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1. Wykaz pojęć i skrótów 

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

EFS – Europejski Fundusz Społeczny, 

FS – Fundusz Spójności, 

GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 

GOSiR- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

GUS- Główny Urząd Statystyczny, 

JST - jednostka samorządu terytorialnego,  

KE – Komisja Europejska, 

LPR– Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2023, 

MOP - Międzynarodowej Organizacji Pracy, 

POP – Program ochrony powietrza, dokument przygotowany w celu określenia działań zmierzających 

do przywrócenia odpowiedniej jakości powietrza na terenie, na którym zanotowano przekroczenia 

dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń, 

PPP – partnerstwo publiczno-prywatne, 

RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 

RPO WO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  

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

(zagrożenia),  

SZOOP – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, 

ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 

Poniżej przedstawiono najważniejsze pojęcia: (2) 

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące 

kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub 

środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej 

gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany 

poprzez programy rewitalizacji. 
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Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz 

wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, 

prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli 

nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy 

z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób 

spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi 

politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi 

z dokumentów strategicznych i planistycznych).  

Stan kryzysowy - stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych 

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

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

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

− gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości , słabej 

kondycji lokalnych przedsiębiorstw), 

− środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości 

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

bądź stanu środowiska), 

− przestrzenno- funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego 

wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do 

podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań 

urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi 

komunikacyjnej), 

− technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania 

rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów 

budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).  

Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe sfery, które 

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

w odniesieniu do wartości dla całej gminy. 

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

obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, 
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w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia sytuacji 

kryzysowej na każdym z podobszarów. 

Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się 

szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w pkt 2, na którym, z uwagi 

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

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

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

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

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

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

powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji. 

Program rewitalizacji - inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na podstawie 

art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 

z późn. zm.), wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-

funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów 

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

stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności 

w ramach rewitalizacji. 
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2. Wprowadzenie  

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy (LPR) jest dokumentem, który ma na celu 

odpowiednie zarządzanie procesem wyprowadzania obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. 

Granice obszaru zdegradowanego określono w wyniku diagnozy, która została szeroko opisana w 

niniejszym dokumencie. Podstawą prawną opracowania jest umowa nr U/IRG.2151.30.2016.PC, 

zawarta pomiędzy firmą ATMOTERM SA a Gminą Głuchołazy. Treść dokumentu oraz sposób jego 

opracowania był w dużej mierze zależny od "Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020" (dalej nazywanych Wytycznymi), przygotowanych przez 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne wyjaśniają oraz definiują kluczowe pojęcia, ale co 

najważniejsze, wskazują cechy i elementy programów rewitalizacji, które obligatoryjnie muszą się 

w nich znaleźć. Wszystkie wskazane elementy zostały zawarte w poniższych rozdziałach. Maksymalny 

zasięg czasowy, w którym może obowiązywać LRP jest określony przez art. 52 ustawy z dnia 9 

października 2015 r., która do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza realizację przedsięwzięć 

wynikających z programu nie będącego Gminnym Programem Rewitalizacji, opracowanym zgodnie z 

zapisami ustawy.  

LPR dla Gminy Głuchołazy został dofinansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu 

Państwa, w tym 15% środków krajowych oraz 85% ze środków Funduszu Spójności z Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 
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3. Streszczenie 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2023 obejmuje szereg rozdziałów, 

które miały za zadanie utworzyć kompletną oraz spójną formułę, oraz spełnić cel dokumentu, którym 

jest odpowiednie zaplanowanie oraz usprawnienie procesu rewitalizacji.  

W rozdziale 1 zawarto rozwinięcie głównych skrótów oraz przedstawiono wyjaśnienie 

najważniejszych pojęć zawartych w Wytycznych.  

W rozdziale 2 podano podstawę formalną oraz prawną opracowania dokumentu, którą jest umowa 

nr U/IRG.2151.30.2016.PC zawarta pomiędzy firmą ATMOTERM SA, a Gminą Głuchołazy. 

W rozdziale 4 poddano analizie stan aktualny na terenie Gminy, nie zagłębiając się szczegółowo 

w poszczególne podobszary. Przedstawiono informacje dotyczące istotnych z punktu widzenia 

rewitalizacji zagadnień, tj. demografii (w tym zameldowania oraz wymeldowania, struktura wiekowa 

ludności, podział na grupy ekonomiczne), bezrobocia, gospodarstw domowych, edukacji 

(wychowania przedszkolnego, uczniów szkół podstawowych), dochodów i wydatków, podmiotów 

gospodarczych, infrastruktury drogowej, technicznej oraz mieszkalnictwa.  

W rozdziale 5 poddano analizie, zgodnie z metodyką analizy SWOT, silne oraz słabe strony gminy, a 

także nadarzające się szanse oraz zagrożenia. Analiza SWOT jest jednym z najpowszechniejszych 

instrumentów analizy sytuacji, dokonywanej w celu uporządkowania informacji o stanie aktualnym. 

W rozdziale 6 wykonano kluczową dla dokumentu diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych. 

Opisano metodykę przyjętą w zakresie wyznaczania obszaru zdegradowanego oraz obszaru 

rewitalizacji  wraz z przedstawieniem poszczególnych kroków, które zostały podjęte. Odrębnie 

poddano analizie wskaźniki, zawarte w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej 

oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Podsumowaniem rozdziału jest mapa podsumowująca 

nagromadzenie problemów dla poszczególnych obszarów.  

W rozdziale 7 opisano wizję rewitalizacji ze szczególnym skupieniem się na wizji obszaru rewitalizacji 

i potencjalnym zmianą, które będą miały miejsce po wdrożeniu projektów rewitalizacyjnych.  

W rozdziale 8 przedstawiono cele szczegółowe przedstawione dla poszczególnych stref rewitalizacji 

wraz z przypisaniem kierunków działań. Głównym celem działań rewitalizacyjnych, objętych 

dokumentem jest uczynienie gminy Głuchołazy gminą przyjazną dla mieszkańców bez względu na 

wiek. 

W rozdziale 9 zaprezentowano harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający projekty, które 

zostały zaplanowane do realizacji w ramach LPR. Zawiera on nazwę projektu, opis planowanych 
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działań, oczekiwane rezultaty projektu, szacunkowe koszty wraz z potencjalnym źródłem 

finansowania oraz okresem realizacji.  

W rozdziale 10 znajdują się przedsięwzięcia wpływające na eliminację lub ograniczanie negatywnych 

zjawisk, będące działaniami uzupełniającymi.  

W rozdziale 11 zawarte zostały mechanizmy, które zapewnią spełnienie podstawowych cech 

tj. komplementarności przestrzennej, komplementarności proceduralno- instytucjonalnej, 

komplementarności międzyokresowej oraz komplementarności źródeł finansowania.  

Rozdział 12 zawiera opis możliwych źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych. Możliwymi 

źródłami są zarówno środki Unijne, własne Gminy, poszczególnych interesariuszy jak i wiele innych. 

W rozdziale 13 przedstawiono mechanizmy, które podjęto w celu włączenia interesariuszy w prace 

nad przygotowaniem dokumentu oraz wdrożeniem w proces rewitalizacji. Przedstawiono 

zagadnienie teoretyczne samej rewitalizacji jak i konkretne działania prowadzone w Głuchołazach. 

W rozdziale 14 przedstawiono powiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji z obowiązującymi 

na terenie kraju, województwa oraz gminy dokumentami strategicznymi i planistycznymi.  

W rozdziale 15 przedstawiono system zarządzania dokumentem w zakresie wdrażania, realizacji, 

monitorowania, raportowania oraz aktualizacji dokumentu, a także propozycję najważniejszych 

procedur oraz sposobów działania. 

Rozdziały 16, 17, 18, 19 oraz 20 zawierają kolejno spis: załączników, rysunków, wykresów oraz 

literatury.  
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4. Analiza stanu aktualnego 

Gmina miejsko-wiejska Głuchołazy położona jest w południowo-zachodniej części województwa 

opolskiego, w powiecie nyskim. Od południa gmina graniczy z Republiką Czeską, od zachodu z gminą 

Otmuchów, od północy z gminą Nysa, natomiast od wschodu z gminą Prudnik. W skład gminy 

Głuchołazy wchodzi miasto Głuchołazy oraz 17 sołectw: Biskupów, Bodzanów, Burgrabice, Charbielin, 

Gierałcice, Jarnołtówek, Konradów, Markowice, Nowy Las, Nowy Świętów, Podlesie, Pokrzywna, 

Polski Świętów, Sławniowice, Stary Las, Sucha Kamienica, Wilamowice Nyskie. 

 

Rysunek 1. Położenie gminy Głuchołazy (3) 

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski gmina Głuchołazy wchodzi w skład trzech 

makroregionów: Przedgórza Sudeckiego, Sudetów Wschodnich i Niziny Śląskiej. Zachodnia część 

gminy to mezoregion Przedgórze Paczkowskie, południowa to Góry Opawskie, natomiast wschodnia 

to Płaskowyż Głubczycki. Bliska odległość do granicy czeskiej oraz korzystne położenie w górzystej 

okolicy stanowią o istotnych walorach turystyczno-rekreacyjnych gminy. 
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Według danych GUS na dzień 31 grudnia 2014 r. gminę Głuchołazy zamieszkiwało 24 493 

mieszkańców, z czego ponad połowę stanowili mieszkańcy miasta Głuchołazy. W ogólnej liczbie 

mieszkańców gminy przeważają kobiety, stanowiąc 51,6 %. W ostatnich latach zaobserwować można 

istotny spadek ogólnej liczby ludności. Jest to tendencja charakterystyczna dla całego kraju, jednak 

analizując lata 2010-2014, w przypadku Polski spadek ten wyniósł tylko 0,13%, natomiast w gminie 

Głuchołazy aż 3,2%, co jest wartością znaczną. 

Gęstość zaludnienia w gminie Głuchołazy wynosi 146 osób/km2, przy czym dla Miasta Głuchołazy 

gęstość ta jest znacznie większa i wynosi 2 063 osoby/km2. Ze względu na koncentrację zamieszkania 

ponad połowy mieszkańców gminy w obrębie miasta, należy spodziewać się intensyfikacji zjawisk 

demograficznych i społecznych właśnie w mieście Głuchołazy.  

Wykres 1. Liczba ludności gminy Głuchołazy w latach 2010-2014 według faktycznego miejsca zamieszkania (1) 

Tabela 1. Liczby ludności gminy i miasta Głuchołazy w 2014 r.(1) 

Liczba ludności Gminy i Miasta Głuchołazy w 2014 roku 

  gmina miasto 

kobiety 12 630 7 418 

mężczyźni 11 863 6 674 

ogółem 24 493 14 092 

Spadek ludności gminy Głuchołazy spowodowany jest ujemnym przyrostem naturalnym 

oraz ujemnym saldem migracji. Ujemny przyrost naturalny jest charakterystyczny dla całego 

województwa opolskiego, jak i kraju, jednak jego wskaźnik dla gminy Głuchołazy jest gorszy od 

średniej wojewódzkiej oraz wskaźnika ogólnopolskiego.  
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Wykres 2. Ruch naturalny ludności w gminie Głuchołazy w latach 2004-2014 (1) 

Na przestrzeni analizowanych lat zauważalna jest również negatywna tendencja dotycząca migracji 

ludności z gminy Głuchołazy (Wykres 3).  

 

Wykres 3. Liczba zameldowań i wymeldowań wraz z kierunkiem przemieszczeń w gminie Głuchołazy w latach 

2004-2014 (1) 

Saldo migracji zarówno w ruchu wewnętrznym, jak również wymeldowań za granicę, 

w analizowanym okresie osiąga wartości ujemne. Oznacza to, że więcej osób się wymeldowuje, niż 

dokonuje zameldowania. Spowodowane to jest - w przypadku migracji wewnętrznych – potrzebą 

zmian, poszukiwaniem pracy oraz edukacją. Wymeldowania za granicę spowodowane są głównie 

emigracją zarobkową. Odpływ młodych ludzi, niska rozrodczość oraz starzenie się społeczeństwa 

wpływają na obniżenie się zdolności rozwojowych gminy Głuchołazy. 

Wykres 4 przedstawia gminne trendy demograficzne. Dla gminy Głuchołazy charakterystyczna jest 

regresywna struktura wieku ludności tego obszaru, cechująca się dużym udziałem osób starych 
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i małym udziałem dzieci i młodzieży, przy jednoczesnym utrzymaniu się udziału ludności w wieku 

produkcyjnym na podobnym poziomie.  

 

Wykres 4. Struktura ludności gminy Głuchołazy według poszczególnych grup wieku w roku 2004 i 2014 (1) 

W ostatnich dziesięciu latach, w gminie Głuchołazy nastąpił wyraźny spadek liczby dzieci i młodzieży 

oraz osób młodych do 24 roku życia. Niż demograficzny związany jest z podwyższeniem średniego 

wieku kobiet rodzących pierwsze dziecko. Obserwowane zmiany to efekt wyboru, jakiego dokonują 

ludzie młodzi, decydując się najpierw na osiągnięcie określonego poziomu wykształcenia oraz 

stabilizacji ekonomicznej, w drugiej zaś kolejności (około 30 roku życia) na założenie rodziny oraz jej 

powiększanie. W strukturze wiekowej ludności gminy wyraźnie widoczny jest wyż demograficzny 

osób w wieku 70 lat i więcej.  

Udział procentowy oraz trend wzrostu/spadku liczby osób dla poszczególnych grup jest 

odzwierciedleniem sytuacji, jaka zachodzi na terenie całego województwa i kraju. Wydłużająca się 

przeciętna długość życia oraz spadek liczby narodzin wpływają na funkcjonalne i trwałe zmiany 

struktury społecznej. Zjawisko to jest potencjalnym zagrożeniem, gdyż w dłużej perspektywie 

doprowadzi ono do postępującego i pogłębiającego się starzenia społeczeństwa. 

Biorąc pod uwagę obciążenie osób w wieku produkcyjnym osobami w wieku nieprodukcyjnym, 

w gminie Głuchołazy na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada ponad 36 osób w wieku 

nieprodukcyjnym (Wykres 5), co nie jest wartością niekorzystną na tle kraju. 
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Wykres 5. Ludność gminy Głuchołazy według ekonomicznych grup wieku w latach 2010-2014 (1) 

Jedną z najbardziej istotnych kwestii dotyczących diagnozy warunków lokalnych w gminie jest 

problem bezrobocia. Stopa bezrobocia w latach 2004-2014 ulegała wahaniom. Najwyższa stopa 

bezrobocia w analizowanym okresie odnotowana była w roku 2004 i wynosiła ona dla powiatu 

nyskiego 31,9%, po czym następował jej sukcesywny spadek do roku 2008 (13,9%), a następnie 

ponowny wzrost i spadek w roku 2014 do poziomu 16,8%. Zauważalne jest więc w ostatnich latach 

wyhamowanie bezrobocia. Stan ten potwierdza również analiza udziału osób bezrobotnych, 

względem liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym, który dla gminy Głuchołazy wyniósł 8,7%. 

 

Wykres 6. Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 2004 -2014 
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Wykres 7. Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminie 

Głuchołazy (1) 

Liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Głuchołazy przedstawia Wykres 8. Analizując dane 

za ostatnie 10 lat zauważa się trend spadkowy. Wśród bezrobotnych większość stanowią mężczyźni. 

 

Wykres 8. Bezrobotni zarejestrowani w gminie Głuchołazy w podziale na płeć w latach 2004-2014 (1) 

W ostatnich latach w gminie Głuchołazy obserwuje się wzrost liczby gospodarstw domowych 

korzystających z pomocy społecznej. W ramach tej tendencji zwiększeniu uległa liczba gospodarstw 

domowych poniżej kryterium dochodowego, natomiast spadkowi - liczba gospodarstw powyżej tego 

kryterium. 

 

Wykres 9. Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej według kryterium dochodowego w latach 

2010-2014 (1) 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach w 2014 roku udzielił pomocy 968 rodzinom, w tym 505 

osobom samotnym. W skład tych rodzin wchodziło 1 977 osób. W porównaniu z rokiem 2013 liczba 

rodzin, w tym osób samotnych wzrosła o 189. Najczęstszym powodem przyznania pomocy w 2014 

roku było: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba. Należy jednak zaznaczyć, że 

w większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było równocześnie kilka przesłanek. [4] 
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Analizując stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu nyskiego należy 

stwierdzić, że należy on do grupy stosunkowo niebezpiecznych. Według danych GUS na terenie 

powiatu nyskiego w 2014 r. popełniono w sumie 3 069 przestępstw, z czego 2 321 o charakterze 

kryminalnym, a 1797 przeciwko mieniu. Jest to jednak wartość niższa niż w 2013 r., gdzie 

odnotowano w sumie 3 896 przestępstw. Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem dla powiatu 

nyskiego w 2014 r. wyniósł 67%. 

Jedną z form przestępczości jest przemoc w rodzinie. W Głuchołazach, w roku 2014 zostały założone 

łącznie 54 Niebieskie Karty (założono je dla 47 rodzin). W roku 2013, liczba ta była większa i wynosiła 

63 zgłoszenia (założono je dla 50 rodzin). 

W zakresie zadań edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych w Głuchołazach istnieją zarówno 

placówki publiczne, jak i niepubliczne. Z opieki przedszkolnej w Głuchołazach w 2014 r. korzystało 

84,5% dzieci w wieku 4-6 lat. Jest to wynik gorszy niż średnia dla powiatu nyskiego, która wyniosła 

89,9% jednak dynamika zmian jest pozytywna. 

 

Wykres 10. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 4-6 lat w gminie Głuchołazy (1) 

Liczba uczniów szkół podstawowych w gminie Głuchołazy sukcesywnie maleje. Sytuacja ta jest ściśle 

związana z trendami demograficznymi. Kwestia ta jest o tyle istotna, że dzisiejsi uczniowie za 

kilkanaście lat stanowić będą o obliczu i możliwościach rozwojowych miastach, zatem zmniejszanie 

się ich liczby jest zjawiskiem niepokojącym. Podobnie kształtuje się sytuacja liczebności uczniów szkół 

gimnazjalnych. 
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Wykres 11. Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Głuchołazy w latach 2010-2014 (1) 

Analizując sytuację szkolnictwa ponadgimnazjalnego w gminie Głuchołazy, należy zauważyć znaczny 

spadek absolwentów szkół zawodowych. W całym analizowanym okresie znaczącą rolę w kwestii 

szkół ponadgimnazjalnych odgrywają licea ogólnokształcące.  

 

Wykres 12. Udział absolwentów poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych w gminie Głuchołazy w latach 2010-

2014 (1) 

Dochody gminy Głuchołazy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w ostatnich dziesięciu latach wzrosły 

niemal dwukrotnie (jest to trend ogólnopolski). Średni dochód na mieszkańca w analizowanym 

okresie wyniósł 3 148,04 zł, czyli o około 124 zł mniej niż średni dochód w województwie opolskim 

i około 822 zł mniej niż średni dochód w gminach wiejsko-miejskich w Polsce.  

Analizując dochody i wydatki gminy Głuchołazy należy zauważyć, iż od roku 2004 gmina „dopłaca” 

średnio około 76 zł na jednego mieszkańca. W województwie opolskim średnia ta jest bardzo zbliżona 

i wynosi 64,00 zł, zaś w gminach wiejsko-miejskich w Polsce – około 70,00 zł.  
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Wykres 13. Dochody i wydatki gminy Głuchołazy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2004-2014 (1) 

W ocenie stanu danego obszaru kluczowa jest analiza poziomu przedsiębiorczości. Dobrze rozwinięta 

sfera działalności gospodarczej zależy najczęściej od kapitału ludzkiego w zakresie działalności 

indywidualnej, ale także od warunków danego regionu oraz od wsparcia władz gminnych w sferze 

rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w gminie Głuchołazy w 2014 r. zarejestrowanych 

było 2 403 podmiotów gospodarczych, z czego 2 034 (czyli 84,6%) stanowiły podmioty prywatne. 

W stosunku do roku 2004 nastąpił wzrost ilości zarejestrowanych podmiotów gospodarczych o 5,5%. 

W sektorze prywatnym przeważającą większość stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą (1 667 podmiotów). 

 

Wykres 14. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w gminie Głuchołazy wg Sekcji PKD 2007, stan 

na rok 2014 (1) 

Objaśnienia:  
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Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe 

Sekcja F – Budownictwo 

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; 

naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa 

Sekcja I – Działalność związana 

z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

Sekcja K – Działalność finansowa 

i ubezpieczeniowa 

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna 

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

Sekcje S,T,U – Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, 

organizacje i zespoły eksterytorialne 

Prawie jedna trzecia podmiotów prowadzi działalność związaną z handlem i naprawami. Wyraźnie 

wzrasta także liczba podmiotów zajmujących się obsługą nieruchomości oraz wynajmem i usługami, 

związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wśród podmiotów gospodarczych przeważają 

mikro-przedsiębiorstwa, które w sumie stanowiły w 2014 r. 99,5% wszystkich zarejestrowanych 

podmiotów. W gminie Głuchołazy wartość wskaźnika przedsiębiorczości w roku 2014 wyniosła 98 

podmiotów/1000 mieszkańców i wzrosła o 10% względem roku 2004. Wskaźnik przedsiębiorczości 

tylko nieznacznie odbiega od średniej dla województwa opolskiego, która wynosi 100 

podmiotów/1000 mieszkańców. 

Na terenie gminy funkcjonuje kilka zakładów przemysłowych, działających głównie w przemyśle 

papierniczym i metalowym. Ogromną szansę dla rozwoju działalności gospodarczej stanowi branża 

turystyczna i agroturystyczna 

Gmina Głuchołazy posiada dość dobrze rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną dla ruchu kołowego. 

Gęsta sieć dróg asfaltowych pozwala dotrzeć do każdej miejscowości w gminie. Na terenie gminy 

Głuchołazy najważniejszym elementem układu drogowego są: 

− droga krajowa nr 40 Prudnik – Głuchołazy – granica państwa, będąca w gestii 

Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie, 

− droga wojewódzka nr 411 Nysa – Głuchołazy – granica państwa, będąca w gestii 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

Pozostałe drogi to: 

− drogi powiatowe o nawierzchni asfaltowej łączące miasto Głuchołazy z 

17 sołectwami, będące w gestii Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie, 
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− drogi gminne o łącznym kilometrażu 35,3 km, posiadające nawierzchnię asfaltową. 

Połączenia autobusowe PKS umożliwiają dojazd do każdej miejscowości na terenie gminy. 

Z Głuchołaz można bezpośrednio dojechać do Nysy, Prudnika, Opola, Wrocławia, Głubczyc, Żywca, 

Nowego Sącza.  

Na terenie gminy znajdują się 4 pasażerskie dworce kolejowe PKP: Głuchołazy Zdrój, Głuchołazy 

miasto, Głuchołazy Główne, Nowy Świętów. 

Na terenie miasta i gminy Głuchołazy funkcjonuje 10 placówek ochrony zdrowia, w tym 4 publiczne 

i 6 niepublicznych przy czym są: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki 

Zdrowotnej i Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W gminie 

Ponadto działa także Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOL i 5 niepublicznych 

zakładów opieki zdrowotnej, świadczących usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. [5] 

Na terenie miasta funkcjonują stałe placówki kulturalne oraz organizowane są różnorodne imprezy 

kulturalne. Główną bazę działalności kulturalnej stanowi Centrum Kultury będące głównym 

animatorem kultury oraz Biblioteka, w skład której wchodzą czytelnia, oddział dla dzieci i młodzieży 

oraz wypożyczalnia dla dorosłych. W ramach ich działalności prowadzone są zajęcia taneczne, zajęcia 

teatralne i recytatorskie, zajęcia muzyczne, warsztaty literacko-dziennikarskie oraz filmowe. Centrum 

Kultury jest organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez kulturalnych i wystaw 

artystycznych. [5] 

W gminie Głuchołazy działa 20 organizacji sportowych, z czego najprężniej działającym jest 

Głuchołaski Klub Sportowy „Głuchołazy” (GKS Głuchołazy). Na terenie gminy zlokalizowane są 

następujące obiekty sportowe: Kompleks sportowy "Orlik", Biały Orlik, Hala sportowa, Korty 

tenisowe, Stadion Miejski oraz Kąpielisko "Nad Białką". Gmina Głuchołazy jest stosunkowo bogata w 

rozproszone obiekty historyczne, zarówno kościoły, zabytki architektury obronnej, elementy dawnej 

zabudowy uzdrowiskowej, pałace i dwory z parkami o charakterze krajobrazowym. Na terenie gminy 

zlokalizowane są liczne szlaki turystyki pieszej i rowerowej. 

Analizując stan infrastruktury technicznej gminy Głuchołazy należy stwierdzić, że na przestrzeni 

ostatnich lat uległa ona znacznej poprawie. Wskaźniki zwodociągowania i skanalizowania gminy stale 

wzrastają a dynamika tego wzrostu jest korzystna. Łączna długość czynnej sieci wodociągowej wynosi 

180 km, sieci kanalizacyjnej 153 km. Pomimo rosnącej długości kanalizacji, znaczna jej część jest już 

przestarzała co wpływa na jej szczelność. Długość sieci gazowej w gminie Głuchołazy w przeciągu lat 

2010-2014 nie uległa zmianie i wynosi 64 km. 
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Wykres 15. Długość czynnej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej w Gminie Głuchołazy w latach 2010-

2014 (1) 

Łączna liczba odbiorców sieci wodociągowej wynosiła w 2014 r. 13 851 osób. Z instalacji korzysta 82% 

ogółu ludności gminy. 

Tabela 2. Wskaźniki sieci wodociągowej w gminie Głuchołazy (1) 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Długość czynnej sieci rozdzielczej [km] 103,6 104,3 106,5 143,5 180,4 

Ludność korzystająca z sieci w miastach [os.] 14 341 14 168 14 131 14 010 13 851 

Zużycie wody ogółem na 1 mieszkańca [m3] 23,5 22,3 22,8 22,5 22,8 

Tabela 3. Wskaźniki sieci kanalizacyjnej w gminie Głuchołazy (1) 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km] 48,0 48,8 54,7 105,9 153,1 

Ludność korzystająca z sieci [os.] 1 368 1 194 1 192 1 277 1 327 

ścieki odprowadzone [dam3] 13 701 13 621 13 727 15 171 17 976 

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie miasta w 2014 r. wynosiła 153,1 km. Według GUS z sieci 

kanalizacyjnej na koniec 2014 r. korzystało 1 327 osób, czyli 73,4% mieszkańców gminy, przy czym 

w mieście odsetek ten jest wyższy i wynosi 87,2%, natomiast na wsi jedynie 26,2%. Mieszkańcy nie 

podłączeni do sieci kanalizacyjnej gromadzą ścieki bytowo-gospodarcze w bezodpływowych 

zbiornikach (szambach), które są czasowo opróżniane a ich zawartość wywożona do oczyszczalni 

ścieków. 

Jak wspomniano już wcześniej, długość sieci gazowej w roku 2014 wynosiła 64,1 km. Gaz sieciowy 

w 2014 r. dostarczany był do 4 827 gospodarstw domowych a z sieci gazowej korzystało 53,2% 

mieszkańców gminy Głuchołazy. 

Tabela 4. Wskaźniki sieci gazowej w gminie Głuchołazy (1) 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Długość czynnej sieci gazowej [km] 64,2 63,6 63,8 64,1 64,1 

Odbiorcy gazu [gosp.] 4 823 4 840 4 822 4 845 4 827 
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Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań 

[tys. m3] 
1 288,8 1 159,6 1 272,4 1 237,1 1 040,4 

W przeciągu lat 2010-2014 liczba budynków mieszkalnych (a co za tym idzie mieszkań) w gminie 

Głuchołazy wzrosła o 4% i w 2014 r. wyniosła 3 874 budynków. Statystycznie średnia wielkość 

mieszkania w gminie to 75m2. Przeciętnej powierzchni mieszkania na osobę w 2014 r. w gminie 

wyniosła 27,7 m2. 

Tabela 5. Wskaźniki zasobów mieszkaniowych w gminie Głuchołazy (1) 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba budynków mieszkalnych w gminie 3 717 3 810 3 823 3 845 3 874 

Liczba mieszkań 8 954 8 978 9 012 9 034 9 060 

Izby 33 992 34 133 34 296 34 414 34 571 

Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania 

[m2] 
74,3 74,5 74,6 74,8 75,0 

 

Wykres 16. Przeciętna powierzchnia mieszkania na osobę w gminie Głuchołazy (1) 

 

Wykres 17. Mieszkania gminie Głuchołazy na 1000 mieszkańców w latach 2010-2014 (1) 

Pozytywnym trendem jest wzrost wskaźnika liczby mieszkań na 1000 mieszkańców, który w 2014 r. 

wynosił ok. 370/1000 mieszkańców (wzrost od 2010 r. o 4,2%). 

Jakość powietrza na terenie gminy Głuchołazy nie jest zadowalająca. Według „Programu Ochrony 

Powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, 

pyłu PM2,5 oraz poziomów docelowych benzo(a)pirenu”, w strefie opolskiej wyznaczono obszary 
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z przekroczeniami (w 2011 roku) ww. substancji. Obszar ten obejmował również gminę Głuchołazy. 

Wynik modelowania poszczególnych zanieczyszczeń dla gminy Głuchołazy kształtował się 

następująco: 

− średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM10 wynosiło 49,83µg/m3, 

− 24-godzinne stężenie pyłu zawieszonego PM10 wynosiło 80,80 µg/m3, przy 

dopuszczalnym poziomie 50 µg/m3, co stanowiło największy obszar przekroczeń 

w strefie opolskiej, 

− średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 wynosiło 42,79 µg/m3 przy 

dopuszczalnym poziomie 25 µg/m3. 

Nie wykazano przekroczeń poziomu dopuszczalnego (1 ng/m3) dla średniorocznego stężenia 

benzo(a)pirenu. 

Zła jakość powietrza w gminie jest wynikiem spalania energetycznego głównie paliw stałych (węgla, 

koksu) w indywidualnej zabudowie mieszkaniowej, zakładach i warsztatach rzemieślniczych. Istotnym 

źródłem zanieczyszczeń są również szlaki drogowe oraz w zakresie zanieczyszczeń napływowych – 

sąsiednie ośrodki miejsko-przemysłowe: Nysa, Prudnik. [6] 
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5. Analiza SWOT 

Przeprowadzone analizy stanowią podstawę opracowania analizy SWOT dla przedmiotowego 

obszaru. Analiza SWOT jest jednym z najpowszechniejszych instrumentów analizy sytuacji, 

dokonywanej w celu uporządkowania informacji o stanie aktualnym. 

 

Ta prosta i elastyczna metoda pozwala na zbadanie zarówno wewnętrznych mocnych i słabych stron, 

jak również zewnętrznych szans i zagrożeń. Mocne i słabe strony są przy tym wielkościami 

względnymi ocenianymi na bazie porównań z innymi obszarami (względnie dzielnicami miasta).  

Analiza SWOT nie jest strategią, a jedynie opisem aktualnej sytuacji. W toku analizy SWOT nie stawia 

się priorytetów, ani nie formułuje konkretnych działań. 

Obszar, objęty programem rewitalizacji, w przypadku Gminy Głuchołazy to obszar zlokalizowany 

w centrum miasta, w obrębie Rynku. 

W poniższej tabeli przedstawiono analizę SWOT w odniesieniu do Gminy Głuchołazy. 

Tabela 6 Analiza SWOT 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

obszar szczególnie cenny pod względem krajobrazowo-

turystycznym, 

klimat i położenie odpowiednie do uprawiania turystyki 

pieszej i rowerowej, 

gmina dobrze skomunikowana również z za granicą (2 

przejścia graniczne drogowe, dwa piesze, 1 przejście 

kolejowe) 

lokalizacja najważniejszych jednostek użyteczności 

Gmina o bardzo wysokim bezrobociu, 

niewykorzystana baza przemysłowa - zanik 

przemysłu, 

słaba infrastruktura drogowa, 

brak perspektyw dla ludzi młodych, 

niski poziom zaopatrzenia w wodę, 

niski poziom skanalizowania sołectw, 

zły stan budynków centrum miasta,  
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

publicznej, instytucji kształtujących życie społeczno – 

kulturalne miejscowej ludności,  

lokalizacja najważniejszych zabytków przyciągających 

turystów, 

duży potencjał liczbowy ludności w wieku aktywności 

zawodowej, duży potencjał siły roboczej w ludzi 

młodych, 

rosnący odsetek ludzi podejmujących studia dążących 

do rozwoju edukacji, 

integracja społeczności, 

dobra sieć kolejowa i drogowa, 

bogate zasoby wodne, 

dobrze wykształcona kadra pedagogiczna, 

duża ilość gospodarstw rolnych z możliwością rozwoju, 

możliwość produkcji czystej energii elektrycznej. 

 

zły stan techniczny budynków mieszkalnych oraz ich 

niska estetyka,  

złe warunki mieszkaniowe (zwłaszcza 

w mieszkaniach komunalnych),  

wysoki odsetek osób korzystających z pomocy 

społecznej,  

wysoki odsetek osób bezrobotnych 

z wykształceniem podstawowym,  

wysoki odsetek ludzi młodych pozostających bez 

pracy,  

duży odsetek osób w wieku poprodukcyjnym 

zamieszkujących centrum miasta,  

duża liczba patologii społecznych,  

niska aktywność gospodarcza mieszkańców 

centrum, 

bardzo zaniedbane wsie, 

bierność społeczna, 

brak infrastruktury społecznej, 

bariery dla osób niepełnosprawnych. 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

możliwość aplikowania o środki z funduszy europejskich 

UE 2014-2020, 

stworzenie instrumentów oraz uwarunkowań 

umożliwiających przeprowadzenie procesu rewitalizacji 

obszaru, 

pozytywne oddziaływanie nowych inwestycji 

w obszarze, 

wdrażanie unijnych standardów z zakresie ochrony 

środowiska, 

zwiększenie atrakcyjności miasta,  

wprowadzenie urozmaiconych i aktywnych działań 

wspierających mieszkańców, skierowane również na 

interesujące i rozwijające zagospodarowanie im czasu 

wolnego,  

wzrost zadowolenia mieszkańców oraz poczucia 

tożsamości z miejscem zamieszkania,  

możliwość stworzenia doskonałego centrum 

turystycznego Opolszczyzny, 

likwidacja bezrobocia, stworzenie nowych miejsc pracy, 

miasto przyjazne dla niepełnosprawnych, 

uzyskanie statusu uzdrowiska, 

stworzenie płynnego systemu kształcenia, 

zwiększenie obszarów skanalizowanych. 

 

brak zainteresowania obszarem skutkujący 

postępującą degradacją przestrzeni, społeczeństwa, 

pogłębianie się negatywnego wizerunku dzielnicy, 

zagrożenie autentyczności i specyfiki obszaru 

błędnymi inwestycjami, 

pogłębiające się rozwarstwienie społeczne, 

ryzyko wystąpienia powodzi, 

zanik terenów zielonych wskutek braku 

odpowiednich działań, 

likwidacja miejsc pracy, upadek przemysłu, 

ubożenie społeczeństwa, 

patologie wywołane bezrobociem, 

brak środków finansowych na rozwój obszaru, 

migracja ludzi młodych, 

wzrost cen towarów i usług oraz mediów. 
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6. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych 

6.1. Metodyka diagnozy 

Diagnoza zjawisk kryzysowych ma na celu wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru 

rewitalizacji. Metodyka została stworzona z wykorzystaniem założeń, zawartych w "Wytycznych 

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020", Ministerstwa Infrastruktury 

i Rozwoju. Wytyczne nie wskazują jednoznacznie ścieżki jaką należy podjąć aby wykonać diagnozę, 

nie wprowadzają również jej sztywnych ram, dlatego też metodyka diagnozy musi zostać 

dostosowana oraz dobrana do warunków panujących w danej Gminie.  

