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Wstęp 

 

 Przemiany społeczno-gospodarcze na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza wywołane 

procesem globalizacji oraz transformacją ustrojową i wyzwaniami gospodarki wolnorynkowej 

spowodowały szereg niekorzystnych zjawisk i procesów na obszarach jednostek samorządu 

takich jak degradacja tkanki materialnej oraz narastające problemy w sferze  

społeczno-gospodarczej. W takiej sytuacji szczególnego znaczenia zaczęło nabierać 

planowanie oraz realizacja kompleksowych projektów rewitalizacyjnych, obejmujących sferę 

przestrzenną, społeczną, gospodarczą, środowiskową i kulturową, a tym samym 

odpowiadających na indywidualny zestaw zidentyfikowanych problemów danego obszaru. 

 Na potrzeby projektowania i wdrażania interwencji w ramach procesu rewitalizacji, 

współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, rewitalizację należy rozumieć jako: 

„wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia 

całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej 

gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną 

społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację 

programów rewitalizacji”
1
. 

 Podstawowym narzędziem tworzącym ramy operacyjne i płaszczyznę koordynacji 

działań rewitalizacyjnych jest plan/program rewitalizacji, który jest opracowywany  

oraz przyjmowany przez samorząd lokalny w drodze uchwały na podstawie art. 18 ust. 2  

pkt 6 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. 

zm.). Jest to wieloletni program działań zmierzający do wyprowadzenia obszarów 

zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju 

poprzez optymalne wykorzystanie endogenicznych uwarunkowań i wzmacnianie lokalnych 

potencjałów. Objęcie danego obszaru programem rewitalizacji będzie stanowiło podstawę 

wspierania go poprzez instrumenty i narzędzia dedykowane rewitalizacji (programy unijne 

oraz krajowe) lub korzystania z preferencji w innych instrumentach, programach i działaniach 

sektorowych.  

 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2014-2024 stanowi spójny 

dokument strategiczny mający na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego najbardziej 

zdegradowane obszary gminy poprzez przedsięwzięcia kompleksowe (uwzględniające aspekt 

społeczny, gospodarczy, przestrzenny, środowiskowy i kulturowy), skoncentrowane 

terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany.  

                                                 
1
 „Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 – Założenia”, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2014, s. 4.   
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 Niniejszy Program opracowany został zgodnie z zasadami zawartymi w rozdziale 

1.5.4 Umowy Partnerstwa, zatwierdzonej decyzją Komisji Europejskiej w dniu 23.05.2014 

roku oraz z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 roku w zakresie zapisów dotyczących rewitalizacji, 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.  

 Dokument składa się z trzech zasadniczych części, a mianowicie: części 

wprowadzającej, diagnostyczno-analitycznej oraz programowej. 

 Część wprowadzająca zawiera ogólne informacje dotyczące metodologii opracowania 

LPR-u oraz opis zaangażowania społeczności lokalnej w ten proces, a także uwarunkowania 

zewnętrzne dokumentu, tj. strategiczno-programowe i środowiskowe. 

 Część diagnostyczno-analityczna obejmuje charakterystykę obecnej sytuacji  

Gminy Łagów w sferze przestrzennej, społecznej, gospodarczej, środowiskowej i kulturowej 

wraz ze skwantyfikowanymi danymi oraz ich analizą, celem identyfikacji problemów  

i delimitacji obszarów kryzysowych. 

 Część programowa przedstawia najistotniejsze założenia procesu rewitalizacji 

zdegradowanych obszarów Gminy Łagów w latach 2014-2024, tj.: cel strategiczny 

rewitalizacji, horyzont czasowy dokumentu, obszary problemowe określone przestrzennie 

wraz z celami głównymi i celami szczegółowymi. Ponadto zostały tutaj wskazane kluczowe  

i uzupełniające projekty do realizacji oraz system ich wdrażania. Ważnym elementem  

jest również opracowany system monitoringu skuteczności działań wraz z systemem 

wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu oraz sposób ewaluacji  

i komunikacji społecznej dokumentu. 

 

I. Metodologia opracowania dokumentu 

 

 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łagów opracowany został z wykorzystaniem 

modelu ekspercko-partycypacyjnego, polegającego na możliwie szerokim udziale wszystkich 

interesariuszy w pracach nad Programem, przy jednoczesnym zaangażowaniu ekspertów 

zewnętrznych, odpowiadających między innymi za zorganizowanie procesu konsultacji 

społecznych oraz przygotowanie końcowej wersji dokumentu. Metodologia prac nad LPR-em 

obejmowała następujące etapy: 

1. Powołanie Zarządzeniem Nr 55/14 z dnia 26.06.2014 r. Zespołu ds. Lokalnego 

Programu Rewitalizacji na lata 2014-2024, składającego się z 31 członków  
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i przewodniczącej, którą jest Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków 

finansowych w Urzędzie Gminy w Łagowie. 

2. Zorganizowanie i przeprowadzenie Konferencji inaugurującej rozpoczęcie prac  

nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Łagów, podczas której mieszkańcy  

i zaproszeni goście mieli możliwość zapoznać się ze znaczeniem procesu rewitalizacji 

w rozwoju gminy, zrealizowanymi projektami z innych obszarów tzw. „dobrymi 

praktykami”, a także możliwościami i zasadami pozyskania dofinansowania  

na przedsięwzięcia rewitalizacyjne w latach 2014-2020. 

3. Przeprowadzenie diagnozy obecnej sytuacji w Gminie Łagów w celu wyznaczenia 

obszarów problemowych oraz wskazania działań mających na celu ich ożywienie  

społeczno-gospodarcze, tj.: pozyskanie danych statystycznych i rejestrowych, 

reprezentatywne badania ankietowe (podczas wszystkich spotkań bezpośrednich  

z lokalną społecznością oraz na stronie internetowej gminy poprzez stworzenie 

możliwości wypełnienia kwestionariusza ankiety). 

4. Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dotyczących budowania założeń 

Programu Rewitalizacji z udziałem różnych grup lokalnej społeczności 

reprezentujących sektor publiczny, społeczny i gospodarczy, a mianowicie: dzieci  

i młodzieży, przedstawicieli instytucji oraz przedsiębiorstw z branży turystycznej, 

przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. 

5. Stworzenie bazy pomysłów na projekty w celu umożliwienia interesariuszom 

rewitalizacji partycypacyjnego współdecydowania o planowanych działaniach,  

poprzez możliwość składania fiszek projektowych z propozycją projektu do realizacji 

na terenie zdegradowanych obszarów gminy w latach 2014-2024. 

6. Opracowanie i zredagowanie projektu 1.0 Lokalnego Programu Rewitalizacji zgodnie  

z wypracowanymi ustaleniami przez ekspertów zewnętrznych. 

7. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu 1.0 dokumentu w formie otwartego 

spotkania z mieszkańcami i zamkniętego spotkania z Radą Gminy, przedstawicielami 

gminy, zaproszonymi gośćmi oraz poprzez zamieszczony na stronie internetowej gminy 

wraz z projektem LPR-u formularz zgłaszania uwag i zastrzeżeń oraz przedstawiania 

propozycji, tak aby uwzględnić punkt widzenia zarówno głównych beneficjentów  

tego procesu – mieszkańców, jak i osób odpowiedzialnych za jego realizację zgodnie  

z całym ustawodawstwem – samorząd lokalny. 
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8. Zredagowanie projektu 2.0 Lokalnego Programu Rewitalizacji zgodnie ze zgłoszonymi 

podczas konsultacji społecznych uwagami i wypracowanymi ustaleniami  

przez ekspertów zewnętrznych. 

9. Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na 

środowisko wraz z udziałem społeczeństwa na podstawie ustawy z dnia 03.10.2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.). 

10. Wprowadzenie ostatecznych korekt i przekazanie projektu 3.0 Lokalnego Programu 

Rewitalizacji przez firmę zewnętrzną. 

11. Uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2014-2024  

na sesji przez Radę Gminy. 

 

 Dokument powstał w wyniku prac Zespołu złożonego z przedstawicieli samorządu, 

instytucji publicznych, przedsiębiorców i pracowników Urzędu Gminy Łagów,  

przy współudziale (w postaci wsparcia merytorycznego) ekspertów i specjalistów 

zewnętrznych, a także mieszkańców gminy, jako głównych interesariuszy procesu 

rewitalizacji. 

 

II. Nawiązanie do dokumentów strategiczno-programowych 

 

 Lokalny Program Rewitalizacji odnosząc się w swych założeniach  

do zidentyfikowanych problemów mieszkańców na zdegradowanych obszarach gminy, 

uwzględnia kontekst innych dokumentów strategicznych na szczeblu lokalnym (stanowiąc 

istotny element całościowej wizji rozwoju jednostki), a także dokumentów regulujących 

działania w przedmiotowym obszarze na szczeblu regionalnym, krajowym oraz europejskim.  

W związku z tym, komplementarność z innymi działaniami oraz priorytetami wpływa  

na skuteczność i efektywność procesu rewitalizacji. 
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Lp. Nazwa dokumentu Nawiązanie LPR-u do zapisów dokumentu strategicznego2 

POZIOM EUROPEJSKI 

1. 

Europa 2020  

– Strategia na rzecz 

inteligentnego  

i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu 

społecznemu 

Priorytet III. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie 

gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność 

społeczną i terytorialną. 

