-społeczne,

•

porządkowania

„starej

tkanki”

urbanistycznej

poprzez

odpowiednie

zagospodarowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem
•

zadania poprawiające dostępność terenów aktywności gospodarczej, tworzące
wizerunek miasta „przyjaznego przedsiębiorcy”,

•

poprawy funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki
przestrzeni publicznych (remonty i przebudowa dróg gminnych i powiatowych,
chodników, przejść dla pieszych, budowa ścieŜek rowerowych)

•

tworzenia stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagroŜonych
patologiami społecznymi obszarach miast (budowa lub remont oświetlenia, zakup
i instalacja systemu monitoringu)
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5. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW.

5.1. Projekty i zadania inwestycyjne w latach 2007 – 2013.
PoniŜej przedstawiono podstawowe informacje o zadaniach, proponowanych do
zrealizowania w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Wszystkie inwestycje zarówno na etapie przygotowania dokumentacji, przetargów i
wykonania są prowadzone w ramach Urzędu Miasta Zagórów w odpowiednim merytorycznie
wydziale na podstawie wewnętrznie obowiązujących przepisów.
Wszystkie inwestycje polegające na budowie nowej infrastruktury są zgodne z
dotychczasowymi planami zagospodarowania Miasta
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1. KOD ZADANIA 01

Nazwa zadania: Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie.

Łączne nakłady do poniesienia: 1 800 000
Data rozpoczęcia inwestycji: 2008
Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania:
Instytucja działa zarówno na terenie miasta, jak i gminy. Inicjuje ona wydarzenia
kulturalne i artystyczne oraz wspiera organizowanie imprez plenerowych. Poprzez koła
zainteresowań pracuje z dziećmi, młodzieŜą i starszymi mieszkańcami. Inwestycja związana z
siedzibą MGOK polegać będzie na jej odnowieniu z jednoczesnym rozbudowaniem. Znacząco
poprawi to własności estetyczne budowli oraz podniesie jej funkcjonalność. UmoŜliwi to takŜe
zwiększenie wachlarza zajęć i działań prowadzonych przez MGOK w Zagórowie.
Tabela 15. Zestawienie kosztów inwestycji 01 wraz ze źródłami finansowania
Wyszczególnienie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i poŜyczki preferencyjne
Kredyty i poŜyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje
BudŜet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM

2006 2007

2008

2009

2010 2011 2012 2013

SUMA

28 800

28 800

57 600

259 200 259 200

518 400

612 000 612 000

1 224 000

900 000 900 000

1 800 000

Władze samorządowe zakładają moŜliwość finansowania omawianej inwestycji ze źródeł
zewnętrznych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z posiadanymi
informacjami, udział środków zewnętrznych zaplanowano na poziomie około 85 % kosztów
kwalifikowanych, w tym środki ERDF/EFS i budŜet państwa.
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2. KOD ZADANIA 02

Nazwa zadania: Budowa targowiska w Zagórowie.

Łączne nakłady do poniesienia: 1 500 000
Data rozpoczęcia inwestycji: 2008
Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania:
Celem inwestycji

jest

przygotowanie infrastruktury umoŜliwiającej

sprawne

i

zorganizowane funkcjonowanie targowiska. Docelowo teren przeznaczony do handlu ma mieć
wyznaczone płatne stanowiska dla osób oferujących swoje produkty. Realizacja inwestycji oŜywi
lokalny handel oraz zmniejszy poziom bezrobocia. Ponadto w pełni zrealizuje ona załoŜenia
rewitalizacji oddziaływującą na sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenną.
Tabela 16. Zestawienie kosztów inwestycji 02 wraz ze źródłami finansowania
Wyszczególnienie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i poŜyczki preferencyjne
Kredyty i poŜyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje
BudŜet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM

2006 2007

2008

2009

2010 2011 2012 2013

SUMA

48 000

48 000

96 000

192 000

192 000

384 000

510 000

510 000

1 020 000

750 000

750 000

1 500 000

Władze samorządowe zakładają moŜliwość finansowania omawianej inwestycji ze źródeł
zewnętrznych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z posiadanymi
informacjami, udział środków zewnętrznych zaplanowano na poziomie około 85 % kosztów
kwalifikowanych, w tym środki ERDF/EFS i budŜet państwa.
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3. KOD ZADANIA 03

Nazwa zadania: Urządzenie kompleksu boisk sportowych przy Szkole podstawowej w
Zagórowie.