Przyjętą diagnozę można podzielić na kilka etapów, które zostaną scharakteryzowane poniżej: 

− Ocena jakościowa Gminy oraz możliwości zbierania danych, 

− Zbieranie danych, 

− Wstępne naniesienie danych na mapy, 

− Podział Gminy na podobszary, 

− Agregacja danych do podobszarów, 

− Naniesienie danych na mapy, 

− Nałożenie (sumowanie) problemów, 

− Analiza danych oraz wyników analiz. 

Ocena jakościowa Gminy  

Pierwszym krokiem była analiza uwarunkowań przestrzenno-funkcjonalnych Gminy oraz systemu 

drogowego, ewentualnie podziału Gminy na miejscowości/ dzielnice/ osiedla. Kluczowym na tym 

etapie było wyodrębnienie stref, które w naturalny sposób dzielą Gminę, zwrócenie uwagi na tereny 

mieszkaniowe, obszary niezamieszkałe oraz drogi przecinające kilka potencjalnych obszarów. Krok 

ten jest bardzo ważny dlatego, że umożliwił odpowiednie zbieranie danych. W Gminie Głuchołazy 

występuje naturalny podział na miejscowości/ sołectwa. Miasto Głuchołazy przeważa pod względem 

liczby ludności, dlatego zostało podzielone na osiem podobszarów, w tym dwa obszary stanowią lasy 

i rezerwaty, w związku z tym nie są zamieszkałe.  
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Zbieranie danych 

Po wykonaniu wstępnej oceny przystąpiono do zebrania danych. Głównym ich źródłem były 

odpowiednie jednostki Urzędu Gminy w Głuchołazach, Policja, Powiatowy Urząd Pracy oraz Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Dane zbierano z dokładnością do ulic w celu ochrony danych osobowych. Dane 

posegregowano i zgromadzono w formie arkusza kalkulacyjnego, aby umożliwić wygodne 

operowanie nimi w dalszych etapach.  

Wstępne naniesienie danych na mapy  

Krok ten miał na celu wizualizację głównych problemów społecznych na poszczególnych ulicach. 

Pozwoliło to na wstępną przestrzenną ocenę skali oraz rozprzestrzenienia obszarów problemowych 

oraz zapobiegło to uniknięciu błędów na kolejnym etapie polegającym na przeprowadzaniu linii 

podziału podobszarów jedynie w oparciu o uwarunkowania przestrzenno-funkcjonalne.  

Agregacja danych do podobszarów  

Do podziału na podobszary wykorzystano jednostki pomocnicze - sołectwa. Miasto Głuchołazy 

z uwagi na największą liczbę mieszkańców oraz pełnione funkcje podzielono dodatkowo 

na 8 podobszarów, miasto nie posiada podziału na dzielnice, który można by wykorzystać. Obszary 

poddane analizie to: 

− Głuchołazy - podobszar I, 

− Głuchołazy - podobszar II, 

− Głuchołazy - podobszar III, 

− Głuchołazy - podobszar IV, 

− Głuchołazy - podobszar V, 

− Głuchołazy - podobszar VI, 

− Głuchołazy - podobszar VII, 

− Głuchołazy - podobszar VIII, 

− Biskupów, 

− Bodzanów, 

− Burgrabice, 

− Charbielin, 

− Gierałcice, 
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− Jarnołtówek, 

− Konradów, 

− Markowice, 

− Nowy Las, 

− Nowy Świętów, 

− Podlesie, 

− Pokrzywna, 

− Polski Świętów, 

− Sławniowice, 

− Stary Las, 

− Sucha Kamienica, 

− Wilamowice Nyskie 

Dane poddano odpowiedniej obróbce. Z uwagi na nierówną liczbę mieszkańców poszczególnych 

podobszarów oraz różne uwarunkowania, konieczne było przeliczanie większości danych na wskaźniki 

bezwzględne. Wykorzystano dwie tożsame ze sobą metody: 

1. Wielkość zjawiska w przeliczeniu na 1000 mieszkańców,  

2. Wskaźnik koncentracji - wyrażany jako stosunek nagromadzenia problemy w analizowanym 

obszarze, w stosunku do całej Gminy- [liczba obserwacji zjawiska w podobszarze / liczba 

mieszkańców podobszaru / [liczba obserwacji zjawiska w Gminie / liczba mieszkańców 

Gminy]. 

Podział Gminy na obszary prezentuje poniższa mapa. 
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Rysunek 2 Podział Gminy na obszary  

Naniesienie danych na mapy 

Wszystkie zebrane dane po ich agregacji zostały naniesione na mapy, które indywidualnie zostaną 

opisane w kolejnych podrozdziałach. Dane zostały poddane dwóm działaniom mającym zapewnić im 

użyteczność oraz możliwość porównywania. 

1. Grupowanie z wykorzystaniem metody Jenksa - metoda ta wykorzystuje tzw. naturalne 

granice podziału, dzięki czemu odzwierciedla naturalne przerwy w rozkładzie danych. 

Algorytm przeprowadza wielokrotne dwuwymiarowe badanie mierzące zróżnicowanie 

obserwacji w danym obszarze oraz odległość pomiędzy przedziałami, przesuwając za każdym 

razem granicę przedziałów, aż do momentu uzyskania najmniejszego możliwego 

zróżnicowania zawartych w nich obserwacji, przy możliwie największej odległości pomiędzy 

przedziałami. Metoda Jenksa spełnia więc kilka bardzo istotnych założeń, dane o podobnych 

wartościach znajdują się w jednym przedziale wartości, każda klasa zawiera wartości, każdy 

obszar przypisany jest do jednej z klas. W obranej metodyce zastosowano 6 stopniową skalę 

od 0 do 5.  
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2. Wagowanie danych - wskaźnikom, w zależności od ich ważności przypisano różne wagi, przez 

które były przemnażane wartości osiągnięte w poszczególnych obszarach. Przyjęto trzy 

stopniową skalę wagowania problemów. Najwyższą wagę (3) przyznano problemom 

społecznym, które są powiązane bezpośrednio ze świadczeniami socjalnymi i wpływają 

najsilniej na odpowiednie funkcjonowanie społeczeństwa. Wagę średnią (2) przypisano 

wskaźnikom odnoszącym się do strefy gospodarczej oraz pozostałym wskaźnikom ze strefy 

społecznej takim jak poziom edukacji czy frekwencja wyborcza. Pozostałe problemy 

otrzymały wartość 1. Wagowania danych nie należy jednak odbierać jako umniejszanie skali 

problemów. Dzięki tej metodzie wszystkie dane wpływają na występowanie, rozmieszczenie 

oraz intensywność sytuacji kryzysowej, odzwierciedlając tym samym rzeczywisty problem.  

Nałożenie (sumowanie) problemów, 

Po przygotowaniu map dla poszczególnych problemów wraz z przeprowadzeniem opisanych kroków, 

możliwe było przygotowanie mapy zbiorczej, która jest wynikiem sumowania poszczególnych 

problemów. Wyniki tej analizy umożliwiły wyznaczenie obszaru zdegradowanego, a w dalszym kroku 

obszaru rewitalizacji. Kroki te wraz z prezentacją poszczególnych wskaźników zostały przedstawione 

w dalszych rozdziałach.  

Analiza danych oraz wyników analiz 

Jest to ostatni etap diagnozy, którego celem jest wyciągnięcie wniosków z przygotowanych map oraz 

zebranych danych. W szczegółowy sposób zostanie on opisany podczas wyboru obszaru rewitalizacji 

oraz obszaru zdegradowanego.  

6.2. Sfera społeczna  

Alkoholizm 

Problemy alkoholowe traktowane również jako choroba alkoholowa, są współcześnie najbardziej 

niezależną socjodemograficznie cechą, niepodporządkowaną do wykształcenia, płci, wieku czy też 

stanu cywilnego. Najskuteczniejszym znanym sposobem zahamowania alkoholizmu jest abstynencja, 

jednak możliwe jest również nauczenie się picia kontrolowanego, za czym przemawia teza, 

że alkoholizm jest wynikiem nawyku, więc może on ulec zmianie w procesie przewarunkowania. 

Nie ustalono jednoznacznie, żadnej pojedynczej przyczyny alkoholizmu, co może podkreślać 

stwierdzenie, że o jego powstaniu decyduje szereg czynników, zarówno natury biologicznej, 

psychologicznej jak i społecznej. Zaburzeniem, które wraz z alkoholizmem występuje najczęściej, jest 

depresja, przy czym wyniki badań wskazują, że rzadko jest ona przyczyną alkoholizmu, o wiele 
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częściej można ją wskazać jako jej skutek. Alkohol spożywany w nadmiarze ma swoje konsekwencje 

dla stanu psychicznego, fizycznego i społecznego alkoholika, które powodują m.in. zmniejszenie 

aktywności zawodowej i społecznej oraz zaburzenia w spełnianiu wszystkich elementarnych funkcji 

rodziny.  [7] 

Poważnym problemem związanym z chorobą alkoholową jest problem patologii społecznej, w tym 

przestępstw i wykroczeń popełnionych przez osoby nietrzeźwe. W Polsce szacuje się populację osób 

pijących ryzykownie i w sposób szkodliwy na 2,5 do 4 milionów, natomiast osób uzależnionych od 

alkoholu na 900 tys. (80% mężczyzn). Światowa Organizacja Zdrowia przedstawia alkohol jako 3, pod 

względem ryzyka dla zdrowia populacji, czynnik, określa również ponad 60 rodzajów chorób i urazów, 

które mają związek z alkoholem. Obserwowany jest również wysoki związek między uzależnieniem 

a bezrobociem, niższym statusem ekonomicznym i wypadkami. [8] 

W Głuchołazach funkcjonuje, w ramach Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Poradnia dla osób 

z problemami alkoholowymi. Świadczy ona standardowe usługi przewidziane dla tego typu placówek.  

Instytucje działające na terenie gminy Głuchołazy w obrębie problemów alkoholowych: 

− Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

− Poradnia dla osób z problemami alkoholowymi działająca przy Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Głuchołazy, 

− Ośrodek Pomocy Społecznej, 

− Komisariat Policji, 

− Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna działająca przy Polskim Komitecie Pomocy 

Społecznej, 

−  Świetlica „Caritas” przy Parafii św. Wawrzyńca, 

− Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Azyl” Niesienie Pomocy Chorym Uzależnionym od 

Alkoholu oraz Osobom Współuzależnionym ; 2 grupy AA, 1 grupa Al-Anon. 

Szczegółowe kierunki działania w zakresie profilaktyki, leczenia oraz pomocy osobom uzależnionym 

oraz członkom ich rodzin zawarte są w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, uchwalanym corocznie przez Radę Miejską w Głuchołazach, zgodnie z ustawą z dnia 

25 października 1982r. (t.j. Dz.U. z 2012r.poz. 1356) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

W tabeli poniżej zaprezentowano dane zebrane na potrzeby LPR. Dane zostały przedstawione oraz 

wykorzystane zgodnie z opisaną w dokumencie metodyką.  
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Tabela 7 Dane dotyczące problemów alkoholowych w Gminie Głuchołazy [17] 

Analizując dane dotyczące liczby osób z problemami alkoholowymi w Gminie można stwierdzić, 

że problem ten nie jest silnie rozpowszechniony, gdyż w 2015 roku dotknął on 188 osób. Należy 

jednak mieć na uwadze, że dane pochodzą z Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach i statystyka 

ta prowadzona jest na podstawie osób, które zostały zarejestrowane i pobierają z tego tytułu 

świadczenia. Liczba osób z problemami alkoholowymi w praktyce zazwyczaj jest większa. Największa 

liczba osób z problemami alkoholowymi w Gminie Głuchołazy występowała w Głuchołazach - 

podobszar VI. Nagromadzenie w skali krytycznej w odniesieniu do Gminy występowało również 

w sołectwach Polski Świętów, Sławniowice oraz Wilamowice Nyskie. W trzech sołectwach 

świadczenia nie były udzielane, w ogóle (Podlesie, Pokrzywna, Sucha Kamienica). Na terenach 

Obszar 

Ilość osób 

z problemami 

alkoholowymi 

Ilość osób 

z problemami 

alkoholowymi na 

1000 osób 

Wskaźnik 

koncentracji 

Skala 

problemu 

Głuchołazy - podobszar I 0 0 0,00 0 

Głuchołazy - podobszar II 2 3,49 0,45 2 

Głuchołazy - podobszar III 0 0 0,00 0 

Głuchołazy - podobszar IV 16 5,50 0,71 2 

Głuchołazy - podobszar V 15 8,00 1,04 4 

Głuchołazy - podobszar VI 89 17,07 2,22 5 

Głuchołazy - podobszar VII 4 5,69 0,74 3 

Głuchołazy - podobszar VIII 8 2,96 0,38 1 

Biskupów 4 4,97 0,64 2 

Bodzanów 5 3,40 0,44 1 

Burgrabice 5 7,30 0,95 3 

Charbielin 2 2,51 0,33 1 

Gierałcice 6 6,94 0,90 3 

Jarnołtówek 6 7,86 1,02 3 

Konradów 1 1,01 0,13 0 

Markowice 1 5,38 0,70 2 

Nowy Las 2 4,37 0,57 2 

Nowy Świętów 8 8,48 1,10 4 

Podlesie 0 0,00 0,00 0 

Pokrzywna 0 0,00 0,00 0 

Polski Świętów 4 9,71 1,26 5 

Sławniowice 6 11,79 1,53 5 

Stary Las 1 1,51 0,20 1 

Sucha Kamienica 0 0,00 0,00 0 

Wilamowice Nyskie 3 12,55 1,63 5 

miasto 134 9,59 1,24   

gmina 188 7,70 1,00   

sołectwa 54 5,18 0,67  
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Głuchołazy - podobszar I i Głuchołazy - podobszar III, wskaźnik koncentracji wynosi 0, ponieważ są to 

obszary niezamieszkałe. 

Poniżej znajduje się tabela, która obrazuje przestrzenny rozkład problemu alkoholowego na terenie 

gminy Głuchołazy. 

 

Rysunek 3 Wskaźnik koncentracji problemu alkoholowego w Gminie Głuchołazy  

Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych  

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych rozumiana jest jako brak umiejętności 

radzenia w sytuacjach wynikających wprost z zadań sprawowania opieki i wychowania dzieci. 

Środowisko rodzinne jest pierwszym środowiskiem wychowawczym w życiu dziecka, w którym uczy 

się nawiązywać kontakty z innymi ludźmi i zdobywa pierwsze doświadczenia z dziedziny współżycia 

społecznego. 
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Na środowisko rodzinne składają się: struktura rodziny, atmosfera wychowawcza w domu, warunki 

materialne i zdrowotne, stopień wykształcenia rodziców i ogólna struktura środowiska. W rodzinach 

zaburzonych rodzicom brakuje umiejętności tworzenia właściwego klimatu życia rodzinnego, 

rozładowywania napięć powstałych poza domem, właściwych wzorców komunikacji i dawania 

rodzinie poczucia bezpieczeństwa, obdarzania dzieci uwagą. Rodziny te często żyją w takich 

społecznościach, które nie chcą ingerować w życie innych lub nie potrafią pomóc, gdyż same nie 

posiadają właściwych wzorców. W wielu sytuacjach dzieci pochodzące z tych rodzin pozostawione są 

“same sobie” większość wolnego czasu spędzają wśród rówieśników na podwórku, częściej pojawiają 

się u nich problemy szkolne. Dzieci odrzucone przez środowisko rodzinne szukają akceptacji wśród 

rówieśników, łączą się w grupy subkulturowe, zaczynają wagarować, uciekać z domu i popadać 

w konflikt z prawem.  

Problemy opiekuńczo - wychowawcze, przemoc w rodzinie, konflikty międzypokoleniowe 

wielokrotnie są przyczyną umieszczania dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo -

wychowawczych lub resocjalizacyjnych, a dla dorosłych ofiar rodzinnej przemocy są powodem 

szukania schronienia i porad w placówkach i organizacjach pomocowych. 

W ustawie o pomocy społecznej rodzina występuje jako podmiot ochrony i świadczeniobiorcy. 

W polskim systemie prawa rodzina traktowana jest jako podmiot szczególnej troski państwa. Rodziny 

znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają 

prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.  

Mianem rodziny wielodzietnej nazywa się komórkę społeczną posiadającą troje i więcej potomstwa, 

przy czym rodzinę niepełną stanowi stały brak w procesie wychowania jednego z rodziców. 

Najczęściej rodziny wielodzietne dotknięte są dysfunkcjami ubóstwa, bezrobocia i alkoholizmu 

jednego lub dwojga rodziców, a często już i samych dzieci. W rodzinach wielodzietnych, niepełnych, 

dotkniętych ubóstwem i alkoholizmem pracownicy socjalni mają styczność z zauważalną 

bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych jak i problemem z prowadzeniem 

gospodarstwa domowego. Podobny problem dotyczy rodzin młodych a wręcz bardzo młodych, które 

często zawiązane są zbyt wczesnym i nieplanowanym podjęciem decyzji o potomku i małżeństwie. 

W rodzinach nagminnie występuje problem finansowy jak i niewiedzy o świadomym macierzyństwie, 

który jest również przyczyną stanu wielodzietności w następstwie prowadzącego do ubóstwa, 

nierzadko rozbicia rodziny, alkoholizmu, i problemów z dziećmi. 

Znaczącą część petentów systemu pomocy społecznej stanowią rodziny z trudnościami opiekuńczo -

wychowawczymi. Najczęściej bezradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci łączy się 

z innymi dysfunkcjami takimi jak: uzależnienie od środków psychoaktywnych, przemoc domowa, 
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zaburzenia równowagi systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, problemy w pełnieniu ról 

rodzicielskich, małżeńskich, zawodowych, wyrażające się m.in. w postaci niedojrzałości emocjonalnej, 

problemach we współżyciu z ludźmi, trudnościach adaptacyjnych, niezaradności w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego.  

Samorządy lokalne w pełni odpowiadają za tworzenie i funkcjonowanie lokalnego systemu opieki nad 

dzieckiem i rodziną. Wobec tego opracowano Program Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017 dla 

Gminy Głuchołazy. 

Głównym celem programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnieniu swoich 

funkcji, związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, jak również profilaktyka 

środowiska lokalnego w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny. Celem 

programu jest: 

−  poprawa funkcjonowania rodziny, 

−  zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa socjalnego, 

− zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz 

rozwiązywanie już istniejących, 

−  podnoszenie standardów pracy służb instytucji pomocowych. 

Zadania Programu realizowane są w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny przez 

jednostki, tj.: Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoły, przedszkola, żłobki, Centrum Kultury, organizacje 

pozarządowe itp. 

Poniżej znajdują się dane dotyczące udzielenia świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Głuchołazach z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego mieszkańcom Gminy Głuchołazy. 

Tabela 8 Dane dotyczące bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego w Gminie Głuchołazy [17] 

Obszar 

Ilość osób z 

problemem 

bezradności w 

sprawach 

opiekuńczo- 

wychowawczych i 

prowadzenia 

gospodarstwa 

domowego 

Ilość osób z 

problemem 

bezradności na 

1000 osób 

Wskaźnik 

koncentracji 

Skala 

problemu 
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Obszar 

Ilość osób z 

problemem 

bezradności w 

sprawach 

opiekuńczo- 

wychowawczych i 

prowadzenia 

gospodarstwa 

domowego 

Ilość osób z 

problemem 

bezradności na 

1000 osób 

Wskaźnik 

koncentracji 

Skala 

problemu 

Głuchołazy - podobszar I 0 0,00 0,00 0 

Głuchołazy - podobszar II 4 6,98 0,56 3 

Głuchołazy - podobszar III 0 0,00 0,00 0 

Głuchołazy - podobszar IV 36 12,38 0,99 4 

Głuchołazy - podobszar V 21 11,20 0,90 3 

Głuchołazy - podobszar VI 120 23,01 1,84 5 

Głuchołazy - podobszar 

VII 12 17,07 1,37 4 

Głuchołazy - podobszar 

VIII 18 6,65 0,53 2 

Biskupów 15 18,63 1,49 4 

Bodzanów 4 2,72 0,22 0 

Burgrabice 2 2,92 0,23 1 

Charbielin 2 2,51 0,20 0 

Gierałcice 8 9,25 0,74 3 

Jarnołtówek 11 14,42 1,15 4 

Konradów 5 5,05 0,40 3 

Markowice 0 0,00 0,00 0 

Nowy Las 2 4,37 0,35 1 

Nowy Świętów 18 19,09 1,53 4 

Podlesie 0 0,00 0,00 0 

Pokrzywna 2 8,33 0,67 3 

Polski Świętów 13 31,55 2,52 5 

Sławniowice 3 5,89 0,47 2 

Stary Las 6 9,04 0,72 3 

Sucha Kamienica 2 10,00 0,80 3 

Wilamowice Nyskie 1 4,18 0,33 1 

miasto 211 77,30 1,21   

gmina 305 225,25 1,00   

sołectwa 94 147,95 0,72   

Analizując dane dotyczące liczby osób pobierających świadczenia z powodu bezradności w sprawach 

opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, można stwierdzić, 

że problem ten jest bardzo silnie rozpowszechniony. W 2015 roku dotknął on 305 osób z Gminy 

Głuchołazy, w tym 211 osób z terenu miejskiego. 

Najwyższe wartości wskaźnika koncentracji dotyczącego bezradności występują w obszarach: 

Głuchołazy - podobszar VI i Polski Świętów, kolejno 1,84 i 2,52. Skutkuje to nadaniem wartości 
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5 w skali problemu. Wysoka koncentracja problemu występuję również w podobszarach: Głuchołazy - 

podobszar IV, Głuchołazy - podobszar VII, Biskupów, Jarnołtówek, Nowy Świętów. Skala problemu 

w wymienionych obszarach jest na poziomie 4.  

Przestrzenny rozkład problemu bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego mieszkańców Gminy Głuchołazy prezentuje kolejna mapa. 

 

Rysunek 4 Wskaźnik koncentracji problemu bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego 

Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych - rodziny niepełne 

Poniżej znajdują się dane dotyczące udzielenia świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Głuchołazach z powodu bezradności , osobom zamieszkujących Gminę Głuchołazy. 
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Tabela 9 Dane dotyczące bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych - rodziny niepełne w Gminie 

Głuchołazy [17] 

Obszar 

Ilość osób z 

problemem 

bezradności w 

sprawach 

opiekuńczo- 

wychowawczych- 

rodziny niepełne 

Ilość osób z 

problemem 

bezradności na 

1000 osób 

Wskaźnik 

koncentracji 

Skala 

problemu 

Głuchołazy - podobszar I 0 0,00 0,00 0 

Głuchołazy - podobszar 

II 1 1,75 0,48 2 

Głuchołazy - podobszar 

III 0 0,00 0,00 0 

Głuchołazy - podobszar 

IV 10 3,44 0,95 3 

Głuchołazy - podobszar 

V 10 5,33 1,48 4 

Głuchołazy - podobszar 

VI 38 7,29 2,02 5 

Głuchołazy - podobszar 

VII 1 1,42 0,39 1 

Głuchołazy - podobszar 

VIII 4 1,48 0,41 1 

Biskupów 0 0,00 0,00 0 

Bodzanów 4 2,72 0,75 3 

Burgrabice 1 1,46 0,40 1 

Charbielin 1 1,25 0,35 1 

Gierałcice 1 1,16 0,32 1 

Jarnołtówek 2 2,62 0,73 2 

Konradów 1 1,01 0,28 1 

Markowice 1 5,38 1,49 5 

Nowy Las 0 0,00 0,00 0 

Nowy Świętów 4 4,24 1,18 4 

Podlesie 0 0,00 0,00 0 

Pokrzywna 1 4,17 1,16 3 

Polski Świętów 2 4,85 1,35 4 

Sławniowice 2 3,93 1,09 3 

Stary Las 1 1,51 0,42 1 

Sucha Kamienica 1 5,00 1,39 4 

Wilamowice Nyskie 2 8,37 2,32 5 

miasto 64 20,71 1,27   

gmina 88 68,37 1,00   

sołectwa 24 47,66 0,64   

Zgodnie z danymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach, wsparcie socjalne z powodu 

problemu bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych - rodziny niepełne w mieście 
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Głuchołazy otrzymały 64 osoby, a na obszarze sołectw otrzymały 24 osoby. Wskaźnik wskazujący na 

koncentrację problemów społecznych wśród osób, którym przyznano wsparcie socjalne wskazuje, 

że zdecydowanie najwięcej osób korzystających z pomocy społecznej zamieszkiwało Głuchołazy - 

podobszar VI (7,29 osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców), Markowice 

(5,38 osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców) oraz miejscowość Wilamowice 

Nyskie (8,37 osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców). W wyniku powyższej 

analizy, wymienionym obszarom nadano wartość 5 w skali problemu.  

Analiza wykazała, że wśród obszarów, które borykają się z problemem bezradności w sprawach 

opiekuńczo wychowawczych- rodziny niepełne są również: Głuchołazy - podobszar V, Nowy Świętów, 

Polski Świętów oraz Sucha Kamienica, gdzie skala problemu jest na poziomie 4.  

Nie było konieczności udzielenia świadczeń w obszarach: Biskupów, Nowy Las i Podlesie. Skala 

problemu w wymienionych obszarach wynosi 0.  Obszary: Głuchołazy - podobszar I oraz Głuchołazy - 

podobszar III są obszarami niezamieszkałymi, wobec tego skala problemu jest również na poziomie 0. 

Przestrzenny rozkład problemu bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych - rodziny 

niepełne prezentuje kolejna mapa. 
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Rysunek 5 Wskaźnik koncentracji problemu bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych -rodziny 

niepełne  

Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych - rodziny wielodzietne 

Poniżej znajdują się dane dotyczące udzielenia świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Głuchołazach z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych dotyczących rodzin 

wielodzietnych z terenu Gminy Głuchołazy. 
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Tabela 10 Dane dotyczące bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych - rodziny wielodzietne 

w Gminie Głuchołazy [17] 

Obszar 

Ilość osób z 

problemem 

bezradności w 

sprawach 

opiekuńczo- 

wychowawczych- 

rodziny 

wielodzietne 

Ilość osób z 

problemem 

bezradności na 

1000 osób 

Wskaźnik 

koncentracji 

Skala 

problemu 

Głuchołazy - podobszar I 0 0,00 0,00 0 

Głuchołazy - podobszar 

II 0 0,00 0,00 0 

Głuchołazy - podobszar 

III 0 0,00 0,00 0 

Głuchołazy - podobszar 

IV 1 0,34 0,42 1 

Głuchołazy - podobszar 

V 2 1,07 1,30 3 

Głuchołazy - podobszar 

VI 7 1,34 1,64 3 

Głuchołazy - podobszar 

VII 0 0,00 0,00 0 

Głuchołazy - podobszar 

VIII 2 0,74 0,90 2 

Biskupów 3 3,73 4,55 5 

Bodzanów 1 0,68 0,83 1 

Burgrabice 1 1,46 1,78 4 

Charbielin 0 0,00 0,00 0 

Gierałcice 0 0,00 0,00 0 

Jarnołtówek 0 0,00 0,00 0 

Konradów 1 1,01 1,23 2 

Markowice 0 0,00 0,00 0 

Nowy Las 0 0,00 0,00 0 

Nowy Świętów 1 1,06 1,29 3 

Podlesie 0 0,00 0,00 0 

Pokrzywna 0 0,00 0,00 0 

Polski Świętów 1 2,43 2,96 5 

Sławniowice 0 0,00 0,00 0 

Stary Las 0 0,00 0,00 0 

Sucha Kamienica 0 0,00 0,00 0 

Wilamowice Nyskie 0 0,00 0,00 0 

miasto 12 0,86 1,05   

gmina 20 0,82 1,00   

sołectwa 8 0,77 0,94   
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Wskaźniki zamieszczone w powyższej tabeli pozwoliły zidentyfikować obszary gminy Głuchołazy, 

w których występuje największe nagromadzenie problemów społecznych rodzin wielodzietnych 

w sprawach opiekuńczo - wychowawczych.  

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach, w 2015 roku 20 

rodzin wielodzietnych z Gminy Głuchołazy otrzymało wsparcie finansowe, w tym 12 rodzin 

pochodziło z terenu miasta Głuchołazy. Przestrzenny rozkład bezrobocia w Gminie Głuchołazy 

wskazuje na znaczne dysproporcje. Głównie problem społeczny rodzin wielodzietnych zaznaczył się 

w miejscowościach Biskupów i Polski Świętów. Wymienionym obszarom nadano wartość 5 w skali 

problemu.  

Wskaźnik wskazujący na koncentrację problemów społecznych w obszarze Biskupów wynosi 4,55, 

natomiast wskaźnik odnoszący się do liczby osób z problemami bezradności rodzin wielodzietnych na 

1000 mieszkańców, wynosi 3,73. Wskaźnik wskazujący na koncentrację problemów społecznych 

w miejscowości Polski Świętów wynosi 2,96, natomiast wskaźnik odnoszący się do liczby osób 

z problemami niepełnosprawności na 1000 mieszkańców, wynosi 2,43. 

Problem w skali 4 występuje również w miejscowości Burgrabice. Zdecydowaną większość obszarów 

gminy Głuchołazy zakwalifikowano do najniższego poziomu problemu wynoszącego 0. 

Przestrzenny rozkład problemu bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych rodziny 

wielodzietne prezentuje kolejna mapa. 
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Rysunek 6 Wskaźnik koncentracji problemu bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych -rodziny 

wielodzietne 

Bezrobocie  

Bezrobocie to jeden z najpoważniejszych problemów, który dotyczy zarówno sytuacji gospodarczej, 

jak i społecznej, i ma ogromny wpływ na codzienne życie wielu osób. Niestety nie da się ukryć, że 

wysoka stopa bezrobocia stanowi jedno z największych wyzwań w naszym kraju. Ponieważ 

bezrobocie jest spowodowane przez wiele czynników, bardzo trudno z nim walczyć w skuteczny 

sposób, który przynosi odczuwalne efekty. Szczególnie dużym problemem jest długotrwałe 

bezrobocie.  

Istnieje bardzo długa lista czynników, które wpływają na utrzymywanie się dużego poziomu 

bezrobocia. Należą do nich np. wysokie koszty pracy, niejasne i niekorzystne przepisy prawa pracy, 

stosunkowo niski stopień wykształcenia części społeczeństwa, zbyt wolne tempo wzrostu 
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gospodarczego, słaby rozwój gospodarczy niektórych regionów, czy zmiany w stosowanych 

technologiach. Zjawisko bezrobocia związane jest także z postawą osób poszukujących pracy, która 

niestety jest bardzo często bierna.  

Zjawisko długotrwałego, wysokiego bezrobocia ma poważny wpływ na funkcjonowanie całego 

społeczeństwa. Przyczynia się do powstania licznych poważnych problemów związanych z faktem, że 

wiele osób jest pozbawionych stałych dochodów. Jednocześnie istotnym zjawiskiem związanym 

z wysokim bezrobociem jest rozwój szarej strefy i nielegalnego zatrudnienia, które pozwala między 

innymi na ominięcie wysokich kosztów pracy. Jest to z pewnością poważny problem wymagający 

rozwiązania. [9] 

Osoby długotrwale bezrobotne stanowią istotny czynnik ryzyka wykluczenia społecznego. Rodzą one 

zapotrzebowanie na korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej.  

Wzrost bezrobocia (18,7% w 2014 roku) w Gminie Głuchołazy nastąpił po likwidacji większych 

zakładów pracy. W 2014 roku w Gminie zarejestrowanych było 1 354 osób, w tym 739 mężczyzn i 615 

kobiet, co powoduje dużą marginalizację jednostek i grup społecznych oraz rozwarstwianie 

społeczne. 

Bezrobocie w Gminie Głuchołazy stanowi główny powód ubóstwa. Jest zjawiskiem społecznym 

polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje 

faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. 

W celu aktywizacji zawodowej bezrobotnych i przeciwdziałania bezrobociu Powiatowy Urząd Pracy 

organizuje szkolenia, staże, przygotowania zawodowe, prace interwencyjne, prace społecznie 

użyteczne w ramach których klienci Ośrodka Pomocy Społecznej pracowali 40 godzin miesięcznie. 

Z tej formy w 2014r. skorzystało 150 osób. W ramach tych prac wykonywane są najczęściej prace 

porządkowe na rzecz gminy oraz usługi opiekuńcze. 

Rozmiar bezrobocia i ubóstwo stają się najważniejszymi i najtrudniejszymi problemami lokalnymi. 

Negatywne ekonomicznie i społecznie skutki bezrobocia to: 

− pogorszenie sytuacji materialnej, 

− pogorszenie stanu zdrowia, 

− pogorszenie relacji między członkami rodziny, 

− wzrost zachowań patologicznych tj. alkoholizm, przemoc. 

Poniższa tabela zawiera informacje na temat ilości osób wspartych zasiłkami okresowymi z powodu 

bezrobocia. 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2023 

 

Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych  
i w 85 % ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

48 

Tabela 11 Dane dotyczące bezrobocia w Gminie Głuchołazy  

Obszar 

Ilość osób 

z problemem 

bezrobocia 

Ilość osób 

z problemem 

bezrobocia na 1000 

osób 

Wskaźnik 

koncentracji 

Skala 

problemu 

Głuchołazy - podobszar I 0 0,00 0,00 0 

Głuchołazy - podobszar 

II 4 6,98 0,35 1 

Głuchołazy - podobszar 

III 0 0,00 0,00 0 

Głuchołazy - podobszar 

IV 45 15,48 0,78 3 

Głuchołazy - podobszar 

V 40 20,80 1,08 5 

Głuchołazy - podobszar 

VI 189 36,25 1,83 5 

Głuchołazy - podobszar 

VII 13 18,49 0,93 4 

Głuchołazy - podobszar 

VIII 37 13,67 0,69 3 

Biskupów 14 17,39 0,88 4 

Bodzanów 17 11,56 0,58 2 

Burgrabice 17 24,82 1,25 5 

Charbielin 8 10,03 0,51 1 

Gierałcice 14 16,18 0,82 4 

Jarnołtówek 8 10,48 0,53 1 

Konradów 13 13,13 0,66 2 

Markowice 2 10,75 0,54 1 

Nowy Las 5 10,92 0,55 1 

Nowy Świętów 16 16,97 0,86 4 

Podlesie 3 15,23 0,77 3 

Pokrzywna 1 4,17 0,21 0 

Polski Świętów 10 24,27 1,23 5 

Sławniowice 10 19,65 0,99 4 

Stary Las 10 15,06 0,76 3 

Sucha Kamienica 3 15,00 0,76 3 

Wilamowice Nyskie 4 16,74 0,85 4 

miasto 327 111,67 1,18   

gmina 483 364,02 1,00   

sołectwa 155 252,35 0,75   

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach, w 2015 roku na 

terenie Gminy Głuchołazy wsparto zasiłkami z tytułu bezrobocia 483 osoby. Przestrzenny rozkład 

bezrobocia w Gminie Głuchołazy wskazuje na znaczne dysproporcje. Jednym z wyraźnie 

zaznaczających się problemów społecznych Gminy jest bezrobocie w następujących obszarach: 

− Głuchołazy - podobszar V, 
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− Głuchołazy - podobszar VI, 

− Burgrabice, 

− Polski Świętów. 