Ponadto, wpływa na osiągnięcie 3 z 5 celów głównych: 

CEL 1 Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75% wśród 

kobiet i mężczyzn w wieku 20-64 lata. 

CEL 4 Podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez dążenie 

do zmniejszenia odsetka osób zbyt wcześnie kończących naukę  

do poniżej 10% oraz poprzez zwiększenie do co najmniej 40% osób  

w wieku 30-34 lat mających wykształcenie wyższe lub równoważne. 

CEL 5 Wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza przez 

ograniczanie ubóstwa, mając na celu wydźwignięcie z ubóstwa  

lub wykluczenia społecznego co najmniej 20 mln obywateli. 

POZIOM KRAJOWY 

2. 

Polska 2030.  

Trzecia fala nowoczesności. 

Długookresowa Strategia 

Rozwoju Kraju 

Obszar Konkurencyjności i innowacyjności gospodarki: Innowacyjność 

gospodarki i kreatywność indywidualna: Cel 3 Poprawa dostępności  

i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie 

konkurencyjności nauki; Kapitał Ludzki: Cel 6 Rozwój kapitału 

ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state”; 

Obszar Równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski: 

Rozwój regionalny: Cel 8 Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego 

równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania 

potencjałów regionalnych; Obszar Efektywności i sprawności państwa: 

Kapitał społeczny: Cel 11 Wzrost społecznego kapitału rozwoju. 

3. 
Strategia Rozwoju Kraju 

2020 

Obszar strategiczny: Sprawne i efektywne państwo, Cel 3 Wzmocnienie 

warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb  

i aktywności obywateli, kierunek: rozwój kapitału społecznego. 

Obszar strategiczny: Konkurencyjna gospodarka, Cel 4 Rozwój 

kapitału ludzkiego, kierunki interwencji: zwiększenie aktywności 

zawodowej oraz poprawa jakości kapitału ludzkiego. 

Obszar strategiczny: Spójność społeczna i terytorialna, Cel 1 Integracja 

społeczna, kierunki interwencji: zwiększenie aktywności osób 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 

zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej zagrożonych. 

4. 

Krajowa Strategia 

Rozwoju Regionalnego  

2010-2020: Regiony, 

Miasta, Obszary wiejskie 

Cel główny: Efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych  

i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów 

rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie 

długookresowym.  

Cel 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie 

marginalizacji obszarów problemowych („spójność”). 

5. 

Strategia rozwoju 

społeczno-gospodarczego 

Polski Wschodniej  

do roku 2020 

Dokument służy osiągnięciu celu głównego i strategicznych kierunków 

działań dla Polski Wschodniej: Zasoby pracy i jakość kapitału 

ludzkiego - Przeciwdziałanie wykluczeniu na makroregionalnym rynku 

pracy, Wzmocnienie potencjału nowoczesnych kadr dla gospodarki 

opartej na wiedzy. 

POZIOM REGIONALNY I SUBREGIONALNY 

6. 

Strategia Rozwoju 

Województwa 

Świętokrzyskiego  

do roku 2020 

Wizja: Świętokrzyskie – region zasobny w kapitał i gotowy  

na wyzwania. 

Misja: pragmatyczne dążenie do najpełniejszego i innowacyjnego 

wykorzystania przewag i szans, odwrócenia niekorzystnych tendencji 

demograficznych oraz podniesienia jakości życia mieszkańców  

                                                 
2
 Zapis założeń dokumentów przytoczono w niezmienionej formie. 
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przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska. 

Cel strategiczny 1 Koncentracja na poprawie Infrastruktury regionalnej. 

Cel strategiczny 2 Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach 

dla rozwoju gospodarczego Regionu. 

Cel strategiczny 3 Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy 

dla innowacyjnej gospodarki Regionu. 

Cel strategiczny 5 Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich. 

Cel strategiczny 6 Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju  

Regionu. 

7. 

Strategia Rozwoju  

Powiatu Kieleckiego  

do 2020 

Misja: „Podniesienie jakości życia  mieszkańców powiatu kieleckiego 

oraz poprawa standardu usług publicznych poprzez realizowanie 

polityki zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego  

z poszanowaniem środowiska naturalnego i racjonalne wykorzystanie 

walorów kulturowych i turystycznych powiatu”. 

Cel strategiczny I. Rozwój zasobów ludzkich i instytucjonalnych. 

Cel strategiczny II. Ochrona i racjonalne wykorzystanie walorów 

środowiska naturalnego i dóbr kultury. 

Cel strategiczny III. Rozwój gospodarczy oraz rozwój infrastruktury 

technicznej i społecznej. 

POZIOM LOKALNY 

8. 

Studium uwarunkowań  

i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego  

Gminy Łagów 

Celem głównym zagospodarowania przestrzennego gminy Łagów jest 

osiągnięcie trwale zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego 

zmierzającego do utrzymania równowagi między koniecznością 

zachowania cennych walorów przyrodniczych, kulturowych  

i krajobrazowych, a potrzebą wskazania atrakcyjnej oferty terenów  

pod różne formy zabudowy. 

CELE STRATEGICZNE: 

1. Stworzenie podstaw zrównoważonej urbanizacji, w tym rozwoju 

różnych form przedsiębiorczości opartej na wykorzystaniu lokalnych 

zasobów (turystyka, agroturystyka, rolnictwo ekologiczne, usługi  

na rzecz środowiska i rynku miejskiego) oraz wykorzystanie 

miejscowych zasobów surowców mineralnych. 

2. Ochrona i udostępnienie walorów przyrodniczo-krajobrazowych  

i kulturowych. 

3. Wzbudzenie lokalnych inicjatyw rozwoju społeczno-gospodarczego. 

4. Minimalizowanie kolizji funkcjonalnych w obrębie stref, obszarów  

i poszczególnych terenów zabudowy. 

9. 

Strategia Rozwoju  

Gminy Łagów  

na lata 2014-2024 –  

Projekt 1.0 

WIZJA 2024: Aktywni i przedsiębiorczy mieszkańcy oraz prężnie 

funkcjonująca strefa inwestycyjna atrybutem turystycznej gminy 

Łagów. 

MISJA: Zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego oraz potencjału inwestycyjnego Gminy 

Łagów podnosi jakość życia mieszkańców. 

CEL 1 Turystyczna Gmina Łagów. 

1.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne atrakcją Gór Świętokrzyskich. 

1.2. Garncarstwo regionalnym produktem turystycznym. 

CEL 2 Gmina Łagów z klimatem przedsiębiorczości. 

2.2. Wzrost przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców. 

10. 

Program Ochrony 

Środowiska dla Gminy 

Łagów na lata 2010-2017 

Ochrona powierzchni ziemi i gleby – cel: Rekultywacja terenów 

zdegradowanych. 

Ochrona przyrody – cele:  

1. Utrzymanie i ochrona obszarów o wysokich walorach 

przyrodniczych. 

2. Wdrażanie zieleni urządzonej na terenach rekultywowanych. 

3. Tworzenie ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych na terenach 

cennych przyrodniczo i bogatych krajobrazowo. 

Ochrona powietrza – cele: 

1. Gazyfikacja, wprowadzenie nowych systemów ogrzewania. 

2. Edukacja ekologiczna i podnoszenie świadomości społecznej  
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w odniesieniu zagrożeń związanych z zanieczyszczaniem powietrza 

– głównie dotyczących spalania odpadów komunalnych, opakowań  

i tworzyw sztucznych w prywatnych paleniskach. 

3. Poprawa stanu nawierzchni dróg. 

Edukacja ekologiczna – cel: systematyczne zwiększanie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa gmin. 

11. 

Gminna Strategia 

Rozwiązywania  

Problemów Społecznych  

z 2008 r. 

Wizja: W gminie funkcjonuje sprawny system umożliwiający osobom  

i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których  

nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości  

i uprawnienia. 

Cel główny: Kształtowanie najlepszych warunków rozwoju 

społeczności lokalnej gminy Łagów. 

Cel operacyjny 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci  

i młodzieży. 

Cel operacyjny 2. Tworzenie warunków do opracowywania i wdrażania 

programów edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. 

Cel operacyjny 3. Tworzenie warunków do eliminowania barier 

dostępu mieszkańców do edukacji. 

Cel operacyjny 4. Poprawa warunków życia osób starszych, 

niepełnosprawnych i przewlekle chorych. 

Cel operacyjny 5. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

Cel operacyjny 6. Zmniejszenie bezrobocia na terenie gminy Łagów 

oraz aktywizacja osób bezrobotnych. 

Cel operacyjny 7. Poprawa warunków sprzyjających prawidłowemu 

funkcjonowaniu rodziny w społeczeństwie. 

Cel operacyjny 8. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej 

oraz ograniczanie i likwidowanie jej skutków. 

 

 

III. Streszczenie nietechniczne oceny oddziaływania programu na środowisko  

 

 

Do uzupełnienia w toku dalszych prac nad dokumentem. 
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IV. Diagnoza stanu obecnego w Gminie Łagów 

 
 Pełna diagnoza obecnej sytuacji Gminy Łagów, służąca jednoznacznej i trafnej 

delimitacji obszarów zdegradowanych oraz zdefiniowaniu dotykających ich problemów, 

obejmuje łącznie sferę przestrzenną, społeczną, gospodarczą, środowiskową oraz kulturową  

(zawarta jest w załączniku nr 1 do dokumentu). Takie szerokie rozpoznanie i identyfikacja 

potrzeb rewitalizacyjnych pozwoli na przygotowanie projektów o bardziej złożonym, 

kompleksowym charakterze i większym oddziaływaniu. 