Łączne nakłady do poniesienia: 1 184 000
Data rozpoczęcia inwestycji: 2009
Data zakończenia inwestycji: 2010

Opis zadania:
Zadanie polegać będzie na stworzeniu wielofunkcyjnego kompleksu boisk przy szkole
podstawowej w Zagórowie umoŜliwiającego uprawianie zróŜnicowanych dyscyplin sportowych.
Zagórów posiada dobrą bazę oświatową a lokalne władze samorządowe wywiązują się z
obowiązków dotyczących edukacji i oświaty nałoŜonych na nie poszczególnymi aktami
prawnymi. Jednak aby móc w pełni realizować misję edukacyjna poza pomieszczeniami
dydaktycznymi w szkołach potrzebne są takŜe miejsca, w których uczniowie mogą uprawiać
sport. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu zdrowia najmłodszych mieszkańców
Zagórowa.
Tabela 17. Zestawienie kosztów inwestycji 03 wraz ze źródłami finansowania
Wyszczególnienie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i poŜyczki preferencyjne
Kredyty i poŜyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje
BudŜet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM

2006 2007

2008

2009

2010

2011 2012 2013

SUMA

64 000

64 000

128 000

96 000

80 000

176 000

440 000

440 000

880 000

600 000

584 000

1 184 000

Władze samorządowe zakładają moŜliwość finansowania omawianej inwestycji ze źródeł
zewnętrznych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z posiadanymi
informacjami, udział środków zewnętrznych zaplanowano na poziomie około 85 % kosztów
kwalifikowanych, w tym środki ERDF/EFS i budŜet państwa.
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4. KOD ZADANIA 04

Nazwa zadania: Budowa kąpieliska w Oleśnicy.

Łączne nakłady do poniesienia: 1 000 000
Data rozpoczęcia inwestycji: 2009
Data zakończenia inwestycji: 2010

Opis zadania:
Gmina Zagórów zlokalizować jest na terenach o duŜych walorach przyrodniczych.
Brakuje tam jednak miejsc przeznaczonych pod rekreację, sport i wypoczynek. Tereny
nadbrzeŜne w Oleśnicy są jedynym potencjalnym miejscem w gminie, w którym moŜna utworzyć
kąpielisko. Inwestycja polegałaby na uporządkowaniu nadbrzeŜa i uregulowaniu stanu rzeki oraz
na wybudowaniu odpowiedniej infrastruktury.
Tabela 18. Zestawienie kosztów inwestycji 04 wraz ze źródłami finansowania
Wyszczególnienie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i poŜyczki preferencyjne
Kredyty i poŜyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje
BudŜet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM

2006 2007

2008

2009

2010

2011 2012 2013

SUMA

183 750

183 750

367 500

316 250

316 250

622 500

500 000

500 000

1 000 000

Władze samorządowe zakładają moŜliwość finansowania omawianej inwestycji ze źródeł
zewnętrznych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z posiadanymi
informacjami, udział środków zewnętrznych zaplanowano na poziomie około 85 % kosztów
kwalifikowanych, w tym środki ERDF/EFS i budŜet państwa.
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5. KOD ZADANIA 05

Nazwa zadania: Urządzenie placu zabaw przy nowobudowanym przedszkolu w Zagórowie.

Łączne nakłady do poniesienia: 200 000
Data rozpoczęcia inwestycji: 2008
Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:
Cel inwestycji wypływa ze specyfiki placówki edukacyjnej, jaką jest przedszkole. Zadania
realizowane w przedszkolach maja na celu przygotowanie najmłodszych mieszkańców miast i
wsi do kolejnych etapów procesu edukacji. Wybudowanie odpowiedniej infrastruktury w
obiekcie tego typu pozwoli na bardziej kompletne edukowanie dzieci mieszkających w
Zagórowie. Ponadto realizacja inwestycji znacząco zwiększy bezpieczeństwo wychowanków
przedszkola.

Tabela 19. Zestawienie kosztów inwestycji 05 wraz ze źródłami finansowania
Wyszczególnienie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i poŜyczki preferencyjne
Kredyty i poŜyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje
BudŜet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM

2006 2007

2008

2009 2010 2011 2012 2013

SUMA

64 000

64 000

136 000

136 000

200 000

200 000

Władze samorządowe zakładają moŜliwość finansowania omawianej inwestycji ze źródeł
zewnętrznych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z posiadanymi
informacjami, udział środków zewnętrznych zaplanowano na poziomie około 85 % kosztów
kwalifikowanych, w tym środki ERDF/EFS i budŜet państwa.
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6. KOD ZADANIA 06

Nazwa zadania: Szkolenia dla bezrobotnych z terenu Miasta Zagórowa.