Wskaźnik wskazujący na koncentrację problemów społecznych w Głuchołazy - podobszar VI wynosi 

1,83, natomiast wskaźnik odnoszący się do liczby osób z problemami bezrobocia na 1000 

mieszkańców, wynosi 36,25. Wskaźnik wskazujący na koncentrację problemów społecznych 

w miejscowości Burgrabice wynosi 1,25, natomiast wskaźnik odnoszący się do liczby osób 

z problemami bezrobocia na 1000 mieszkańców, wynosi 24,82. Wskaźnik wskazujący na koncentrację 

problemów społecznych w obszarze Polski Świętów wynosi 1,23, natomiast wskaźnik odnoszący się 

do liczby osób z problemami bezrobocia na 1000 mieszkańców, wynosi 24,27.  

W wyniku powyższej analizy, wymienionym obszarom nadano wartość 5 w skali problemu. Problem 

w skali 4, świadczący o również poważnym problemie bezrobocia, występuje na terenach 

następujących miejscowości: 

− Głuchołazy - podobszar VII, 

− Biskupów, 

− Gierałcice, 

− Nowy Świętów, 

− Sławniowice, 

− Wilamowice Nyskie. 

Przestrzenny rozkład osób pobierających zasiłki w z tytułu bezrobocia w Gminie Głuchołazy 

prezentuje kolejna mapa. 
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Rysunek 7 Wskaźnik koncentracji osób bezrobotnych 

Choroba 

Choroba jest takim stanem organizmu, kiedy czujemy się źle, a owego złego samopoczucia nie można 

jednak powiązać z krótkotrwałym, przejściowym uwarunkowaniem psychologicznym lub bytowym, 

lecz z dolegliwościami wywołanymi przez zmiany strukturalne lub zmienioną czynność organizmu. 

Przez dolegliwości rozumiemy przy tym doznania, które są przejawem nieprawidłowych zmian 

struktury organizmu lub zaburzeń regulacji funkcji narządów. 

Długotrwała lub ciężka choroba stanowi jeden z głównych powodów udzielania pomocy społecznej. 

Długotrwała choroba może w konsekwencji prowadzić do niepełnosprawności. Według Konwencji 

ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, do osób z niepełnosprawnościami zalicza się te osoby, 

które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie 
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zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział 

w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami. 

Problemy zdrowotne nasilają się wraz z wiekiem. Mając na uwadze zachodzące zmiany 

demograficzne, w szczególności wydłużanie się życia i spadek dzietności, jak również zmianę modelu 

rodziny, spodziewać się można wzrostu udziału świadczeń z tytułu choroby lub niepełnosprawności 

we wszystkich udzielanych w ramach pomocy społecznej świadczeniach. 

Leksykon gerontologii chorobę długotrwałą, zwaną również chorobą przewlekłą, określa jako 

dolegliwość bądź stan patologiczny, które utrzymują się przez dłuższy czas i które będą trwały nadal. 

Do głównych cech choroby przewlekłej należą: długotrwałość, łagodniejszy niż w stanie ostrym 

przebieg, pogorszenie sprawności pacjenta i jego uzależnienie od opiekuna, nieodwracalność zmian 

patologicznych i niepomyślne rokowanie, a także następstwa psychospołeczne. Osoby chorujące 

przewlekle wymagają opieki długoterminowej – lekarskiej, pielęgniarskiej i rehabilitacji. [10] 

Poniższa tabela zawiera informacje przekazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach, 

dotyczące wsparcia finansowego osób dotkniętych ciężką lub długotrwałą chorobą. 

Tabela 12 Dane dotyczące liczby osób otrzymujących zasiłek z powodu ciężkiej lub długotrwałej choroby 

w Gminie Głuchołazy [17] 

Obszar 

Ilość osób 

dotkniętych 

problemem ciężkiej 

lub długotrwałej 

choroby 

Ilość osób 

otrzymujących 

zasiłek z powodu 

ciężkiej lub 

długotrwałej 

choroby na 1000 

mieszkańców 

Wskaźnik 

koncentracji 

Skala 

problemu 

Głuchołazy - podobszar I 0 0,00 0,00 0 

Głuchołazy - podobszar 

II 7 12,22 0,60 2 

Głuchołazy - podobszar 

III 0 0,00 0,00 0 

Głuchołazy - podobszar 

IV 42 14,45 0,71 3 

Głuchołazy - podobszar 

V 48 25,60 1,25 5 

Głuchołazy - podobszar 

VI 215 41,24 2,01 5 

Głuchołazy - podobszar 

VII 12 17,07 0,83 3 

Głuchołazy - podobszar 

VIII 33 12,19 0,59 2 

Biskupów 24 29,81 1,46 5 

Bodzanów 15 10,20 0,50 1 
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Obszar 

Ilość osób 

dotkniętych 

problemem ciężkiej 

lub długotrwałej 

choroby 

Ilość osób 

otrzymujących 

zasiłek z powodu 

ciężkiej lub 

długotrwałej 

choroby na 1000 

mieszkańców 

Wskaźnik 

koncentracji 

Skala 

problemu 

Burgrabice 11 16,06 0,78 3 

Charbielin 9 11,28 0,55 2 

Gierałcice 14 16,18 0,79 3 

Jarnołtówek 5 6,55 0,32 1 

Konradów 10 10,10 0,49 1 

Markowice 0 0,00 0,00 0 

Nowy Las 2 4,37 0,21 1 

Nowy Świętów 13 13,79 0,67 2 

Podlesie 4 20,30 0,99 4 

Pokrzywna 0 0,00 0,00 0 

Polski Świętów 11 26,70 1,30 5 

Sławniowice 9 17,68 0,86 4 

Stary Las 9 13,55 0,66 2 

Sucha Kamienica 2 10,00 0,49 0 

Wilamowice Nyskie 5 20,92 1,02 5 

miasto 357 25,54 1,25   

gmina 500 20,49 1,00   

sołectwa 143 13,72 0,67   

Wskaźniki zamieszczone w powyżej tabeli pozwolił zidentyfikować obszary Gminy Głuchołazy, 

w których występuje największe nagromadzenie problemów społecznych z tytułu ciężkiej 

i długotrwałej choroby. Zgodnie z danymi przekazanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Głuchołazach, w 2015 roku na terenie Gminy Głuchołazy, liczba osób otrzymujących zasiłek 

z powodu ciężkiej i długotrwałej choroby wyniosła 500 mieszkańców. Przestrzenny rozkład 

bezrobocia w Gminie Głuchołazy wskazuje na znaczne dysproporcje. Głównie problem społeczny 

dotyczący osób dotkniętych ciężkimi i długotrwałymi chorobami zaznaczył się w Głuchołazy - 

podobszar V, Głuchołazy - podobszar VI, oraz w miejscowościach: Biskupów, Polski Świętów, 

Wilamowice Nyskie. Wymienionym obszarom nadano wartość 5 w skali problemu.  

Wskaźnik wskazujący na koncentrację problemów społecznych w wymienionych obszarach jest 

w granicach od 1,01 do 2,01. 

Problem w skali 4. występuje w miejscowościach Podlesie oraz Sławniowice. Wskaźnik wskazujący na 

koncentrację problemów społecznych w wymienionych obszarach wynosi odpowiednio 0,99 i 0,86, 

natomiast wskaźnik odnoszący się do liczby osób z dotkniętymi ciężką i długotrwałą chorobą na 1000 

mieszkańców, wynosi odpowiednio 20,30 i 17,68.  



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2023 

 

Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych  
i w 85 % ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

53 

Przestrzenny rozkład osób pobierających zasiłki z powodu ciężkiej i długotrwałej choroby w Gminie 

Głuchołazy prezentuje kolejna mapa. 

 

Rysunek 8 Wskaźnik koncentracji osób długotrwale lub ciężko chorych 

Niepełnosprawność 

Niepełnosprawność to długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym 

funkcjonowaniu organizmu człowieka. Ograniczenia te spowodowane są na skutek obniżenia 

sprawności funkcji fizycznych, psychicznych bądź umysłowych. Jest to także uszkodzenie, czyli utrata 

lub wada psychiczna, fizjologiczna, anatomiczna struktury organizmu. Utrata ta może być całkowita, 

częściowa, trwała lub okresowa, wrodzona lub nabyta, ustabilizowana lub progresywna. 

Niepełnosprawność społeczna to niemożność pełnego funkcjonowania w społeczeństwie na skutek 

barier występujących po stronie otoczenia (społecznego, kulturowego, prawnego, politycznego), 

w tym barier architektonicznych, etc. 
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Osoby z niepełnosprawnościami określa się w polskim prawie jako osoby, których stan fizyczny, 

psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról 

społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeżeli uzyskały 

orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy do jednego z trzech stopni niepełnosprawności 

(znacznego, umiarkowanego, lekkiego) oraz o niezdolności do pracy. 

Osoby niepełnosprawne dzieli się według różnych kryteriów: rodzaju niepełnosprawności, okresu 

życia w którym ona wystąpiła oraz stopnia niepełnosprawności. 

 Według Międzynarodowej Organizacji Pracy, „osoba niepełnosprawna" oznacza osobę, której 

możliwości uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia oraz awansu zawodowego są 

znacznie ograniczone w wyniku właściwie orzeczonego ubytku zdolności fizycznych lub umysłowych. 

[11] 

Według Światowej Organizacji Zdrowia osoba niepełnosprawna to taka, która nie może samodzielnie, 

częściowo lub całkowicie zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego 

na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznej lub psychicznej.  

Rodzaje niepełnosprawności:  

− Obniżona sprawność sensoryczna (zmysłowa) – brak, uszkodzenie lub zaburzenie 

funkcji analizatorów zmysłowych (są to m.in. osoby niewidome, niedowidzące, 

głuche, niedosłyszące, z zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej), 

− Obniżona sprawność intelektualna – upośledzenie umysłowe, demencja starcza, 

− Obniżona sprawność funkcjonowania społecznego – zaburzenia równowagi 

nerwowej, emocjonalnej oraz zdrowia psychicznego, 

− Obniżona sprawność komunikowania się – utrudniony kontakt słowny (zaburzenia 

mowy, autyzm, jąkanie się), 

− Obniżona sprawność ruchowa – osoby z dysfunkcją narządu ruchu (wrodzoną lub 

nabytą), 

− Mózgowe porażenie dziecięce, 

− Obniżona sprawność psychofizyczna z powodu chorób somatycznych – np. 

nowotwory, guz mózgu, cukrzyca, nowotwór). 

Przyczynami niepełnosprawności są: wady wrodzone, choroby przewlekłe oraz zdarzenia nagłe 

(wypadki, urazy, zatrucia, infekcje, komplikacje medyczne). 
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Poniższa tabela zawiera informacje przekazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach, 

dotyczące wsparcia finansowego osób dotkniętych problemem niepełnosprawności. 

Tabela 13 Dane dotyczące problemu niepełnosprawności w Gminie Głuchołazy [17] 

Obszar 

Ilość osób dotkniętych 

problemem 

niepełnosprawności 

Ilość osób dotkniętych 

problemem 

niepełnosprawności na 

1 000 osób 

Wskaźnik 

koncentracji 

Skala 

problemu 

Głuchołazy - 

podobszar I 0 0,00 0,00 0 

Głuchołazy - 

podobszar II 3 5,24 0,43 1 

Głuchołazy - 

podobszar III 0 0 0 0 

Głuchołazy - 

podobszar IV 29 9,98 0,82 3 

Głuchołazy - 

podobszar V 24 12,80 1,06 4 

Głuchołazy - 

podobszar VI 127 24,36 2,01 5 

Głuchołazy - 

podobszar VII 10 14,22 1,17 4 

Głuchołazy - 

podobszar VIII 20 7,39 0,61 2 

Biskupów 10 12,42 1,02 4 

Bodzanów 11 7,48 0,62 2 

Burgrabice 9 13,14 1,08 4 

Charbielin 5 6,27 0,52 2 

Gierałcice 8 9,25 0,76 3 

Jarnołtówek 4 5,24 0,43 1 

Konradów 5 5,05 0,42 1 

Markowice 0 0,00 0,00 0 

Nowy Las 1 2,18 0,18 1 

Nowy Świętów 4 4,24 0,35 1 

Podlesie 2 10,15 0,84 3 

Pokrzywna 0 0,00 0,00 0 

Polski Świętów 6 14,56 1,20 5 

Sławniowice 6 11,79 0,97 4 

Stary Las 6 9,04 0,74 2 

Sucha Kamienica 1 5,00 0,41 1 

Wilamowice Nyskie 5 20,92 1,72 5 

miasto 213 73,98 1,26   

gmina 296 210,72 1,00   

sołectwa 83 136,74 0,66   

Wskaźniki zamieszczone w powyżej tabeli pozwoliły zidentyfikować obszary gminy Głuchołazy, 

w których występuje największe nagromadzenie problemów społecznych z tytułu 
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niepełnosprawności. Zgodnie z danymi przekazanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Głuchołazach, w 2015 roku liczba osób otrzymujących zasiłek z powodu niepełnosprawności 

wynosiła 296 mieszkańców. Przestrzenny rozkład bezrobocia w Gminie Głuchołazy wskazuje na 

znaczne dysproporcje. Głównie problem społeczny dotyczący niepełnosprawności zaznaczył się 

w Głuchołazy - podobszar VI, Polski Świętów i w miejscowości Wilamowice Nyskie. Wymienionym 

obszarom nadano wartość 5 w skali problemu.  

Wskaźnik wskazujący na koncentrację problemów społecznych w Głuchołazy - podobszar VI wynosi 

2,01, natomiast wskaźnik odnoszący się do liczby osób z problemami niepełnosprawności na 1000 

mieszkańców, wynosi 24,36. Wskaźnik wskazujący na koncentrację problemów społecznych 

w miejscowości Polski Świętów wynosi 1,20, natomiast wskaźnik odnoszący się do liczby osób 

z problemami niepełnosprawności na 1000 mieszkańców, wynosi 14,56. 

Wskaźnik wskazujący na koncentrację problemów społecznych w miejscowości Wilamowice Nyskie 

wynosi 1,72, natomiast wskaźnik odnoszący się do liczby osób z problemami niepełnosprawności na 

1000 mieszkańców, wynosi 20,92. 

Problem w skali 4 występuje również na obszarach: 

− Głuchołazy - podobszar V, 

− Głuchołazy - podobszar VII, 

− Biskupów, 

− Burgrabice, 

− Sławniowice. 

Wskaźnik wskazujący na koncentrację problemów społecznych w wymienionych obszarach zawiera 

się w granicach od 0,97 do 1,17. 

Przestrzenny rozkład osób pobierających zasiłki z powodu niepełnosprawności w Gminie Głuchołazy 

prezentuje kolejna mapa. 
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Rysunek 9 Wskaźnik koncentracji osób niepełnosprawnych 

Ubóstwo 

Ubóstwo, jako problem społeczny, jest trudne do zdefiniowania z uwagi na jego różnorodność 

w zakresie wizerunku i rozmiaru. Ubóstwo jest zjawiskiem, które powoduje dysfunkcję społeczną oraz 

wpływa na dezorganizację życia nie tylko samej jednostki, ale także społeczeństwa. Z punktu 

widzenia socjologii można mówić o ubóstwie biologicznym (absolutnym) tj. poziomie dochodu 

koniecznym do utrzymania się przy życiu lub wykonywania fizycznej pracy. Zjawisko ubóstwa dotyka 

różnych grup społecznych jednak w szczególności rodziny wielodzietne, samotne matki, 

bezrobotnych, niepełnosprawnych, emerytów oraz rencistów. Długotrwałe przebywanie w sytuacji 

ubóstwa ma wiele negatywnych skutków, min. prowadzi do deficytów rozwojowych, prowadzących 

w konsekwencji do wykluczenia z możliwości komunikowania się w społeczności, poza grupami 

wsparcia, instytucjami opieki społecznej. Ubóstwo niesie ze sobą ryzyko uzależnienia się od instytucji 
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pomocowych oraz zagrożenia dla życia rodzinnego poprzez występowanie konfliktów 

wewnątrzrodzinnych, które niejednokrotnie prowadzą do problemów wychowawczych oraz rozbicia 

rodziny. [12] 

Do statystycznego pomiaru ubóstwa w Polsce stosuje się obecnie trzy kryteria (są to wskaźniki 

europejskie przyjęte dla strategii Europa 2020 w UE). Rodzina (gospodarstwo domowe) jest 

zagrożone ubóstwem, jeżeli jego dochód jest niższy niż 60% mediany ekwiwalentnych dochodów do 

dyspozycji w danym kraju. Jeżeli rodzina deklaruje, że nie może zaspokoić z powodów finansowych 

co najmniej czterech z dziewięciu podstawowych potrzeb, to uznawana jest za będącą w sytuacji 

pogłębionej deprywacji materialnej. Ostatnie kryterium dotyczy czasu pracy członków rodziny w roku 

poprzedzającym badanie. Jeżeli czas pracy członków rodziny był niższy niż 20% pełnego rocznego 

potencjalnego czasu pracy, wówczas mowa o rodzinach żyjących w gospodarstwach o bardzo niskiej 

intensywności pracy. [13] 

Najskrajniejszą i najbrutalniejszą formą wykluczenia społecznego jest bezdomność. Koreluje 

ze skrajnym ubóstwem, bezrobociem, niską intensywnością pracy, zatrudnieniem w szarej strefie, 

utratą zdrowia i zagrożeniem życia, problemami zdrowia psychicznego, niemożliwością 

funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie. Jednocześnie zjawisko to umyka masowym badaniom 

społecznym. Pierwszą przyczyną tego stanu jest obiektywnie niewielki odsetek grupy ludzi 

znajdujących się w tak skrajnej sytuacji względem całej badanej populacji, drugą jest trudność 

w dotarciu do respondentów nie posiadających stałego miejsca i adresu zamieszkania przez 

instytucje prowadzące standardowe badania. Choć ludzie bezdomni są zarówno ubodzy i bezrobotni 

jak i pracują na czarno, funkcjonując na granicy życia i śmierci to ich sytuacja nie znajduje 

odzwierciedlenia w wynikach badań. [13] 

W tabeli poniżej zaprezentowano dane zebrane na potrzeby LPR. Dane zostały przedstawione oraz 

wykorzystane zgodnie z opisaną w dokumencie metodyką.  

Tabela 14 Dane dotyczące liczby osób otrzymujących zasiłek z uwagi na ubóstwo w Gminie Głuchołazy [17] 

Obszar 

Ilość osób objętych 

świadczeniami z uwagi 

na ubóstwo 

Ilość osób objętych 

świadczeniami z uwagi 

na ubóstwo na 1000 

osób 

Wskaźnik 

koncentracji 

Skala 

problemu 

Głuchołazy - 

podobszar I 0 0,00 0,00 0 

Głuchołazy - 

podobszar II 3 5,24 0,21 0 

Głuchołazy - 

podobszar III 0 0,00 0,00 0 

Głuchołazy - 53 18,23 0,72 2 
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Obszar 

Ilość osób objętych 

świadczeniami z uwagi 

na ubóstwo 

Ilość osób objętych 

świadczeniami z uwagi 

na ubóstwo na 1000 

osób 

Wskaźnik 

koncentracji 

Skala 

problemu 

podobszar IV 

Głuchołazy - 

podobszar V 55 29,33 1,16 4 

Głuchołazy - 

podobszar VI 252 48,33 1,91 5 

Głuchołazy - 

podobszar VII 17 24,18 0,96 3 

Głuchołazy - 

podobszar VIII 44 16,25 0,64 2 

Biskupów 25 31,06 1,23 4 

Bodzanów 22 14,97 0,59 1 

Burgrabice 20 29,20 1,15 5 

Charbielin 11 13,78 0,55 1 

Gierałcice 2 2,31 0,09 0 

Jarnołtówek 13 17,04 0,67 2 

Konradów 19 19,19 0,76 2 

Markowice 2 10,75 0,43 1 

Nowy Las 5 10,92 0,43 1 

Nowy Świętów 18 19,09 0,75 2 

Podlesie 4 20,30 0,80 3 

Pokrzywna 2 8,33 0,33 1 

Polski Świętów 14 33,98 1,34 5 

Sławniowice 13 25,54 1,01 4 

Stary Las 12 18,07 0,71 2 

Sucha Kamienica 3 15,00 0,59 2 

Wilamowice Nyskie 8 33,47 1,32 4 

miasto 424 141,57 1,20   

gmina 617 464,58 1,00   

sołectwa 193 323,01 0,73   

Zgodnie z danymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach, wsparcie socjalne w mieście 

Głuchołazy skierowane zostało do 424 osób, a na obszarze sołectw skierowane zostało do 193 osób. 

Poziom ubóstwa liczony jest jako liczba osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku do 

liczby ludności. Wskaźnik wskazujący na koncentrację problemów społecznych - Ilość osób objętych 

świadczeniami z uwagi na ubóstwo na 1000 mieszkańców, którym przyznano wsparcie socjalne, 

wskazuje, że zdecydowanie najwięcej osób korzystających z pomocy społecznej zamieszkiwało obszar 

Głuchołazy - podobszar VI (48,33 osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców), 

Burgrabice (29,20 osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców) oraz miejscowość 

Polski Świętów (33,98 osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców). 
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W wyniku powyższej analizy, wymienionym obszarom nadano wartość 5 w skali problemu. Analiza 

wykazała, że wśród obszarów, które borykają się z problemem biedy są również Głuchołazy - 

podobszar V, Biskupów, Sławniowice i Wilamowice Nyskie, gdzie skala problemu jest na poziomie 4.  

Najmniejszą ilość świadczeń udzielono mieszkańcom zamieszkującym w Głuchołazy - podobszar II, 

Gierałcice. Skala problemu w wymienionych obszarach wynosi 0.  

Ponadto, Głuchołazy - podobszar I i Głuchołazy - podobszar III wskaźnik koncentracji wynosi 0, 

ponieważ są to obszary niezamieszkałe. 

 

Rysunek 10 Wskaźnik koncentracji problemu ubóstwa 

Obciążenie demograficzne 

Starzenie się ludzi jest zjawiskiem uniwersalnym – ludzie starzeli się i starzeją zawsze i wszędzie. 

Jednak w ostatnich kilkudziesięciu latach intensywność tego zjawiska znacznie wzrosła, co – przy 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2023 

 

Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych  
i w 85 % ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

61 

jednoczesnym spadku przyrostu naturalnego sprawia, że odsetek ludzi starych w społeczeństwie 

szybko rośnie. Jest to skutek wydłużania się ludzkiego życia, postępu cywilizacyjnego i poprawy 

jakości życia. Niepokój budzi nie sam fakt wzrostu ilościowego starszej populacji, co wzrost jej udziału 

w strukturze ludności, spowodowany spadkiem udziału najmłodszych grup wiekowych w strukturze 

demograficznej społeczeństwa. 

Badania demograficzne pokazują, że największy wpływ na dynamikę i poziom starzenia się 

społeczeństwa ma natężenie urodzeń. Duży udział liczby urodzeń przyczynia się do wzrostu udziału 

dzieci w strukturze populacji, a co za tym idzie – do „odmładzania się” społeczeństwa. Wydłużenie 

życia ludności najstarszej przyspiesza zjawisko starzenia się społeczeństwa. Spadek liczby urodzeń, 

prowadzi do zmniejszenia udziału najmłodszych grup wiekowych, proporcjonalnego wzrostu udziału 

roczników najstarszych, a tym samym do podwyższenia średniego wieku ludności. Podnosi się też 

wiek, w którym kobiety decydują się na urodzenie pierwszego dziecka. Powody to m.in. dłuższy okres 

nauki i większa aktywność zawodowa kobiet.  

Na zjawisko starzenia się ludności wpływa pośrednio szereg czynników, jak np. poziom zamożności 

społeczeństwa, promowany model rodziny, aktywność zawodowa kobiet, poziom opieki społecznej 

i ochrony zdrowia, wykształcenie ludności oraz polityka społeczna państwa. 

Skutkiem kryzysu demograficznego jest też proces wyludniania się polskiej prowincji – zarówno wsi, 

jak i miasteczek. Młodzi ludzie w poszukiwaniu lepszego wykształcenia i perspektyw życiowych 

migrują stamtąd do większych miast. Na miejscu zostają osoby starsze. Brak dzieci w wieku szkolnym 

skutkuje zamykaniem wiejskich szkół, który to proces pogłębia degradację społeczną i kulturalną 

polskiej prowincji. 

Wzrastająca liczba ludności w wieku poprodukcyjnym z jednoczesnym spadkiem liczby młodych osób 

na przestrzeni kilku lat ewidentnie świadczy o postępującym zjawisku starzenia się lokalnej 

społeczności. Jeśli taki stan będzie się utrzymywał w dłuższej perspektywie czasowej to w przyszłości 

doprowadzi do zbyt dużego obciążenia demograficznego i zatrzymania rozwoju gospodarczego 

obszaru..  

Stopniowe starzenie się społeczeństwa jest niekorzystnym procesem demograficznym, który 

generuje problemy różnego rodzaju (zmniejszanie zasobu siły roboczej, osłabienie lokalnego kapitału 

ludzkiego czy pogarszanie struktury rynku pracy). Starzenie się społeczeństwa ma również skutki 

finansowe dla systemu finansów publicznych w postaci wzrostu kosztów opieki zdrowotnej i opieki 

nad ludźmi starszymi. W tym kontekście działania rewitalizacyjne powinny skupiać się wokół działań 

prewencyjnych, związanych z promowaniem zdrowego stylu życia wśród osób młodych (ale też 

starszych), prowadzeniem prorodzinnej polityki gminy zachęcającej rodziny do posiadania większej 
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liczby dzieci, czy wspomaganiem poprzez rozwój infrastruktury społecznej takiej jak m.in. lepszy 

dostęp do żłobków i przedszkoli.  

W poniższej tabeli zawarto informacje na temat obciążenia demograficznego występującego na 

terenie gminy Głuchołazy. 

Tabela 15 Dane dotyczące obciążenia demograficznego w Gminie Głuchołazy [17] 

Obszar 

Ilość osób w 

wieku 

produkcyjnym 

Ilość osób w wieku 

pozaprodukcyjnym 

Wskaźnik 

koncentracji 

Skala 

problemu 

Głuchołazy - podobszar I 0 0 0,00 0 

Głuchołazy - podobszar II 367 206 56,13 1 

Głuchołazy - podobszar III 0 0 0,00 0 

Głuchołazy - podobszar IV 1738 1169 67,20 2 

Głuchołazy - podobszar V 1206 669 55,47 1 

Głuchołazy - podobszar VI 3251 1963 60,38 2 

Głuchołazy - podobszar VII 436 267 61,24 2 

Głuchołazy - podobszar VIII 1482 1225 82,66 3 

Biskupów 529 276 52,17 1 

Bodzanów 944 526 55,72 1 

Burgrabice 436 249 57,11 1 

Charbielin 519 279 53,76 1 

Gierałcice 549 316 57,56 2 

Jarnołtówek 471 292 62,00 2 

Konradów 603 387 64,18 2 

Markowice 69 117 169,57 4 

Nowy Las 172 286 166,28 4 

Nowy Świętów 356 587 164,89 4 

Podlesie 83 114 137,35 4 

Pokrzywna 77 163 211,69 5 

Polski Świętów 150 262 174,67 4 

Sławniowice 192 317 165,10 4 

Stary Las 240 424 176,67 4 

Sucha Kamienica 71 129 181,69 5 

Wilamowice Nyskie 88 151 171,59 4 

miasto 8480 5499 64,85   

gmina 14029 10374 73,95   

sołectwa 5549 4875 87,85   

W 2015 roku na obszarze gminy Głuchołazy mieszkało łącznie 24 403 osób, w tym 14 029 osób 

zakwalifikowanych jako osoby w wieku produkcyjnym (tj. osoby pełnoletnie, do 59. roku życia) oraz 

10 374 osób zakwalifikowanych jak osoby w wieku pozaprodukcyjnym (tj. suma osób przed 

i poprodukcyjnych, czyli osoby nieletnie i po 60. roku życia). Największy pod względem liczby ludności 

jest obszar Głuchołazy- podobszar VI, gdzie zamieszkiwało 3 251 osób w wieku produkcyjnym i 1 963 

osób w wieku pozaprodukcyjnym. 
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Wskaźnik obciążenia demograficznego ma za zadanie ukazanie stosunku liczby ludności w wieku 

przed i poprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym. 

Dane zawarte w powyższej tabeli wskazują niekorzystne z punktu demograficznego procesy 

następujące w miejscowościach: Pokrzywna i Sucha Kamienica. W Pokrzywnej liczba osób w wieku 

pozaprodukcyjnym jest na niebezpiecznie wysokim poziomie i wynosi 163, przy czym liczba osób 

w wieku produkcyjnym wynosi 77. Wobec powyższego, wskaźnik koncentracji wyniósł 211,7, co 

oznacza, że na 100 mieszkańca w wieku produkcyjnym przypada 211,7 osób w wieku 

pozaprodukcyjnym. W obszarze Sucha Kamienica liczba osób w wieku pozaprodukcyjnym wynosi 129, 

a liczba osób w wieku produkcyjnym wynosi 71. Tym samym, wskaźnik koncentracji jest na poziomie 

181,7. Oba obszary zakwalifikowano do sytuacji krytycznej, skala problemu wynosi 5. 

Niekorzystna sytuacja demograficzna jest również w obszarach: Markowice, Nowy Las, Nowy 

Świętów, Podlesie, Polski Świętów, Sławniowice, Stary Las, oraz Wilamowice Nyskie. Skalę problemu 

określono na poziomie 4, ponieważ przyrost osób w wieku powyżej 60. roku życia jest większy niż 

osób w wieku produkcyjnym. W wymienionych obszarach trendy w wieku ludności są niekorzystne 

z demograficznego punktu widzenia. Powodem może być odpływ młodych mieszkańców do 

większych i bardziej atrakcyjnych pod względem zatrudnienia ośrodków miejskich. 

Najkorzystniejszą sytuacje posiadają obszary: Głuchołazy - podobszar II, Głuchołazy - podobszar V, 

Biskupów, Bodzanów, Burgrabice, Charbielin, gdzie skala problemu jest na najniższym poziomie 

i wynosi 1. 

Przestrzenny rozkład obciążenia demograficznego w Gminie Głuchołazy prezentuje kolejna mapa. 
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Rysunek 11 Wskaźnik obciążenia demograficznego- liczba osób w wieku pozaprodukcyjnym  

6.3. Sfera gospodarcza 

Obiekty usługowo- handlowe 

Obiekty handlowe stanowią punkty sprzedaży detalicznej. Inaczej są to placówki handlowe 

obejmujące m.in.: obiekty wielkopowierzchniowe, sklepy łącznie z aptekami, stałe punkty sprzedaży 

drobnodetalicznej (kioski, stragany), pozostałe punkty sprzedaży drobnodetalicznej o charakterze 

ruchomym, stacje paliw. . 

Handel i usługi maja ogromne znaczenie dla każdego człowieka. Wywierają realny wpływ na 

codzienne życie mieszkańców i funkcjonowanie lokalnych przedsiębiorstw. Handel i usługi sprzyjają 

tworzeniu nowych miejsc pracy a tym samym stanowią ważny wkład w wzrost gospodarczy gminy. 
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W poniższej tabeli zostały przedstawione dane dotyczące obiektów usługowo-handlowych na terenie 

Gminy Głuchołazy. 

Tabela 16 Dane dotyczące obiektów usługowo- handlowych w Gminie Głuchołazy [17] 

Obszar 
Ilość obiektów 

usługowo- handlowych 

Ilość obiektów 

usługowo- handlowych 

na 1000 obiektów 

Wskaźnik 

koncentracji 

Skala 

problemu 

Głuchołazy - 

podobszar I 0 0,00 0,00 5 

Głuchołazy - 

podobszar II 2 3,49 0,80 3 

Głuchołazy - 

podobszar III 0 0,00 0,00 5 

Głuchołazy - 

podobszar IV 12 4,13 0,94 3 

Głuchołazy - 

podobszar V 1 0,53 0,12 4 

Głuchołazy - 

podobszar VI 35 6,71 1,53 0 

Głuchołazy - 

podobszar VII 2 2,84 0,65 3 

Głuchołazy - 

podobszar VIII 6 2,22 0,51 4 

Biskupów 5 6,21 1,42 1 

Bodzanów 4 2,72 0,62 4 

Burgrabice 6 8,76 2,00 0 

Charbielin 6 7,52 1,71 0 

Gierałcice 4 4,62 1,05 2 

Jarnołtówek 6 7,86 1,79 0 

Konradów 0 0,00 0,00 5 

Markowice 1 5,38 1,23 1 

Nowy Las 1 2,18 0,50 4 

Nowy Świętów 8 8,48 1,93 0 

Podlesie 0 0,00 0,00 5 

Pokrzywna 1 4,17 0,95 2 

Polski Świętów 2 4,85 1,11 2 

Sławniowice 2 3,93 0,90 3 

Stary Las 3 4,52 1,03 2 

Sucha Kamienica 0 0,00 0,00 5 

Wilamowice Nyskie 0 0,00 0,00 5 

miasto 58 4,15 0,95   

gmina 107 4,38 1,00   

sołectwa 49 4,70 1,07   
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Jednym z przejawów wzrostu problemów gospodarczych jest niedobór obiektów usługowo- 

handlowych. Na terenie Gminy Głuchołazy funkcjonuje ogółem 107 obiektów usługowo- handlowych, 

w tym 49 w sołectwach. 

Spośród obszarów zamieszkałych, 4 obszary nie posiadają żadnego obiektu usługowo-handlowego, tj. 

Konradów, Podlesie, Sucha Kamienica, Wilamowice Nyskie. Wymienionym obszarom nadano wartość 

5 w skali problemu. Utrudniony dostęp do obiektów usługowo - handlowych mają również 

mieszkańcy obszarów: Głuchołazy - podobszar V, Głuchołazy - podobszar VIII, Bodzanów, Nowy Las. 

Obiekty na wymienionych obszarach istnieją, niemniej jednak w ograniczonej ilości. 

Przestrzenny rozkład liczby obiektów usługowo- handlowych w Gminie Głuchołazy przedstawia 

poniższa mapa. 

 

Rysunek 12 Liczba obiektów usługowo-handlowych na 1000 mieszkańców  
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6.4. Sfera środowiskowa 

Benzo(a)piren 

Benzo(a)pireny są wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA), które są związkami 

silnie rakotwórczymi. Benzopireny są składnikiem zanieczyszczeń powietrza, powstającym w wyniku 

niskiej emisji, głównie wskutek spalania odpadów.  

Głównym źródłem tej substancji jest spalanie paliw stałych w niskiej temperaturze, a więc węgla 

i drewna w domowych instalacjach grzewczych a także silniki spalinowe, spalarnie odpadów, liczne 

procesy przemysłowe (np. produkcja koksu), pożary lasów, dym tytoniowy, jak również wszelkie 

procesy rozkładu termicznego związków organicznych przebiegające przy niewystarczającej ilości 

tlenu. Nośnikiem benzo(a)piranu w powietrzu jest pył, dlatego jego szkodliwe oddziaływanie jest 

ściśle związane z oddziaływaniem pyłu oraz jego specyficznymi właściwościami fizycznymi 

i chemicznymi. 

Benzo(a)piren oddziałuje szkodliwie nie tylko na zdrowie ludzkie ale także na roślinność, gleby 

i wodę. Wykazuje on małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest 

z jego zdolnością kumulacji w organizmie.  