 

1. Wnioski i identyfikacja problemów 

 

 W wyniku przeprowadzonej diagnozy obecnej sytuacji Gminy Łagów  

z uwzględnieniem kilku wybranych kryteriów określonych w art. 47 ust. 1 Rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 08.12.2006 r., zidentyfikowano najważniejsze problemy 

na terenie jednostki o różnym charakterze i skali oddziaływania. W podziale na poszczególne 

sfery funkcjonowania, przedstawia je poniższa tabela. 

 

Lp. PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE GMINY ŁAGÓW 

SFERA SPOŁECZNA 

1. Postępujący proces starzenia się społeczności lokalnej. 

2. Ujemne saldo migracji. 

3. Rosnący ujemny przyrost naturalny. 

4. Niewystarczająca aktywność społeczna w organizacjach pozarządowych. 

5. 
Wysoki i rosnący udział osób w gospodarstwach domowych korzystających  

ze środowiskowej pomocy społecznej. 

6. 
Rosnące wydatki budżetu gminy na pomoc społeczną i inne zadania z zakresu 

polityki społecznej. 

7. 
Niskie poczucie dobra wspólnego i małe zaangażowanie mieszkańców gminy  

w sprawy lokalne. 

8. Wzrost zagrożenia patologiami społecznymi (uzależnienia, przemoc, ubóstwo itd.). 

9. Brak podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie gminy. 

10. 
Niższy od średniej w powiecie, województwie i kraju odsetek dzieci w wieku  

3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym. 

11. Zmniejszająca się liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach. 

12. Niewystarczająca ilość i dostępność wysokiej jakości usług publicznych. 

13. 
Wysoki udział przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w ogólnej 

liczbie przestępstw popełnionych na terenie gminy. 
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14. Niedostateczna wykrywalność przestępstw. 

SFERA GOSPODARCZA 

1. 
Wysoki i rosnący udział % osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym. 

2. Spadek liczby nowo rejestrowanych przedsiębiorstw.   

3. 
Niższa liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy w stosunku do średniej 

powiatu, województwa czy kraju. 

4. Mały udział przedsiębiorców z branży turystycznej w lokalnej gospodarce. 

5. Brak zinstytucjonalizowanego Centrum lub Biura Obsługi Inwestora. 

6. Brak Inkubatora Przedsiębiorczości. 

7. Niski poziom innowacyjności i wykorzystywania TIK przez przedsiębiorstwa. 

8. Niewystarczająca liczba wysokiej jakości usług biznesowych. 

9. Brak systemu preferencji ekonomicznych dla rozwoju przedsiębiorczości. 

10. 
Niewystarczający rozwój sfery usług związanych z obsługą ruchu turystycznego  

w centrum Łagowa. 

11. Niedostosowane kwalifikacje osób bezrobotnych do sytuacji na rynku pracy. 

SFERA PRZESTRZENNA 

1. Wysoki udział gruntów ornych w strukturze użytków gminy. 

2. Zróżnicowana struktura własności gruntów. 

3. Niewielka powierzchnia gruntów będących własnością gminy. 

4. Niska estetyka zabudowy i występujący lokalnie chaos przestrzenny. 

5. Wzmożony ruch kołowy, szczególnie tranzytowy w centrum Łagowa. 

6. Zły stan techniczny nawierzchni części dróg. 

7. Niewystarczający stopień wyposażenia gminy w infrastrukturę komunalną. 

8. 
Brak rezerw mieszkań komunalnych i socjalnych pozostających w dyspozycji 

gminy. 

9. 
Niewystarczająca efektywność energetyczna obiektów użyteczności publicznej  

i budynków mieszkalnych. 

10. Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych i starszych. 

11. Brak spójnego systemu ścieżek rowerowych. 

12. Niedostatecznie rozwinięta baza turystyczna, sportowo-rekreacyjna i kulturalna. 

SFERA ŚRODOWISKOWA 

1. 
Niska emisja zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw niskiej jakości  

lub odpadów w paleniskach domowych. 

2. 
Niezorganizowana emisja pyłów do środowiska i degradacja terenu w związku  

z działalnością przemysłu wydobywczego 

3. Niewystarczająca ilość terenów zieleni urządzonej. 
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4. 
Ograniczenia dotyczące możliwości zagospodarowania terenów, wynikające  

z systemu prawnej ochrony przyrody. 

5. Niedostateczne wykorzystanie zasobu wodnego, tj. rzeki Łagowicy. 

6. 
Niski udział wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska  

w wydatkach budżetu gminy. 

SFERA KULTUROWA 

1. Postępująca degradacja techniczna obiektów zabytkowych. 

2. 
Zły stan techniczny oraz rozbiórki zabytkowych domów drewnianych i elementów 

zagród. 

3. Zaniedbany teren dawnego cmentarza żydowskiego. 

4. Niedostatecznie ukształtowany estetyczny krajobraz kulturowy gminy. 

5. Słabe dostosowanie istniejących przestrzeni publicznych do celów kulturalnych. 

6. 
Niski udział wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w wydatkach 

budżetu gminy. 

 

V. Raport z konsultacji społecznych – wnioski 

 

 Partycypacja społeczna została wpisana w proces rewitalizacji zdegradowanych 

obszarów Gminy Łagów jako fundament działań na różnych jego etapach, tj. diagnozowanie, 

programowanie, wdrażanie (w tym finansowanie), monitorowanie i ewaluacja. Takie 

podejście ma na celu podniesienie skuteczności i trwałości projektów rewitalizacyjnych oraz 

gotowości i świadomości mieszkańców o partycypacyjnym współdecydowaniu o obszarze 

objętym programem rewitalizacji. Ponadto, realizuje „zasadę partnerstwa” wynikającą  

z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, polegającą  

na łączeniu szerokiego grona partnerów (w szczególności lokalnych społeczności  

i przedsiębiorców, a także ekspertów) w procesy programowania i realizacji projektów 

rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego  

i trwałego dialogu, a także z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają 

dotyczyć. Opiera się ona na założeniu, że opinia środowiska lokalnego jest najważniejszym 

elementem tworzenia dokumentu, który ma stanowić narzędzie do projektowania konkretnych 

zadań, podejmowanych w celu rozwiązywania problemów i eliminacji niepożądanych 

zjawisk, a tym samym podnoszących jakość życia mieszkańców terenów zdegradowanych. 
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 Podczas prac nad dokumentem, a w ramach konsultacji społecznych mających na celu 

zdiagnozowanie obecnej sytuacji na terenie gminy i zbudowanie założeń programowych, 

przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe. Wyniki ankiety pokazały potrzeby  

i oczekiwania rewitalizacyjne z perspektywy lokalnej społeczności. 

 Podsumowując zawartą w załączniku nr 2 analizę konsultacji społecznych, 

należy postawić następujące wnioski determinujące rewitalizację na obszarze Gminy Łagów: 

 

1. Najbardziej oczekiwanymi efektami procesu rewitalizacji problemowych obszarów 

gminy według mieszkańców są: zwiększenie liczby miejsc pracy, rozwój mikro i małej 

przedsiębiorczości, stworzenie i/lub rozszerzenie bazy turystyczno-rekreacyjnej, poprawa 

stanu infrastruktury technicznej i drogowej oraz zwiększenie integracji mieszkańców  

i pobudzenie ich aktywności lokalnej. 

2. Priorytetowe działania w zakresie osiągnięcia ww. efektów rewitalizacji powinny 

koncentrować się na:  

1) budowie i/lub remoncie ciągów drogowych wraz z  infrastrukturą towarzyszącą, 

2) stworzeniu warunków do rozwoju mikro i małej przedsiębiorczości, 

3) rozszerzeniu oferty spędzania czasu wolnego. 

 

 

 Wartością dodaną przeprowadzonych badań jest możliwość skonfrontowania wiedzy  

o aspektach funkcjonowania gminy przez różne środowiska lokalne, co w konsekwencji 

doprowadzi do trafniejszej delimitacji obszarów problemowych i będzie stanowiło podstawę 

uzasadnienia podjętych działań. Ponadto zakłada się, że partycypacyjny model opracowania 

Programu Rewitalizacji będzie się przekształcał w partycypacyjny model wdrażania, a wokół 

grupy uczestniczącej w pracach nad dokumentem będą pojawiały się kolejne podmioty 

lokalne angażujące się w działania rewitalizacyjne. 

 

VI. Metoda delimitacji obszarów problemowych 

 

 Delimitacji przestrzennej obszarów wymagających wsparcia w ramach Lokalnego 

Programu Rewitalizacji dokonano na podstawie wieloczynnikowej analizy ilościowej  

i jakościowej opartej na: 

1. Identyfikacji występujących na terenie gminy problemów w sferze społecznej, 

gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej i kulturowej, zawartej w diagnozie obecnej 

sytuacji Gminy Łagów. 
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2. Wynikach konsultacji społecznych z udziałem wszystkich grup interesariuszy 

rewitalizacji, tj. na Konferencji i podczas warsztatów oraz poprzez anonimowe badania 

ankietowe przeprowadzone w trakcie spotkań bezpośrednich oraz na stronie internetowej 

gminy. 