Łączne nakłady do poniesienia: 50 000
Data rozpoczęcia inwestycji: 2008
Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:
Na terenie rewitalizowanym występuje duŜe bezrobocie strukturalne. Po części jest ono
związane z przemianami społeczno gospodarczymi kraju, które zdeterminowały pewne
negatywne następstwa w odniesieniu do rynku pracy. W efekcie niektórzy mieszkańcy Zagórowa
nie posiadają umiejętności, które byłyby poszukiwane na obecnym rynku pracy. Aby umoŜliwić
im przekwalifikowanie, czy podniesienie kompetencji, zasadne staje się zorganizowanie na
terenach marginalizowanych szkoleń, które mogą przyczynić się do zmniejszenia poziomu
bezrobocia. Główny realizator projektu: Miasto Zagórów we współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy.
Tabela 20. Zestawienie kosztów inwestycji 06 wraz ze źródłami finansowania
Wyszczególnienie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i poŜyczki preferencyjne
Kredyty i poŜyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje
BudŜet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM

2006 2007

2008

2009 2010 2011 2012 2013

SUMA

7 500

7 500

42 500

42 500

50 000

50 000

Władze samorządowe zakładają moŜliwość finansowania omawianej inwestycji ze źródeł
zewnętrznych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z posiadanymi
informacjami, udział środków zewnętrznych zaplanowano na poziomie około 85 % kosztów
kwalifikowanych, w tym środki ERDF/EFS i budŜet państwa.
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7. KOD ZADANIA 07

Nazwa zadania: Organizowanie spotkań i szkoleń dla osób uzaleŜnionych z terenu Miasta
Zagórowa.

Łączne nakłady do poniesienia: 20 000
Data rozpoczęcia inwestycji: 2010
Data zakończenia inwestycji: 2010
Opis zadania:
Na terenie rewitalizowanym zamieszkuje ludność, która częściowo uległa procesom
marginalizacji. Osoby będące jego mieszkańcami często naraŜeni są na róŜnego rodzaju
patologie. Aby je minimalizować konieczne staje się m.in.: organizowanie spotkań i szkoleń
terapeutycznych dla osób, które wymagają podjęcia wobec nich czynności zaradczych.
Główny realizator projektu: Miasto Zagórów we współpracy z Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Tabela 21. Zestawienie kosztów inwestycji 07 wraz ze źródłami finansowania
Wyszczególnienie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2006 2007

2008

2009

Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i poŜyczki preferencyjne
Kredyty i poŜyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje
BudŜet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM

2010

2011 2012 2013 SUMA

3 000

3 000

17 000

17 000

20 000

20 000

Władze samorządowe zakładają moŜliwość finansowania omawianej inwestycji ze źródeł
zewnętrznych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z posiadanymi
informacjami, udział środków zewnętrznych zaplanowano na poziomie około 85 % kosztów
kwalifikowanych, w tym środki ERDF/EFS i budŜet państwa.
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08. KOD ZADANIA 08

Nazwa zadania: Przygotowanie do zawodu osób niewykwalifikowanych z terenu Miasta
Zagórowa.
Łączne nakłady do poniesienia: 50 000
Data rozpoczęcia inwestycji: 2009
Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania:
Na terenie rewitalizowanym oprócz osób bezrobotnych, uzaleŜnionych, pewną
kategorie stanowią osoby niewykwalifikowane, które z róŜnych powodów nie ukończyły
edukacji lub ich poziom wykształcenia jest bardzo niski. Osoby te mają bardzo małe szanse
na rynku pracy, dlatego fundamentalnym elementem projektu jest przygotowanie tych osób
do wykonywania określonego zawodu. Pomoc w uzyskaniu przez nich określonych
uprawnień czy umiejętności zawodowych, które na dzisiejszym rynku pracy są instrumentem
kluczowym, dają im szansę powrotu do społeczeństwa i znalezienia miejsca zatrudnienia.
Główny realizator projektu: Miasto Zagórów we współpracy z Powiatowym Urzędem
Pracy
Tabela 22. Zestawienie kosztów inwestycji 08 wraz ze źródłami finansowania
Wyszczególnienie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i poŜyczki preferencyjne
Kredyty i poŜyczki komercyjne
Obligacje komunalne

7.

Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE

2006 2007 2008

2009

2010

2011

2012

2013

SUMA

7 500

7 500

42 500

42 500

50 000

50 000

8.
9.

Inne dotacje, subwencje
BudŜet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
10.
publiczno-prywatne)
11. Inne
RAZEM

Władze samorządowe zakładają moŜliwość finansowania omawianej inwestycji ze
źródeł zewnętrznych
posiadanymi

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

informacjami,

udział

środków

zewnętrznych

Zgodnie z
zaplanowano

na poziomie około 85 % kosztów kwalifikowanych, w tym środki ERDF/EFS i budŜet
państwa.
INGENIS Sp. z o.o.
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5.2. Harmonogram realizacji projektów i zadań inwestycyjnych.
Tabela 23. Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych.
Lp.