Benzo(a)piren, podobnie jak inne WWA wykazuje toksyczność układową, powodując uszkodzenie 

nadnerczy, układu chłonnego, krwiotwórczego i oddechowego.  

Stężenie benzopirenów w powietrzu jest jednym z parametrów oceny jakości powietrza. 

Dopuszczalny średnioroczny poziom B(a)P to 1 ng/m3. [14]  

Poniższa tabela prezentuje dane z zakresu rozkładu stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w Gminie 

Głuchołazy.  

Tabela 17 Dane dotyczące rozkładu stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w Gminie Głuchołazy [18] 

Obszar 

Rozkład stężeń 

średniorocznych 

benzo(a)pirenu 

[ng/m3] 

Skala problemu 

Głuchołazy - podobszar I 4,4 5 

Głuchołazy - podobszar II 4,4 5 

Głuchołazy - podobszar III 4,4 5 

Głuchołazy - podobszar IV 8 5 

Głuchołazy - podobszar V 8 5 

Głuchołazy - podobszar VI 4,4 5 

Głuchołazy - podobszar VII 3,8 4 

Głuchołazy - podobszar VIII 3,8 4 

Biskupów 3,8 4 
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Obszar 

Rozkład stężeń 

średniorocznych 

benzo(a)pirenu 

[ng/m3] 

Skala problemu 

Bodzanów 3,8 4 

Burgrabice 3,8 4 

Charbielin 2,5 3 

Gierałcice 3,8 4 

Jarnołtówek 1,5 0 

Konradów 3,8 4 

Markowice 1,5 0 

Nowy Las 2,5 3 

Nowy Świętów 1,5 0 

Podlesie 3,8 4 

Pokrzywna 1,5 0 

Polski Świętów 1,5 0 

Sławniowice 1,5 0 

Stary Las 3,8 4 

Sucha Kamienica 1,5 0 

Wilamowice Nyskie 1,5 0 

Modelowa analiza rozkładu stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu wykazała, że obszar wskazany 

jako szczególnie narażony na zanieczyszczenie powietrza koncentruje się na terenie miasta 

Głuchołazy, w wszystkich ośmiu podobszarach. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu 

w mieście Głuchołazy (obszar IV i V) wynosi 8 ng/m3, (obszar I, II, III, VI) wynosi 4,4, ng/m3. Tym 

samym skala problemu jest najwyższa w całej Gminie i wynosi 5. 

Dopuszczalny średnioroczny poziom benzo(a)pirenu wynosi 1 ng/m3. Przekroczenia dopuszczalnego 

średniorocznego poziom benzo(a)pirenu zamodelowano (zaprognozowano) również w pozostałych 

obszarach. Kolejna mapa obrazuje przestrzenny rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu 

w gminie Głuchołazy. 
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Rysunek 13 Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w Gminie Głuchołazy 

PM10 

Pył zawieszony PM10 jest frakcją pyłu o bardzo małych rozmiarach średnicy ziaren - do 10 

mikrometrów. Ziarna są wystarczająco małe, aby mogły przeniknąć głęboko do płuc. 

Głównym źródłem pyłu PM10 w powietrzu jest emisja ze spalania w indywidualnych systemach 

grzewczych paliw stałych takich jak węgiel, drewno i biomasa oraz z ruchu drogowego, szczególnie 

z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych. 

Niekorzystne warunki meteorologiczne, szczególnie brak wiatru i inwersja, w znacznym stopniu 

sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń przy powierzchni ziemi i powstawaniu smogu, 

w konsekwencji powodują przekraczanie wartości stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń, szczególnie 

pyłu PM10. 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2023 

 

Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych  
i w 85 % ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

70 

Dopuszczalne poziomy stężeń pyłu PM10 w powietrzu i dopuszczalne częstości przekroczeń tych 

poziomów: 

− Stężenia średnioroczne - 40 μg/m3 

− Stężenia 24-godzinne - 50 μg/m3 

− Dopuszczalne częstości przekraczania stężenia 24-godzinnego w roku - 35 razy 

Wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przez trzy kolejne doby 

niekorzystnych skutków zdrowotnych, dla okresu uśredniania 24-godz.wynosi 200 μg/m3. [15] 

WIOŚ nadaje aktualne wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza, dające możliwość śledzenia na 

bieżąco: zmian wysokości stężeń poszczególnych zanieczyszczeń oraz danych meteorologicznych 

z godzinowym czasem uśredniania. 

Pyły mogą stanowić poważny czynnik chorobotwórczy, osiadają na ściankach pęcherzyków płucnych 

utrudniając wymianę gazową, powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie górnych dróg 

oddechowych oraz wywołują choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani. Nie istnieje 

próg stężenia, poniżej którego negatywne skutki zdrowotne wynikające z oddziaływania pyłów 

na zdrowie ludzi nie występują. Grupą szczególnie narażoną na negatywne oddziaływanie pyłów są 

osoby starsze, dzieci i osoby cierpiące na choroby dróg oddechowych i układu krwionośnego. 

Pył zawieszony PM10 powoduje zwiększenie zachorowalności na choroby układu oddechowego. 

Pył wpływa również na rośliny, osadzający się na powierzchni liści pochłania światło oraz zatyka 

aparaty szparkowe, utrudniając fotosyntezę. 

Poniższa tabela prezentuje dane z zakresu rozkładu stężeń dobowych i rocznych pyłu PM10 w Gminie 

Głuchołazy. 

Tabela 18 Dane dotyczące rozkładu stężeń dobowego i rocznego pyłu PM 10 w Gminie Głuchołaz [18] 

Obszar 

Rozkład stężeń 

dobowych pyłu PM 

10 

[μg/m3] 

Skala problemu 

stężeń dobowych 

pyłu PM 10 

 

Rozkład stężeń 

średniorocznych 

pyłu PM 10 

[μg/m3] 

Skala problemu 

stężeń 

średniorocznych 

pyłu PM 10 

Głuchołazy - podobszar I 55 3 33 3 

Głuchołazy - podobszar II 65 4 38 4 

Głuchołazy - podobszar III 55 3 33 3 

Głuchołazy - podobszar IV 70 5 42 5 

Głuchołazy - podobszar V 70 5 42 5 

Głuchołazy - podobszar VI 65 4 38 4 

Głuchołazy - podobszar VII 55 3 38 4 

Głuchołazy - podobszar VIII 55 3 33 3 

Biskupów 48 1 28 1 
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Obszar 

Rozkład stężeń 

dobowych pyłu PM 

10 

[μg/m3] 

Skala problemu 

stężeń dobowych 

pyłu PM 10 

 

Rozkład stężeń 

średniorocznych 

pyłu PM 10 

[μg/m3] 

Skala problemu 

stężeń 

średniorocznych 

pyłu PM 10 

Bodzanów 54 2 33 3 

Burgrabice 48 1 33 3 

Charbielin 44 0 28 1 

Gierałcice 48 1 28 1 

Jarnołtówek 44 0 28 1 

Konradów 55 3 28 1 

Markowice 44 0 28 1 

Nowy Las 44 0 28 1 

Nowy Świętów 44 0 28 1 

Podlesie 44 0 28 1 

Pokrzywna 44 0 23 0 

Polski Świętów 44 0 23 0 

Sławniowice 48 1 28 1 

Stary Las 44 0 28 1 

Sucha Kamienica 44 0 28 1 

Wilamowice Nyskie 44 0 28 1 

Modelowa analiza rozkładu stężeń dobowych i średniorocznych pyłu PM10 wykazała, że obszar 

wskazany jako szczególnie narażony na zanieczyszczenie powietrza koncentruje się na terenie 

Głuchołaz - podobszar IV oraz Głuchołaz - podobszar V.  

Rozkład stężeń dobowych pyłu PM 10 w wymienionych obszarach wynosił 70 μg/m3. Rozkład stężeń 

średniorocznych pyłu PM 10 wynosił 42 μg/m3, a skala problemu jest najwyższa i wynosi 5. W drugiej 

kolejności, obszarem szczególnie narażonym na zanieczyszczenia pyłem PM10 są podobszary miasta 

Głuchołazy II, VI i VII. 

Poniższe mapy przedstawiają stężenie dobowe i roczne pyłu PM10 dla Gminy Głuchołazy. 
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Rysunek 14 Rozkład stężeń dobowych pyłu PM10 w Gminie Głuchołazy. 
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Rysunek 15 Rozkład stężeń rocznych pyłu PM10 w Gminie Głuchołazy 

6.5. Sfera techniczna 

Obiekty zabytkowe  

Według ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zabytkiem jest nieruchomość (np. 

pojedynczy budynek, cmentarz, historyczny układ urbanistyczny lub krajobraz kulturowy) albo rzecz 

ruchoma (np. dzieło sztuki użytkowej, obraz, rzeźba, znalezisko archeologiczne), ich części lub zespoły 

rzeczy, które są dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowią świadectwo minionej 

epoki bądź zdarzenia, a których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na swoją 

wartość artystyczną, naukową lub historyczną. Obiekty takie mogą być wpisane do rejestru zabytków 

prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
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Według art. 7. Ustawy o ochronie zabytków podstawowymi formami ochrony zabytków są: wpis do 

rejestru zabytków, uznanie za Pomnik Historii, utworzenie Parku Kulturowego oraz ustalenia ochrony 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także w decyzjach administracyjnych. 

Gmina posiada Gminny Program Opieki nad zabytkami na lata 2013-2016. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wybranych obiektów mieszczących się na terenie Gminy 

Głuchołazy. 

Tabela 19 Dane dotyczące wybranych zabytków zlokalizowanych w Gminie Głuchołazy [19] 

Lp. Miejscowość Obiekt, adres 

1. Głuchołazy 
Kościół par. pw. św. Wawrzyńca 

Kościelna 1, Głuchołazy 

2. Burgrabice 
Kościół pw. św. Bartłomieja 

Burgrabice 

3. Głuchołazy 
Zabytkowe kamienice umiejscowione na Rynku w 

Głuchołazach 

4. Bodzanów 
Mogiła ofiar oświęcimskich 

Bodzanów 

5. Bodzanów 
Klasztor jezuitów ob. oblatów 

Bodzanów 66 

6. Jarnołtówek 
Zespół dworski 

Jarnołtówek 

7. Gierałcice 
Dwór 

Gierałcice 138 

8. Nowy Świętów 
Kościół par. p.w. Chrystusa Króla 

Nowy Świętów 57a 

9. Gierałcice 
Kościół par. p.w. św. Michała Archanioła 

Gierałcice 

10. Nowy Świętów 
Dwór 

Nowy Świętów 37a 

Stan zachowania zabytków w gminie jest niewystarczający, szczególnie na terenach wiejskich. Wiele 

obiektów zabytkowych, całych zespołów zabudowy, jak również obszarów o walorach zabytkowych 

wymaga kompleksowej rewitalizacji i rewaloryzacji. Główne zagrożenia dla istniejących wartości 

historycznych i kulturowych obiektów budowlanych wynikają z: 

− zniszczeń wojennych, 

− braku stałego użytkownika lub użytkowanie w niewłaściwy sposób, 

− technicznego zużycie istniejącej tkanki i brak środków finansowych na bieżącą 

konserwację i remonty, 

− upraszczania prac budowlanych w trakcie wykonywania przebudowy i modernizacji 

obiektów zabytkowych bez zachowania zasad kompozycji, zmiana materiałów 
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w wystroju elewacji, a także wprowadzania innych, przypadkowych elementów 

i rozwiązań architektonicznych.  

Dokładna ilość obiektów zabytkowych na terenie gminy Głuchołazy przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 20 Dane dotyczące ilości obiektów zabytkowych na terenie gminy Głuchołazy [19] 

Obszar  Ilość zabytków Skala problemu  

Głuchołazy - podobszar I 0 0 

Głuchołazy - podobszar II 0 0 

Głuchołazy - podobszar III 0 0 

Głuchołazy - podobszar IV 1 0 

Głuchołazy - podobszar V 19 3 

Głuchołazy - podobszar VI 140 5 

Głuchołazy - podobszar VII 0 0 

Głuchołazy - podobszar VIII 11 3 

Biskupów 4 1 

Bodzanów 8 3 

Burgrabice 6 2 

Charbielin 5 2 

Gierałcice 7 2 

Jarnołtówek 10 3 

Konradów 3 1 

Markowice 6 2 

Nowy Las 5 2 

Nowy Świętów 6 2 

Podlesie 33 4 

Pokrzywna 3 1 

Polski Świętów 12 3 

Sławniowice 2 1 

Stary Las 10 3 

Sucha Kamienica 4 1 

Wilamowice Nyskie 0 0 

miasto 171   

gmina 295   

sołectwa 124   

Z uwagi na znaczną degradację techniczną zabudowy gminy Głuchołazy, przeanalizowano także 

budynki zabytkowe. Większość zabytków jest w stanie wymagającym interwencji. Gmina Głuchołazy 

posiada w swoich zasobach 295 zabytków. Największa liczba zabytków – 140 obiektów występuje 

w Głuchołazy -podobszar VI. Tym samym, skala problemu wynosi 5. 

Przestrzenny rozkład obiektów zabytkowych w Gminie Głuchołazy prezentuje kolejna mapa. 
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Rysunek 16 Liczba obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie podobszaru 

6.6. Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Obiekty oświatowo- kulturalno- sportowe 

Obiekty oświatowe 

Bardzo ważnym czynnikiem, mających znaczący wpływ na rozwój społeczny nie tylko najmłodszych 

mieszkańców każdej jednostki samorządu terytorialnego, a gminy w szczególności, jest rozwinięty 

i sprawnie funkcjonujący system opieki nad dziećmi, oświaty i szeroko rozumianej edukacji szkolnej 

i pozaszkolnej. Sprawna i dobrze funkcjonująca formuła wieloaspektowego kształcenia oraz szeroko 

rozumianego rozwoju dzieci i młodzieży daje bardzo wiele potencjalnych korzyści, które w niedalekiej 

przyszłości mogą w sposób bezpośredni lub nawet pośredni wpływać na rozwój gospodarczy 

i ekonomiczny gminy Głuchołazy. Sprawny, przemyślany i wieloaspektowy rozwój dzieci i młodzieży 
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musi być zawsze traktowany jako inwestycja, która może zwrócić się po latach, a nie jako 

podejmowany w chwili obecnej wydatek. Wsparciem dzieci i młodzieży powinny zając się wspólnie 

zarówno jednostki oświatowe i edukacyjne jak i inne podmioty, jak na przykład organizacje 

pozarządowe, kościelne czy pozostałe podmioty odpowiedzialne za rozwój funkcji rodziny 

i prawidłowego dialogu społecznego. 

Na terenie gminy Głuchołazy funkcjonują następujące ośrodki i placówki oświaty i edukacji: 

− Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Głuchołazach, 

− Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głuchołazach, 

− Publiczna Szkoła Podstawowa Bodzanowie, 

− Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie, 

− Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Głuchołazach, 

− Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach, 

− Publiczne Przedszkole Nr 1 w Głuchołazach, 

− Publiczne Przedszkole Nr 2 w Głuchołazach, 

− Liceum Ogólnokształcące w Głuchołazach. 

Obiekty kulturalne 

Głównym podmiotem realizującym zadania w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury jest 

Centrum Kultury w Głuchołazach. 

Najważniejszym celem funkcjonowania Centrum Kultury w Głuchołazach jest kształtowanie 

i zaspokajanie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych społeczeństwa. Centrum realizuje działania 

w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultur) i czytelnictwa, integracji społeczności 

gminnej, zgodnie z założeniami polityki kulturalnej na podstawie własnego, społecznie 

akceptowanego programu. 

Do podstawowych zadań Centrum Kultury w Głuchołazach należy w szczególności: 

− rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych społeczeństwa, 

−  podejmowanie działalności kulturalnej mającej na celu promocję Gminy i jej rozwój, 

−  edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 

−  tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego, 

−  tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego , 
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− gromadzenie dokumentacji oraz opracowywanie i upowszechnianie informacji 

o społecznym ruchu kulturalnym, 

− działanie na rzecz i z udziałem osób niepełnosprawnych w zakresie organizacji imprez 

kulturalnych, 

−  organizacja i współorganizacja przedsięwzięć z zakresu ekologii, 

−  międzynarodowa wymiana kulturalna, 

− gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, 

− udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz 

prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, 

−  świadczenie usług informacyjno-bibliograficznych, 

−  promocja książki i czytelnictwa, 

− upowszechnianie wiedzy. 

Mieszkańcy chętnie angażują się w działania kulturalne i integracyjne. Oferta Centrum Kultury 

w Głuchołazach jest tak modyfikowana aby odpowiadała na potrzeby i zainteresowania mieszkańców 

gminy i była dla nich jak najbardziej atrakcyjna. 

Obiekty kulturalne na terenie Gminy Głuchołazy: 

− Biblioteki: Filia miejska w Głuchołazach oraz Filie wiejskie: Bodzanów, Burgrabice, 

Gierałcice, Jarnołtówek, Nowy Las, Nowy Świętów, Polski Świętów; 

− Kino Zdrojowe w Głuchołazach. 

Obiekty sportowe 

W gminie Głuchołazy kładziony jest duży nacisk na propagowanie sportu i aktywnego trybu życia. 

Podejmowane przez władze gminy decyzje i realizowane inwestycje służą stałemu i energicznemu 

rozwojowi różnych dyscyplin sportowych. Ważnym elementem tego rozwoju są inwestycje zarówno 

w infrastrukturę sportową i rekreacyjną a także działania mające na celu promocję zdrowego, 

aktywnego trybu życia i drużynowych rywalizacji zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych 

mieszkańców gminy. Głównymi podmiotem prowadzącym działania na rzecz rozwoju sportu 

i rekreacji w gminie jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (GOSiR). GOSiR realizuje zadania własne 

gminy z zakresu kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz szeroko pojętej rekreacji dorosłych. Ośrodek 

każdego roku realizuje kilkadziesiąt imprez własnych oraz wspomaga wiele innych we współpracy 

z klubami sportowymi oraz gminnymi stowarzyszeniami. W zarządzie ośrodka znajduje się nowa hala 
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sportowa z siłownią i sauną, stadion miejski, kompleks boisk Orlik, lodowisko Biały Orlik oraz korty 

tenisowe. 

Poniższa tabela prezentuje rozkład przestrzenny obiektów oświatowo- kulturalno-sportowych na 

terenie Gminy Głuchołazy. 

Tabela 21 Dane dotyczące liczby obiektów oświatowo- kulturalno- sportowych w Gminie Głuchołazy [19] 

Obszar 

Ilość obiektów 

oświatowo- 

kulturalno- 

sportowych 

Ilość obiektów 

oświatowo- kulturalno- 

sportowych na 1000 obiektów 

Wskaźnik 

koncentracji 

Skala 

problemu 

Głuchołazy - 

podobszar I 0 0,00 0,00 5 

Głuchołazy - 

podobszar II 0 0,00 0,00 5 

Głuchołazy - 

podobszar III 0 0,00 0,00 5 

Głuchołazy - 

podobszar IV 4 1,38 0,91 3 

Głuchołazy - 

podobszar V 0 0,00 0,00 5 

Głuchołazy - 

podobszar VI 5 0,96 0,63 4 

Głuchołazy - 

podobszar VII 0 0,00 0,00 5 

Głuchołazy - 

podobszar VIII 2 0,74 0,49 4 

Biskupów 2 2,48 1,64 2 

Bodzanów 2 1,36 0,90 3 

Burgrabice 5 7,30 4,81 0 

Charbielin 1 1,25 0,83 3 

Gierałcice 2 2,31 1,52 2 

Jarnołtówek 4 5,24 3,46 1 

Konradów 1 1,01 0,67 3 

Markowice 0 0,00 0,00 5 

Nowy Las 1 2,18 1,44 2 

Nowy Świętów 3 3,18 2,10 1 

Podlesie 0 0,00 0,00 5 

Pokrzywna 0 0,00 0,00 5 

Polski Świętów 2 4,85 3,20 1 

Sławniowice 2 3,93 2,59 1 

Stary Las 1 1,51 0,99 2 

Sucha Kamienica 0 0,00 0,00 5 

Wilamowice 

Nyskie 0 0,00 0,00 5 

miasto 11 0,79 0,52   

gmina 37 1,52 1,00   
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sołectwa 26 2,49 1,65   

Jednym z przejawów wzrostu problemów przestrzenno - funkcjonalnych jest niedobór obiektów 

oświatowo – kulturalno – sportowych. Gmina Głuchołazy posiada w swoich zasobach ogółem 37 

obiektów oświatowo- kulturalno- sportowych. 

Spośród obszarów zamieszkałych, 8 obszarów nie posiada żadnego rodzaju w. w. obiektów, tj. 

Głuchołazy - podobszar II, Głuchołazy - podobszar V, Głuchołazy - podobszar VII, Markowice, 

Podlesie, Pokrzywna, Sucha Kamienica i Wilamowice Nyskie. Wymienionym obszarom nadano 

wartość 5 w skali problemu. Utrudniony dostęp do obiektów oświatowo- kulturalno- sportowych 

mają mieszkańcy obszarów: Głuchołazy - podobszar VI, Głuchołazy - podobszar VIII. Obiekty na 

wymienionych obszarach istnieją, niemniej jednak w ograniczonej ilości. 

Przestrzenny rozkład liczby obiektów oświatowo- kulturalno- sportowych w Gminie Głuchołazy 

przedstawia poniższa mapa. 
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Rysunek 17 Liczba obiektów oświatowo- kulturalno- sportowych  

6.7. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji 

Zamieszczona powyżej analiza czynników problemowych miała na celu identyfikacje występowania 

obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Głuchołazy, co pozwoliło na wyznaczenie obszaru 

przewidzianego do rewitalizacji. Obszar zdegradowany zgodnie z Wytycznymi jest to obszar, na 

którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Wytyczne dopuszczają, by obszar zdegradowany był 

podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod 

warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów. Odnosząc się dalej do 

wytycznych, stan kryzysowy jest to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk 

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

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

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

− gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości , słabej 

kondycji lokalnych przedsiębiorstw), 

− środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości 

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

bądź stanu środowiska), 

− technicznej (w szczególności w zakresie degradacja stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania 

rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów 

budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).  

− przestrzenno - funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego 

wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do 

podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań 

urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi 

komunikacyjnej). 

Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe sfery, które 

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

w odniesieniu do wartości dla całej gminy. 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Głuchołazy na lata 2016-2023 poddano analizie wszystkie 

wymienione powyżej sfery, bazując na istniejących danych. Najwięcej uwagi poświęcono sferze 
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społecznej, dla której występuje też najwięcej wiarygodnych danych. Poszczególne wskaźniki zostały 

przeanalizowane indywidualnie, poniżej zamieszczono podsumowanie tych analiz.  

Zgodnie z opisaną metodyką przyjęto, że nagromadzenie każdego negatywnego zjawiska jest 

problemem, jednak żeby można było dokonać odpowiedniej selekcji, przyjęto, że za istotny problem 

uważa się ten, który osiągnął w skali dwie największe wartości tj. 4 lub 5. W tabeli zaznaczono 

obszary, które spełniają dwa warunki: 

−  występują tam przynajmniej 3 wskaźniki społeczne ocenione w skali na 4 lub 5, 

− Występuje przynajmniej jeden problem inny niż społeczny oceniony w skali na 4 lub 

5. 
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Tabela 22 Zestawienie skali problemu poszczególnych rodzajów sfer w wyznaczonych podobszarach gminy Głuchołazy 
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Skala problemu 

Głuchołazy - podobszar I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 5 0 5 

Głuchołazy - podobszar II 2 0 2 3 1 2 1 0 1 3 4 4 5 0 5 

Głuchołazy - podobszar III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 5 0 5 

Głuchołazy - podobszar IV 2 1 3 4 3 3 3 2 2 3 5 5 5 0 3 

Głuchołazy - podobszar V 4 3 4 3 5 5 4 4 1 4 5 5 5 3 5 

Głuchołazy - podobszar VI 5 3 5 5 5 5 5 5 2 0 4 4 5 5 4 

Głuchołazy - podobszar VII 3 0 1 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 0 5 

Głuchołazy - podobszar VIII 
1 2 1 2 3 2 2 2 3 4 3 3 4 3 4 

Biskupów 2 5 0 4 4 5 4 4 1 1 1 1 4 1 2 

Bodzanów 1 1 3 0 2 1 2 1 1 4 3 2 4 3 3 

Burgrabice 3 4 1 1 5 3 4 5 1 0 3 1 4 2 0 

Charbielin 1 0 1 0 1 2 2 1 1 0 1 0 3 2 3 

Gierałcice 3 0 1 3 4 3 3 0 2 2 1 1 4 2 2 

Jarnołtówek 3 0 2 4 1 1 1 2 2 0 1 0 0 3 1 

Konradów 0 2 1 3 2 1 1 2 2 5 1 3 4 1 3 
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Markowice 2 0 5 0 1 0 0 1 4 1 1 0 0 2 5 

Nowy Las 2 0 0 1 1 1 1 1 4 4 1 0 3 2 2 

Nowy Świętów 4 3 4 4 4 2 1 2 4 0 1 0 0 2 1 

Podlesie 0 0 0 0 3 4 3 3 4 5 1 0 4 4 5 

Pokrzywna 0 0 3 3 0 0 0 1 5 2 0 0 0 1 5 

Polski Świętów 5 5 4 5 5 5 5 5 4 2 0 0 0 3 1 

Sławniowice 5 0 3 2 4 4 4 4 4 3 1 1 0 1 1 

Stary Las 1 0 1 3 3 2 2 2 4 2 1 0 4 3 2 

Sucha Kamienica 0 0 4 3 3 0 1 2 5 5 1 0 0 1 5 

Wilamowice Nyskie 5 0 5 1 4 5 5 4 4 5 1 0 0 0 5 

miasto                

gmina                

sołectwa                
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Jak można wywnioskować z powyższej tabeli, takie warunki spełniają następujące obszary: 

− Głuchołazy -podobszar V 

− Głuchołazy -podobszar VI 

− Głuchołazy -podobszar VII 

− Biskupów 

− Burgrabice 

− Wilamowice Nyskie 

Przed kolejnym etapem zastosowano opisaną w metodyce procedurę wagowania wskaźników. Wagi 

przypisane do kolejnych wskaźników znajdują się poniżej. 

Tabela 23 Wagi poszczególnych wskaźników  

Nazwa wskaźnika Waga 

Alkoholizm 3 

Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego 

3 

Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych 

- rodziny niepełne 

3 

Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych 

- rodziny wielodzietne 

3 

Bezrobocie 3 

Choroba  

Niepełnosprawność 3 

Ubóstwo 3 

Obciążenie demograficzne 2 

Obiekty usługowo-handlowe  

Benzo(a)piren 1 

PM10 (wartości dobowe) 1 

PM10 (wartości roczne) 1 

Obiekty zabytkowe 1 

Zgodnie z wytycznymi obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru 

zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk. Nie może 

obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% 

mieszkańców gminy.  

Wybór obszaru oparto na dwóch założeniach: 

1. Spełnienie Wytycznych, 

2. Wybór obszaru, który wskazuje największe nagromadzenie problemów (suma ze skali). 
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W tabeli poniżej przedstawiono wyniki dla poszczególnych obszarów. W oparciu o nie jako obszar 

rewitalizacji wybrano: Głuchołazy - podobszar VI. 

Tabela 24 Suma nagromadzenia problemów dla poszczególnych obszarów, wraz z % liczbą mieszkańców oraz 

obszarem 

Obszar 
Suma nagromadzenia 

problemów 

Procent powierzchni w 

stosunku do Gminy 

Procent liczby 

mieszkańców w stosunku 

do Gminy 

Głuchołazy - podobszar I 20 0,19 0,00 

Głuchołazy - podobszar II 56 0,52 2,35 

Głuchołazy - podobszar III 20 0,81 0,00 

Głuchołazy - podobszar IV 88 0,47 11,91 

Głuchołazy - podobszar V 125 0,50 7,68 

Głuchołazy - podobszar VI 140 0,54 21,37 

Głuchołazy - podobszar 

VII 

88 

0,50 2,88 

Głuchołazy - podobszar 

VIII 

70 

0,53 11,09 

Biskupów 95 8,21 3,30 

Bodzanów 52 11,04 6,02 

Burgrabice 88 6,65 2,81 

Charbielin 4 7,24 3,27 

Gierałcice 66 6,69 3,54 

Jarnołtówek 51 6,36 3,13 

Konradów 53 7,06 4,06 

Markowice 44 2,05 0,76 

Nowy Las 40 6,29 1,88 

Nowy Świętów 84 4,28 3,86 

Podlesie 65 4,45 0,81 

Pokrzywna 39 3,92 0,98 

Polski Świętów 131 3,93 1,69 

Sławniowice 88 3,65 2,09 

Stary Las 61 8,40 2,72 

Sucha Kamienica 64 3,00 0,82 

Wilamowice Nyskie 106 2,70 0,98 

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, iż suma nagromadzenia problemów jest najwyższa dla 

Obszaru Głuchołazy - podobszar VI, tym samym należy do obszarów zdegradowanych. W związku 

z czym wyznaczony obszar należy objąć działaniami rewitalizacyjnymi. Na zidentyfikowanym terenie 

zdegradowanym występuje najwyższy 5 poziom skali problemu w sferze społecznej, tj: alkoholizm, 

bezradność wśród rodzin niepełnych oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego, bezrobocie, 

długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność oraz ubóstwo. Ponadto, wśród pozostałych sfer, 

tj. środowiskowych, technicznych i przestrzennych skala problemu jest na poziomie 4 i 5. 

Wymienione wskaźniki kwalifikują obszar Głuchołazy- podobszar VI do uznania jako obszar 
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zdegradowany wymagający interwencji zmierzających do przywrócenia utraconych funkcji społeczno 

– środowiskowo – techniczno – przestrzennych.  

 Analizowany obszar jest w centrum miasta Głuchołazy, zarówno społecznie, jak i gospodarczo 

spełnia kryteria, związane z wyznaczaniem obszarów zdegradowanych. Obszar Głuchołazy - 

podobszar VI jako centrum, wymaga szczególnej uwagi. Na terenie tym mieszka znaczna cześć 

ludności całej gminy, dlatego jest to szczególnie ważne miejsce pod kątem lokalnego rozwoju. 

Działania interwencyjne powinny wyrównać szanse rozwoju, szczególnie wśród dzieci, ułatwiając 

wydobycie się z ubóstwa. Pozostawanie osób bez pracy przyjęło formę długotrwałego bezrobocia, 

a zaniechanie działań służących przywróceniu tych osób na rynek pracy będzie utrwalać i pogłębiać 

obecną sytuację.  

Na poniższej mapie zaprezentowano graficznie podsumowanie diagnozy.  

 

Rysunek 18 Graficzne podsumowanie nagromadzenia problemów dla poszczególnych obszarów, wraz z % liczbą 

mieszkańców oraz obszarem 

Na mapie poniżej w przybliżeniu wskazany wyznaczony obszar rewitalizacji, który w stosunku do 

obszaru zdegradowanego został ograniczony o strefy niezamieszkałe oraz nie wykazujące potencjału 

do podjęcia działań.  
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Rysunek 19 Obszar rewitalizacji w Gminie Głuchołazy  
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7. Wizja wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego  

Obszar, objęty programem rewitalizacji, poprzez realizację przedsięwzięć oraz projektów 

rewitalizacyjnych stał się obszarem atrakcyjnym pod względem gospodarczym, przestrzenno – 

funkcjonalnym, kulturowym i społecznym, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. 

Dzięki powstaniu odpowiedniej infrastruktury społecznej w tym domu pomocy dla osób starszych 

oraz niepełnosprawnych w sposób znaczący poprawi jakoś życia oraz zapewniony zostanie dostęp do 

odpowiedniej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacyjnej dla wspomnianych grup osób. Osoby młode, 

które planowały opuszczenie Miasta ze względu na brak pracy znajdują ją w nowo powstałych 

placówkach. Głuchołazy stają się również atrakcyjniejszym miejscem do życia oraz spędzania wolnego 

czasu z uwagi na inwestycję w szereg obiektów, w tym: zagospodarowanie parku, budowę krytej 

pływalni oraz budowę skate parku. Centrum miasta staje się strefą przyjazną nie tylko dla osób 

odwiedzających miasto ale również mieszkających tam na stałe.  
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8. Cele i kierunki działań rewitalizacyjnych  

Głównym celem działań rewitalizacyjnych, objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy 

Głuchołazy na lata 2016 - 2023 jest uczynienie gminy Głuchołazy gminą przyjazną dla mieszkańców 

bez względu na wiek. 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, odpowiadających następującym 

sferom procesu rewitalizacji: społecznej, przestrzenno - funkcjonalnej oraz gospodarczej. 

Tabela 25 Cele oraz kierunki działań rewitalizacji 

Sfera procesu 

rewitalizacji 
Cele szczegółowe Kierunki działania 

Społeczna 

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu 

1. Przeciwdziałanie bezrobociu 

2. Przeciwdziałanie ubóstwu 

3. Aktywizacja ekonomiczna mieszkańców 

4. Rozwój oferty kulturalnej 

5. Rozwój oferty rekreacyjnej 

6. Integracja mniejszości społecznych 

7. Wspieranie inicjatyw mających na celu 

wzmocnienie więzi społecznych 

8. Rozwój ekonomii społecznej 

9. Wspieranie podmiotów ekonomii 

społecznej 

10. Integracja międzypokoleniowa osób 

starszych 

2. Przeciwdziałanie negatywnym 

zjawiskom społecznym 

1. Wdrożenie programów pomocy 

społecznej w szczególności dla osób 

starszych i niepełnosprawnych 

2. Eliminacja zachowań patologicznych 

 3. Rozwój oferty rekreacyjnej 

i sportowej dla dzieci i młodzieży 

4. Aktywizacja społeczna osób starszych 

5. Aktywizacja społeczna młodzieży 

 

Sfera przestrzenno-

funkcjonalna 

1. Rozwój infrastruktury społecznej 

z uwzględnieniem różnych grup 

wiekowych 

1. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej 

i turystycznej 

2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia 

i opieki społecznej  

2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej 

i kulturalnej 

2. Stworzenie konkurencyjnych 

warunków do rozwoju 

przedsiębiorczości w gminie 

1. Przygotowanie nowych terenów 

inwestycyjnych 

3. Wykorzystanie lokalnych zasobów 

kulturalnych i historycznych 

1. Ochrona i udostępnienie dziedzictwa 

kulturalnego 

2. Ochrona i udostępnienie dziedzictwa 
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Sfera procesu 

rewitalizacji 
Cele szczegółowe Kierunki działania 

historycznego 

4. Kreowanie przestrzeni służących 

zaspokajaniu potrzeb mieszkańców 

1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej 

pod kątem funkcjonalnym i estetycznym 

2. Poprawa stanu zagospodarowania 

i estetyki terenów zielonych 

3. Stworzenie miejsc dedykowanych 

różnym grupom użytkowników 

Sfera gospodarcza 

1. Wspieranie rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości i tworzenie nowych 

miejsc pracy 

1. Stworzenie warunków zachęcających 

inwestorów, zainteresowanych 

prowadzeniem działalności na 

zrewitalizowanych obszarach 

2. Zachęcanie mieszkańców do 

podejmowania działalności gospodarczej 

3. Poprawa warunków dla rozwoju funkcji 

usługowych, w szczególności z zakresu 

ochrony zdrowia, rehabilitacji, kultury 

i turystyki 

Sfera techniczna 

1. Poprawa efektywności 

energetycznej budynków 

2. Poprawa stanu technicznego 

budynków  

 

1. Termomodernizacja budynków 

2. Modernizacja obiektów użyteczności 

publicznej, w szczególności posiadających 

walory historyczne i architektoniczne 

Sfera środowiskowa 

1. Poprawa jakości środowiska  1. Poprawa jakości powietrza w gminie 

2. Promowanie działań ekologicznych 
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9. Harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych podstawowych 

projektów  

Skuteczna realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Głuchołazy na lata 2016 - 2023 jest 

uzależniona od zapewnienia odpowiedniego finansowania. Zgodnie z wymaganiami, stawianymi 

programom rewitalizacji, konieczne jest zapewnienie komplementarności źródeł finansowania 

planowanych przedsięwzięć, co w praktyce oznacza umiejętność łączenia środków pochodzących 

z różnych funduszy europejskich, zarówno regionalnych, jak i krajowych, jak również publicznych 

i prywatnych źródeł finansowania.  