3. Wytycznych krajowych i europejskich w zakresie przeprowadzania procesu rewitalizacji 

oraz wyznaczania obszarów problemowych, a w tym m.in. kryteriów określonych  

w art. 47 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 08.12.2006 r., tj.:  

a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,  

b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia, 

c) niekorzystne trendy demograficzne, 

d) niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik 

przerywania kształcenia,  

e) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń, 

f) szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska, 

g) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej, 

h) wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców, 

i) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego, 

j) niski poziom wydajności energetycznej budynków. 

4. Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań 

dotyczących mieszkalnictwa z dnia 13.08.2008 r. i określonych w nim kryteriów 

wyznaczania obszarów kwalifikujących się do otrzymania tego rodzaju wsparcia: 

a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia, 

b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia, 

c) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń, 

d) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej, 

e) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego. 

 

 Wyżej wymienione kryteria zostały poddane analizie ilościowej, pokazującej zmianę 

wskaźników danych statystycznych w poszczególnych latach i porównanie ich na tle średniej 

powiatu, województwa, kraju lub/i analizie jakościowej charakteryzującej ważne  

dla rewitalizacji deficyty i walory obszarów, w tym: stan infrastruktury technicznej, 

zagospodarowanie przestrzenne, wartości kulturowe i ustalenia ochrony konserwatorskiej, 

stan środowiska przyrodniczego oraz sytuację społeczną i gospodarczą. 
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 Założono jednak, że w okresie wdrożeniowym dokumentu, sytuacja będzie 

monitorowana i na bieżąco uaktualniana celem umożliwienia objęcia programem nowych 

obszarów, bądź wprowadzenia nowych zadań na już istniejące. 

 

VII. Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji 

1. Cel strategiczny rewitalizacji i horyzont czasowy dokumentu 

 

Cel strategiczny rewitalizacji na terenie Gminy Łagów do osiągnięcia  

w perspektywie 2024 roku to: 

 

„Poprawa jakości życia mieszkańców zdegradowanych 

obszarów Gminy Łagów poprzez ograniczenie wysokiej 

koncentracji problemów społecznych, gospodarczych, 

przestrzennych, środowiskowych oraz kulturowych”. 

 

 Założono, że Lokalny Program Rewitalizacji będzie dokumentem długookresowym 

obejmującym lata 2014-2024. Przyjęcie takiego horyzontu czasowego jest zgodne  

z zaleceniami planistycznymi oraz pozwala na dostosowanie go do wymogów wynikających  

z perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Z uwagi na wieloletniość 

obowiązywania programu przyjęto, że będzie to dokument strategiczny skoncentrowany 

terytorialnie i komplementarny problemowo, tj. mający przeciwdziałać fragmentaryzacji 

działań w celu wyprowadzenia wyznaczonych obszarów z sytuacji kryzysowej. 

 

2. Zasięg przestrzenny i charakterystyka obszarów problemowych 

 

 Synteza wyników uzyskanych z przeprowadzonych analiz ilościowych i jakościowych 

obecnej sytuacji Gminy Łagów, dobra znajomość lokalnych uwarunkowań przez członków 

Zespołu ds. LPR-u, a także oczekiwania i potrzeby lokalnej społeczności, doprowadziły  

do wyodrębnienia dwóch obszarów kryzysowych na terenie gminy, cechujących się 

największą kumulacją negatywnych zjawisk i problemów, a jednocześnie o zbliżonym 

sposobie zagospodarowania oraz podobnym charakterze i pełnionych funkcjach.  

 Charakterystyka i zasięg przestrzenny poszczególnych obszarów przedstawione 

zostały w tabeli 1. 
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Tabela 1. Obszary problemowe na terenie Gminy Łagów wymagające rewitalizacji  

                w latach 2014-2024. 

OBSZAR I 

CENTRUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE GMINY ŁAGÓW 

Zasięg przestrzenny – granice obszaru 

Obszar I usytuowany jest w centralnej części gminy i obejmuje swym zasięgiem  

m.in. Rynek z przyległymi ulicami, kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła, Gminny 

Zespół Szkół, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum  

i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Łagowie, a także inne obiekty użyteczności publicznej.  

Mapa obszaru 

Źródło: Opracowanie własne. 

Stan obecny i uzasadnienie wyboru obszaru 

Obszar I zlokalizowany w centrum gminy, stanowi strefę działalności administracyjno-

usługowej, związanej z bezpośrednim oddziaływaniem ośrodka gminnego. Jednocześnie,  

z uwagi na najważniejsze znaczenie w rozwoju gminy i spełnianie zasadniczych funkcji 

centrotwórczych, gromadzi największą liczbę sprzeczności i konfliktów rozwojowych, które 

prowadzą do jego degradacji technicznej i kumulacji problemów społeczno-gospodarczych. 

Centralny fragment tego obszaru stanowi Rynek wraz z przyległymi ulicami. Jego układ 
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przestrzenny to prostokątny plac wraz z siecią rozchodzących się ulic, wzdłuż których 

usytuowane są ciągi zwartej zabudowy. Po jego dłuższym boku odbywa się ruch 

komunikacyjny północ-południe (droga wojewódzka nr 756 relacji Starachowice-Nowa  

Słupia-Łagów-Stopnica). W jego środku znajduje się skwer z zielenią urządzoną  

oraz Ratusz, który nie pełni już swojej pierwotnej funkcji, a jest miejscem prowadzenia 

działalności gospodarczej. Wzdłuż dróg i węzłów komunikacyjnych rozwijają się pasma 

aktywności handlowo-usługowej. Zauważa się jednak mniejszą koncentrację działalności  

w zachodniej części rynku w porównaniu do jego części wschodniej, dlatego należy podjąć 

działania mające na celu jej ożywienie gospodarcze. Zabudowa na tym terenie jest  

w znacznym stopniu nieuporządkowana i chaotyczna, co znacznie obniża estetykę  

i funkcjonalność tego obszaru, powodując brak atrakcyjnych przestrzeni publicznych  

dla mieszkańców, sprzyjających integracji i nawiązywaniu kontaktów społecznych. 

Negatywnym zjawiskiem zaburzającym ład przestrzenny jest występujący na tym terenie brak 

spójności architektonicznej, przejawiający się zróżnicowaniem gabarytów zabudowy, 

wysokości, kolorystyki i sposobu wykończenia elewacji, kształtu i nachylenia połaci 

dachowych itp. W związku z tym, zespoły zabudowy wymagają podjęcia działań dotyczących 

poprawy ich wyglądu (szczególnie w zakresie elewacji budynków) oraz zwiększenia 

efektywności energetycznej. Historyczny układ przestrzenny podkreślają zabytkowe domy 

pochodzące z przełomu XIX i XX w. oraz z początków XX w. oraz zespół zabytkowy 

kościoła pw. św. Michała Archanioła z XV-XVII w., zlokalizowany w północnej części 

Rynku. Negatywnym czynnikiem jest również wzmożony ruch kołowy, szczególnie 

tranzytowy, powstały w wyniku przecięcia tego obszaru drogą krajową nr 74 Kielce-Lublin. 

W ścisłym centrum Łagowa występuje również deficyt miejsc parkingowych i brak 

zintegrowanego systemu parkowania, co utrudnia dalszy rozwój przedsiębiorczości 

mieszkańców. Na północy zlokalizowane są obiekty użyteczności publicznej, tj. Gminny 

Zespół Szkół oraz zabudowa wielorodzinna. Zauważa się jednak niedostateczne 

zagospodarowanie wokół budynków, powodujące brak estetycznych przestrzeni publicznych 

sprzyjających aktywności fizycznej i rekreacji oraz wzmacnianiu więzi społecznych 

przebywających tam osób. 

Obszar ten charakteryzuje się również kumulacją negatywnych zjawisk społecznych, 

takich jak bezrobocie czy ubóstwo, ze względu na to, iż występuje tutaj największa 

koncentracja mieszkańców. 
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OBSZAR II 

TERENY KOPALŃ + JASKINIA ZBÓJECKA 

Zasięg przestrzenny – granice obszaru 

Obszar II obejmuje tereny powierzchniowej eksploatacji złóż surowców mineralnych  

i działalności związanej z ich eksploatacją na terenie sołectw Łagów, Winna i Nowy Staw. 

Mapa obszaru 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Stan obecny i uzasadnienie wyboru obszaru 

 

Na terenie Gminy Łagów występują udokumentowane złoża w różnych kategoriach 

wapieni dewońskich, dolomitów i piaskowców kwarcytowych. Obecnie są one intensywnie 

wydobywane metodą odkrywkową w kamieniołomach zlokalizowanych na wschód  

od głównej miejscowości gminy – Łagowa. Według Państwowej Służby Geologicznej  

w 2013 r. wydobycie prowadzono w obszarze 6 złóż przedstawionych w tabeli 2. 
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Tabela 2. Zasoby i wydobycie złóż kopalin na terenie Gminy Łagów według stanu  

                na 31.12.2013 r. 