Nazwa inwestycji

1.

Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie.

2.

Budowa targowiska w Zagórowie.

3.

Urządzenie kompleksu boisk sportowych przy Szkole podstawowej w Zagórowie.

4.

Budowa kąpieliska w Oleśnicy.

5.

Urządzenie placu zabaw przy nowobudowanym przedszkolu w Zagórowie.

6.

Szkolenia dla bezrobotnych z terenu Miasta Zagórowa.

7.

Organizowanie spotkań i szkoleń dla osób uzaleŜnionych z terenu Miasta Zagórowa.

8.

Przygotowanie do zawodu osób niewykwalifikowanych z terenu Miasta Zagórowa.

2008

INGENIS Sp. z o.o.
ul. Zeylanda 1, 60-808 POZNAŃ, tel. (061) 622 29 70 / fax. (061) 622 29 61
www.ingenis.pl

Okres realizacji (lata)
2009
2010
2011
2012

2013
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6. PLAN FINANSOWANIA REALIZACJI REWITALIZACJI.

6.1. Analiza nakładów inwestycyjnych.
Nazwa inwestycji
Przebudowa budynku
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Zagórowie

Koszt
całkowity

2007

1 800 000

środki własne
kredyty komercyjne
dotacje UE

Budowa targowiska w
Zagórowie

1 500 000

środki własne
kredyty komercyjne
dotacje UE

Urządzenie kompleksu boisk
sportowych przy Szkole
podstawowej w Zagórowie

2009

900 000

900 000

28 800
259 200
612 000

28 800
259 200
612 000

750 000

750 000

48 000
192 000
510 000

48 000
192 000
510 000

1 184 000

środki własne
kredyty komercyjne
dotacje UE

Budowa kąpieliska w
Oleśnicy

1 000 000

środki własne
dotacje UE

Urządzenie placu zabaw przy
nowobudowanym
przedszkolu w Zagórowie

200 000

Lata
2010

2008

600 000

584 000

64 000
96 000
440 000

64 000
80 000
440 000

500 000

500 000

183 750
316 250

183 750
316 250

2012

2013

200 000

środki własne
dotacje UE

64 000
136 000

Szkolenia dla bezrobotnych z
terenu Miasta Zagórowa

50 000

50 000

środki własne
dotacje UE

7 500
42 500

Przygotowanie do zawodu
osób niewykwalifikowanych z
terenu Miasta Zagórowa

20 000

20 000

środki własne
dotacje UE

3 000
17 000

Organizowanie spotkań i
szkoleń dla osób
uzaleŜnionych z terenu Miasta
Zagórowa

50 000

50 000

środki własne
dotacje UE

7 500
42 500

Wyszczególnienie
Inwestycje ogółem
finansowane z:
środki własne
kredyty komercyjne
dotacje UE

2011

Razem

2008

2009

5 804 000

2007

1 900 000

2 800 000

1 104 000

2010

731 100
1 078 400
3 994 500

148 300
451 200
1 300 500

332 050
547 200
1 920 750

250 750
80 000
773 250
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7. SYSTEM WDRAśANIA, MONITOROWANIA I OCENY
LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI.

System wdraŜania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zagórów jest
realizowany w oparciu o system wdraŜania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej.
Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie – beneficjentów korzystających ze
środków finansowych funduszy strukturalnych obowiązek przestrzegania zasad i procedur
wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu ramowym nr 1260/1999/WE z
dnia 21 czerwca 1999 r.
Ponadto Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uchyli
rozporządzenie (WE) nr 1783/1999. Z kolei Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego
uchyli rozporządzenie (WE) nr 1784/1999
W nowej perspektywie finansowej Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia
11 lipca 2006r. ustanawiające Fundusz Spójności i zastąpi rozporządzenie (WE) 1164/94, a
dodatkowo zastosowanie będzie miało Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania
współpracy terytorialnej (EUWT)
Poszczególne projekty będą wdraŜane w oparciu o zasady wydatkowania środków
według źródeł ich pochodzenia. Korzystanie ze środków własnych, jak i środków unijnych
wymusza konieczność sprostania wielu wymogom formalnym, głównie za sprawą
odmiennych zasad wykorzystania danych środków finansowych.
Struktura zarządzania obowiązująca w nowym okresie programowania będzie
przestawiać się następująco:
Podstawowym dokumentem będzie Narodowa Strategia Spójności (NSS) (wcześniej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia), która określa priorytety i obszary wykorzystania
oraz system wdraŜania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach
budŜetu Wspólnoty na lata 2007–13.
Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności
gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia
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oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii
Europejskiej i wewnątrz kraju.
NSS będzie realizowana przy pomocy Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych
(RPO), zarządzanych przez Samorządy poszczególnych województw.
•