Poniżej wyszczególniono potencjalne źródła finansowania dla Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Głuchołazy na lata 2016 - 2023: 

− Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

(RPO WO 2014-2020) z podziałem na dwa fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego (EFRR) oraz Europejski Fundusz Społeczny (EFS), 

− Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, 

− Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 

− budżet własny gminy, 

− środki prywatne (wkład własny przedsiębiorców aplikujących o dotację z funduszy 

unijnych na projekty, objęte LPR). 

Podstawowym założeniem Programu Rewitalizacji jest wyprowadzenie rewitalizowanego obszaru ze 

stanu kryzysowego. W celu realizacji tego założenia wykonano diagnozę obszaru objętego 

Programem i na jej podstawie zaprogramowano główne przedsięwzięcia oraz projekty stanowiące 

kompleksową odpowiedź na zdiagnozowane problemy. Zaprojektowane działania, zarówno 

infrastrukturalne, jak i społeczne, są niezbędne do osiągnięcia celów Programu. Ich realizacja, 

zaplanowana na lata 2016-2023, przyczyni się do urzeczywistnienia wizji rewitalizacji. 

Podstawowe projekty rewitalizacyjne, realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Głuchołazy na lata 2016 - 2023. 
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LP 
Nazwa 

projektu/przedsięwzięcia 
Opis planowanych działań 

Oczekiwane rezultaty realizacji 

projektu/przedsięwzięcia 

Szacunkowa 

wartość (brutto) 

Potencjalne źródła 

finansowania 

Okres 

realizacji 

1.  Budowa kompleksu 

infrastruktury w zakresie 

pomocy społecznej przy 

ul. Targowej w Głuchołazach 

- budowa środowiskowego domu 

pomocy dla osób starszych 

i niepełnosprawnych 

- budowa parkingu 

z uwzględnieniem potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

- budowa chodników wokół 

kompleksu z uwzględnieniem 

potrzeb osób niepełnosprawnych 

- utworzenie terenów zieleni 

wokół kompleksu (utworzenie 

klombów z kwiatami nasadzenia 

drzew i krzewów) 

- budowa spójnego systemu 

małej architektury (ławki, kosze 

na śmieci) 

- budowa energooszczędnego 

oświetlenia  

 

- poprawa jakości życia osób 

starszych i niepełnosprawnych 

poprzez zapewnienie dostępu do 

właściwej opieki zdrowotnej, 

rehabilitacyjnej, a także do terapii 

zajęciowej, wpływającej 

pozytywnie na ich stan 

psychiczno-fizyczny  

- przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu osób starszych 

i niepełnosprawnych 

- stworzenie warunków do 

usamodzielnienia się osób 

niepełnosprawnych 

ze szczególnym uwzględnieniem 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

- aktywizacja osób 

niepełnosprawnych oraz osób 

starszych 

- integracja niepełnosprawnych 

oraz osób starszych ze 

środowiskiem lokalnym 

- umożliwienie osobom 

niepełnosprawnym kształtowania 

umiejętności samodzielnego  

funkcjonowania oraz integracji 

społecznej 

6 000 000 RPO WO, budżet 

jst, środki krajowe 

2018-2021 
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LP 
Nazwa 

projektu/przedsięwzięcia 
Opis planowanych działań 

Oczekiwane rezultaty realizacji 

projektu/przedsięwzięcia 

Szacunkowa 

wartość (brutto) 

Potencjalne źródła 

finansowania 

Okres 

realizacji 

- utworzenie nowych miejsc 

pracy 

2.  Rewitalizacja dawnego 

Wójtostwa w Głuchołazach 

(obiekt wpisany do rejestru 

zabytków) przy ul. Magistrackiej 

- remont konserwatorski elewacji 

- przebudowa pomieszczeń 

z przeznaczeniem na funkcję 

wystawienniczą (izba regionalna) 

i turystyczną - wymiana pokrycia 

dachu 

- budowa energooszczędnego 

oświetlenia 

- uporządkowanie zieleni 

(nasadzenia kwiatów, krzewów) 

- podniesienie atrakcyjności 

turystycznej gminy 

- ochrona i zachowanie lokalnego 

dziedzictwa kulturowego 

-wzmacnianie więzi z historyczną 

spuścizną regionu - utworzenie 

miejsca sprzyjającego 

integracji społecznej 

- stworzenie nowych miejsc pracy 

2 700 000 RPO WO, INTERREG 

VA,  budżet jst, 

środki krajowe 

2018-2022 

3.  Zagospodarowanie 

zabytkowego parku przy ul. 

Marii Skłodowskiej-Curie w 

Głuchołazach  

- uporządkowanie zieleni 

parkowej 

- remont alejek parkowych 

- budowa ścieżek rowerowych 

- modernizacja systemu małej 

architektury (ławki, kosze na 

śmieci) 

- budowa energooszczędnego 

oświetlenia 

- budowa miejsc parkingowych 

przy parku 

-zwiększenie atrakcyjności 

turystycznej gminy 

- ochrona i zachowanie lokalnego 

dziedzictwa kulturowego 

-wzmacnianie więzi z historyczną 

spuścizną regionu 

-stworzenie atrakcyjnego miejsca 

wypoczynku i rekreacji dla 

mieszkańców 

- zwiększenie więzi społecznych  

  

500 000 RPO WO, budżet jst 2017-2020 
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LP 
Nazwa 

projektu/przedsięwzięcia 
Opis planowanych działań 

Oczekiwane rezultaty realizacji 

projektu/przedsięwzięcia 

Szacunkowa 

wartość (brutto) 

Potencjalne źródła 

finansowania 

Okres 

realizacji 

4. Budowa kładki pieszo-

rowerowej na rzece Biała 

Głuchołaska 

- budowa kładki pieszo-

rowerowej o długości ok. 96 m i 

szerokości jezdnej 3 m (bez 

podpory w korycie rzeki), 

zlokalizowanej przy stadionie 

miejskim, umożliwiającej 

połączenie lewobrzeżnej części 

miasta z kompleksem 

rekreacyjnym „Nad Białką” 

- poprawa jakości powietrza 

poprzez umożliwienie ruchu 

rowerowego, a tym samym 

ograniczenie emisji spalin 

- ułatwienie dostępu do rekreacji 

i wypoczynku mieszkańcom 

lewobrzeżnej części miasta 

-wpływ na aktywizację sportową 

mieszkańców 

- promocja ekologicznego stylu 

życia 

1 720 000 RPO WO, INTERREG 

VA, budżet jst 

2017-2019 

5.  Budowa krytej pływalni 

w Głuchołazach 

- budowa krytej pływalni 

- budowa zaplecza sanitarno – 

gospodarczego 

-budowa zaplecza socjalno – 

technicznego 

- budowa zaplecza 

administracyjnego 

- wzrost atrakcyjności 

turystycznej gminy 

- wpływ na aktywizację sportową 

mieszkańców, w szczególności 

dzieci i młodzieży  

- zwiększenie bazy rekreacyjno-

sportowej gminy 

-stworzenie nowych miejsc pracy 

9 000 000 

(netto) 

RPO WO, budżet 

jst, środki krajowe 

2017-2019 

6 Adaptacja budynku Publicznej 

szkoły nr 2 w Głuchołazach ul. 

Jana Pawła II na Dzienny Dom 

Pobytu 

Zmiana sposobu użytkowania 

Publicznej szkoły nr 2 w 

Głuchołazach ul. Jana Pawła II na 

Dzienny Dom Pobytu dla osób 

starszych i niepełnosprawnych  

- poprawa jakości życia osób 

starszych i niepełnosprawnych 

poprzez zapewnienie dostępu do 

właściwej opieki zdrowotnej, 

rehabilitacyjnej, a także do terapii 

zajęciowej, wpływającej 

pozytywnie na ich stan 

psychiczno-fizyczny  

- przeciwdziałanie wykluczeniu 

3 200 000 RPO WO, budżet jst 2017-2018 
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LP 
Nazwa 

projektu/przedsięwzięcia 
Opis planowanych działań 

Oczekiwane rezultaty realizacji 

projektu/przedsięwzięcia 

Szacunkowa 

wartość (brutto) 

Potencjalne źródła 

finansowania 

Okres 

realizacji 

społecznemu osób starszych 

i niepełnosprawnych 

- aktywizacja osób 

niepełnosprawnych oraz osób 

starszych 

- integracja niepełnosprawnych 

oraz osób starszych ze 

środowiskiem lokalnym 

- utworzenie nowych miejsc 

pracy 

7 Przebudowa budynku dworca 

PKP w Głuchołazach wraz z 

zagospodarowaniem terenu 

przyległego 

Przebudowa obejmuje m.in. 

wyburzenie wewnętrznych 

ścianek działowych, wykonanie 

nowych pomieszczeń dworca 

(m.in. sanitariatów dla kobiet, 

mężczyzn i osób 

niepełnosprawnych, 

samodzielnego pomieszczenia 

dróżnika, pomieszczenia 

porządkowego, pomieszczenia 

kotłowni, samodzielnego lokalu 

gospodarczego)  

- Projekt zagospodarowania 

terenu obejmuje w szczególności 

strefę dojścia do wejścia 

głównego budynku dworca 

(rozbiórka istniejących 

nawierzchni betonowych wraz z 

betonowymi murkami 

oporowymi, wykonanie nowych 

- Przebudowa zdegradowanego 

dawnego budynku dworca PKP 

 - zapewnienia warunków 

kompleksowej obsługi 

podróżnych korzystających z 

komunikacji PKP i autobusowej w 

w Głuchołazach. 

- poprawa jakości życia osób 

starszych i niepełnosprawnych 

poprzez zapewnienie dostępu do 

komunikacji publicznej 

- poprawa mobilności 

mieszkańców 

- ograniczenie niskiej emisji 

- wzrost atrakcyjności miasta i 

gminy 

2 541 000 RPO WO, budżet jst 2017-2018 
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LP 
Nazwa 

projektu/przedsięwzięcia 
Opis planowanych działań 

Oczekiwane rezultaty realizacji 

projektu/przedsięwzięcia 

Szacunkowa 

wartość (brutto) 

Potencjalne źródła 

finansowania 

Okres 

realizacji 

posadzek z kostki granitowej). 

- Zagospodarowanie terenów 

zielonych. 

8 Budowa parkingu dla 

samochodów osobowych przy 

cmentarzu komunalnym w 

Głuchołazach 

Projekt obejmuje budowę 67 

miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych w tym 2 

miejsc dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Dojazd do 

miejsc parkingowych zapewnia 

jedno i dwukierunkowa droga 

manewrowa. Stanowiska 

postojowe usytuowane są po 

obwodzie placu oraz w środku 

parkingu. 

 

- wykorzystanie parkingu jako 

elementu centrum 

przesiadkowego w Głuchołazach 

- poprawa jakości życia osób 

starszych i niepełnosprawnych 

poprzez zapewnienie dostępu do 

komunikacji publicznej 

- poprawa mobilności 

mieszkańców 

- ograniczenie niskiej emisji 

- wzrost atrakcyjności miasta i 

gminy 

290 000 

 

RPO WO, budżet jst 2017-2018 

9 Przebudowa placu 

manewrowego dla autobusów 

przy ul. Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego w Głuchołazach 

 

Przewiduje zmianę geometrii 

placu oraz wykonanie instalacji 

poprawiających komfort 

podróżowania, łatwość i niskie 

koszty utrzymania infrastruktury 

placu manewrowego. Perony 

autobusów należy wykonać jako 

zadaszone wraz z miejscami 

siedzącymi, oświetlone. 

Wszystkie powierzchnie ruchu, 

perony oraz miejsca podróżnych 

muszą być dostępne i 

przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych, w tym 

- zapewnienia warunków 

kompleksowej obsługi 

podróżnych korzystających z 

komunikacji autobusowej (w tym 

bus) w Głuchołazach. 

- poprawa jakości życia osób 

starszych i niepełnosprawnych 

poprzez zapewnienie dostępu do 

komunikacji publicznej 

- poprawa mobilności 

mieszkańców 

1 426 000 RPO WO, budżet jst 2017-2018 
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LP 
Nazwa 

projektu/przedsięwzięcia 
Opis planowanych działań 

Oczekiwane rezultaty realizacji 

projektu/przedsięwzięcia 

Szacunkowa 

wartość (brutto) 

Potencjalne źródła 

finansowania 

Okres 

realizacji 

poruszających się na wózku 

inwalidzkim.  

- ograniczenie niskiej emisji 

- wzrost atrakcyjności miasta i 

gminy 

10 Dostosowanie infrastruktury 

zdegradowanych budynków i 

pomieszczeń w celu adaptacji 

na mieszkania (w tym 

mieszkania chronione, 

wspomagane, treningowych, 

socjalnych i komunalnych) 

- Remonty zdegradowanych 

pomieszczeń komunalnych w celu 

adaptacji na mieszkania, 

- Remonty i adaptacja 

zdegradowanych budynków wraz 

z niezbędnym zapleczem  

- poprawa jakości życia osób 

starszych i niepełnosprawnych 

poprzez  

- przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu osób starszych 

i niepełnosprawnych 

- stworzenie warunków do 

usamodzielnienia się osób 

niepełnosprawnych ze 

szczególnym uwzględnieniem 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

- integracja niepełnosprawnych 

oraz osób starszych ze 

środowiskiem lokalnym 

- umożliwienie osobom 

niepełnosprawnym kształtowania 

umiejętności samodzielnego 

funkcjonowania oraz integracji 

społecznej 

- utworzenie nowych miejsc 

pracy 

1 500 000 RPO WO, budżet 

jst, środki krajowe 

2017-2018 

11 Modernizacja targowiska w 

Głuchołazach 

Uporządkowanie obszaru poprzez 

utworzenie głównych stref 

funkcjonalnych: 

- Uporządkowanie i 

uatrakcyjnienie obszaru jako 

dobrze funkcjonującej przestrzeni 

1 900 000 RPO WO, budżet jst 2017-2018 
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LP 
Nazwa 

projektu/przedsięwzięcia 
Opis planowanych działań 

Oczekiwane rezultaty realizacji 

projektu/przedsięwzięcia 

Szacunkowa 

wartość (brutto) 

Potencjalne źródła 

finansowania 

Okres 

realizacji 

- strefa sprzedaży całorocznej, 

- strefa sprzedaży i promocji 

lokalnych produktów, 

- strefa wypoczynku i rekreacji, 

- strefa zaplecza sanitarno-

administracyjnego. 

dla sprzedających i kupujących. 

- wzrost przedsiębiorczości na 

obszarze rewitalizacji 

-wzrost atrakcyjności miasta i 

gminy 

12 Rewitalizacja  zabytkowych 

kamienic na obszarze miasta 

objętym ochroną 

konserwatorską  

Remonty elewacji i elementów 

architektonicznych kamienic  na 

obszarze starego miasta i 

dawnych przedmieść – strefa A i 

B ochrony konserwatorskiej 

-zachowanie oraz ochrona 

dziedzictwa kulturowego w 

gminie  

-podniesienie atrakcyjności 

turystycznej gminy  

- poprawa wizerunku gminy  

3 000 000 RPO WO, budżet 

jst, środki krajowe 

2017-2023 

13 Budowa skate parku w 

Głuchołazach  

- zakup i montaż urządzeń skate 

parku w kompleksie 

rekreacyjnym „Nad Białką” 

-utworzenie wypożyczalni sprzętu  

- stworzenie atrakcyjnego miejsca 

spędzania wolnego czasu w 

szczególności dla dzieci i 

młodzieży  

- aktywizacja sportowa dzieci i 

młodzieży  

- zwiększenie bazy rekreacyjno-

sportowej gminy  

-wzmocnienie więzi społecznych 

oraz przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu  

500 000 RPO WO, budżet jst 2017-2018 
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LP 
Nazwa 

projektu/przedsięwzięcia 
Opis planowanych działań 

Oczekiwane rezultaty realizacji 

projektu/przedsięwzięcia 

Szacunkowa 

wartość (brutto) 

Potencjalne źródła 

finansowania 

Okres 

realizacji 

14.  Budowa/adaptacja 

pomieszczeń na toaletę 

publiczną w centrum miasta 

- budowa nowego obiektu bądź 

adaptacja  pomieszczeń 

- poprawa jakości życia 

mieszkańców i turystów w tym 

osób starszych i 

niepełnosprawnych 

- poprawa stanu infrastruktury 

publicznej i usług turystycznych 

200 000 RPO WO, budżet jst 2017-2018 

15.  Budowa siedziby biblioteki 

miejskiej przy ul. Bohaterów 

Warszawy w Głuchołazach 

- budowa budynku biblioteki 

miejskiej (wypożyczalnia, 

czytelnia, magazyn, kawiarenka 

internetowa, zaplecze 

administracyjne) 

- aktywizacja mieszkańców oraz 

społeczności ponadgminnej w 

różnych dziedzinach edukacji, 

nauki i kultury  

- powstanie nowej oferty 

edukacyjnej i kulturalnej w 

oparciu o nowoczesne 

rozwiązania techniczne 

(multimedia, digitalizacje) 

- poprawa dostępności i jakości 

infrastruktury edukacyjnej i 

kulturalnej na terenie 

Głuchołazów 

- zwiększenie integracji 

społecznej mieszkańców 

- ożywienie przestrzeni miejskiej 

- utworzenie atrakcyjnego 

miejsca spędzania wolnego czasu 

dla mieszkańców, niezależnie od 

wieku 

3 310 000 Budżet państwa w 

ramach 

„Narodowego 

Programu Rozwoju 

Czytelnictwa”, 

budżet jst  

2016-2018 
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LP 
Nazwa 

projektu/przedsięwzięcia 
Opis planowanych działań 

Oczekiwane rezultaty realizacji 

projektu/przedsięwzięcia 

Szacunkowa 

wartość (brutto) 

Potencjalne źródła 

finansowania 

Okres 

realizacji 

16 Przebudowa oraz zmiana 

sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego na terenie 

stadionu miejskiego w 

Głuchołazach na zaplecze 

sportowe 

-zamurowanie istniejących 

otworów okiennych i drzwiowych 

oraz wykonanie nowych, bez 

zmiany zasadniczego układu 

konstrukcji budynku.  

- wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej na nową o 

podwyższonych parametrach 

użytkowych. 

- wymiana pokrycia dachowego, 

- wykonanie nowych przewodów 

wentylacyjnych i spalinowych, 

- docieplenie ścian zewnętrznych 

oraz dachu, 

- nowe instalacje elektryczne i 

sanitarne 

- przystosowanie pomieszczeń dla 

użytkowania przez animatorów 

sportów, trenerów i sędziów 

- aktywizacja sportowa dzieci i 

młodzieży  

- zwiększenie bazy rekreacyjno-

sportowej gminy  

-wzmocnienie więzi społecznych 

oraz przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu  

513 800 RPO WO, budżet 

jst, środki krajowe 

2018-2021 

17 Zwalczanie i przeciwdziałanie 

problemom bezrobocia 

- włączenie osób bezrobotnych w 

prace związane z realizacją 

działań rewitalizacyjnych, 

- zwiększenie aktywności 

społeczno-gospodarczej 

mieszkańców poprzez 

prowadzenie szkoleń w zakresie 

zdobywania teoretycznych 

i praktycznych umiejętności 

- zmniejszenie stopy bezrobocia 

- zapewnienie dochodu, którego 

źródłem jest praca a nie zasiłek, 

- wzrost poczucia wartości i dumy 

osób bezrobotnych 

- wzrost kompetencji osób 

bezrobotnych lub narażonych na 

utratę pracy 

100 000 RPO WO, budżet jst 2017-2023 
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LP 
Nazwa 

projektu/przedsięwzięcia 
Opis planowanych działań 

Oczekiwane rezultaty realizacji 

projektu/przedsięwzięcia 

Szacunkowa 

wartość (brutto) 

Potencjalne źródła 

finansowania 

Okres 

realizacji 

dotyczących prowadzenia własnej 

działalności, 

- organizacja szkoleń dla osób 

bezrobotnych zwiększające ich 

kwalifikacje zawodowe 

- zacieśnienie więzi 

międzyludzkich osób o 

podobnych problemach 

 

18. Aktywizacja gospodarcza 

obszaru  

- organizacja seminariów na 

temat lokalnego rynku pracy  

- doradztwo ekonomiczno-

prawne dla małych i średnich 

przedsiębiorstw 

- organizacja spotkań z osobami, 

które czasowo przebywały za 

granicą w celu wykorzystania ich 

potencjału i doświadczenia  

- wzrost przedsiębiorczości na 

obszarze rewitalizacji 

-wzrost atrakcyjności miasta i 

gminy 

100 000 RPO WO, budżet jst 2017-2023 

19. Zwiększenie udziału 

mieszkańców terenu 

rewitalizacji w życiu społeczno - 

kulturalnym gminy oraz wzrost 

ich aktywności fizycznej 

- organizacja koncertów, 

festiwali, pikników na obszarze 

rewitalizacji, 

- organizacja wydarzeń 

kulturalnych zapoznających 

mieszkańców (w szczególności 

dzieci i młodzieży) z tradycją 

i kulturą regionu, wzmocnienie 

więzi rodzinnych oraz budowanie 

postawy patriotycznej, 

- zachęcanie młodych ludzi do 

aktywności i działań 

w organizacjach pozarządowych 

(promocja zasad wolontariatu) 

- poprawa więzi międzyludzkich 

- lepszy stosunek i więź 

mieszkańców do miejsca w 

którym żyją 

- poprawa relacji w rodzinach, 

- wzrost poziomu wiedzy na 

temat kultury i tradycji regionu 

- poprawa zdrowia 

- uwrażliwienie młodych ludzi do 

pracy na rzecz osób 

potrzebujących pomocy 

- zwiększenie roli społeczeństwa 

100 000 RPO WO, budżet jst 2017-2023 
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LP 
Nazwa 

projektu/przedsięwzięcia 
Opis planowanych działań 

Oczekiwane rezultaty realizacji 

projektu/przedsięwzięcia 

Szacunkowa 

wartość (brutto) 

Potencjalne źródła 

finansowania 

Okres 

realizacji 

-promowanie aktywnego 

spędzania czasu wolnego, 

- organizacja spotkań dla matek 

samotnie wychowujących dzieci, 

-prowadzenie działań 

ułatwiających integrację 

w społeczeństwie osób starszych 

i niepełnosprawnych, 

- wspieranie organizacji 

pozarządowych poprzez 

utworzenie Centrum Organizacji 

Pozarządowych, udostępnienie 

im miejsca spotkań, promowanie 

ich na stronie internetowej gminy 

- wspieranie działań 

prowadzonych przez organizacje 

pozarządowe 

w działaniach na rzecz gminy 

- zwiększenie zaangażowania 

mieszkańców i poczucia ich 

odpowiedzialności za to co się 

dzieje na terenie ich gminy 

- aktywizacja osób w każdej 

grupie wiekowej  

20. Przeciwdziałanie wykluczeniu 

grup społecznych najbardziej na 

to narażonych głównie osób 

ubogich, starszych, 

niepełnosprawnych 

- utworzenie punktu porad 

prawnych dla osób chcących 

skorzystać z pomocy specjalistów 

- organizacja spotkań oraz 

wyjazdów integracyjnych dla 

osób niepełnosprawnych 

- tworzenie i wspieranie form 

aktywizacji osób starszych 

(lokalne międzypokoleniowe 

centra aktywności seniorów) 

- zwiększenie więzi 

międzyludzkich, 

- wzrost wiedzy i tym samym 

poczucia siły wśród osób 

wykluczonych 

 

100 000 RPO WO, budżet jst 2017-2023 
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LP 
Nazwa 

projektu/przedsięwzięcia 
Opis planowanych działań 

Oczekiwane rezultaty realizacji 

projektu/przedsięwzięcia 

Szacunkowa 

wartość (brutto) 

Potencjalne źródła 

finansowania 

Okres 

realizacji 

21. Przeciwdziałanie problemom 

dzieci i młodzieży z obszaru 

rewitalizacji 

- promocja i realizacja 

programów profilaktycznych, 

terapeutycznych 

i psychoedukacyjnych 

skierowanych do rodziców i dzieci 

 - zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieci i młodzieży 

poprzez i rozwój placówek 

wsparcia dziennego oraz poprzez 

sport, rekreację i kulturę 

- przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu, przestępczości 

i uzależnieniom wśród dzieci 

i młodzieży, organizacja grup 

wsparcia i grup 

samopomocowych dla rodzin 

z problemami wychowawczymi 

- współpraca z podmiotami 

pracującymi na rzecz rodziny 

z poza terenu gminy w zakresie 

kreowania i upowszechniania 

pozytywnych wzorców 

funkcjonowania rodziny 

- promowanie aktywności 

młodego pokolenia, poprzez 

wspieranie idei wolontariatu oraz 

inicjowanie programów 

wyłaniania liderów 

młodzieżowych w różnych 

sferach życia publicznego 

- poprawa więzi międzyludzkich  

- lepszy stosunek i więź 

mieszkańców do miejsca w 

którym żyją  

- poprawa relacji w rodzinach,  

- zmniejszenie zjawisk 

patologicznych wśród dzieci i 

młodzieży 

400 000 RPO WO, budżet jst 2017-202 
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LP 
Nazwa 

projektu/przedsięwzięcia 
Opis planowanych działań 

Oczekiwane rezultaty realizacji 

projektu/przedsięwzięcia 

Szacunkowa 

wartość (brutto) 

Potencjalne źródła 

finansowania 

Okres 

realizacji 

-organizowanie zajęć 

pozaszkolnych i pozalekcyjnych 

22.  Kompleksowa rewitalizacja 

zdegradowanej infrastruktury 

byłego ośrodka 

„Aleksandrówka” w 

Jarnołtówka wraz z przestrzenia 

wokół budynku. 

- Przywrócenie funkcjonalności 

obiektu jako ośrodka 

rehabilitacyjnego i leczniczego 

- Remont konserwatorski 

budynku ośrodka z ewentualną 

rozbudową,  

 

- odrestaurowanie 

zdegradowanego zabytkowego 

budynku, 

- przywrócenie funkcjonalności 

obiektu jako ośrodka 

rehabilitacyjnego i leczniczego, 

- poprawa stanu zdrowia i 

rehabilitacja pacjentów 

korzystających z usług 

zdrowotnych (choroby 

nowotworowe, pulmonologiczne, 

otyłość), 

- stworzenie nowych miejsc 

pracy, 

- wzmocnienie lokalnych 

przedsiębiorców (bazy 

turystyczno-noclegowej i 

restauracyjnej) 

6 000 000 RPO WO, środki 

krajowe, budżet jst. 

2021-2023 
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LP 
Nazwa 

projektu/przedsięwzięcia 
Opis planowanych działań 

Oczekiwane rezultaty realizacji 

projektu/przedsięwzięcia 

Szacunkowa 

wartość (brutto) 

Potencjalne źródła 

finansowania 

Okres 

realizacji 

23.  Remont kompleksu boisk Orlik 

2012 

- wymiana zniszczonej 

nawierzchni sportowej obiektu 

- odtworzenie zdegradowanej 

części ogrodzenia, bram i furtek 

wejściowych  

- wykonanie zadaszenia dla 

użytkowników obiektu 

- modernizacja oświetlenia 

obiektu (energooszczędne źródła 

światła typu LED o większym 

natężeniu) 

-podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa i stanu 

technicznego  obiektu 

- aktywizacja osób w każdej 

grupie wiekowej dzięki 

poszerzeniu oferty infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej 

- poprawa dostępności obiektu 

dla osób niepełnosprawnych 

 - poprawa estetyki i atrakcyjności 

obiektu 

450 000 RPO WO, środki 

krajowe, budżet jst. 

2021-2023 

24.  Przebudowa i rozbudowa 

budynku szatniowego na 

terenie stadionu miejskiego w 

Głuchołazach 

- adaptacja poddasza budynku na 

zaplecze szkoleniowo-socjalne 

- budowa schodów 

ewakuacyjnych 

- modernizacja pomieszczeń 

szatniowych 

- rozbudowa budynku o zaplecze 

techniczno-warsztatowe 

 - poprawa warunków dla 

rozwoju kultury fizycznej dzieci i 

młodzieży oraz dorosłych 

mieszkańców 

- poszerzenie oferty bazy 

rekreacyjno-sportowej gminy  

- poprawa dostępności obiektu 

dla osób niepełnosprawnych 

- poprawa funkcjonalności 

budynku pod względem 

bezpiecznego korzystania przez 

użytkowników 

-podniesienie standardów funkcji 

użytkowych oraz wartości 

estetycznej obiektu. 

300 000 RPO WO, środki 

krajowe, budżet jst. 

2021-2023 
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LP 
Nazwa 

projektu/przedsięwzięcia 
Opis planowanych działań 

Oczekiwane rezultaty realizacji 

projektu/przedsięwzięcia 

Szacunkowa 

wartość (brutto) 

Potencjalne źródła 

finansowania 

Okres 

realizacji 

25.  Adaptacja Kompleksu 

Rekreacyjnego nad Białką do 

rygorów sanitarnych 

obowiązujących podczas 

pandemii 

- przystosowanie niecek do 

dezynfekcji stóp w niezależny 

system antyseptyczny i zasilania 

wodą 

- wydzielenie strefy pływackiej, 

rekreacyjnej i strefy hamowania 

barierą ze stali nierdzewnej 

- wymiana automatycznej stacji 

kontroli wody basenowej w 

brodziku dla dzieci i niecce 

rekreacyjnej 

-modernizacja i poprawa 

dostępności do  publicznej 

infrastruktury  rekreacyjno- 

turystycznej 

- podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa i higieny na 

obiekcie 

-  poprawa jakości życia 

mieszkańców i turystów 

 

300 000 RPO WO, środki 

krajowe, budżet jst. 

2021-2023 

26 Remont  boiska 

wielofunkcyjnego przy 

Publicznej Szkole Podstawowej 

nr 3 w Głuchołazach 

- wymiana zniszczonej 

nawierzchni sportowej obiektu 

- odtworzenie zdegradowanej 

części ogrodzenia, bram i furtek 

wejściowych 

- modernizacja oświetlenia 

obiektu (energooszczędne źródła 

światła typu LED o większym 

natężeniu) 

- podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa i stanu 

technicznego  obiektu 

- aktywizacja osób w każdej 

grupie wiekowej dzięki 

poszerzeniu oferty infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej 

- poprawa dostępności obiektu 

dla osób niepełnosprawnych 

 - poprawa estetyki i atrakcyjności 

obiektu 

300 000 RPO WO, środki 

krajowe, budżet jst 

2021-2023 
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10. Pozostałe przedsięwzięcia wpływające na eliminację lub ograniczenie 

negatywnych zjawisk 

Poniższy rozdział obejmuje charakterystykę uzupełniających działań rewitalizacyjnych, których realizacja w 

znaczący sposób przyczyni się do ograniczenia negatywnych zjawisk, zdiagnozowanych na terenie objętym 

rewitalizacją. 
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LP Nazwa 
projektu/przedsięwzięcia 

Opis planowanych działań Oczekiwane rezultaty realizacji projektu/przedsięwzięcia 

1.  Rozwój systemu 
komunikacji miejskiej 
w Głuchołazach 

- zakup taboru niskoemisyjnego 
- budowa zewnętrznego systemu 
informacji audiowizualnej dla 
pasażerów 

- poprawa jakości powietrza w gminie poprzez ograniczenie emisji spalin 
- ułatwienie mieszkańcom poruszania się po mieście komunikacją miejską 
- zachęcenie mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej – ograniczenie 
liczby samochodów 

2.  
Przebudowa ze zmianą 
sposobu użytkowania i 
termomodernizacją 
budynku ,,B” Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego 
Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki 
Zdrowotnej. 

- przebudowę budynku w celu 
adaptacji go na świadczenie usług 
medycznych na rzecz osób 
starszych i niepełnosprawnych. 

 

-Powstanie dzienny zespół rehabilitacyjno – leczniczy, który zapewni opiekę 
osobom  > 65r., niepełnosprawnym oraz osobom z chorobami otępiennymi i 
chorobą Alzheimera. Umożliwi wymienionym osobom jak najdłuższe przebywanie 
w środowisku domowym, zmniejszy ich hospitalizacje oraz ograniczy konieczność 
umieszczania w DPS. Umożliwi również powrót do aktywności zawodowej osobom 
sprawującym opiekę. 

3. Ograniczenie niskiej 
emisji na obszarze miasta 

- wymiana systemów grzewczych 
i termomodernizacja budynków 
będących własnością gminy i 
wspólnot mieszkaniowych 

- poprawa efektywności energetycznej budynków 
-poprawa jakości powietrza 

4. 
Remont zabytkowego 
budynku, 
zlokalizowanego przy ul. 
Lompy 1, na terenie 
zabytkowego Parku 
Zdrojowego w 
Głuchołazach, i 
dostosowanie go 
pełnienia funkcji 
rekreacyjnej, 
rehabilitacyjnej, 
opiekuńczej 

- przebudowa wnętrz 120-letniego 
budynku w celu dostosowania go 
do funkcji rekreacyjnej, 
rehabilitacyjnej, opiekuńczej. 
- modernizacja infrastruktury 
obiektu, 
- instalacja gruntowych pomp 
ciepła 
- montaż instalacji fotowoltaicznej 
w celu pozyskiwania energii 
elektrycznej 
uporządkowanie i odnowienie 
szaty roślinnej, 

- odrestaurowanie zdegradowanego zabytkowego budynku; 
- utworzenie miejsc pracy dla mieszkańców Głuchołaz; 
- proekologiczna rewitalizacja przyrodnicza i na cele rekreacyjne; 
- zwiększenie potencjału przyrodniczego miasta Głuchołazy; 
- włączanie osób często wykluczonych: starszych i niepełnosprawnych do 
aktywnego udziału w społeczeństwie; 
- wzmacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców Głuchołaz; 
- dalszy rozwój Głuchołaz jako miasta otwartego dla turystów; 
- eliminacja wandalizmu, patologii społecznej 
- utworzenie nowych miejsc pracy; 
- stworzenie infrastruktury społecznej wypoczynku i rehabilitacji zdrowotnej; 
- poprawa wizerunku dzielnicy (historyczna część zdrojowa) i jej promocja na 
obszarze ogólnomiejskim; 
- integracja wartości historycznych i tradycji lokalnych; 
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LP Nazwa 
projektu/przedsięwzięcia 

Opis planowanych działań Oczekiwane rezultaty realizacji projektu/przedsięwzięcia 

5.  Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i 
przyrodniczego w Parku 
Zdrojowym w 
Głuchołazach poprzez 
remont zabytkowego 
budynku oraz poprzez 
ochronę stanowiska 
kolonii rozrodczej 
podkowca małego na 
obszarze Natura 2000 
PLH160007, 
mieszczącego się na 
strychu historycznego 
budynku 

- przebudowa wnętrz 120-letniego 
budynku w celu dostosowania go 
do funkcji domu pracy twórczej – 
domu artysty (alternatywnie - 
domu pobytu osób starszych i 
niepełnosprawnych).- 
modernizacja infrastruktury 
obiektu, 
- instalacja gruntowych pomp 
ciepła 
- montaż instalacji fotowoltaicznej 
w celu pozyskiwania energii 
elektrycznej 
- uporządkowanie i odnowienie 
szaty roślinnej 
- remont historycznego budynku 
na terenie zabytkowego Parku 
Zdrojowego 
- instalacja gruntowych pomp 
ciepła 
- utworzenie na parterze budynku 
sali wielofunkcyjnej, 
udostępnianej mieszkańcom 
Głuchołaz oraz turystom w celach 
edukacyjnych, rekreacyjnych, 
konferencyjnych 

- odrestaurowanie zdegradowanego zabytkowego budynku;- utworzenie miejsc 
pracy dla mieszkańców Głuchołaz; 
- aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży; 
- proekologiczna rewitalizacja przyrodnicza i na cele rekreacyjne; 
- zwiększenie potencjału kulturowego i przyrodniczego miasta Głuchołazy; 
- włączanie osób często wykluczonych: starszych i niepełnosprawnych do 
aktywnego udziału w społeczeństwie; 
- wzmacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców Głuchołaz; 
- dalszy rozwój Głuchołaz jako miasta otwartego dla turystów; 
- eliminacja wandalizmu i zachowań dysfunkcyjnych 
- stworzenie infrastruktury społecznej (kultury i wypoczynku); 
- poprawę wizerunku dzielnicy (historyczna część zdrojowa) i jej promocję na 
obszarze ogólnomiejskim; 

- integracja wartości historycznych i tradycji lokalnych z zachowaniem 
poszanowania środowiska; 

 

 

6. Modernizacja systemu 
monitoringu wizualnego 
na obszarze miasta 

zakup i montaż 12 kamer 
cyfrowych 

-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, 
-identyfikacja i przeciwdziałanie zarejestrowanych przez system negatywnych 
zjawisk społecznych 
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1. Rozwój systemu komunikacji miejskiej w Głuchołazach. 