Rodzaj złoża Nazwa złoża 

Zasoby 

geologiczne 

bilansowe  

Zasoby 

przemysłowe 
Wydobycie 

[tys. t] [tys. t] [tys. t] 

wapień 
Łagów - Nowy 

Staw 
21065 - - 

wapień 
Łagów - 

Zagościniec 
5191 4444 56 

wapień Łagów II 54763 949 1256 

wapień Łagów III 6352 - - 

wapień Łagów IV 15895 11512 304 

wapień Łagów V 8239 2701 712 

wapień Łagów - Piotrów - - - 

wapień Komorniki-Smyki 66692 - - 

dolomit Komorniki I 9122 749 605 

dolomit Winna 13600 13600 542 

dolomit Winna Południe 33673 - - 

piaskowiec 

kwarcytowy 
Winna Południe 9833 - - 

wapienie i margle Łagów 22404 - - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu  

               na 31.XII.2013 r.”, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2014 r. 

 
 

Eksploatacja surowców narusza warunki przyrodnicze i wywołuje szereg zmian  

w środowisku naturalnym. Odkrywkowy system wydobycia jaki występuje na terenie gminy 

spowodował powstanie przekształceń powierzchni terenu, wyrobisk, hałd odpadów 

przeróbczych i złożowych, niekiedy osuszanie gruntu i zanieczyszczenie wód. Ponadto, taka 

długa działalność doprowadziła do znacznej degradacji terenu otaczającego poprzez zapylenia 

i zmiany w strukturze gleb oraz poprzez obniżenie poziomu wód gruntowych. Niekorzystne 

oddziaływanie dotyczy również zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i hałasu.  

Te dwa czynniki są dodatkowo zwiększone wzmożonym transportem, który zawsze 

towarzyszy tego typu działalności. 

W wyniku postępującej działalności wydobywczej złóż surowców mineralnych powstanie 

szereg terenów poeksploatacyjnych, które po zakończeniu działalności kopalń wymagać będą 

przeprowadzenia procesu rekultywacji oraz spowodują zmianę ukształtowania terenu oraz 

krajobrazu z naturalnego na antropogeniczny. Najwłaściwszym kierunkiem działań jest 

wykorzystanie tych obszarów na cele turystyczne, rekreacyjne i edukacyjne, gdyż odsłonięty 

zostanie profil geologiczny o wysokich walorach przyrodniczych i naukowych. Niemniej 

jednak, zostanie on ustalony przez Starostę Powiatu Kieleckiego właściwą decyzją. 
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Obok terenów eksploatacyjnych zlokalizowany jest najbardziej wartościowy obszar  

i element środowiska podlegający ochronie, tj. zespół przyrodniczo-krajobrazowy obejmujący 

fragment wschodniego zbocza Wąwozu Dule z najważniejszym elementem, jakim jest skałka 

wapienna z Jaskinią Zbójecką, znajdującą się w górnej części zbocza. Obszar zespołu  

ma charakter pastwiskowo-łąkowy, jest porośnięty roślinnością zielną, reprezentującą 

kserotermiczne i wapieniolubne zbiorowiska roślinne. Jaskinia posiada długość ok. 200 m,  

a jej szata naciekowa jest najciekawsza w rozległej, lecz niskiej Sali Naciekowej. W środku 

jaskini występuje wartościowy zespół fauny, w tym trylobity, troglokseny, 6 gatunków 

nietoperzy, a także 2 gatunki pająków. 

Nadrzędnym kierunkiem zagospodarowania tego obszaru będzie zachowanie  

i odtworzenie cennych wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ochrona przed 

wprowadzaniem kolizyjnych form zabudowy oraz zainwestowania towarzyszącego  

(o charakterze konfliktowym), a także racjonalne udostępnienie turystyczne pod warunkiem 

zachowania zwiększonych rygorów ochronnych. 

Działalność przestrzenna w obrębie tych terenów podporządkowana będzie intensyfikacji 

funkcji turystycznej oraz rekreacyjno-edukacyjnej poprzez stworzenie warunków do rozwoju 

przemysłu turystycznego oraz zbudowanie różnego rodzaju, dostosowanej do potrzeb 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, a także odpowiedniego systemu oznakowania 

cennych zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. 

Zrekultywowane tereny pokopalniane oraz odpowiednio zagospodarowana Jaskinia 

Zbójecka wzbogacą krajobraz gminy i poprzez skumulowane działania mogą stać się 

unikalnym produktem turystycznym na skalę krajową. Ponadto, realizacja zaplanowanych 

projektów przyczyni się do przeciwdziałania dalszej degradacji tego terenu, ochrony 

dziedzictwa naturalnego oraz ożywienia społeczno-gospodarczego, a tym samym poprawy 

jakości życia mieszkańców. 
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3. Mapa obszarów problemowych na terenie Gminy Łagów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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4. Cele główne i szczegółowe rewitalizacji poszczególnych obszarów problemowych 

OBSZAR I OBSZAR II 

CENTRUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE 

GMINY ŁAGÓW 
TERENY KOPALŃ + JASKINIA ZBÓJECKA 

 
 

CEL GŁÓWNY CEL GŁÓWNY 

Wzrost aktywności społecznej i przedsiębiorczości 

mieszkańców gminy w centrum Łagowa,  

szczególnie wokół tradycji garncarskich opartych  

o lokalne zasoby dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 

Rekultywacja zdegradowanych terenów pokopalnianych  

na obszarze gminy oraz nadanie im nowych funkcji  

rekreacyjnych i turystycznych. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE CELE SZCZEGÓŁOWE 

I.1. Zwiększenie funkcjonalności struktury ruchu kołowego,  

       ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych. 

I.2. Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do infrastruktury 

       technicznej. 

I.3. Odbudowa więzi społecznych i aktywizacja mieszkańców  

       do realizacji w partnerstwach inicjatyw lokalnych. 

I.4. Zbudowanie partnerstwa i integracja społeczno-gospodarcza 

       mieszkańców wokół lokalnej tradycji garncarstwa. 

I.5. Włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa grup 

       wykluczonych społecznie lub zagrożonych marginalizacją. 

I.6. Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców, szczególnie  

       w sektorze handlu i usług. 

I.7. Zachowanie oraz ochrona lokalnego dziedzictwa 

       kulturowego i naturalnego. 

I.8. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego. 

II.1. Przeciwdziałanie degradacji i ograniczenie zużycia terenów 

        niezainwestowanych dzięki wykorzystaniu terenów 

        pokopalnianych (tzw. brownfield). 

II.2. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie 

        niskiej emisji zanieczyszczeń. 

II.3. Integracja izolowanych wcześniej terenów w przestrzeni 

        gminy oraz poprawa ich dostępności komunikacyjnej. 

II.4. Rozwój przemysłu turystycznego bazującego na lokalnych 

        zasobach dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 

II.5. Stworzenie infrastruktury turystycznej i sportowo- 

        rekreacyjnej dostosowanej do potrzeb mieszkańców  

        i turystów. 

II.6. Włączenie społeczności lokalnej w rozwój funkcji 

        turystycznej i rekreacyjnej na terenach pokopalnianych. 
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VIII. Planowane projekty na obszarach rewitalizowanych w latach 2014-2024 

Lp. Nazwa projektu Planowane zadania Lokalizacja Partnerzy 
Odniesienie  

do przyjętych celów 

PROJEKTY KLUCZOWE 

1. 

Pobudzenie 

aktywności 

społecznej  

i przedsiębiorczości  

mieszkańców  

na terenie centrum 

Łagowa 

1. Modernizacja i remont ciągów pieszo-jezdnych. 

2. Uporządkowanie zieleni i wzbogacenie układu roślinnego. 

3. Wykonanie spójnego systemu elementów małej 

architektury. 

4. Utworzenie stoisk targowych na Rynku, przeznaczonych 

pod sprzedaż produktów regionalnych bezpośrednio  

od producentów. 

5. Utworzenie zintegrowanego systemu parkowania. 

6. Budowa infrastruktury miejsc publicznych dostosowanej  

do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. 

7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 

8. Wymiana oświetlenia na energooszczędne. 

9. Stworzenie systemu monitoringu. 

10. Stworzenie systemu dotacyjnego związanego  

z tworzeniem podmiotów ekonomii społecznej. 

11. Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i Aktywności 

Społecznej. 

12. Stworzenie systemu wsparcia dla organizacji 

pozarządowych. 

13. Organizacja cyklicznego Forum Organizacji 

Pozarządowych. 

14. Wspieranie młodzieżowych inicjatyw społecznych  

i uruchomienie mini grantów dla aktywnych. 

15. Stworzenie systemu stypendialnego dla uczniów 

osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce, sporcie  

lub uzdolnionych artystycznie. 

16. Organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych  

OBSZAR I: 

Centrum  

społeczno 

-gospodarcze 

Gminy Łagów 

instytucje 

publiczne, 

przedsiębiorstwa, 

organizacje 

pozarządowe 

I.1. Zwiększenie funkcjonalności 

struktury ruchu kołowego, ruchu 

pieszego i estetyki przestrzeni 

publicznych. 

I.2. Poprawa jakości i zwiększenie 

dostępności do infrastruktury 

technicznej. 

I.3. Odbudowa więzi społecznych  

i aktywizacja mieszkańców  

do realizacji w partnerstwach 

inicjatyw lokalnych. 

I.4. Zbudowanie partnerstwa  

i integracja społeczno-gospodarcza 

mieszkańców wokół lokalnej 

tradycji garncarstwa. 

I.5. Włączenie społeczne  

i aktywizacja zawodowa grup 

wykluczonych społecznie  

lub zagrożonych marginalizacją. 