16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)

•

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

•

Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko

•

Program Operacyjny Kapitał ludzki

•

Program Operacyjny Konkurencyjna gospodarka

•

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

•

Program Operacyjny Pomoc techniczna

Warunkiem obowiązywania Lokalnego Programu Rewitalizacji, jako aktu prawa
funkcjonującego w Zagórowie jest jego przyjęcie do realizacji na mocy uchwały Rady Miasta
Zagórów. Akt ten wskaŜe wolę Rady Miasta do zharmonizowanego jego rozwoju na zasadach
określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Zagórów.
Program Rewitalizacji został stworzony w drodze lokalnych konsultacji społecznych
przeprowadzonych na terenie gminy. Zadania zostały przedstawione przez Zespół
pracowników Urzędu Miasta, który pełni rolę Instytucji zarówno biorącej udział w
opracowywaniu Programu Rewitalizacji miasta jak i jednostki zarządzającej i koordynującej
LPR. Dokument został skonsultowany i poddany dyskusjom podczas spotkań publicznych
zorganizowanych przez Urząd Miasta, a następnie zaopiniowany przez komisje Rady Miasta i
przyjęty uchwałą przez Radę Miasta.
W miarę moŜliwości, aby zwiększyć efektywność wdraŜania LPR, Urząd Miasta
będzie realizował projekty z innymi podmiotami, zarówno samorządami, jednostkami
prywatnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Podstawą do wspólnych działań będzie
podpisanie stosownych porozumień.
Na terenie Zagórowa realizowane będą projekty, które uzyskają największe poparcie
społeczne, będą uzasadnione ekonomicznie, oraz będą się charakteryzowały największą
wartością dodaną. W uzasadnionych przypadkach wybór konkretnego projektu będzie
konsultowany z radnymi oraz innymi lokalnymi aktorami społecznymi.
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Realizacja zadań zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Zagórów
wymaga akceptacji społecznej. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, Ŝe równieŜ skuteczności
działań zapisanych w tym dokumencie zaleŜy w duŜym stopniu od reakcji społeczności
lokalnej na proponowane działania.
W związku z tym, Public Relations zadań wynikających z „Lokalnego Programu
Rewitalizacji” powinien w przystępny sposób prezentować:


Przyczyny (powody) wyboru poszczególnych zadań,



Spodziewane rezultaty



Zalety wybranych wariantów działania

Osiągniecie tych celów powinno się odbyć poprzez;
•

zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o moŜliwościach ubiegania się
o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów słuŜących
rozwojowi regionalnemu dla wszystkich grup docelowych z terenu Miasta Zagórów.

•

zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz
obowiązujących w tym zakresie procedurach

•

zapewnienie bieŜącego informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy
wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Miasta,

•

inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym

•

zapewnienie współpracy z instytucjami zaangaŜowanymi w monitorowanie i
realizowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w zakresie działań informacyjnych i
promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia,

•

wykorzystanie nowoczesnych źródeł przekazu i nowoczesnych technologii, m.in.
takich jak: Internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w
celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Wszelkie działania podejmowane w ramach LPR Miasta Zagórów będą uwzględniały
specyficzne potrzeby grup docelowych w kwestii informacji oraz uŜytych instrumentów w
celu osiągnięcia maksymalnej skuteczność. Grupami docelowymi Programu są:
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społeczeństwo – to bezpośredni beneficjent – kształtowanie i informowanie opinii
publicznej poprzez przekazywanie powszechnej wiedzy o działaniach Unii
Europejskiej, o wdraŜaniu i wykorzystaniu środków wspólnotowych, o korzyściach
płynących z członkostwa, o budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów
zaangaŜowanych w proces wdraŜania pomocy, co przyczyni się do poparcia dla
inwestycji,

•

beneficjenci to osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z
wdraŜanej pomocy,

•

jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego,

•

podmioty będące jednostkami podległymi samorządowi gminnemu bądź realizujące
zadania jednostki samorządu terytorialnego,

•

podmioty gospodarcze,

•

organizacje zrzeszające przedsiębiorców,

•

organizacje pozarządowe,

•

inne organizacje społeczne,

•

media.
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