W ramach realizacji projektu planuje się zakup nowoczesnego taboru niskoemisyjnego oraz budowę 

spójnego systemu informacji audiowizualnej dla pasażerów. Działania te mają na celu poprawę 

jakości i dostępności transportu miejskiego, a także zachęcenie mieszkańców do korzystania 

z transportu publicznego, co wpłynie m.in. na ograniczenie emisji spalin na terenie gminy – sprawny 

i nowoczesny tabor oraz przejrzysty, przyjazny pasażerom system informacji audiowizualnej przyczyni 

się do ograniczenia ruchu samochodowego w gminie na rzecz środków komunikacji miejskiej.  

2. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania i termomodernizacją budynku ,,B” Zakładu 

Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 

W ramach realizacji projektu planuje się przebudowę budynku w celu adaptacji go na świadczenie 

usług medycznych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Ze względu na stan techniczny 

obecnie budynek może spełniać jedynie funkcje magazynowe. Przebudowa i termomodernizacja 

budynku umożliwi nadanie mu funkcji obiektu, w którym mogą być świadczone usługi medyczne 

służące poprawie życia mieszkańców gminy. Dzięki temu powstanie dzienny zespół rehabilitacyjno – 

leczniczy, który zapewni opiekę osobom  > 65r., niepełnosprawnym oraz osobom z chorobami 

otępiennymi i chorobą Alzheimera. Umożliwi wymienionym osobom jak najdłuższe przebywanie w 

środowisku domowym, zmniejszy ich hospitalizacje oraz ograniczy konieczność umieszczania w DPS. 

Umożliwi również powrót do aktywności zawodowej osobom sprawującym opiekę. 

3. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze miasta 

Realizacja projektu obejmuje przede wszystkim wymianę systemów grzewczych oraz 

termomodernizację budynków stanowiących własność gminy i wspólnot mieszkaniowych. Planowane 

działania przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej budynków, co pozwoli obniżyć ich 

koszty eksploatacji, a zaoszczędzone środki przeznaczyć na dalsze działania, których finalnym 

efektem będzie poprawa jakości powietrza na terenie miasta. 

4. Remont zabytkowego budynku, zlokalizowanego przy ul. Lompy 1, na terenie zabytkowego 

Parku Zdrojowego w Głuchołazach, i dostosowanie go pełnienia funkcji rekreacyjnej, 

rehabilitacyjnej, opiekuńczej. 

Przedmiotem projektu jest remont historycznego budynku na terenie zabytkowego Parku 

Zdrojowego w Głuchołazach. Inwestycja będzie polegała na przebudowie wnętrz 120-letniego 

budynku w celu dostosowania go do funkcji rekreacyjnej, rehabilitacyjnej, opiekuńczej. Zakłada się 

ogrzewanie budynku za pomocą gruntowych pomp ciepła i równocześnie rozważa się instalację 

fotowoltaiczną w celu pozyskiwania energii elektrycznej. Planowane rozwiązania pozwolą na 
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modernizację infrastruktury obiektu, którego przyszłe wykorzystanie  będzie odpowiadało popytowi 

mieszkańców miasta Głuchołazy oraz turystów. Adaptacja budynku pozwoli na stworzenie miejsc 

pracy lokalnej społeczności przy równoczesnym utworzeniu miejsca odpoczynku zarówno dla 

mieszkańców Głuchołaz jak i dla turystów. 

Ponadto, projekt przyczyni się do rozwiązywania następujących problemów: 

1. wandalizm i zachowania dysfunkcyjne – miejsce projektu będzie nadzorowane; 

2. niedostateczne wykorzystanie potencjału turystycznego – dzięki projektowi powstanie nowa 

atrakcyjna oferta kulturalna i wypoczynkowa; 

3. brak miejsc spędzania wolnego czasu dla osób wykluczonych – dostosowanie budynku 

i otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych 

4. bezrobocie – utworzenie nowych miejsc pracy. 

 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Parku Zdrojowym w Głuchołazach 

poprzez remont zabytkowego budynku oraz poprzez ochronę stanowiska kolonii rozrodczej 

podkowca małego na obszarze Natura 2000 PLH160007 

Przedmiotem projektu jest remont historycznego budynku na terenie zabytkowego Parku 

Zdrojowego w Głuchołazach. Inwestycja będzie polegała na przebudowie wnętrz 120-letniego 

budynku w celu dostosowania go do funkcji domu pracy twórczej – dom artysty. Zakłada się 

ogrzewanie budynku za pomocą gruntowych pomp ciepła i równocześnie rozważa się instalację 

fotowoltaiczną w celu pozyskiwania energii elektrycznej. Planowane rozwiązania pozwolą na 

modernizację infrastruktury obiektu, którego przyszłe wykorzystanie  będzie odpowiadało popytowi 

artystów, turystów i lokalnej społeczności. Adaptacja budynku pozwoli na stworzenie miejsc pracy 

lokalnej społeczności przy równoczesnym utworzeniu miejsca odpoczynku zarówno dla mieszkańców 

Głuchołaz jak i dla turystów. Działania kulturalne takie jak prezentacje, koncerty, prelekcje plenery 

realizowane w wyremontowanym budynku pozwolą na propagowanie sztuki i kultury wśród 

społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzających miasto Głuchołazy. Dzięki różnorodnym 

wydarzeniom kulturalnym budowany będzie szacunek dla sztuki i kultury na prowincji i równocześnie 

wzrośnie zainteresowanie artystów z metropolii lokalnymi narracjami i światem poza centrum. 

Informacja i promocja projektu wraz z działaniami edukacyjnymi wzmocni wiedzę zarówno lokalnej 

społeczności Głuchołaz jak i turystów w zakresie dziedzictwa kulturowego regionu.  

Alternatywnie rozważa się utworzenie w ww. budynku domu pobytu osób starszych 

i niepełnosprawnych. 
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W ramach realizacji projektu planuje się również remont drugiego historycznego budynku na terenie 

zabytkowego Parku Zdrojowego.  Zakłada się ogrzewanie budynku za pomocą gruntowych pomp 

ciepła. Planowane rozwiązania pozwolą na uratowanie i ochronę siedliska kolonii letniej nietoperzy 

egzystującej na strychu budynku, a równocześnie pozwolą na utworzenie na parterze budynku sali 

wielofunkcyjnej udostępnianej mieszkańcom Głuchołaz oraz turystom w celach edukacyjnych, 

rekreacyjnych, konferencyjnych. Działania edukacyjne takie, jak prezentacje,  prelekcje  realizowane 

w wyremontowanym budynku pozwolą na propagowanie ochrony środowiska wśród społeczności 

lokalnej oraz turystów odwiedzających miasto Głuchołazy. Dzięki różnorodnym wydarzeniom 

proekologicznym, budowany będzie szacunek dla  środowiska przyrodniczego. Informacja i promocja 

projektu wraz z działaniami edukacyjnymi wzmocni wiedzę zarówno lokalnej społeczności Głuchołaz 

jak i turystów w zakresie środowiska naturalnego. 

Ponadto, projekt  przyczyni się do rozwiązywania następujących problemów: 

 

1. wandalizm – miejsce projektu będzie nadzorowane, 

2. niedostateczne wykorzystanie potencjału turystycznego – dzięki projektowi powstanie 

atrakcyjna oferta kulturalna i wypoczynkowa, 

3. brak miejsc spędzania wolnego czasu dla osób wykluczonych – dostosowanie budynku i 

otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych 

4. bezrobocie – utworzenie nowych miejsc pracy, 

5. brak współpracy podmiotów lokalnych w gminie – udostępnianie obiektu i terenu dla grup 

lokalnych w celach rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych. 
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11. Mechanizmy zapewniające komplementarność planowanych 

projektów rewitalizacyjnych 

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

opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, programy rewitalizacji muszą być 

opracowywane z zapewnieniem komplementarności w różnych wymiarach, a w szczególności należy 

zapewnić komplementarność w pięciu aspektach: przestrzennym, problemowym, proceduralno-

instytucjonalnym, międzyokresowym i źródeł finansowania.  

Komplementarność przestrzenna. Obszar, objęty rewitalizacją, skupia podstawowe projekty, 

wskazane w programie rewitalizacji. Ich realizacja przyczyni się do zmniejszenia degradacji 

społecznej, gospodarczej, przestrzennej, technicznej i środowiskowej na rewitalizowanym terenie, 

będzie miała również wpływ na całą gminę, gdyż planowane działania dotyczą jej centralnej części, 

skupiającej najważniejsze obiekty historyczne, kulturalne i administracyjne. Dzięki realizacji 

projektów rewitalizacyjnych, zdiagnozowane problemy nie tylko nie będą przenosić się na inne 

obszary, ale także ograniczą występowanie takich problemów społecznych, jak segregacja społeczna 

i wykluczenie. Przedsięwzięcia zaplanowane w LPR uzupełniają się wzajemnie oraz skierowane są na 

osiągnięcie wspólnego lub takiego samego celu. Projekty realizowane są na tym samym obszarze. 

Komplementarność problemowa. Komplementarność problemowa oznacza, że projekty 

rewitalizacyjne powinny się wzajemnie uzupełniać, przede wszystkim tematycznie, dzięki czemu będą 

oddziaływać na obszar rewitalizacji we wszystkich głównych aspektach (społecznym, gospodarczym, 

przestrzenno-funkcjonalnym, środowiskowym i technicznym). 

W Głuchołazach ten efekt zostanie osiągnięty poprzez organizowanie, na rewitalizowanych terenach, 

działań o charakterze społecznym (integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym itp.).  

W komplementarności problemowej niezbędne jest określenie pożądanego stanu rewitalizacji. 

W związku z powyższym, dla każdego projektu wskazano, jakie będą rezultaty jego realizacji. 

Odpowiednia parametryzacja efektów końcowych pozwoli precyzyjnie dobrać wskaźniki osiągnięcia 

celów, określonych w programie rewitalizacji.  

Przedsięwzięcia zaplanowane w LPR uzupełniają się wzajemnie oraz skierowane są na osiągnięcie 

wspólnego lub takiego samego celu. Dodatkowo projekty mają za cel rozwiązanie tego samego 

problemu w danym obszarze problemowym. 

Komplementarność proceduralno - instytucjonalna. Proces wdrażania LPR przebiegał będzie 

w sposób ciągły, od momentu jego uchwalenia przez Radę Miejską w Głuchołazach, do roku 2023. 
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W procesie wdrażania uczestniczyć będą: burmistrz, Rada Miejska, mieszkańcy i inni interesariusze 

rozwoju gminy, a także organy wyznaczone przez burmistrza. Osobą odpowiedzialną za wdrażanie i 

realizację przyjętych w programie założeń będzie burmistrz, który, aby zapewnić sprawną realizację 

programu, planuje powołanie Zespołu ds. Rewitalizacji jako jednostki pomocniczej. W jego skład 

wchodzić będzie Zastępca Burmistrza, Skarbnik Miasta, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, 

Inwestycji i Architektury, Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji 

i Architektury, Komendant Straży Miejskiej, Kierownik OPS, przedstawiciel Młodzieżowej Rady 

Miejskiej, przedstawiciel Rady Seniorów i Przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz. 

Do szczegółowych zadań jednostki będzie należało: 

− monitorowanie oraz ocena wdrażania celów rewitalizacji zgodnie z przyjętymi 

wskaźnikami realizacji, 

− przedstawienie wniosków z realizacji poszczególnych celów rewitalizacji, 

− sporządzenie raportów z realizacji dokumentu i przedstawienie ich do zatwierdzenia 

Radzie Miejskiej, 

− opublikowanie wyników sprawozdawczości na stronie internetowej Gminy 

Głuchołazy. 

Ponadto Rada Miejska, jako organ kontrolny i stanowiący, będzie oceniać i zatwierdzać postępy 

w realizacji LPR, a w szczególności do jej zadań należeć będzie: 

− zatwierdzanie raportów z realizacji LPR, 

− analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści (aktualizację) LPR-u, 

− uwzględnienie zadań, zaplanowanych do realizacji przy przyjmowaniu budżetu gminy 

oraz wieloletnich planów inwestycyjnych lub innych dokumentów o znaczeniu 

lokalnym. 

W dalszej części programu opisano szczegółowo instrumenty zarządzania i wdrażania, niezbędne do 

efektywnego wykorzystania narzędzi finansowych i instytucjonalnych. Burmistrz, przy wsparciu 

Zespołu ds. Rewitalizacji, będzie miał wpływ na usprawnienie, a tym samym przyspieszenie zarówno 

procedur administracyjnych, jak i wykonywania samych zadań. To z kolei przełoży się na realizację 

większej liczby projektów w krótszym czasie, co pozwoli wyeliminować ryzyko utraty dofinansowania 

za niezrealizowane zadania.  

Komplementarność międzyokresowa. Gmina Głuchołazy szczególną uwagę zwraca na ciągłość 

programową. Przedsięwzięcia, realizowane w latach 2007-2013, mają swoją kontynuację w okresie 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2023 

Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych  
i w 85 % ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

117 

2014-2020. Jest to o tyle ważne, że wnioski z ewaluacji mogą posłużyć jako sygnalizacja zmian do 

wprowadzenia przy projektach programowanych na lata 2014-2020. Wynikają z potrzeb zmian 

systemu wdrażania dla ich lepszego oraz bardziej efektywnego zarządzania. Doświadczenia 

z poprzednich okresów finansowania wpłynęły na wsparcie przewidzianych projektów w obecnej 

perspektywie finansowej.  

Komplementarność źródeł finansowania. Projekty, uwzględnione w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy do roku 2023 będą wspierane finansowo głównie ze środków 

EFRR, EFS, FS, bez ryzyka podwójnego dofinansowania. Przewidziane jest również wykorzystanie 

środków publicznych, a także wsparcie finansowe podmiotów prywatnych. Umiejętne łączenie 

i wykorzystanie wszystkich źródeł finansowania pozwoli na uzyskanie wymiernych i korzystnych 

efektów działań rewitalizacyjnych. Projekty zaplanowane w LPR uzupełniają się wzajemnie i są 

skierowane na osiągnięcie wspólnego lub takiego samego celu oraz finansowane są w ramach 

różnych okresów programowania. 
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12. Możliwe źródła finansowania  

Prowadzenie oraz realizacja zadań ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji wymaga doboru 

odpowiednich źródeł finansowania, które będą odpowiadać zaplanowanym rezultatom i samym 

celom inwestycji. 

Finansowanie procesu rewitalizacji umożliwia założenie zaangażowanie różnorakich źródeł 

finansowania. Możliwymi źródłami są zarówno środki Unijne, własne Gminy, poszczególnych 

interesariuszy jak i wiele innych. Należy jednak zauważyć iż istotną wagę pry doborze środków 

finansowania inwestycji mają: właściwości prawne podmiotów, wielkość udziału we własności dóbr, 

możliwość zastosowania różnych instrumentów finansowych, dostępność i możliwość uruchomienia 

środków finansowych. 

Środki publiczne krajowe 

Część środków finansowych pochodzących z budżetu państwa zostanie zaangażowana w formie 

wkładu krajowego w projekty współfinansowane ze środków pomocowych UE, inicjatyw Komisji 

Europejskiej i innych. Również kierunkowe programy dotacyjne poszczególnych ministerstw mogą 

stanowić uzupełnienie finansowania działań dla podmiotów operujących na obszarze wsparcia. 

Programy krajowe z jakich mogą być finansowane przedsięwzięcia w ramach Programu rewitalizacji 

to m.in.: 

▪ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, 

▪ Fundusz Termomodernizacji i Remontów, 

▪ Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

▪ Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020, 

▪ Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (POIiŚ) 

Projekty rewitalizacyjne przewidziane do realizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy 

Głuchołazy mogą także zostać dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko na lata 2014–2020 [20]. Pomimo iż w Programie Operacyjnym Infrastruktura 

i Środowisko nie przewidziano bezpośredniego wsparcia na rzecz rewitalizacji (tj. nie wydzielono 

odrębnych działań dedykowanych projektom rewitalizacyjnym), to zaplanowano przyjęcie rozwiązań 

promujących projekty powiązane z Lokalnymi Programami Rewitalizacji. Preferencje dla projektów 
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rewitalizacyjnych (tj. dedykowane kryteria wyboru projektów) przewidziane zostały w ramach 

następujących działań: 

1. Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach (projekty obejmujące 

głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, 

a także publicznych szkół artystycznych oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych). 

2. Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego (rekultywacja terenów 

zdegradowanych bądź zdewastowanych oraz remediacja terenów zanieczyszczonych, 

rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, inwentaryzacja 

terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych). 

3. Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (m.in. prace 

konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach 

zabytkowych i zespołach tych obiektów i w ich otoczeniu, rozbudowa, przebudowa 

i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji 

artystycznej i archiwów, zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności 

kulturalnej, ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków, zabezpieczenie 

obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem). 

W całej perspektywie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji należy mieć na uwadze również 

środki publiczne uruchamiane w ramach funduszy inwestycyjnych lub instrumentów zwrotnych 

oferowanych przez spółki Skarbu Państwa np. Bank Gospodarstwa Krajowego czy Polskie Inwestycje 

Rozwojowe S.A. 

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Projekty przewidziane do realizacji dotyczące ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego 

(zarówno materialnego, jak i niematerialnego), rozwoju infrastruktury kulturalnej, a także wspierania 

aktywności kulturalnej mieszkańców mogą zostać wsparte w ramach różnego rodzaju Programów 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego [21].  

Program Dziedzictwo kulturowe (PDK) (zasadniczym celem programu jest ochrona polskiego 

dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą, wspieranie działalności muzeów, jak również 

popularyzacja kultury ludowej). O wsparcie finansowane w ramach tego priorytetu mogą się ubiegać: 

samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą, a także kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. 

Program Rozwój infrastruktury kultury (PRIK) (zasadniczym celem programu jest wsparcie 

infrastruktury oraz poprawa funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność kulturalną, 
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domów kultury, jak również szkół i uczelni artystycznych). O wsparcie finansowe w ramach tego 

priorytetu mogą się ubiegać m.in. samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem domów i ośrodków 

kultury oraz centrów kultury i sztuki, a także bibliotek w skład których wchodzą powyższe instytucje), 

jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, jak również kościoły i związki 

wyznaniowe oraz ich osoby prawne.  

Program Edukacja (PE)(zasadniczym celem tego programu jest rozwijanie kreatywności oraz ekspresji 

twórczej, a także podnoszenie kompetencji artystycznych i medialnych społeczeństwa). W ramach 

powyższego priorytetu możliwe jest dofinansowanie zadań edukacyjno-animacyjnych dla wszystkich 

grup wiekowych, jak również wydarzeń artystycznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.  

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020 (FIO) 

Różnorodne działania społeczne o charakterze społecznym ukierunkowane na rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego, jak również budowę kapitału społecznego oraz stymulowanie aktywności społecznej 

mieszkańców mogą zostać wsparte w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 

2014–2020 [22]. Program jest instrumentem finansowanym ze środków budżetu państwa, 

adresowanym do podmiotów sektora społecznego (pozarządowego). Głównym celem programu jest 

zwiększenie poziomu zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. 

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) 

Różnego rodzaju działania społeczne ukierunkowane na zaspokajanie szeroko rozumianych potrzeb 

osób w podeszłym wieku, mogą zostać dofinansowane za pośrednictwem Rządowego Programu na 

rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 [23]. Podstawowym celem tego 

programu jest poprawa poziomu i jakości życia osób starszych (osób w wieku powyżej 60 lat) dla 

godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Program ten adresowany jest przede wszystkim 

do organizacji oraz instytucji prowadzących działalność na rzecz osób w podeszłym wieku (w tym 

osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej) przy wykorzystaniu 

istniejącej infrastruktury społecznej, a także ścisłej współpracy z jednostkami samorządowymi 

(placówkami kulturalno-oświatowymi). 

Środki publiczne regionalne 

Kolejnym źródłem wsparcia finansowego są środki regionalne. Zaliczyć można do nich m.in.: 

▪ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

▪ Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO) 

Działania rewitalizacyjne, ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy, zarówno 

infrastrukturalne, jak i społeczne, w głównej mierze będą finansowane ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 [20].  

Główne wsparcie realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych zapewni Działanie 10.2 - Inwestycje 

wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji. W ramach tego działania realizowane będą 

kompleksowe projekty wynikające z Lokalnych Programów Rewitalizacji, inicjowane i koordynowane 

przez władze samorządowe, które będą przyczyniać się do aktywizacji środowisk ubogich 

i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania rewitalizacyjne będą obejmować zintegrowane 

przedsięwzięcia rewitalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, na rzecz poprawy w zakresie 

jakości życia mieszkańców. 

W szczególności, o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty, obejmujące poniższy zakres: 

− odnowa fizyczna obszarów miejskich zakładająca realizację przedsięwzięć 

inwestycyjnych, odpowiadających na zdiagnozowane problemy społeczne;  

− tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do prowadzenia działalności 

gospodarczej i rozwoju usług;  

− inwestycje polegające na dostosowaniu infrastruktury do świadczenia usług 

w zakresie opieki nad osobami zależnymi, w tym starszymi i niepełnosprawnymi;  

− tworzenie mieszkań chronionych/wspomaganych/treningowych zgodnie z zapisami 

UP. 

Zgodnie z zapisami RPO WO, w ramach Działania 10.2 realizowane będą jedynie kompleksowe 

projekty, inicjowane i koordynowane przez władze samorządowe, które będą przyczyniać się do 

aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Inwestycje w infrastrukturę muszą być elementem uzupełniającym dla działań społecznych i muszą 

odpowiadać na zdiagnozowane problemy społeczne.  

Premiowane będą działania mające na celu rozwój usług opieki środowiskowej oraz działania 

komplementarne w stosunku do działań, realizowanych ze środków EFS.  

W związku z powyższym, działania rewitalizacyjne o charakterze społecznym, mogą zostać wsparte 

środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poniżej wyszczególnionych działań RPO 

WO: 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2023 

Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych  
i w 85 % ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

122 

Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP i Działanie 

7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 

Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej - Wzrost liczby trwałych miejsc pracy powstałych 

dzięki środkom przekazanym na założenie działalności gospodarczej. 

Działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej - Przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy osób 

w wieku aktywności zawodowej dzięki realizacji programów zdrowotnych. 

Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz 

adaptacyjność przedsiębiorstw - Dostosowanie potencjału przedsiębiorstw MSP i kwalifikacji ich 

pracowników do potrzeb regionalnej gospodarki. Poprawa adaptacyjności pracowników zagrożonych 

zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia i zwolnionych do nowych warunków zawodowych. 

Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi 

do lat 3 i możliwości zatrudnienia/kontynuowania zatrudnia osób sprawujących nad nimi opiekę. 

Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych - Zwiększenie liczby 

świadczonych usług zdrowotnych w regionie. 

Działanie 8.2 Włączenie społeczne - Wzrost gotowości do podjęcia zatrudnienia osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w regionie dzięki aktywnej integracji. 

Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej - Wzrost zatrudnienia w ramach 

regionalnego sektora gospodarki społecznej. 

Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, Poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego 

w Aglomeracji Opolskiej oraz Poddziałanie 9.1.5 Programy pomocy stypendialnej - Podniesienie 

u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na 

rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej oraz Działanie 9.1.4 Wsparcie edukacji 

przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej. 

Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego oraz Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia 

zawodowego w Aglomeracji Opolskiej - Zwiększenie szans zatrudnienia przyszłych absolwentów 

kształcenia i szkolenia na regionalnym rynku pracy poprzez poprawę efektywności kształcenia 

i szkolenia zawodowego. 
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Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego - Poprawa kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w zakresie rozwoju umiejętności TIK 

i znajomości języków obcych. 

Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu jest samodzielną instytucją 

finansową posiadającą osobowość prawną oraz jednym z podstawowych ogniw krajowego systemu 

finansowania ochrony środowiska. Osobowość prawna stanowi o stabilności działania niezbędnej do 

realizacji ustawowych i strategicznych zadań Funduszu. Dzięki bliskiej współpracy z jednostkami 

samorządu terytorialnego, instytucjami ochrony środowiska i bankami Fundusz ma szczególne 

możliwości efektywnego działania na rzecz realizacji wojewódzkiego programu ochrony środowiska 

oraz finansowania projektów ukierunkowanych na ochronę środowiska. Fundusz stanowi ponadto 

istotne źródło dofinansowywania projektów środowiskowych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego (RPO) i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Rok rocznie WFOŚiGW 

wyznacza Listę Przedsięwzięć priorytetowych składającą się z 2 części: 

A: KIERUNKI PRIORYTETOWE 

Priorytetem objęte są przedsięwzięcia zmierzające do:  

1. Spełnienia wymogów traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej w zakresie środowiska.  

2. Pełnego wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających 

zwrotowi, przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.  

3. Pełnej realizacji celów średniookresowych w poszczególnych komponentach ochrony 

środowiska określonych w „Programie Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na 

lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019” obejmujących poszczególne aspekty 

środowiskowe 

B: Lista zadań priorytetowych 

Na liście zadań umieszczane są projekty niezbędne do dofinansowania w konkretnym roku. Na tej 

liście znajdują się również zadania z zakresu rewitalizacji regionu. 

Fundusz dysponuje następującymi instrumentami finansowymi: 

− Pożyczki i kredyty 

− Dopłaty do kredytów 

− Dotacje 
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− Umorzenia  

− Działalność kapitałowa 

Środki publiczne Jednostek Samorządu Terytorialnego (ŚPJST) 

Zaangażowanie finansowe Gminy Głuchołazy w zadania związane z rewitalizacją, określone 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej, będzie komplementarnym źródłem finansowania miejskich 

inwestycji publicznych. Obok inwestycji publicznych, lokalne środki gminy mogą stanowić udział 

w inwestycjach wspólnot mieszkaniowych, czy stanowić np. zabezpieczenie wkładu własnego 

w projektach zarówno społecznych jak i infrastrukturalnych realizowanych przez organizacje 

pozarządowe. Wielkość środków angażowanych przez gminę w działania rewitalizacyjne będzie 

zmienna, zależna od prowadzonej polityki inwestycyjnej i społeczno-gospodarczej oraz możliwości 

budżetu gminy i spółek miejskich. 

Środki prywatne (ŚP) 

Środki prywatne osób fizycznych i sektora biznesu w różnym stopniu i czasie będą angażowane na 

obszarze wsparcia. Zależne to będzie od możliwości samych inwestorów jak i uwarunkowań 

zewnętrznych np. preferencji w określonych instrumentach finansowych i programach społeczno-

gospodarczych na poziomie lokalnym i krajowym. 

Środki sektora organizacji pozarządowych (ŚSOP) 

Ważnym, z punktu widzenia efektów społecznych procesu rewitalizacji, jest kapitał, którym 

dysponuje lub który jest na ten cel pozyskiwany przez organizacje działające w ramach trzeciego 

sektora. Organizacje pozarządowe występujące w roli grantodawców mogą dysponować środkami 

publicznymi i prywatnymi. To źródło finansowania ma szczególne znaczenie m.in. dla nieformalnych 

grup społecznych. Przy pomocy niewielkich często środków finansowych pozyskiwanych w formie 

mikrograntów np. przez grupy nieformalne, realizowane są małe projekty, spełniające konkretne 

oczekiwania, budujące społeczny kapitał zmian i tożsamość lokalną.  

Przedstawiciele wszystkich trzech sektorów, tj. publicznego, biznesu i organizacji pozarządowych, 

uczestnicząc w procesie rewitalizacji, mogą występować zarówno w roli donatora jak i beneficjenta 

środków finansowych. Taki mechanizm ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie systemu 

finansowania procesu rewitalizacji, stwarza szansę wzajemnego dopełniania wachlarza inicjatyw, 

poprawia efektywność i trwałości tego procesu.  

W poniższej tabeli przedstawiono źródła finansowania dla poszczególnych zadań ujętych 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym Programu Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy. 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2023 

Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych  
i w 85 % ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

125 

Tabela 26. Finansowanie działań ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

LP Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
Szacunkowa 

wartość (brutto) 

Możliwe źródła 

finansowania 

1.  Budowa kompleksu infrastruktury w zakresie pomocy 

społecznej przy ul. Targowej w Głuchołazach 

3 60 000 POIiŚ, RPO, 

WFOŚiGW, ŚPJST 

ŚSOP, ŚSB, ŚP  

2.  Rewitalizacja dawnego Wójtostwa w Głuchołazach (obiekt 

wpisany do rejestru zabytków) przy ul. Magistrackiej 

2 700 000 POIiŚ, RPO, 

WFOŚiGW, ŚPJST 

ŚSOP, ŚSB, ŚP 

3.  Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Głuchołazach 

500 000 POIiŚ, RPO, 

WFOŚiGW, ŚPJST 

ŚSOP, ŚSB, ŚP 

4. Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Biała 

Głuchołaska 

1 722 000 POIiŚ, RPO, 

WFOŚiGW, ŚPJST 

ŚSOP, ŚSB, ŚP 

5.  Budowa krytej pływalni w Głuchołazach 15 000 000 POIiŚ, RPO, 

WFOŚiGW, ŚPJST 

ŚSOP, ŚSB, ŚP 

6. Zwalczanie i przeciwdziałanie problemom bezrobocia  POIiŚ, RPO, PE 

7. Aktywizacja gospodarcza obszaru 100 000 POIiŚ, RPO, 

8. Zwiększenie udziału mieszkańców terenu rewitalizacji w 

życiu społeczno - kulturalnym gminy oraz wzrost ich 

aktywności fizycznej 

500 000 POIiŚ, RPO, FIO, 

ASOS, PRIK  

9. Przeciwdziałanie wykluczeniu grup społecznych najbardziej 

na to narażonych głównie. osób ubogich, starszych, 

niepełnosprawnych 

100 000 POIiŚ, RPO, FIO, 

ASOS, PRIK 

11. Przeciwdziałanie problemom dzieci i młodzieży z obszaru 

rewitalizacji 

400 000 POIiŚ, RPO, PE 

12. Rewitalizacja  zabytkowych kamienic na obszarze miasta 

objętym ochroną konserwatorską  

3 000 000 RPO WO, budżet jst, 

środki krajowe 

13. Budowa skate parku w Głuchołazach  500 000 RPO WO, budżet jst 

14.  Budowa/adaptacja pomieszczeń na toaletę publiczną w 

centrum miasta 

200 000 RPO WO, budżet jst 

15.  Budowa siedziby biblioteki miejskiej przy ul. Bohaterów 

Warszawy w Głuchołazach 

3 310 000 Budżet państwa w 

ramach 

„Narodowego 

Programu Rozwoju 

Czytelnictwa”, 

budżet jst  

16. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego na terenie stadionu miejskiego w 

Głuchołazach na zaplecze sportowe 

513 800 RPO WO, budżet jst, 

środki krajowe 

17. Zwalczanie i przeciwdziałanie problemom bezrobocia 100 000 RPO WO, budżet jst 

18. Aktywizacja gospodarcza obszaru  100 000 RPO WO, budżet jst 

19. Zwiększenie udziału mieszkańców terenu rewitalizacji w 

życiu społeczno - kulturalnym gminy oraz wzrost ich 

aktywności fizycznej 

100 000 RPO WO, budżet jst 

20. Przeciwdziałanie wykluczeniu grup społecznych najbardziej 

na to narażonych głównie osób ubogich, starszych, 

niepełnosprawnych 

100 000 RPO WO, budżet jst 

21. Przeciwdziałanie problemom dzieci i młodzieży z obszaru 

rewitalizacji 

400 000 RPO WO, budżet jst 
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LP Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
Szacunkowa 

wartość (brutto) 

Możliwe źródła 

finansowania 

22. Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury 

byłego ośrodka „Aleksandrówka” w Jarnołtówka wraz z 

przestrzenia wokół budynku. 

6 000 000 RPO WO, środki 

krajowe, budżet jst. 

23. Remont kompleksu boisk Orlik 2012 450 000 RPO WO, środki 

krajowe, budżet jst. 

24. Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowego na terenie 

stadionu miejskiego w Głuchołazach 

300 000 RPO WO, środki 

krajowe, budżet jst. 

25. Adaptacja Kompleksu Rekreacyjnego nad Białką do 

rygorów sanitarnych obowiązujących podczas pandemii 

300 000 RPO WO, środki 

krajowe, budżet jst. 

26 Remont  boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 3 w Głuchołazach 

300 000 RPO WO, środki 

krajowe, budżet jst. 
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13. Mechanizmy włączające interesariuszy w proces rewitalizacji  

13.1. Zakres partycypacji społecznej 

Zgodnie z nowym pojęciem rewitalizacji zawartym, zarówno w Wytycznych Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, jak 

i w ustawie o rewitalizacji z 2015 roku, rewitalizacja jest procesem prowadzonym przez jego 

interesariuszy, tj. w szczególności mieszkańców obszaru zdegradowanego, właścicieli nieruchomości, 

lokalnych przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, organy władzy publicznej, 

potencjalnych inwestorów  etc.).  

W związku z powyższym, kluczową rolę w procesie rewitalizacji odgrywa właściwie zaprojektowany 

proces partycypacji.  W niniejszym rozdziale przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące 

pojęcia partycypacji, korzyści jakie ona daje, stosowanych powszechnie modelów partycypacji 

publicznych, a także opisano szczegółowo zastosowane działania partycypacyjne, służące jak 

najlepszemu przeprowadzeniu procesu rewitalizacji w gminie Głuchołazy. 