I.6. Rozwój przedsiębiorczości 

mieszkańców, szczególnie  

w sektorze handlu i usług. 

I.7. Zachowanie oraz ochrona 

lokalnego dziedzictwa kulturowego  

i naturalnego. 

I.8. Poprawa stanu bezpieczeństwa 

publicznego. 
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dla osób bezrobotnych, w szczególności długotrwale 

bezrobotnych. 

17. Wprowadzenie elektronicznych usług publicznych  

z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-edukacji i e-kultury. 

18. Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych, w tym sportowo-rekreacyjnych  

i kulturalnych oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci  

i młodzieży. 

19. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony 

zdrowia oraz pomocy i integracji społecznej. 

20. Powołanie Forum Przedsiębiorców prowadzących 

działalność na terenie Rynku i w jego najbliższej okolicy. 

21. Stworzenie strefy rekreacji i wypoczynku przy Gminnym 

Zespole Szkół. 

 

Rekultywacja 

zdegradowanych 

terenów 

pokopalnianych 

 na terenie  

Gminy Łagów  

oraz ich 

zagospodarowanie 

na cele turystyczne 

i rekreacyjne 

1. Rekultywacja przygotowawcza – opracowanie 

dokumentacji technicznej i kosztorysowej, szczegółowa 

inwentaryzacja nieużytków, ustalenie kierunku rekultywacji 

i zagospodarowania. 

2. Rekultywacja techniczna – odbudowa sieci niezbędnych 

dróg dojazdowych, ukształtowanie rzeźby terenu, 

uregulowanie stosunków wodnych, niwelacja terenu, 

ukształtowanie stromych urwistych zboczy i skarp, 

całkowite lub częściowe odkwaszenie gleb, zasadzenie  

lub siew roślin. 

3. Rekultywacja biologiczna – obudowa biologiczna zboczy 

zwałów i skarp wyrobisk. 

4. Uzbrojenie terenu w niezbędną infrastrukturę komunalną. 

5. Budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej 

dostosowanej do potrzeb osób starszych   

i niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży. 

6. Budowa interaktywnego obiektu edukacyjnego bazującego 

na tradycji garncarstwa. 

7. Zagospodarowanie turystyczne terenu Jaskini Zbójeckiej. 

OBSZAR II: 

Tereny kopalń  

+ Jaskinia Zbójecka  

instytucje 

publiczne, 

kopalnie, 

przedsiębiorstwa, 

organizacje 

pozarządowe 

II.1. Przeciwdziałanie degradacji  

i ograniczenie zużycia terenów 

niezainwestowanych dzięki 

wykorzystaniu terenów 

pokopalnianych (tzw. brownfield). 

II.2. Poprawa stanu środowiska 

naturalnego poprzez ograniczenie 

niskiej emisji zanieczyszczeń. 

II.3. Integracja izolowanych 

wcześniej terenów w przestrzeni 

gminy oraz poprawa ich dostępności 

komunikacyjnej. 

II.4. Rozwój przemysłu 

turystycznego bazującego  

na lokalnych zasobach dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego. 

II.5. Stworzenie infrastruktury 

turystycznej i sportowo-rekreacyjnej 

dostosowanej do potrzeb 
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8. Utworzenie szlaku geologicznego wraz z wdrożeniem 

spójnego systemu edukacyjno-informacyjnego, łączącego 

m.in. tereny pokopalniane i Jaskinię Zbójecką. 

9. Stworzenie systemu preferencji ekonomicznych do rozwoju 

przemysłu turystycznego wykorzystującego lokalne zasoby 

dziedzictwa naturalnego i kulturowego. 

10. Organizacja cyklicznych ponadregionalnych wydarzeń 

kulturalno-promocyjnych bazujących na tradycji 

garncarstwa. 

11. Realizacja programów społecznych, dotyczących 

włączenia osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych 

marginalizacją w wykreowanie funkcji turystycznej  

na obszarach pokopalnianych. 

12. Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego  

w tym imprez i spotkań integracyjnych, warsztatów  

i spotkań międzypokoleniowych, wycieczek. 

13. Utworzenie systemu wsparcia dla organizacji 

pozarządowych, których działalność koncentruje się  

na zachowaniu, ochronie, rozwoju i promowaniu lokalnych 

tradycji i zasobów kulturowych. 

14. Opracowanie i wdrożenie programów zapobiegających 

chorobom cywilizacyjnym, upowszechniających aktywny  

i zdrowy tryb życia. 

15. Realizacja programów przekwalifikowania osób 

długotrwale bezrobotnych w porozumieniu z pracodawcami. 

mieszkańców i turystów. 

II.6. Włączenie społeczności 

lokalnej w rozwój funkcji 

turystycznej i rekreacyjnej  

na terenach pokopalnianych. 

PROJEKTY UZUPEŁNIAJĄCE 

 

Edukacyjno 

-rekreacyjny szlak 

rowerowy wraz  

z infrastrukturą 

towarzyszącą  

na terenie Gminy 

Łagów 

1. Opracowanie koncepcji sieci tras rowerowych łączących 

m.in. Jaskinię Zbójecką, zrekultywowane tereny 

pokopalniane i centrum społeczno-gospodarcze gminy 

Łagów. 

2. Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej  

oraz przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień do uzyskania 

pozwolenia na budowę systemu ścieżek rowerowych  

Obszar  

Gminy Łagów 

instytucje 

publiczne, 

przedsiębiorstwa, 

organizacje 

pozarządowe 

I.1. Zwiększenie funkcjonalności 

struktury ruchu kołowego, ruchu 

pieszego i estetyki przestrzeni 

publicznych. 

I.7. Zachowanie oraz ochrona 

lokalnego dziedzictwa kulturowego  

i naturalnego. 
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wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

3. Budowa systemu ścieżek rowerowych wraz z rekreacyjną 

infrastrukturą towarzyszącą. 

4. Uruchomienie systemu wypożyczania rowerów w centrum 

Łagowa. 

5. Połączenie edukacyjnej ścieżki rowerowej z trasą Polski 

Wschodniej – GreenVelo. 

II.2. Poprawa stanu środowiska 

naturalnego poprzez ograniczenie 

niskiej emisji zanieczyszczeń. 

II.3. Integracja izolowanych 

wcześniej terenów w przestrzeni 

gminy oraz poprawa ich dostępności 

komunikacyjnej. 

II.5. Stworzenie infrastruktury 

turystycznej i sportowo-rekreacyjnej 

dostosowanej do potrzeb 

mieszkańców i turystów. 

II.6. Włączenie społeczności 

lokalnej w rozwój funkcji 

turystycznej i rekreacyjnej  

na terenach pokopalnianych. 

 

Poprawa jakości 

kształcenia 

zawodowego  

na terenie  

Gminy Łagów 

1. Nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami  

w celu stworzenia zaplecza do odbywania praktyk  

przez uczniów szkoły zawodowej. 

2. Doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i materiały 

dydaktyczne (w tym narzędzia TIK). 

3. Opracowanie i wdrożenie kompleksowej oferty zajęć 

pozalekcyjnych rozwijających kluczowe kompetencje 

społeczne połączone z praktyczną nauką zawodu. 

4. Przygotowanie i realizacja innowacyjnych programów 

nauczania w zakresie kształcenia zawodowego. 

OBSZAR I: 

Centrum  

społeczno 

-gospodarcze  

Gminy Łagów  

(Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa) 

Zasadnicza 

Szkoła 

Zawodowa, 

przedsiębiorstwa 

I.4. Zbudowanie partnerstwa  

i integracja społeczno-gospodarcza 

mieszkańców wokół lokalnej 

tradycji garncarstwa. 

I.6. Rozwój przedsiębiorczości 

mieszkańców, szczególnie  

w sektorze handlu i usług. 

II.4. Rozwój przemysłu 

turystycznego bazującego  

na lokalnych zasobach dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego. 
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IX. Możliwe źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych. 

 W celu zapewnienia spójności, większej synergii i efektywności realizacji projektów rewitalizacyjnych, wskazano różne możliwe źródła 

ich finansowania: 

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – wersja 5.0, grudzień 2014 r. 

2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – wersja z dnia 16.12.2014 r. zatwierdzona przez Komisję Europejską.  

3. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – wersja z dnia 28.11.2014 r. zatwierdzona przez Komisję Europejską.  

 

Fundusz 
Program Operacyjny  

na lata 2014-2020 
Priorytet inwestycyjny 

Znaczenie dla rewitalizacji 

Kluczowe Uzupełniające 

Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia, wykorzystania i jakości TIK. 

EFRR RPO Województwa Świętokrzyskiego 
2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się,  

e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia.  × 

Cel tematyczny 3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolniczego oraz rybołówstwa i akwakultury. 

EFRR RPO Województwa Świętokrzyskiego 

3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie 

gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie 

tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory 

przedsiębiorczości. 

×  

EFRR RPO Województwa Świętokrzyskiego 
3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie 

rozwoju produktów i usług.  × 

Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. 

EFRR 

RPO Województwa Świętokrzyskiego 
4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych.  × 

PO Infrastruktura i Środowisko 
4.I. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych.  × 
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FS/EFRR 

RPO Województwa Świętokrzyskiego 
4b Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych 

źródeł energii w przedsiębiorstwach. 
 × 

PO Infrastruktura i Środowisko 
4.II. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych 

źródeł energii w przedsiębiorstwach. 