Partycypacja  – ujęcie teoretyczne 

Pojęcie partycypacji można zdefiniować jako mniej lub bardziej bezpośrednie uczestnictwo obywateli  

w życiu społecznym, publicznym i politycznym. W zależności od rodzaju uczestnictwa wyróżnia się 

trzy główne rodzaje partycypacji:  społeczną, publiczną oraz indywidualną.  

Partycypacja społeczna polega głównie na podejmowaniu działań jednostek na rzecz społeczności, 

w której żyją lub do której przynależą. Szczególnie chodzi tu o ich aktywną działalność osób 

w organizacjach pozarządowych, lokalnych grupach czy też wolontariat. 

Drugim rodzajem partycypacji jest partycypacja publiczna, która polega na angażowaniu się 

jednostek w działania instytucji władzy państwowej oraz podległym im organizacjom sektora 

publicznego.  Partycypacja publiczna obejmuje cztery kategorie uczestnictwa obywateli w życiu 

wspólnot politycznych: aktywność publiczną, angażowanie obywateli, partycypację wyborczą 

i partycypację obowiązkową np. poprzez konieczność płacenia podatków. 

Trzeci typ partycypacji to partycypacja indywidualna polegająca na podejmowaniu codziennych 

wyborów przez jednostkę i przez to wyrażanie jej własnych oczekiwań co do rodzaju społeczeństwa 

w którym chce żyć. Ten rodzaj partycypacji może objawiać się poprzez np. stosowanie zasad 

odpowiedzialnej konsumpcji, ofiarowanie datków pieniężnych na rzecz organizacji charytatywnych. 
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Biorąc pod uwagę powyższe definicje w przypadku aktywnym uczestnictwie mieszkańców w procesie 

tworzenia programu rewitalizacji  należy mówić o partycypacji publicznej, natomiast w kwestii 

wdrażania programu w życie mogą odgrywać rolę także pozostałe formy partycypacji.  

Partycypacja publiczna – korzyści 

Zapewnienie możliwości udziału różnych grup interesariuszy danej społeczności przynosi wiele 

korzyści. Dla zwykłych obywateli uczestnictwo w procesie partycypacji oznacza, że ich potrzeby 

i interesy efektywniej przebiją się do świadomości władz i zostaną uwzględnione przy podejmowaniu 

decyzji. Przyjmuje się założenie, że obywatele to „lokalni eksperci”, dysponujący szczegółową wiedzą 

na temat konkretnych problemów w swoim otoczeniu, a nierzadko posiadający również 

sprecyzowane pomysły na to, jak je rozwiązać. Łączenie wiedzy i perspektyw różnych osób i stron 

w trakcie procesu planowania prowadzi zwykle do sformułowania propozycji kreatywnych rozwiązań, 

które są trwałe, ponieważ opierają się na podstawie opinii i doświadczeń stron, oraz – przede 

wszystkim – powstały za zgodą osób, których będą dotyczyć. Istnieje duże prawdopodobieństwo, 

że osoby, które brały udział w procesie planowania, będą poczuwać się do wspólnej 

odpowiedzialności za sprawy publiczne. Budowanie chęci i gotowości do uczestnictwa w dialogu 

i poszukiwania konsensusu poprawia relacje pomiędzy zaangażowanymi stronami. Pojawia się szansa 

nawiązania osobistych relacji, które ułatwiają przyszłą komunikację.  Wszyscy mogą uzupełniać luki 

w wiedzy, poznając argumenty i punkty widzenia innych uczestników. Uczestnicy wyrabiają 

umiejętności negocjacyjne, które przydadzą im się w przyszłości. Każdy uczestnik może być 

wysłuchany i uzyskać zrozumienie innych stron bez względu na to, czy jest osobą odpowiedzialną za 

podejmowanie decyzji, zwykłym obywatelem, czy kimś innym. Zatem partycypacja przynosi pożytek 

lokalnej demokracji i sprawia, że proces wdrażania wspólnie podejmowanych decyzji przebiega 

szybciej, sprawniej i efektywniej. [16] 

Poniżej szczegółowo wyszczególniono korzyści jakie zyskują poszczególne grupy interesariuszy  dzięki 

aktywnemu udziałowi w procesie partycypacji publicznej :[16] 

1. Mieszkaniec i przedstawiciel organizacji  

− może przedstawić na forum wartości, pomysły i interesy, na których mu zależy, 

i zadbać o ich realizację,  

− może zabrać głos bezpośrednio w sprawach, które będą mieć wpływ na jakość jego  

życia, 

− uzyskuje  lepszy dostęp do  informacji, 
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− uzyskuje lepszy wgląd w proces podejmowania decyzji i wiedzę na temat jak pracują 

politycy i urzędnicy, 

− jego zaangażowanie i wiedza mogą spotkać się z uznaniem innych grup. 

2. Polityk: 

−  może poprawić jakość komunikacji i wymiany informacji pomiędzy władzami 

a zwykłymi obywatelami i lobbystami, 

− przyczynia się do promocji kultury współpracy i dialogu ze zwykłymi obywatelami, 

lobbystami i grupami interesów, wzmacniając tym samym demokrację na szczeblu 

lokalnym, 

−  uzyskuje jaśniejszy obraz interesów i potrzeb różnych grup społecznych, 

− ma możliwość zniwelowania napięcia wywołanego oczekiwaniami pozostałych grup 

interesariuszy, 

− może wzmocnić zaufanie obywateli do osób odpowiedzialnych za podejmowanie 

decyzji politycznych, 

− może poprawić własny wizerunek, zbliżając się do zwykłych obywateli, 

−  może wzmocnić identyfikację lokalnych mieszkańców ze społecznością i regionem, 

− niektóre z obowiązków władz publicznych mogą nawet przejąć aktywni, 

samoorganizujący się obywatele. 

3. Urzędnik: 

− kolejne procesy administracyjne można przeprowadzić sprawniej i szybciej (zmniejszy 

się liczba osób zgłaszających sprzeciw i komentarze w trakcie procesu, a także liczba 

skarg zgłaszanych po jego zakończeniu), 

− może poznać wątpliwości i zastrzeżenia związane z projektem lub planem już na jego 

wczesnym etapie, co pozwoli szybciej i skuteczniej się do nich odnieść, 

− promuje kulturę współpracy i dialogu ze zwykłymi obywatelami, lobbystami i grupami 

interesów, wzmacniając tym samym demokrację na szczeblu lokalnym, 

− uzyskuje jaśniejszy obraz interesów i potrzeb różnych grup społecznych, 

− angażuje  w proces zainteresowane strony które odczują efekty planowanych decyzji, 

ułatwia ustalenie rangi różnych racji i ich pogodzenie, 
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4.  Prywatny przedsiębiorca: 

− rezultaty procesów partycypacyjnych są zazwyczaj ogólnie akceptowane, więc 

przyjęte rozwiązania lepiej przyjmują się na gruncie lokalnym,  

− proces realizacji projektów przebiega sprawniej, gdyż jest mniej skarg i ewentualnych 

procesów sądowych wytaczanych po podjęciu decyzji końcowych, 

− podnosi się poziom bezpieczeństwa prawnego i zmniejsza ryzyko inwestycyjne, 

− uczestnicy mogą lepiej zrozumieć np. wymogi biznesowe twojej firmy, 

− może mocniej zakorzenić firmę w regionie i świadomości lokalnej społeczności, 

− może stworzyć atmosferę zaufania, która będzie podstawą przyszłej współpracy, oraz 

wzmocnić zaufanie do pro - duktów i usług oferowanych przez firmę, 

− może polepszyć wizerunek  swojej firmy. 

5. Lobbysta: 

− może przedstawić na forum wartości, pomysły i interesy, na których mu  zależy, 

i zadbać o ich realizację, 

−  proces partycypacyjny zwiększa szansę przedstawienia interesów i prezentacji 

punktów widzenia, które w innych sytuacjach są zazwyczaj ignorowane, 

− uzyska  lepszy dostęp do informacji,  

−  proces partycypacji da możliwość zaprezentowania jego organizacji jako 

kompetentnej i postępującej zgodnie z przyjętymi zasadami, 

−  może zbudować zaufanie, które będzie fundamentem przyszłej współpracy. [16] 

Modele partycypacji  

Partycypacja publiczna z punktu widzenia administracji publicznej może być postrzegana w dwóch 

aspektach. Pierwszym jest aspekt proceduralny. Prowadzenie polityki publicznej wymaga przejścia 

przez kolejne fazy działania. W ujęciu syntetycznym należałoby wymienić co najmniej trzy takie fazy: 

przygotowawczą (zdobywanie i analizowanie informacji, poszukiwanie możliwych sposobów 

działania), decyzyjną i realizacyjną. Angażowanie obywateli może być stosowane na każdym 

z wyróżnionych etapów.  
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                        Wpływ społeczeństwa na podejmowane decyzje 

Drugi aspekt to stopień, w jakim obywatele wpływają na decyzje i działania podejmowane przez 

władze publiczne. International Association for Public Participation identyfikuje pięć stopni takiego 

wpływu, nazywając je spektrum partycypacji publicznej. Na spektrum to składają się kolejno: 

− informowanie, które polega na dostarczeniu społeczeństwu rzetelnych informacji, 

dzięki którym mogą poznać i zrozumieć problemy (zjawiska), okoliczności ich 

występowania i możliwe rozwiązania - udział obywateli minimalny, władz lokalnych – 

maksymalny, 

− konsultowanie polegające na otrzymywaniu od obywateli informacji zwrotnej na 

temat przeprowadzanych analiz, rozważanych rozwiązań i możliwych decyzji -

dominujący udział władz lokalnych przy dużym udziale obywateli, 

− włączanie polegające na uwzględnianiu w przygotowywanych stanowiskach niepokoi 

i aspiracji wyrażanych przez społeczność lokalną i informowanie o stopniu ich 

wpływu na podejmowane decyzje - dominujący udział władz lokalnych przy 

znacznym udziale obywateli, 

− współpraca, która polega na partnerstwie na każdym etapie procesu decyzyjnego, 

udział obu stron zrównoważony, 

− upodmiotowienie (empowerment) – oddawanie ostatecznej decyzji w ręce obywateli 

- dominujący udział obywateli przy znacznym lub minimalnym udziale władz 

publicznych. 
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Rysunek 20 Wpływ społeczeństwa na podejmowane decyzje 

13.2. Model włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji w gminie 

Głuchołazy 

Etap Przygotowawczy 

Istotnym elementem  w prowadzeniu partycypacji jest właściwa identyfikacja interesariuszy projektu, 

która pozwala na dobraniu właściwych metod włączania ich do procesu rewitalizacji. Głównymi 

interesariuszami w procesie rewitalizacji gminy Głuchołazy są:  

− Mieszkańcy, 

− Przedsiębiorcy/pracodawcy, 

− Organizacje pozarządowe (NGO), 

− Eksperci, 

− Administracja samorządowa, 

− Politycy, 

− Ośrodek pomocy społecznej, 

− Instytucje oświatowe, 

− Kościoły/Związki wyznaniowe, 

− Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe/zarządcy nieruchomości, 

− Komenda Policji, 

− Urząd  Pracy, 

− Zarządy Dróg. 
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Pierwszy etap partycypacji polegał na włączeniu interesariuszy w proces rewitalizacji poprzez 

przeprowadzenie ankietyzacji. Jej wyniki pozwoliły uzyskać informacje, co mieszkańcy myślą na temat 

swojej gminy, jakie widzą w niej problemy, które obszary gminy według nich wymagają podjęcia 

działań rewitalizacyjnych, oraz jak chcieliby, by proces rewitalizacji przebiegał. Dane te były przydatne 

przy opracowywaniu diagnozy problemów w mieście. Ankietyzację przeprowadzono za 

pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Głuchołazy. 

Dodatkowo zwrócono się do mieszkańców z prośbą o wypełnienie formularza wstępnie planowanych 

inwestycji rewitalizacyjnych, które mogłyby zostać ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji.  

Formularz ten także został  zamieszczony na stronie internetowej Urzędu.  

W odpowiedzi wpłynęły formularze zgłoszeniowe Fundacji Benevolens, która planuje przeprowadzić 

projekty rewitalizacyjne polegające na: 1) Remoncie zabytkowego budynku i dostosowaniu go 

pełnienia funkcji rekreacyjnej, rehabilitacyjnej, opiekuńczej, 2) Ochronie dziedzictwa kulturowego 

w Parku Zdrojowym w Głuchołazach poprzez remont zabytkowego budynku, 3) Ochronie stanowiska 

kolonii rozrodczej podkowca małego na obszarze Natura 2000 PLH160007 polegającej na właściwym 

odrestaurowaniu zabytkowego budynku. 

Pozostałe, na ten moment planowane działania, wynikają z pomysłów Gminy Głuchołazy. 

Zamieszczenie formularza pozwoliło pozyskać informację na temat  wstępnie planowanych, przez 

inne niż władze gminy instytucje, działań rewitalizacyjnych i dokonanie wstępnej oceny 

komplementarności tych projektów. 

Etap opracowywania dokumentu 

Na tym etapie prac nad projektem partycypacja polegała na prowadzeniu wielorakich akcji 

informacyjno- promocyjno-konsultacyjnych. 

Jedną z nią była organizacja stoiska rewitalizacji podczas odbywającego sie rokrocznie Święta Gór 

Opawskich. W obecnym roku – 2016 -  przypadło ono na 10 lipca.   

Święto Gór Opawskich  to jednodniowa, plenerowa impreza promocyjna ukazująca twórczość 

artystyczną i ludową pogranicza polsko-czeskiego, ciesząca się dużym zainteresowaniem i wysoką 

frekwencją mieszkańców. Dlatego też, ze względu na rozpoznawalność tego wydarzenia wśród 

wszystkich mieszkańców, władze gminy postanowiły wykorzystać je do promocji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji.  

Przedstawiciele Gminy, wraz z osobami reprezentującymi Wykonawcę LPR, zorganizowali specjalne 

stoisko promocyjno-informacyjne dotyczące projektu rewitalizacji. Mieszkańcy wykazali duże 
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zainteresowanie  - podchodzili do stoiska, zadawali pytania, wyrażali swoje opinie, podejmowali 

dyskusje.   

Podczas wydarzenia rozdawano atrakcyjne materiały promujące projekt  - długopisy, balony, jabłka 

promocyjne - z małym bilecikiem informacyjnym, a także  ulotki promocyjno-informacyjne.  

Wydarzenie to wykorzystano także do przeprowadzenia dodatkowej ankietyzacji, której celem była 

ocena dotychczas wykonanych prac nad LPR, a także uzyskanie opinii mieszkańców na temat swojej 

gminy, jej problemów i kierunków działań, które władze gminy powinny podejmować . 

Dodatkowo, wszystkim interesariuszom LPR dano możliwość zgłaszania planowanych przez nich 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, celem wpisania ich do dokumentu i określenia komplementarności 

wszystkich zgłoszonych zadań. W związku z  tym, na stronie Gminy opublikowano ogłoszenie 

o możliwości zgłoszenia zadań do LPR. Wraz z ogłoszeniem zamieszczony został formularz zgłoszenia, 

który miał za zadanie usprawnić proces przekazywania pomysłów przedsięwzięć. 

Informacje zebrane od mieszkańców podczas etapu przygotowawczego wykorzystano do 

opracowania projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji. Projekt tego dokumentu przekazano do 

konsultacji społecznych, które trwały od 19.08 do 09.09 2016r, tak by interesariusze mogli się z nim 

zapoznać, wnieść swoje uwagi oraz wyrazić opinię na temat tego, co zostało wypracowane. W trakcie 

konsultacji społecznych, w dniu 30.08.2016 r. odbyło się spotkanie Wykonawców Projektu i 

wszystkich interesariuszy, podczas którego omówiono i wyjaśniono wątpliwe kwestie związane z 

procesem rewitalizacji i zapisami projektowanego dokumentu. Informacja zarówno o trwających 

konsultacjach społecznych, jak i o spotkaniu konsultacyjnym, była nagłośniona za pośrednictwem   

artykułu w lokalnej prasie oraz informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, a także zamieszczona na 

tablicy ogłoszeń. 

Etap wdrażania, oceny i aktualizacji programu rewitalizacji  

W procesie wdrażania zapisów, zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji, uczestniczyć będą: 

burmistrz, Rada Miejska, mieszkańcy i inni interesariusze rozwoju gminy, a także organy wyznaczone 

przez burmistrza.  

Ponadto zostanie powołany Zespół Koordynujący proces rewitalizacji, w skład którego wejdą 

przedstawiciele Wydziałów Urzędu Miasta w Głuchołazach, pracownicy podległych placówek 

i przedstawiciele lokalnej społeczności tj.: 

− Z-ca Burmistrza, 

− Skarbnik Miasta, 
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− Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury, 

− Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury, 

− Komendant Straży Miejskiej, 

− Kierownik OPS, 

− przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miejskiej, 

− przedstawiciel Miejskiej Rady Seniorów, 

− przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz, 

− oraz Naczelnik Wydziału Planowania Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy, któremu 

powierzono rolę Pełnomocnika ds. Rewitalizacji - koordynatora projektu. 

Do obowiązków Zespołu należeć będzie koordynacja prac wiązanych z realizacją projektu. Zespół 

będzie odpowiedzialny za komunikację społeczną pomiędzy interesariuszami projektu. Ponadto 

będzie koordynował działania, związane z partycypacją społeczną i akcjami promocyjnymi. 

Wyznaczone osoby z  Zespołu będą odpowiedzialne za przyjmowanie propozycji działań 

rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze oraz będę pełnić funkcję doradczą dla interesariuszy.  

Zespół ds. Rewitalizacji będzie odpowiedzialny za gromadzenie wszelkich informacji związanych 

z projektem. Zapisy te będą podstawą do monitoringu i oceny konsekwencji podejmowanych przez 

samorząd działań w oparciu o pierwotne założenia LPR.  

Mieszkańcy oraz pozostali interesariusze rozwoju gminy będą mieć prawo do uzyskiwania informacji 

z wykonania poszczególnych przedsięwzięć i celów LPR. Informacje na temat stanu realizacji 

dokumentu będą udostępniane poprzez stronę internetową Gminy Głuchołazy, a także podczas 

okazjonalnych spotkań z różnymi grupami społecznymi, w tym mieszkańcami, przedsiębiorcami, 

organizacjami pozarządowymi itp. 

Udział interesariuszy planowany jest także w przyszłym procesie wdrażania i monitorowania realizacji 

postanowień programu rewitalizacji, poprzez wnoszenie ich stanowisk odnośnie zadowolenia 

społecznego z przeprowadzanych procesów oraz przyjmowania ich uwag już w trakcie prowadzonych 

działań.  
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13.3. Raport z badania ankietowego 

Forma realizacji badania 

Celem badania ankietowego było poznanie opinii wszystkich grupy interesariuszy na  temat 

aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów gminy oraz oczekiwanych 

działań mających na celu ich ożywienie społeczno – gospodarcze. 

Badanie ankietowe podzielono na dwa etapy: 

• Badanie online 

• Badanie w formie kwestionariusza papierowego do wypełnienia przez  ankietowanego 

Pytania ankietowe podzielono na dwie sekcje: 

• Pytania zasadnicze 

• Dane osoby wypełniającej ankietę - forma anonimowa, dane statystyczne (wiek, płeć itp.) 

W pierwszej sekcji pytań przeważały pytania jednokrotnego wyboru ze skalą zjawisk (np. 1-4). 

Wystąpiły również dwa pytania otwarte oraz dwa pytania jednokrotnego wyboru i jedno pytanie 

wielokrotnego wyboru. 

W celu ułatwienia ankietowanemu odpowiedzi na pytania w kontekście prawidłowo rozumianego 

programu rewitalizacji, ankieta posiadała wstęp określający wyjaśnienie procesu tworzenia 

dokumentu LPR  oraz mapę z wyznaczonym obszarem rewitalizacji. Ankieta miała charakter 

jednorazowy i poza wyżej wymienionymi etapami badania (online, kwestionariusz) nie wystąpiły inne 

formy ankietyzacji. W celu ułatwienia analizy danych ankietowych, wyniki ankiet papierowych zostały 

dopisane do ankiet badania online. 

Próba badawcza 

Badanie przeprowadzono na możliwie szerokiej próbie badawczej wśród mieszkańców gminy. Z 

uwagi na otwarty charakter badania nie zaistniała możliwość wpłynięcia na rozkład wiekowy 

ankietowanych lub ich stosunek do obszaru rewitalizacji. W związku z powyższym uzupełniono braki 

informacyjne odpowiednimi pytaniami ankietowymi.  

Zebrano łącznie 69 ankiet. 
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Czas i miejsce realizacji 

Ankiety online dostępne były od drugiej połowy czerwca do drugiej połowy sierpnia. Badanie w 

formie kwestionariusza odbywało się w tym samym terminie, co badanie online. Ankiety wystawione 

były w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, z siedzibą przy ul. Rynek 15. 

Prezentacja wyników ankiety 

Na pytanie otwarte dotyczące oceny życia w mieście Głuchołazy  przeszło 59% ankietowanych 

oceniło je jako dobre lub bardzo dobre, 41% jako złe, średnie lub brak zdania. Wyniki te mogą 

wskazywać na dobry standard życia w gminie lub na zadowalający poziom życia z miejsca w którym 

żyją grupy ankietowanych osób – czyli osób aktywnych społecznie. 

 

Rysunek 21 Procentowe rozłożenie oceny życia w mieście Głuchołazy. 

Na pytanie, jak oceniamy wybór obszaru wyznaczonego jako obszar objęty programem rewitalizacji, 

aż 88% ankietowanych stwierdziło, iż jest on właściwy, 12% uznało, że należy go wyznaczyć inaczej. 

Wysoki procent odpowiedzi potwierdzającej wybór obszaru może wskazywać na prawidłowość tez 

stawianych w diagnozie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.  

Rozkład powiązania ankietowanych z wyznaczonym obszarem rewitalizacji przedstawia poniższy 

wykres. 
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Rysunek 22 Powiązanie ankietowanych z wyznaczonym obszarem rewitalizacji. 

Z uwagi na to, że obszar rewitalizacji to w znacznej mierze centrum miasta nie dziwi fakt, iż większość 

ankietowanych wskazała ten obszar jako miejsce zamieszkania oraz miejsce wypoczynku / rekreacji. 

Bardzo dobrym wynikiem z punktu widzenia samej idei rewitalizacji jest to, że 42% ankietowanych 

wskazało obszar rewitalizacji jako miejsce zamieszkania. 

 

Rysunek 23 Rozkład priorytetów problemów gospodarczych. 

Z uwagi na położenie Głuchołaz blisko granicy państwa, przeszło 61% ankietowanych upatruje 

migracje zarobkowe za granicę jako najpoważniejszy problem z punktu widzenia strefy gospodarczej. 

Najmniejszym problemem zgodnie z powyższym wykresem będzie według ankietowanych 
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wykształcenie. Według mieszkańców gminy niski poziom wykształcenia nie wpływa negatywnie na 

gospodarkę regionu. 

 

Rysunek 24 Rozkład priorytetów problemów przestrzenno funkcjonalnych. 

Wśród problemów przestrzenno – funkcjonalnych problemem wiodącym jest pogarszający się 

poziom techniczny zabudowań w obszarze wyznaczonym do rewitalizacji oraz brak infrastruktury dla 

osób starszych oraz niepełnosprawnych, co wpływa na jakość życia mieszkańców oraz estetykę 

terenu (w tym budynków zabytkowych).  

 

Rysunek 25 Rozkład priorytetów problemów społecznych. 
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Mieszkańcy w ankietach wskazali problemy bezrobocia, starzenia się społeczeństwa oraz brak opieki 

dla osób niepełnosprawnych oraz osób starszych wpływające w wysokim stopniu (przeszło 35%) na 

wzrost problemów 

społecznych.

 

Rysunek 26 Jakie efekty powinien przynieść program rewitalizacji? 

Zgodnie z powyższym wykresem prezentującym pożądane przez ankietowanych efekty, jakie 

powinien przynieść program rewitalizacji, największej liczbie osób zależy na stworzeniu odpowiedniej 

infrastruktury dla osób starszych oraz niepełnosprawnych (43%) oraz zmniejszeniu zjawisk 

patologicznych (43%).  
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Rysunek 27 Kierunki planowanej infrastruktury a grupy ludności  

Powyższy diagram kołowy wskazuje, że większość ankietowanych wskazuje na uniwersalny charakter 

inwestycji, które powinny znaleźć się w LPR – jest to 54%. 

Poniżej przedstawiono informacje na temat osób ankietowanych. Płeć, grupa wiekowa, wykształcenie 

oraz informacje na temat własności mieszkaniowej ankietowanych. 

 

Rysunek 28 Płeć ankietowanych 
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Rysunek 29 Rozkład wiekowy ankietowanych  

 

Rysunek 30 Rozkład wykształcenia ankietowanych 

 

Rysunek 31 Własność mieszkaniowa ankietowanych 
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14. Powiązania LPR z dokumentami strategicznymi i planistycznymi  

14.1. Poziom krajowy 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030, Trzecia fala nowoczesności 

Dokument ten, określający główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju w perspektywie 

długookresowej, przyjęty został przez Radę Ministrów w dniu 5 lutego 2013 r. Jego założeniem jest 

przezwyciężenie kryzysu finansowego w możliwie najkrótszym czasie oraz wzrost gospodarczy kraju. 

Cele i zadania: 

1. Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki: 

− Wspieranie prorozwojowej alokacji zasobów w gospodarce, stworzenie warunków 

dla wzrostu oszczędności oraz podaży pracy i innowacji, 

− Zmniejszenie długu publicznego i kontrola deficytu w cyklu koniunkturalnym, 

− Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie 

konkurencyjności nauki, 

− Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki, 

− Stworzenie Polski Cyfrowej, 

− Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state”, 

− Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu 

środowiska, 

2. Równoważenia potencjałów rozwojowych regionów: 

− Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania 

i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych, 

▪ Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach, 

− Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie zrównoważonego, 

spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego, 

3. Efektywność i sprawność państwa: 

− Stworzenie sprawnego państwa jako modelu działania administracji publicznej, 

− Wzrost społecznego kapitału rozwoju. 
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Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie jest 

dokumentem określającym cele i sposób działania podmiotów publicznych, a w szczególności rządu 

i samorządów województw, w odniesieniu do polskiej przestrzeni dla osiągnięcia strategicznych 

celów rozwoju kraju. Dokument ten wyznacza cele polityki rozwoju regionalnego oraz definiuje ich 

relacje w odniesieniu do innych polityk publicznych o wyraźnym terytorialnym ukierunkowaniu. 

Cele i zadania: 

1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów, 

2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów 

problemowych: 

a. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast oraz innych obszarów tracących 

dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, 

3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań 

rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie. 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 została opracowana zgodnie z zapisami 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 roku. W dokumencie tym 

przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego kraju w perspektywie najbliższych 

dwudziestu lat, określono cele i kierunki polityki zagospodarowania kraju służące jej 

urzeczywistnieniu oraz wskazano zasady i mechanizmy koordynacji oraz wdrażania publicznych 

polityk rozwojowych mających istotny wpływ terytorialny. 

Cele i zadania: 

1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni 

europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej 

struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności, 

2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez 

promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się 

czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie 

potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów, 

3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez 

rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej, 
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4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej 

jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski, 

5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty 

bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych 

wspierających zdolności obronne państwa, 

6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 jest elementem nowego systemu zarządzania rozwojem kraju, którego 

fundamenty zostały określone w znowelizowanej ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) oraz w przyjętym przez 

Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r. dokumencie Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski. 

W związku z koniecznością dostosowania Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, przyjętej 29 listopada 

2006 r., do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz do wyzwań wewnętrznych 

i zewnętrznych, a także wymogów wprowadzanego systemu zarządzania polityką rozwoju, podjęto 

decyzję o jej aktualizacji oraz o wydłużeniu horyzontu czasowego do 2020 r. 

Cele i zadania: 

1. Sprawne i efektywne państwo: 

− Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem, 

− Zapewnienie środków na działania rozwojowe, 

− Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności 

obywatela, 

2. Konkurencyjna gospodarka: 

− Wzmocnienie stabilności makroekonomicznej, 

− Wzrost wydajności gospodarki, 

− Zwiększenie innowacyjności gospodarki, 

− Rozwój kapitału ludzkiego, 

− Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, 

− Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, 

− Zwiększenie efektywności transportu, 
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3. Spójność społeczna i terytorialna: 

− Integracja społeczna, 

▪ Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

▪ Zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych, 

− Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych: 

− Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja 

przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych. 

14.2. Poziom regionalny 

Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu 

Kędzierzyna-Koźla i Zdzieszowic – w zakresie benzenu 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przygotowanie i zrealizowanie Programu ochrony 

powietrza wymagane jest dla stref, w których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych 

lub docelowych, powiększonych w stosownych przypadkach o margines tolerancji, choćby jednej 

substancji spośród określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. 

w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu. Na obszarze województwa opolskiego, 

do przygotowania Programu ochrony powietrza, zakwalifikowano strefę opolską ze względu 

na przekroczenia poziomu dopuszczalnego benzenu. 

Cel: 

Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, w której stwierdzone zostały ponadnormatywne 

poziomy benzenu w powietrzu, jest dokumentem przygotowanym w celu zidentyfikowania przyczyn 

występowania ponadnormatywnych stężeń poszczególnych zanieczyszczeń oraz określenia działań, 

których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza. 

Zadania: 

1. Działania systemowe: 

− Uwzględnianie ograniczenia emisji benzenu na etapie wydawania pozwoleń 

na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. 

− Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie dotrzymywania przepisów prawa 

i warunków decyzji administracyjnych w zakresie wprowadzania gazów i pyłów 

do powietrza. 
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2. Działania ciągłe i wspomagające: 

− Prowadzenie bazy danych informującej o zagrożeniach krótkoterminowych 

w zakresie możliwych zanieczyszczeń benzenem – udostępnianie informacji 

mieszkańcom strefy. 

− Uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza poprzez 

odpowiednie przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych, które 

uwzględniać będą potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. 

Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów 

dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem 

działań krótkoterminowych 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przygotowanie i zrealizowanie Programu ochrony 

powietrza wymagane jest dla stref, w których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych 

lub docelowych, powiększonych w stosownych przypadkach o margines tolerancji, choćby jednej 

substancji spośród określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. 

w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu. Na obszarze województwa opolskiego, 

do przygotowania Programu ochrony powietrza, zakwalifikowano strefę opolską, ze względu 

na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz poziomu 

docelowego benzo(a)pirenu. 

Cel: 

Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, w której stwierdzone zostały ponadnormatywne 

poziomy pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu, jest dokumentem 

przygotowanym w celu zidentyfikowania przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń 

poszczególnych zanieczyszczeń oraz określenia działań, których realizacja ma doprowadzić 

do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza. 

Zadania: 

1. Działania systemowe – stworzenie systemu dofinansowania wymiany przestarzałych 

źródeł spalania paliw na niskoemisyjne, 

2. Ograniczenie emisji powierzchniowej, 

3. Ograniczenie emisji punktowej, 

4. Działania ciągłe i wspomagające. 
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Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą 

do roku 2019 

Podstawą prawną opracowania jest art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2008 r. t.j. nr 25 poz. 150 z późn. zm.), które obligują Zarząd Województwa 

do sporządzenia wojewódzkiego programu ochrony środowiska. 

Cele: 

1. Cele o charakterze systemowym: 

− Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych, 

− Planowanie przestrzenne zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, 

− Edukacja ekologiczna społeczeństwa, 

− Innowacyjność pro środowiskowa, 

2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych: 

3. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego: 

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż 

dróg o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu większym niż 

30 000 przejazdów rocznie dla województwa opolskiego na lata 2014-2019 

Podstawowym celem realizacji kierunków i działań zapisanych w Programie ochrony środowiska 

przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg o natężeniu powyżej 

3 000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 przejazdów rocznie 

dla województwa opolskiego na lata 2014-2019 jest ograniczenie wpływu hałasu na zdrowie oraz 

dobrostan ludzi poprzez ograniczenie emisji hałasu w środowisku do poziomów dopuszczalnych. 

Cele mają być realizowane przez konkretne działania takie jak: 

1. Aktualizacja warstwy wrażliwości akustycznej mapy akustycznej, w celu eliminacji 

obszarów nie objętych ochroną przed hałasem, 

2. Wykonanie analiz porealizacyjnych, 

3. Budowa nowych lub rozbudowa istniejących ekranów, 

4. Budowa obwodnic, 

5. Wykonanie przeglądu ekologicznego, 

6. Ustanowienie obszarów ograniczonego użytkowania, 
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7. Ocena skuteczności istniejących ekranów akustycznych, 

8. Rewitalizacja linii kolejowej, 

9. Wykonanie badań hałasu, 

10. Wprowadzenie do treści opracowania ekofizjograficznego oraz studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy informacji o strefach oddziaływania 

ponadnormatywnego infrastruktury komunikacyjnej, 

11. Uwzględnienie w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

ograniczeń w zakresie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną 

środowiska przed hałasem. 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. powstała z myślą o optymalnym 

wykorzystaniu potencjałów i szans rozwojowych regionu jednocześnie przeciwdziałając 

występującym w województwie opolskim problemom. Decyzja o przygotowaniu nowego dokumentu 

strategicznego dla województwa opolskiego została podjęta w oparciu o analizę sytuacji społeczno-

gospodarczej regionu. 

Cele i zadania: 

1. Przygotowane do rynku pracy aktywne społeczeństwo: 

a. Konkurencyjny i stabilny rynek pracy: 

− Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku 

pracy, 

− Wspieranie kształcenia ustawicznego, 

− Wspieranie zatrudnienia i samo zatrudnienia, 

− Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu, 

▪ Rozwój usług opiekuńczych i wychowawczych, 

b. Aktywna społeczność regionalna: 

− Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

− Wzbogacanie wielokulturowego dziedzictwa i tożsamości regionalnej, 

− Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji, 

2. Konkurencyjna gospodarka oparta na innowacyjności i współpracy z Unią: 
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− Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka: 

▪ Rozwój potencjału badawczo-rozwojowego na rzecz regionalnej gospodarki, 

▪ Wzmocnienie powiązań pomiędzy gospodarką, nauką oraz regionalnymi instytucjami 

otoczenia biznesu, 

▪ Wspieranie powiązań kooperacyjnych w gospodarce, 

▪ Wzmocnienie regionalnego systemu przyciągania i lokowania inwestycji, 

− Dynamiczne przedsiębiorstwa: 

▪ Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i nowoczesnego rzemiosła, 

▪ Rozwój sektora usług rynkowych, 

▪ Wspieranie współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw, 

3. Atrakcyjne obszary do zamieszkania, inwestowania i wypoczynku: 

− Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna: 

▪ Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych, opiekuńczych i edukacyjnych, 

▪ Rozwój społeczeństwa informacyjnego, 

▪ Rozwój usług turystyki, kultury i sportu oraz ich infrastruktury, 

− Dobra dostępność rynków pracy, dóbr i usług: 

▪ Rozwój powiązań transportowych, 

▪ Poprawa dostępności aglomeracji opolskiej, 

▪ Integracja systemu transportu zbiorowego, 

▪ Poprawa bezpieczeństwa na szlakach komunikacyjnych, 

− Wysoka jakość środowiska: 

▪ Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej, 

▪ Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki, 

▪ Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i bioróżnorodności, 

▪ Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, 

▪ Przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych, 

4. Zrównoważony rozwój aglomeracji opolskiej, miast i obszarów wiejskich regionu: 
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− Konkurencyjna aglomeracja opolska: 

▪ Rozwój i wzmacnianie funkcji metropolitalnych – wzmacnianie pozycji konkurencyjnej 

aglomeracji opolskiej w obszarze usług rynkowych i nierynkowych, 

▪ Rozwój przestrzeni aglomeracji wraz ze wzmacnianiem powiązań instytucjonalnych i 

społecznych, 

▪ Kreowanie pozytywnego wizerunku aglomeracji i rozwój współpracy z ośrodkami 

regionalnymi, 

− Ośrodki miejskie biegunami wzrostu: 

▪ Wspieranie potencjału gospodarczego i społecznego miast, 

▪ Poprawa ładu przestrzennego i rewitalizacja na obszarach miejskich, 

− Wielofunkcyjne obszary wiejskie: 

▪ Wspieranie pozarolniczej aktywności gospodarczej i inicjatyw lokalnych, 

▪ Rozwój wielofunkcyjnego rolnictwa i rybactwo, 

▪ Rozwój sektora rolno-spożywczego, 

▪ Racjonalne gospodarowanie przestrzenią. 