FS/EFRR 

RPO Województwa Świętokrzyskiego 

4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 

i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych  

i w sektorze mieszkaniowym. 
×  

PO Infrastruktura i Środowisko 

4.III. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania 

energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze 

publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym. 
 × 

FS/EFRR 

RPO Województwa Świętokrzyskiego 

4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie 

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 

mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. 

×  

PO Infrastruktura i Środowisko 

4.v. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie 

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 

mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. 

 × 

Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. 

EFRR RPO Województwa Świętokrzyskiego 
6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego  

i kulturowego. ×  

FS/EFRR 

RPO Województwa Świętokrzyskiego 

6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona  

i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez 

program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę. 
×  

PO Infrastruktura i Środowisko 

6.III. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona  

i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez 

program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę. 
 × 

Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości  

w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej. 
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EFRR RPO Województwa Świętokrzyskiego 

7b Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów 

drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami 

multimodalnymi. 
 × 

Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. 

EFRR RPO Województwa Świętokrzyskiego 

8b Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającemu zatrudnieniu poprzez 

rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej  

dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających 

regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów 

naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój. 

×  

EFS RPO Województwa Świętokrzyskiego 

8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych 

zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, 

także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 

mobilności pracowników. 

×  

EFS PO Wiedza Edukacja Rozwój 

8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, 

którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się  

ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji  

dla młodzieży. 

 × 

EFS RPO Województwa Świętokrzyskiego 
8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, 

w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. ×  

EFS PO Wiedza Edukacja Rozwój 
8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do 

zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz 

promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę. 
 × 

EFS RPO Województwa Świętokrzyskiego 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się. ×  
Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. 

EFRR RPO Województwa Świętokrzyskiego 

9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się 

do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności  

w zakresie stanu zdrowia, promowania włączenia społecznego poprzez lepszy 

dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia  

z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych. 

×  
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EFRR RPO Województwa Świętokrzyskiego 
9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 

społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. ×  

EFS 
RPO Województwa Świętokrzyskiego 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz 

aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. 

×  
PO Wiedza Edukacja Rozwój  × 

EFS 
RPO Województwa Świętokrzyskiego 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 

jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych  

w interesie ogólnym. 

×  
PO Wiedza Edukacja Rozwój  × 

EFS 
RPO Województwa Świętokrzyskiego 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej  

w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej  

w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia. 

×  
PO Wiedza Edukacja Rozwój  × 

Cel tematyczny 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenie się przez całe życie. 

EFS 

RPO Województwa Świętokrzyskiego 
10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej 

oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji 

elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego  

i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych  

i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie 

kształcenia i szkolenia. 

×  

PO Wiedza Edukacja Rozwój  × 

EFS 

RPO Województwa Świętokrzyskiego 
10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze 

formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, 

poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej 

oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo 

zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji. 

×  

PO Wiedza Edukacja Rozwój  × 

EFS 

RPO Województwa Świętokrzyskiego 

10iv Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb 

rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu 

zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego 

i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, 

dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów 

uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej 

współpracy z pracodawcami. 

×  

PO Wiedza Edukacja Rozwój  × 

EFRR RPO Województwa Świętokrzyskiego 
10a Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 

poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. ×  
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Cel tematyczny 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej. 

EFS PO Wiedza Edukacja Rozwój 

11i Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji 

publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, 

regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem 

lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia. 

 × 

Cele tematyczne 8-11. 

EFS PO Wiedza Edukacja Rozwój Oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.  × 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Programów Operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 
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X. System wdrażania – wybór prawnej formy zarządzającego programem 

1. Organizacja procesu wdrażania 

 

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym 

cele i plany działań na kilka lat, dlatego ważnym elementem decydującym o skuteczności 

realizacji jego założeń jest skuteczny i zintegrowany system wdrażania. 

Dla zagwarantowania, że przyjęte postanowienia będą konsekwentnie realizowane, 

zapewnione zostały warunki organizacyjne i instytucjonalne do ich wdrażania i weryfikacji. 

Podmiotem zarządzającym dokumentem w Gminie Łagów będzie Wójt Gminy przy pomocy 

Zespołu ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2014-2024,  

który powołany został Zarządzeniem nr 55/14 z dnia 26.06.2014 r. W jego skład wchodzi  

31 przedstawicieli Urzędu Gminy, instytucji publicznych oraz przedstawicieli 

przedsiębiorców na czele z kierującą jego pracami przewodniczącą – Inspektorem  

ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych w Urzędzie Gminy w Łagowie. 

Zespół nadzoruje skuteczność i jakość realizacji dokumentu, a do jego kompetencji 

należy m.in.: 

1) koordynacja wdrażania poszczególnych zadań w całym okresie realizacji LPR-u; 

2) gromadzenie informacji niezbędnych do monitoringu i ewaluacji celów dokumentu; 

3) zapraszanie do udziału w pracach Zespołu osób spoza jego składu (eksperci, 

specjaliści i inni). 

 

 Przyjęto, że Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łagów ma formułę otwartą,  

co oznacza, że w przypadku zmiany wymogów prawnych, pojawiania się nowych problemów 

oraz wykreowania nowych projektów – będzie on aktualizowany. Projekty odpowiadające  

na zidentyfikowane problemy będą systematycznie przygotowywane w całym okresie 

wdrożeniowym. Ich konkretni odbiorcy i zakres determinowane będą: aktualnymi warunkami 

sytuacji społeczno-gospodarczej gminy oraz regionu, potrzebami i oczekiwaniami 

mieszkańców obszarów kryzysowych, poziomem zaangażowania podmiotów lokalnych  

w planowane działania, możliwościami budżetu gminy oraz dostępnością środków 

zewnętrznych.  

 Realizacja założeń dokumentu odbywać się będzie w oparciu o system wdrażania 

pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Gmina, korzystając z dofinansowania projektów 

unijnymi środkami finansowymi, jest zobowiązane przestrzegać zasad i procedur 

wspólnotowych. 
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2. Zasady współpracy pomiędzy sektorem publicznym, społecznym  

i gospodarczym 

 

 Wdrażanie projektów rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach Gminy Łagów  

nie ma szans powodzenia bez udanej współpracy pomiędzy sektorem społecznym, 

gospodarczym i publicznym. W związku z tym określenie zasad i sposobów 

współuczestnictwa wszystkich interesariuszy jest kluczowym elementem osiągnięcia 

zgodności podejmowanych działań z potrzebami i oczekiwaniami społeczności lokalnej, 

ograniczenia występowania konfliktów oraz kosztów ich rozwiązywania, a także jest 

podstawą tworzenia się współczesnych form samoświadomości społecznej. 

 Współpraca międzysektorowa w realizacji zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji 

odbywać się będzie w kilku zintegrowanych wymiarach: 

1. MERYTORYCZNYM – poprzez wspólne podejmowanie decyzji, rozwiązywanie 

problemów realizowane przede wszystkim na poziomie Zespołu ds. LPR-u,  

tj. na zaproszenie przewodniczącego przedstawiciele sektora gospodarczego  

i społecznego będą każdorazowo brali udział w jego cyklicznych spotkaniach. 

2. ORGANIZACYJNYM – polegającym na angażowaniu specyficznych i unikalnych 

zasobów oraz kompetencji charakterystycznych dla danego sektora i wzajemnym ich 

uzupełnianiu podczas realizacji wspólnych projektów. 

3. FINANSOWYM – opierającym się na współudziale finansowym wszystkich 

partnerów poprzez zapewnienie wkładu własnego w realizację określonych 

przedsięwzięć i wykorzystanie koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 

 Partnerstwo trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego, oprócz 

wspólnego celu, jakim jest wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej, 

ma określone podstawowe zasady stanowiące fundament wspólnych działań: 

1) respektowanie własnych potrzeb, możliwości i dążenie do osiągnięcia kompromisu; 

2) przejrzystość podejmowanych działań; 

3) otwarty dialog z mieszkańcami gminy. 
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Współpraca pomiędzy Partnerami LPR-u ma na celu:  

 wykorzystanie potencjału organizacji oraz społeczności lokalnej poprzez 

skoordynowanie działań w ramach kilku wspólnych i spójnych projektów 

akceptowanych i wspieranych przez wszystkich uczestników; 

 optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji gminy, 

organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców; 

 wsparcie innowacyjności proponowanych rozwiązań, wyrażającą się zastosowaniem 

nowych podejść do rozwiązywania problemów. 

 

XI. System monitorowania, ewaluacji i komunikacji społecznej 

1. Sposoby monitorowania i oczekiwane wskaźniki osiągnięć 

 

 Kluczowe znaczenie dla prawidłowej i efektywnej realizacji założeń Programu 

Rewitalizacji ma system monitoringu skuteczności działań oraz wprowadzania modyfikacji  

w reakcji na zmiany w otoczeniu dokumentu. 