14.3. Poziom gminny 

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Głuchołazy na lata 2010-2013 

z perspektywą na lata 2014-2017 

Program Ochrony Środowiska ma charakter kierunkowy, wyznaczone i opisane w nim zadania 

są wytyczną dla realizowania Polityki Ekologicznej na terenie powiatu, stawiając jednocześnie szereg 

zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w ciągu 4 kolejnych lat. Wytyczone zadania mają 

w sposób optymalny pomagać kształtować ład przestrzenny, zgodny z bieżącymi wymogami ochrony 

środowiska. Program Ochrony Środowiska daje również możliwości ubiegania się o dofinansowanie 

ze źródeł zewnętrznych dla realizacji wytyczonych kierunków i zadań. Prawo ochrony środowiska 

przewiduje wykonanie aktualizacji programów ochrony środowiska co 4 lata, co umożliwia 

doprowadzenie zapisów programu do zgodności z obowiązującymi przepisami. 

Cele: 

1. Środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego, 
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2. Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa, 

3. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, 

4. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii. 

Zadania: 

1. Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych – dążenie, aby 

projekty dokumentów strategicznych były zgodne z obowiązującym prawem. 

2. Zarządzanie środowiskowe – upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów 

zarządzania środowiskowego. 

1. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska – podnoszenie 

świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą: „myśl globalnie, działaj 

lokalnie”. 

2. Odpowiedzialność za szkody w środowisku – stworzenie systemu prewencyjnego, 

mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizacja możliwości 

wystąpienia szkody. 

3. Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym – opracowanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

4. Ochrona przyrody – zachowanie bogatej różnorodności biologicznej. 

5. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów – racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez 

kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa 

biologicznego. 

6. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi – racjonalizacja gospodarowania 

zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę 

od deficytów wody. 

7. Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią – zabezpieczenie przed 

skutkami powodzi. 

8. Ochrona powierzchni ziemi – rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz 

przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej. 

9. Gospodarowanie zasobami geologicznymi – ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin 

w procesie planowania przestrzennego. 
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10. Środowisko a zdrowie – poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych 

działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia. 

11. Jakość powietrza – osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania 

dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Miasta i Gminy 

Głuchołazy oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi 

standardami jakości środowiska. 

12. Ochrona wód – osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wszystkich wód. 

13. Oddziaływanie hałasu – dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa 

na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie 

jest ono największe. 

14. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych – ochrona mieszkańców Miasta i Gminy 

Głuchołazy przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. 

15. Poważne awarie – zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez 

nadzór nad wszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii. 

16. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – promocja i wspieranie wykorzystania energii 

ze źródeł odnawialnych. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. 

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest 

ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 uwzględnia cele 

operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone 

w Narodowym Programie Zdrowia oraz stanowi spis działań, będących jednocześnie zadaniami 

własnymi gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, które będą realizowane w 2016 r. 

Cele: 

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych. 

2. Zmniejszenie skali problemów alkoholowych aktualnie występujących na terenie miasta 

i gminy. 

3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

4. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań różnymi formami aktywności jako 

alternatywy dla zachowań ryzykownych dla zdrowia. 
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5. Zwiększenie zasobów umożliwiających realizację ww. celów. 

Zadania: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu oraz współuzależnionych. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej 

i prawnej. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 opracowany został zgodnie z treścią 

Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. oraz założeniami Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii. Dokument ten stanowi spis działań będących jednocześnie zadaniami 

własnymi gminy w ww. obszarze tych zagadnień społecznych, które będą realizowane w 2016 r. 

na terenie Gminy Głuchołazy i uwzględnia cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii 

określone w Narodowym Programie Zdrowia. 

Cele i zadania: 

1. Przeciwdziałanie narkomanii. 

2. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z używaniem narkotyków. 

3. Zwiększenie zasobów umożliwiających realizację ww. celów. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2016-2020 r. 

Główną intencją tego dokumentu jest określenie działań, jakie gmina podejmuje w celu realizacji 

zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy. Podstawą 

prawną Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie jest: 

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1390 z późn. zm.). 
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2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. 

zm.) 

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286). 

Cele: 

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy na temat zjawiska przemocy w głuchołaskich rodzinach 

i konsekwencjach prawnych jej stosowania. 

2. Zwiększenie dostępności pomocy. 

3. Ochrona ofiar przemocy w rodzinie. 

4. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc 

w rodzinie. 

5. Łączenie i koordynowanie działań lokalnych. 

6. Podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej na temat zjawiska przemocy 

w rodzinie. 

7. Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się zjawiskiem przemocy w rodzinie. 

Zadania: 

1. Prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. 

2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. 

4. Ochrona ofiar przemocy przed dalszym krzywdzeniem. 

5. Podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się udzielaniem pomocy rodzinom, w których 

występuje przemoc. 

6. Pomoc dla sprawców przemocy. 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 

Podstawą prawną opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest art. 17 ust. 1 pkt. 13 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), który 

mówi, że samorządy lokalne w pełni odpowiadają za tworzenie i funkcjonowanie lokalnego systemu 

opieki nad dzieckiem i rodziną. 

Cele i zadania: 
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1. Budowa systemu i wzmocnienie rodziny wymagającej pomocy: 

2. Wzmacnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin: 

3. Wspieranie rodzin w odzyskiwaniu lub wzmacnianiu prawidłowego funkcjonowania oraz 

tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 

4. Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej. 

5. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez sport, rekreację oraz kulturę. 

6. Współpraca z podmiotami oraz instytucjami zajmującymi się rodziną i dzieckiem. 

7. Prowadzenie akcji informacyjnej o formach rodzicielstwa zastępczego. 

8. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne osób prowadzących rodzinną opiekę zastępczą. 

9. Poprawa jakości życia i zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa socjalnego: 

10. Dostarczenie usług i świadczeń pomocy społecznej rodzinom żyjącym w trudnych 

warunkach materialnych. 

11. Rozbudowa systemu chroniącego rodzinę przed utratą bezpieczeństwa socjalnego i 

wsparcie dla rodzin z osobami długotrwale bezrobotnymi. 

12. Organizacja oraz koordynacja dożywiania dzieci i młodzieży z terenu gminy. 

13. Rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin w kryzysie: 

14. Budowanie lokalnej infrastruktury i zasobów dla wczesnej interwencji w odniesieniu do 

osób oraz rodzin zagrożonych uzależnieniami i przemocą. 

15. Rozwijanie lokalnego systemu poradnictwa oraz doskonalenie wczesnej interwencji w 

sytuacjach kryzysowych. 

16. Zapewnienie tymczasowego schronienia osobom i rodzinom znajdującym się sytuacji 

kryzysowej. 

17. Realizowanie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy oraz 

programów terapeutycznych dla ofiar przemocy. 

18. Rozszerzanie oferty edukacyjnej w zakresie działań profilaktycznych dla osób zagrożonych 

uzależnieniem, uzależnionych i ich rodzin. 

19. Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz 

rozwiązywanie już istniejących: 

20. Budowanie systemu wsparcia, profilaktyka i edukacja rodzin: 
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21. Promocja programów profilaktycznych oraz psycho-edukacyjnych, skierowanych 

do rodziców, dzieci i młodzieży. 

22. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez propagowanie działalności 

klubowej oraz rozwój placówek wsparcia dziennego. 

23. Wprowadzanie i propagowanie programów profilaktycznych. 

24. Monitorowanie zakazu dystrybucji papierosów, alkoholu oraz narkotyków wśród dzieci 

i młodzieży. 

25. Podnoszenie standardów pracy służb instytucji pomocowych – podnoszenie kompetencji 

służb zajmujących się niesieniem pomocy rodzinom: 

26. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomagających rodzinie przez udział 

w szkoleniach specjalistycznych, stażach i studiach podyplomowych. 

27. Wsparcie dla pracowników zajmujących się pomaganiem rodzinom mające na celu 

zapobieganie wypaleniu zawodowemu. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy 

Plan gospodarki niskoemisyjnej został wykonany w ramach konkursu dofinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”, aby 

m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 

2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, 

na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu 

i realizowane są programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych. 

Cele i zadania: 

1. Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych 

z budynków oraz instalacji na terenie gminy: 

2. Zachęcanie do wymiany pieców w ramach środków własnych właścicieli lokali, budżetu 

gminy, dofinansowania w ramach programu KAWKA, RPO i NFOŚ. 

3. Współpraca z przedstawicielami zakładów energetycznych w zakresie przyłączenia 

kolejnych budynków do centralnej sieci ciepłowniczej i gazowej. 

4. Propagowanie wśród mieszkańców słuszności działań związanych ze zmianą sposobu 

ogrzewania budynków. 
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5. Zagospodarowanie terenów po komórkach na opał jako tereny zielone dla rekreacji 

i użyteczności publicznej mieszkańców. 

6. Wprowadzenie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapisów 

umożliwiających realizację nowych inwestycji dla projektów uwzględniających wyłącznie 

ekologiczne ogrzewanie. 

7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, komunalnych, mieszkalnych, 

usługowych, produkcyjnych oraz przemysłowych. 

8. Edukacja w zakresie szkodliwości stosowania odpadów oraz paliw o wysokiej zawartości 

popiołu do opalania w piecach. 

9. Wspieranie sprzedawców paliw o niskiej zawartości popiołu. 

10. Promowanie inwestycji w instalacje do wytwarzania zielonej energii. 

11. Promowanie korzyści z instalowania mikroinstalacji OZE w ramach programu Prosument. 

12. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy z zastosowaniem inteligentnych 

rozwiązań. 

13. Przystąpienie do programu SOWA oraz wdrożenie zarządzania oświetleniem. 

14. Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych 

z transportu na terenie gminy: 

15. Zwiększenie dostępności do transportu kolejowego przez reaktywację odcinka Nysa -

Opole - Głuchołazy, budowę przystanków dla podróżnych oraz udostępnienie linii 

kolejowej relacji Jesennik – Głuchołazy - Krnov dla podróżnych. 

16. Zintegrowanie przewozów kolejowych z przewozami autobusowymi. 

17. Zmniejszenie ruchu kołowego w centrum miasta Głuchołazy dzięki budowie obwodnicy, 

drogi Charbielin-Jarnołtówek oraz drogi wzdłuż nieczynnej trasy kolejowej na drodze 

krajowej nr 40 od ul. Wyszyńskiego do zbiegu z drogą wojewódzką nr 411 przy ul. 

Powstańców Śląskich i dalej poprzez ul. Brodatego do ul. Jana Pawła II. 

18. Edukowanie w zakresie szkodliwości konsumpcyjnego wykorzystywania samochodów. 

19. Promowanie turystyki rowerowej wśród mieszkańców oraz turystów. 

20. Wprowadzenie wypożyczalni rowerów. 

21. Organizowanie rajdów rowerowych, pikników i festynów dla społeczności lokalnej oraz 

przy współpracy z Czechami. 
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22. Przeprowadzanie kursów ekologicznej jazdy dla pracowników jednostek samorządu 

terytorialnego. 

23. Organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży w zakresie korzyści płynących 

z transportu zbiorowego oraz organizowanie transportu do miejsca pracy i nauki dla 

mieszkańców gminy korzystających z transportu zbiorowego. 

24. Budowa ciągów pieszo-rowerowych z uwzględnieniem trasy rowerowej Sławniowice-

Wilamowice – Głuchołazy – Charbielin – Mosz. 

25. Współpraca z lokalnymi przewoźnikami w zakresie dostosowywania taboru 

do proekologicznych rozwiązań. 

26. Dążenie do wzrostu gospodarczego i zaspokajania potrzeb społeczeństwa gminy 

Głuchołazy z poszanowaniem dla środowiska oraz bez znacznego wzrostu 

zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną: 

27. Wspieranie przedsiębiorców w procesie działalności gospodarczej ukierunkowanej na 

rozwój regionu z zachowaniem środowiska naturalnego. 

28. Przeprowadzanie wśród mieszkańców konkursów przedsiębiorczości przyjaznej 

środowisku naturalnemu. 

29. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego przyjaznego środowisku: 

30. Prowadzenie konsultacji społecznych dla wdrażanych rozwiązań proekologicznych. 

31. Promowanie zakupu paliw o niskiej zawartości popiołów, żarówek energooszczędnych itp. 

32. Promowanie wśród mieszkańców, opracowywanie i wdrażanie projektów lokalnej 

społeczności dla rozwiązania problemów ekologicznych w gminie. 

33. Wprowadzenie „Zielonych Zamówień Publicznych” jako budowanie spójnej polityki 

proekologicznej w gminie. 

34. Promocja zachowań oszczędzających energię wśród pracowników jednostek samorządu 

terytorialnego, szkołach i innych placówkach użyteczności publicznej. 

35. Edukowanie w zakresie szkodliwości konsumpcyjnego wykorzystywania samochodów, 

wykorzystywania odpadów do opalania w piecach, wpływu takich zachowań na zdrowie 

mieszkańców i lokalną gospodarkę ukierunkowaną na turystykę. 
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Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuchołazy na lata 2014-2032 

Program usuwania azbestu dla Gminy stanowi podstawowy instrument wspierający pozyskiwanie 

środków zewnętrznych na działania zmierzające do oczyszczania terenu z wyrobów zawierających 

azbest. 

Cele: 

1. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. 

2. Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu 

na terenie Gminy. 

3. Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

Zadania: 

1. Opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 

Głuchołazy”. 

2. Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców oraz 

użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest. 

3. Wprowadzanie do bazy azbestowej danych związanych z likwidacją pokryć azbestowych. 

4. Przekazywanie informacji mieszkańcom gminy o możliwościach pozyskania 

dofinansowania na likwidację pokryć azbestowych. 

5. Założenie i prowadzenie rejestru wniosków oraz ich realizacja zgodnie z zachowaniem 

pilności stanu wyrobów zawierających azbest. 

6. Zorganizowanie akcji demontażu i oczyszczenia nieruchomości oraz wywozu odpadów 

zawierających azbest z terenu gminy, na składowisko odpadów lub ich przetwarzania 

w urządzeniu przewoźnym. 

7. Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów azbestowych. 

Strategia rozwoju gminy Głuchołazy 

Dokument ten powstał z decyzji Burmistrza i Rady Gminy jako odpowiedź na potrzebę wzbudzenia 

stałego, zrównoważonego rozwoju Gminy Głuchołazy oraz przełamania zjawisk kryzysowych. 

Cele: 

1. Utrzymanie i rozwój miejscowego potencjału gospodarczego. 

2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej. 
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3. Rozwój turystyki i agroturystyki w oparciu o posiadany potencjał i chronione środowisko 

naturalne. 

4. Rozwój bazy uzdrowiskowo-rehabilitacyjnej, sportowo-rekreacyjnej i hotelowo-

turystycznej. 

5. Wykorzystanie potencjału rolnictwa do trwałego rozwoju produkcji rolno-spożywczej. 

6. Uporządkowanie i modernizacja obszaru gminy. 

7. Budowa społeczeństwa obywatelskiego. 

8. Rozwój współpracy regionalnej i transgranicznej. 

9. Rozwój potencjału kulturalnego i edukacyjnego. 

Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 

z perspektywą do 2030 

Dokument ten został przygotowany w ramach działań operacyjnych projektu „Partnerstwo Nyskie 

2020”. Celem opracowanej Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo 

Nyskie 2020 jest poprawa sytuacji w dziedzinie transportu na terenie obszaru objętego projektem. 

Cele i zadania: 

1. Podniesienie jakości i dostępności transportu publicznego na terenie Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie: 

2. Stworzenie spójnej sieci transportu publicznego. 

3. Poprawa jakości oraz dostępności usług w transporcie publicznym. 

4. Stworzenie atrakcyjnych powiązań multimodalnych przez budowę centrów 

przesiadkowych Park and Ride oraz Bike and Ride. 

5. Ograniczenie emisji CO2 poprzez zakup niskoemisyjnego taboru. 

6. Stworzenie spójnej i bezpiecznej sieci drogowej na terenie Obszaru Funkcjonalnego 

Partnerstwo Nyskie: 

7. Poprawa jakości systemu drogowego. 

8. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach. 

9. Zwiększenie ilości miejsc parkingowych. 

10. Stworzenie spójnej infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Obszaru Funkcjonalnego 

Partnerstwo Nyskie: 
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11. Stworzenie spójnego systemu oznaczonych ciągów pieszo-rowerowych. 

12. Poprawa bezpieczeństwa w poruszeniu się pieszo oraz rowerem w miejscowościach 

pozbawionych ciągów pieszo-rowerowych. 

Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 

Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 jest dokumentem 

odpowiadającym na potrzeby wypracowania mechanizmów długofalowej współpracy Partnerów 

wchodzących w skład Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 o charakterze 

ponadlokalnym, w zakresie wspólnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów rynku pracy 

dotyczących mieszkańców terenu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Opracowany 

dokument wyznacza perspektywy i kierunki współpracy partnerskiej, w celu wspólnego 

rozwiązywania problemów rynku pracy zdefiniowanych dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo 

Nyskie 2020. Stanowi on podstawę do przygotowania opracowań i dokumentów realizacyjnych, 

podejmowania wspólnych działań oraz wnioskowania o środki zewnętrzne na ich realizację. 

Cele: 

1. Obszar rynku pracy – rozwinięty i atrakcyjny rynek pracy Obszaru Funkcjonalnego 

Partnerstwo Nyskie 2020. 

2. Obszar edukacji – kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. 

3. Obszar gospodarki – wysoki poziom rozwoju gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego 

Partnerstwo Nyskie 2020. 

Zadania: 

1. Dopasowanie oferty edukacyjnej placówek oświatowych do potrzeb rynku pracy. 

2. Utworzenie Centrum Nowoczesnego Kształcenia i Edukacji. 

3. Program wdrażania absolwentów szkół w świat praktyki. 

4. Program praktycznej nauki zawodu realizowany przy szkołach zawodowych w Klasach 

Patronackich. 

5. Doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i uruchomienie platformy e-learningowej. 

6. Zachęty dla przedsiębiorców do współpracy z jednostkami naukowymi. 

7. Pożyczki dla przedsiębiorstw. 

8. Zacieśnianie współpracy między Partnerami Partnerstwa Nyskiego 2020. 
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9. Aktywne pozyskiwanie inwestorów do Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz na inne 

tereny inwestycyjne. 

10. Wdrożenie koncepcji e-administracji i idei „One Stop”. 

11. Stymulowanie rozwoju branż poprzez tworzenie tematycznych klastrów. 

12. Utworzenie nowych inkubatorów przedsiębiorczości oraz wsparcie już działających. 

13. Stosowanie przywilejów finansowych dla nowych przedsiębiorstw. 

14. Stworzenie wspólnej bazy terenów inwestycyjnych Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo 

Nyskie 2020. 
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15. System zarządzania LPR 

15.1. Wdrożenie oraz realizacja 

Proces wdrażania Programu Rewitalizacji jest przedsięwzięciem złożonym, wymagającym 

odpowiedniego przygotowania informacyjnego, stałej komunikacji z otoczeniem oraz wspólnych 

wysiłków wielu instytucji, organizacji i osób. 

Pierwszy etap procesu wdrażania Programu Rewitalizacji obejmuje powołanie Koordynatora 

Realizacji LPR. W przypadku niniejszego Programu Rewitalizacji podmiotem zarządzającym 

i wdrażającym będzie. Koordynator Realizacji LPR zarządza bezpośrednio całokształtem procesu 

rewitalizacji, nadzoruje skuteczność i jakość realizacji zapisów zawartych w dokumencie, a do jego 

odpowiedzialności należy m.in.: 

− Koordynacja wdrażania działań rewitalizacyjnych w całym okresie realizacji Programu 

Rewitalizacji. 

− Gromadzenie informacji niezbędnych do monitoringu i ewaluacji celów niniejszego 

dokumentu. 

− Dokonywanie pomiaru stopnia realizacji Programu Rewitalizacji. 

− Przygotowywanie i składanie wniosków w celu pozyskiwania środków zewnętrznych 

oraz zapewnienie środków w budżecie gminy na realizację działań rewitalizacyjnych. 

− Przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawców oraz 

podpisanie kontraktów z wykonawcami inwestycji w ramach działań 

rewitalizacyjnych. 

− Prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych dot. przebiegu i postępu 

realizacji Programu Rewitalizacji. 

Koordynator Realizacji LPR dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami i personelem do wykonania tych 

zadań, co oznacza, że dysponuje Zespołem, który wspiera realizację. Może również zlecać realizację 

poszczególnych części zadań doświadczonym podmiotom zewnętrznym. W szczególności 

Koordynator Realizacji LPR: 

1. ustala szczegółowy harmonogram działań, dzięki którym zostaną zrealizowane cele LPR 

2. definiuje kompetencje niezbędne do realizacji harmonogramu 

3. powołuje Zespół Zadaniowy, wspierający realizację, 
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4. inicjuje realizację zadań z harmonogramu, 

5. ustala warunki pomiaru skuteczności realizacji LPR. 

Ustalenie harmonogramu działań jest kluczowe do realizacji celów zapisanych w LPR. Planowane 

działania będące pojedynczymi elementami układać się muszą w kolejne kroki, które doprowadzić 

mają do polepszenia życia mieszkańców i stworzenia nowej przestrzennej wartości gminy, a ich 

charakter powinien odpowiadać aktualnym potrzebom mieszkańców zdegradowanego obszaru. 

Jednym z kluczowych zadań mającym wpływ na wdrożenie LPR będzie prawidłowe i sprawne 

przygotowanie wniosków aplikacyjnych na pozyskanie środków na realizację inwestycji zapisanych 

w dokumencie. Główną rolę w ich przygotowaniu odegrają podmioty będące bezpośrednio ich 

beneficjentami we współpracy z poszczególnymi Wydziałami Urzędu Miejskiego. W przypadku 

przedsięwzięć, w których bezpośrednim beneficjentem będzie gmina, przygotowanie wniosków oraz 

odpowiedzialność za pełen nadzór nad realizacją działań leżała będzie w gestii pracowników Urzędu 

Miejskiego. Pracownicy odpowiedzialni za finanse będą dodatkowo odpowiedzialni za 

opracowywanie harmonogramów płatności, obsługę kont oraz właściwe opisywanie faktur, 

przygotowywanie i zatwierdzanie wniosków o płatność z różnych źródeł oraz dokonywanie płatności 

na rzecz wykonawców robót i innych jednostek zaangażowanych w realizację działań 

rewitalizacyjnych Urzędu Miejskiego w Głuchołazach będzie mógł również w zakresie opracowywania 

niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej i technicznej korzystać z usług ekspertów zewnętrznych. Dla 

sprawnego zarządzania większymi zadaniami inwestycyjnymi, wymagającymi współpracy i wiedzy 

fachowej, Koordynator Realizacji LPR będzie mógł powoływać Zespoły Zadaniowe. W ich skład 

wchodziliby przedstawiciele poszczególnych komórek odpowiedzialnych za cząstkowe funkcje 

zarządzania działaniami rewitalizacyjnymi. 

Przyjęto, że niniejszy Program Rewitalizacji ma formułę otwartą, co oznacza, że w przypadku zmiany 

wymogów prawnych, pojawienia się nowych problemów oraz wykreowania nowych działań 

rewitalizacyjnych będzie on aktualizowany. Realizacja założeń dokumentu odbywać się będzie 

w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Gmina, korzystając 

z dofinansowania projektów unijnymi środkami finansowymi, jest zobowiązana przestrzegać zasad 

i procedur wspólnotowych. 

Dane odnośnie szczegółowego zakresu, terminów oraz kwestii finansowych działań rewitalizacyjnych 

zawarte są w rozdziale 9 oraz 10.  

Wdrażanie działań rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach gminy 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 
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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 Programu Rewitalizacji odbywać się będzie w kilku 

zintegrowanych płaszczyznach: 

− Merytorycznej – poprzez wspólne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie 

problemów, na zaproszenie Koordynatora Realizacji LPR przedstawiciele sektora 

gospodarczego i społecznego będą każdorazowo brali udział w jego cyklicznych 

spotkaniach. 

− Organizacyjnej – polegającej na angażowaniu specyficznych i unikalnych zasobów 

oraz kompetencji charakterystycznych dla danego sektora i wzajemnym ich 

uzupełnianiu podczas realizacji wspólnych działań. 

− Finansowej – opierającej się na współudziale finansowym wszystkich partnerów 

poprzez zapewnienie wkładu własnego w realizację określonych przedsięwzięć 

i wykorzystanie koncepcji partnerstwa publiczno - prywatnego. 

Współpraca międzysektorowa w realizacji zapisów Programu Rewitalizacji, oprócz wspólnego celu, 

jakim jest wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej, odbywać się będzie 

w oparciu o następujące zasady: 

− Partnerstwa – co oznacza, że instytucje uczestniczą w rozwiązywaniu problemów 

na zdegradowanych terenach oraz współdziałają z miastem gminą przy wykonywaniu 

działań rewitalizacyjnych. 

− Efektywności – poprzez wspólne dążenie gminy i instytucji biorących udział 

we wdrażaniu działań rewitalizacyjnych do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów 

w ich realizacji. 

− Suwerenności stron – co oznacza, że gmina i instytucje realizujące/współrealizujące 

działania zachowują autonomię oraz niezależność względem siebie i są w stosunku 

do siebie równorzędnymi partnerami. 

− Jawności – zgodnie, z którą gmina udostępni organizacjom sektora pozarządowego 

i innym podmiotom wszelkie niezbędne informacje o celach oraz priorytetach 

realizowanych działań rewitalizacyjnych i środkach dostępnych na ich realizację. 
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15.2. Monitorowanie oraz raportowanie  

Monitoring realizacji LPR 

Kluczowe znaczenie dla prawidłowej i efektywnej realizacji założeń Programu Rewitalizacji ma system 

monitoringu skuteczności działań rewitalizacyjnych oraz wprowadzania modyfikacji w reakcji 

na zmiany w otoczeniu niniejszego dokumentu. 

Za funkcjonowanie systemu monitorowania, dzięki któremu mierzony jest postęp realizacji LPR, 

odpowiadać będzie Koordynator realizacji LPR. Monitorowanie obejmować będzie zarówno 

finansowe jak i rzeczowe aspekty wdrażania dokumentu. Monitoring oparty będzie na 

zdefiniowanym w sposób SMART systemie mierników obrazujących postęp realizacji celów. 

W szczególności:  

- monitoring finansowy danych dostarczy informacji na temat szacunkowego kosztu oraz 

wykorzystanych źródeł finansowania, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania 

środków.  

- monitoring rzeczowy zaś pokaże efekty realizacji działań rewitalizacyjnych w odniesieniu do 

całościowej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy.  

Monitoring będzie się odbywał w dedykowanym do tego narzędziu. Narzędzie to będzie zawierało 

odpowiednie wskaźniki, każdy ze wskaźników będzie oparty o : 

− Cel 

− Miernik, 

− Narzędzie pomiarowe, 

− Jednostka/ wydział odpowiedzialny za pomiar, 

− Wartość początkowa, 

− Wartość końcowa, 

− Wykorzystane do pomiaru źródło danych, 

− Częstotliwość pomiaru, 

− Jednostka miernika. 
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. 

Ewaluacja realizacji Programu Rewitalizacji 

Ewaluacja ma na celu poprawę jakości, skuteczności i spójności realizacji Programu Rewitalizacji 

w odniesieniu do konkretnych problemów obszaru rewitalizowanego z jednoczesnym 

uwzględnieniem celu strategicznego podejmowanych działań rewitalizacyjnych. 

Ewaluacja wszystkich działań rewitalizacyjnych Programu Rewitalizacji powinna być formułowana 

w oparciu o: 

− Ocenę ex-ante – realizowaną przed rozpoczęciem wdrażania Programu Rewitalizacji, 

służy ona uzyskania bazy wiedzy, do której porównuje się wyniki ewaluacji ex-post. 

− Ocenę on-going – realizowaną w trakcie wdrażania Programu Rewitalizacji, 

odpowiada ona na pytanie, czy przyjęte cele i podjęte w następstwie działania 

rewitalizacyjne zmierzają w dobrym kierunku. Zaleca się, aby taka ewaluacja była 

sytuowana na zakończeniach wyodrębnionych etapów, które kończą się konkretnymi 

rezultatami, co najmniej raz na 3 lata. 

− Ocenę ex-post – realizowaną po zakończeniu wdrażania Programu Rewitalizacji, służy 

ona ocenie zgodności realizacji Programu Rewitalizacji z założeniami i celami 

przyjętymi w niniejszym dokumencie. 

Ocena wszystkich działań rewitalizacyjnych zostanie sporządzona przez burmistrza przy współudziale 

wszystkich interesariuszy rewitalizacji i będzie brała pod uwagę następujące kryteria ewaluacyjne: 

− Skuteczność – kryterium pozwalające ocenić, w jakim stopniu osiągnięte zostały cele 

niniejszego dokumentu, zdefiniowane na etapie planowania. 

− Efektywność – kryterium pozwalające ocenić poziom „ekonomiczności” 

zrealizowanych działań rewitalizacyjnych, czyli stosunek poniesionych nakładów do 

uzyskanych efektów. 

− Użyteczność – kryterium pozwalające ocenić do jakiego stopnia oddziaływanie 

Programu Rewitalizacji odpowiada zdiagnozowanym potrzebom grupy docelowej. 

− Trafność – kryterium pozwalające ocenić do jakiego stopnia cele Programu 

Rewitalizacji odpowiadają potrzebom i priorytetem wskazanym w odniesieniu do 

obszaru rewitalizowanego. 
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− Trwałość – kryterium pozwalające ocenić na ile można się spodziewać, że pozytywne 

zmiany wywołane oddziaływaniem Programu Rewitalizacji będą nadal widoczne 

po zakończeniu jego realizacji. 

− Ocena podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie 

podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku stwierdzenia, że 

Program Rewitalizacji wymaga zmiany, burmistrz występuje do rady gminy 

z wnioskiem o jego zmianę. 

− Podsumowanie realizacji Programu Rewitalizacji będzie podstawą do przewidywania 

dalszego rozwoju dla obszaru rewitalizacji. Warto zebrać wszystkie doświadczenia 

i przygotować na ich bazie wskazówki i wytyczne do realizacji kolejnych działań 

i wzmocnienia osiągniętych efektów. 

Ewaluacja będzie również mierzona przy pomocy narzędzia przedstawionego w tabeli powyżej.  

15.3. Aktualizacja 

Aktualizacja Programu Rewitalizacji 

Zakłada się, że proces rewitalizacji, jako rozciągnięty w czasie, podlegał będzie wpływowi czynników 

zewnętrznych, co implikuje konieczność założenia aktualizacji LPR w razie zaistnienia takich 

okoliczności. 

W przypadku stwierdzenia, że LPR wymaga zmiany, burmistrz przedłoży Radzie Miejskiej stosowny 

projekt uchwały zmieniającej dokument. Zmiana następuje w trybie w jakim był on uchwalany. 

Wszelkie zmiany w LPR muszą jednak posiadać swoje uzasadnienie merytoryczne oraz powinny 

zostać właściwie opisane, zawierać rodzaj i przyczynę zmiany oraz jej wpływ na dalszą realizację 

programu i propozycję modyfikacji. Ze względu na ograniczone zasoby finansowo-rzeczowe 

(ograniczony budżet i potencjał instytucjonalno-organizacyjny), działania rewitalizacyjne, które 

zostałyby dopisane do Programu Rewitalizacji, powinny być zgodne z politykami oraz programami 

lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i europejskimi oraz z pilnością zaspokojenia potrzeb lokalnego 

społeczeństwa, jak również mieć wpływ na osiągnięcie spójności przestrzennej i społeczno-

gospodarczej. 
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16. Procedura Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko 

Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowią 

Dyrektywa nr 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie 

oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.7.2001, 

str. 30—37) oraz Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 353.) – zwana dalej „Ustawą”. 

W dniu 16.06.2016 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z pismem 

(6187/2016) oraz do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z pismem 

(6186/2016) w celu uzyskania niezbędnych decyzji w zakresie uczestnictwa w procedurze 

Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz uzyskania stosownych opinii i uzgodnień dla 

projektu dokumentu.  

W piśmie od Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

(NZ.9022.1.154.2016.MK) z dnia 19.07.2016r. udzielono odpowiedzi, iż Lokalny Program Rewitalizacji 

dla Gminy Głuchołazy nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. Jednakże mając na uwadze pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 

nr WOOŚ.411.2.80.2016.AW z dnia 11.07.2016r. w  którym stwierdzono konieczność 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania w/w dokumentu. W  dniu 08.08.2016 r. 

przekazano do opiniowania Projekt Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 

2016-2023 wraz z Prognozą.  

Burmistrz miasta i gminy Głuchołazy zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w opracowywaniu 

dokumentu. Informacje nt. przystąpienia do opracowywania projektu Planu i o jego przedmiocie, 

możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz składania uwag i wniosków, w tym 

sposobie i miejscu ich składania, organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków zostały 

zamieszczone na stronie internetowej Urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie (Fakty 

Nyskie z  sierpnia 2016 r.) 

W informacji przekazanej społeczeństwu wskazano na możliwość składania uwag i wniosków do 

tworzenia ww. dokumentu w formie pisemnej, przez okres 21 dni roboczych od daty podania 

obwieszczenia do publicznej wiadomości (tj. od 19 sierpnia do 9 września 2016 r.) za pośrednictwem: 

− poczty tradycyjnej, na adres: Urząd Miejski w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340  

Głuchołazy oraz na adres Wykonawcy tj. ATMOTERM S.A., ul. Łangowskiego 4, 45-

031 Opole, fax. (77)44 26 695, 
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− ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, w godzinach pracy urzędu, 

− w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 

elektronicznym na adres e-mail: fundusze@glucholazy.pl lub na adres 

Wykonawcy: rewitalizacja@atmoterm.pl 

W ramach konsultacji społecznych  w dniu 30.08.2016r. odbyło się spotkanie z zainteresowanymi 

interesariuszami.  

Dnia 30.08.2016r, RDOŚ w Opolu pismem Nr WOOŚ.411.2.111.2016.MO ocenił pozytywnie Projekt 

dokumentu LPR i Prognozy oddziaływania na środowisko dokumentu bez uwag. Opolski Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem 9022.1.210.2016.MK  z dnia 07.09.2016 roku, również 

zaopiniował bez uwag LPR wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  

W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęły uwagi i wnioski do Prognozy Oddziaływania 

na Środowisko oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 2016- 2023.  

 

mailto:fundusze@glucholazy.pl
mailto:rewitalizacja@atmoterm.pl
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