 Bieżącym monitorowaniem, polegającym na systematycznym zbieraniu oraz 

analizowaniu ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów  

i realizacji całego programu, mającym na celu zapewnienie zgodności realizacji projektów  

z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami, zajmować się będzie Zespół ds. Lokalnego 

Programu Rewitalizacji. Jednostka ta odpowiedzialna jest za:  

1) gromadzenie i analizowanie informacji w układzie przedstawionego w tabeli 2 zestawu 

wskaźników; 

2) sporządzenie co najmniej dwóch raportów z realizacji dokumentu i przedstawienie ich 

do zatwierdzenia Radzie Gminy na sesji; 

3) opublikowanie wyników sprawozdawczości na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

 

 Monitorowanie obejmować będzie zarówno finansowe jak i rzeczowe aspekty 

wdrażania dokumentu. Monitoring finansowy dostarczy danych na temat szacunkowego 

kosztu oraz wykorzystanych źródeł finansowania, będących podstawą do oceny sprawności 

wydatkowania środków. Monitoring rzeczowy pokaże efekty realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w odniesieniu do całościowej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy,  

które mierzone będą za pomocą corocznych zmian wskaźników przedstawionych w tabeli 2. 
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Tabela 2. Wskaźniki monitoringowe wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2014-2024. 
 

Lp. Nazwa wskaźnika 

Wartość 

wyjściowa dla 

Gminy Łagów  

w 2013 r. 

Średnia 

krajowa  

w 2013 r. 

Wartość 

docelowa dla 

Gminy Łagów 

w 2023 r. 

1. 
Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności 

ogółem* 

wiek przedprodukcyjny 19,3 18,2  

wiek produkcyjny* 63,4 63,4 
powyżej średniej 

krajowej w 2023 r. 

wiek poprodukcyjny 17,3 18,4  

2. Przyrost naturalny na 1000 osób -1,7 -0,5 powyżej 0 

3. Saldo migracji na 1000 osób -4,6 -0,5 powyżej 0 

4. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym 62,1 74,1 
powyżej średniej 

krajowej w 2023 r. 

5. Liczba uczniów w szkołach podstawowych na 1000 mieszkańców 59 56 
powyżej średniej 

krajowej w 2023 r. 

6. Liczba uczniów w gimnazjach na 1000 mieszkańców 35 30 
powyżej średniej 

krajowej w 2023 r. 

7. 
Udział % osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy 

społecznej w ludności ogółem 
13,7 8,3 

poniżej średniej 

krajowej w 2023 r. 

8. Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 11,2 8,8 
poniżej średniej 

krajowej w 2023 r. 

9. Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców 27 32 
powyżej średniej 

krajowej w 2023 r. 

10. Liczba jednostek nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 63 95 
min. 75% średniej 

krajowej w 2023 r. 

11. Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności 575 1057 
min. 65% średniej 

krajowej w 2023 r. 
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12. Liczba podmiotów na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 91 167 
min. 65% średniej 

krajowej w 2023 r. 

13. 
Odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje w % ogółu 

mieszkań 

wodociąg 85,3 91,8 
powyżej średniej 

krajowej w 2023 r. 
łazienka 61,3 82,0 

centralne ogrzewanie 57,8 70,3 

14. 
Odsetek mieszkańców korzystających z instalacji w % ogółu 

ludności 

wodociąg 83,6 88,0 
powyżej średniej 

krajowej w 2023 r. 

kanalizacja** 28,5 65,1  

15. Wydatki budżetu na pomoc społeczną na 1 mieszkańca w złotych 674,44 520,24 
poniżej średniej 

krajowej w 2023 r. 

16. 
Wydatki budżetu na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca  

w złotych 
197,93 264,15 

powyżej średniej 

krajowej w 2023 r. 

17. 
Wydatki budżetu na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 1 mieszkańca  

w złotych 
88,87 142,22 

min. 65%  

średniej krajowej 

18. Wydatki budżetu na turystykę na 1 mieszkańca w złotych 4,19 11,03 
powyżej średniej 

krajowej w 2023 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na 31.12.2013 r.  

 

 

* Docelowy udział % w 2023 r. określono tylko dla grupy ludności „w wieku produkcyjnym”, ponieważ ma ona najważniejsze znaczenie dla osiągnięcia założonych celów 

    rewitalizacji na terenie gminy.  

 

** Z uwagi na możliwość korzystania przez mieszkańców gminy z przydomowych oczyszczalni ścieków, nie wskazano wartości docelowej dla tego wskaźnika. 
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 Co najmniej dwukrotnie w trakcie obowiązywania dokumentu analizowane będą 

postępy w realizacji zapisów, celem podjęcia decyzji dotyczącej potrzeby aktualizacji jego 

założeń. Rada Gminy jako instytucja kontrolna i uchwałodawcza ma za zadanie:  

1) akceptację sprawozdań z realizacji LPR-u przygotowanych przez Zespół ds. LPR-u, 

zawierających w szczególności stan osiągnięcia założonych wskaźników; 

2) analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści dokumentu zgłoszonych 

zarówno przez Zespół ds. LPR-u, jak i inicjatywę min. 100 mieszkańców; 

3) aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji; 

4) uwzględnienie zadań zaplanowanych do realizacji przy przyjmowaniu budżetu gminy 

oraz wieloletnich planów inwestycyjnych lub innych dokumentów strategicznych. 

 

2. Sposób ewaluacji dokumentu 

 

Ewaluacja ma na celu poprawę jakości, skuteczności i spójności realizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji w odniesieniu do konkretnych problemów obszaru rewitalizowanego  

z jednoczesnym uwzględnieniem celu strategicznego podejmowanych działań. 

 Ocena wszystkich projektów i zadań rewitalizacyjnych zostanie dokonana  

przy współudziale wszystkich interesariuszy rewitalizacji oraz w oparciu o opracowanie 

ewaluacji ex-post, czyli na zakończenie obowiązywania dokumentu i będzie brała pod uwagę 

5 następujących kryteriów ewaluacyjnych: 

1. SKUTECZNOŚĆ (ang. effectiveness) – kryterium pozwalające ocenić, w jakim stopniu 

osiągnięte zostały cele dokumentu zdefiniowane na etapie planowania. 

2. EFEKTYWNOŚĆ (ang. efficiency) – kryterium pozwalające ocenić poziom 

„ekonomiczności” zrealizowanych projektów, czyli stosunek poniesionych nakładów  

do uzyskanych efektów. 

3. UŻYTECZNOŚĆ (ang. utility) – kryterium pozwalające ocenić do jakiego stopnia 

oddziaływanie programu odpowiada zdiagnozowanym potrzebom grupy docelowej. 

4. TRAFNOŚĆ (ang. relevance) – kryterium pozwalające ocenić do jakiego stopnia cele 

programu odpowiadają potrzebom i priorytetem wskazanym w odniesieniu do obszaru 

rewitalizowanego. 

5. TRWAŁOŚĆ (ang. sustainability) – kryterium pozwalające ocenić na ile można się 

spodziewać, że pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem programu będą nadal 

widoczne po zakończeniu jego realizacji. 
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3. Public relations programu rewitalizacji 

 

W celu efektywnego i skutecznego wdrożenia zapisów Lokalnego Programu 

Rewitalizacji ważne jest, aby umożliwić społeczności lokalnej udział w procesie jej tworzenia 

i realizacji, a tym samym zapewnić skuteczną metodę komunikacji społecznej,  

czyli przekazywania danych do otoczenia.  

 Podmiotem, który ma za zadanie prowadzić i nadzorować promocję Lokalnego 

Programu Rewitalizacji, a w jej ramach również promocję wszystkich projektów i zadań 

inwestycyjnych będzie Zespół ds. LPR-u we współpracy z Urzędem Gminy w Łagowie. 

Jednostki te mają za zadanie zapewnić powszechny dostęp do bieżących informacji na temat 

prowadzonych przedsięwzięć, tj. o zakresie i wymiarze pozyskanego dofinansowania 

zewnętrznego dla poszczególnych projektów, a także rezultatach działań na poziomie 

konkretnych obszarów problemowych oraz całej gminy. Ponadto, odpowiedzialność  

za upowszechnianie bieżących informacji na temat poszczególnych działań rewitalizacyjnych 

spoczywa również na partnerach realizowanych przedsięwzięć. Jeśli projekty będą 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, wówczas promocja tychże przedsięwzięć 

będzie się odbywać zgodnie z wytycznymi właściwych instytucji w tym zakresie. 

 Dla zapewnienia efektywnej współpracy z partnerami procesu rewitalizacji 

wykorzystywane będą następujące narzędzia komunikacji:  

1) strona internetowa Urzędu Gminy wraz z pocztą elektroniczną komórki 

odpowiedzialnej za kontakt z lokalną społecznością w sprawie rewitalizacji; 

2) lokalne media; 

3) spotkania Zespołu ds. LPR-u wraz z przedstawicielami kluczowych dla rewitalizacji 

zdegradowanych obszarów gminy partnerów z sektora społecznego i gospodarczego 

oraz ekspertami i specjalistami zewnętrznymi; 

4) spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami, w szczególności z obszarów 

zdegradowanych, organizowane w miarę postępu prac rewitalizacyjnych. 

 

 Celem działań związanych z promocją dokumentu jest dotarcie do jak najszerszej 

grupy beneficjentów – mieszkańców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców,  

a także instytucji publicznych mogących stać się partnerami w realizacji określonych zadań. 
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Załącznik nr 1. Diagnoza obecnej sytuacji w Gminie Łagów 

Załącznik nr 2. Raport z konsultacji społecznych 

 


