Program Rewitalizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023

Program Rewitalizacji Gminy Pierzchnica
na lata 2016-2023

Lipiec-wrzesień 2016

Strona 1 z 142

Program Rewitalizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023

Spis treści
1. Opis powiązań programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi
gminy.......................................................................................................................................... 7
2. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb
rewitalizacyjnych ..................................................................................................................... 14
3 Zasięg przestrzenny obszaru/obszarów rewitalizacyjnych ................................................... 58
4 Wizja obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji)............... 63
5 Cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym
kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk........... 64
6 Lista planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych .............. 67
7 Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych ............................ 95
8 Mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami/
przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i
funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji ....................................................... 109
9 Indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, wraz z indykatywnymi
wielkościami środków finansowych z różnych źródeł (także spoza funduszy polityki
spójności na lata 2014-2020 - publiczne i prywatne środki krajowe w celu realizacji zasady
dodatkowości środków UE..................................................................................................... 118
10 Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup
aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji .............................................................. 134
11 System realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji ...................................................... 137
12 System monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w
reakcji na zmiany w otoczeniu programu .............................................................................. 138
Spis tabel ................................................................................................................................ 141
Spis map ................................................................................................................................. 142

Strona 2 z 142

Program Rewitalizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023

Program Rewitalizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023 został opracowany przy udziale
Funduszu Spójności w ramach PO PT 2014-2020
Opracowano na podstawie Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (MIiR/H 2014-2020/20(01)/07/2015
Dokument przygotowany przez firmę:

Strona 3 z 142

Program Rewitalizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023
Wyjaśnienie pojęć
W niniejszym programie pojawią się liczne terminy specjalistyczne, np. związane z polityką
społeczną, wymagające zdefiniowania. W ramach procesu rewitalizacji przyjmuje się, że wymienione
poniżej terminy będą używane w opisanym znaczeniu.
BEZDOMNOŚĆ - to kryzysowy stan egzystencji osoby nieposiadającej faktycznego miejsca
zamieszkania.
BEZROBOCIE - polega na tym, że osoba zdolna do pracy, aktywnie poszukująca jej i faktycznie
gotowa do jej podjęcia nie znajduje zatrudnienia. Bezrobocie rejestrowane natomiast, to formalny stan
wpisania kogoś do rejestru prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy.
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ - według Europejskiego Forum Niepełnosprawności osobą
niepełnosprawną jest jednostka w pełni swoich praw, znajdująca się w sytuacji upośledzającej ją na
skutek barier środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, których z powodu występujących u niej
uszkodzeń nie może przezwyciężyć w taki sposób, jak inni ludzie.
INTEGRACJA SPOŁECZNA - z punktu widzenia jednostki, proces jej włączania społecznego,
przełamywania jej wykluczenia. Z punktu widzenia społeczeństwa – proces budowania spójności
społecznej.
KAPITAŁ SPOŁECZNY - termin z pogranicza ekonomii i socjologii, oznaczający kapitał (jako
element procesu produkcji i życia w zorganizowanym społeczeństwie), którego wartość opiera się na
wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu jednostek, które dzięki niemu mogą osiągać więcej
korzyści (z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia).
MARGINALIZACJA - wykluczenie z udziału w życiu społecznym jednostek, grup społecznych lub
w ujęciu globalnym społeczeństw w stosunku do ich otoczenia społecznego. Wykluczenie społeczne
może odnosić się do procesu wykluczania jednostek i grup albo do stanu wykluczenia.
Wykluczenie jest rozumiane jako niemożliwość bycia uczestnikiem ważnych społecznie aspektów
życia społecznego, jak gospodarcze, polityczne czy kulturowe. Skutkiem marginalizacji (procesu) jest
wykluczenie społeczne (stan).
OBSZAR ZDEGRADOWANY - obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu
koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości,
niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu
uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, w przypadku występowania na nim ponadto, co
najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:
 gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji
lokalnych przedsiębiorstw lub
 środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów, jakości środowiska, obecności
odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub
 przestrzenno- funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia
w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do
podstawowych usług lub ich niskiej, jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do
zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub
niskiej, jakości terenów publicznych, lub
 technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym
o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych
umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie
energooszczędności i ochrony środowiska.
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Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą
wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na każdym z podobszarów występowania koncentracji
negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych, środowiskowych, przestrzennofunkcjonalnych lub technicznych.
OBSZAR REWITALIZACJI- obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego,
cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk. Obszar rewitalizacji może obejmować
max. 20% powierzchni gminy, na którym zamieszkuje nie więcej niż 30% mieszkańców gminy.
REWITALIZACJA - to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych,
prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności,
przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji.
*****
Idea rewitalizacji polega na pobudzeniu rozwoju gospodarczego, zwiększeniu atrakcyjności
inwestycyjnej zdegradowanego obszaru jak również na przeprowadzeniu inicjatyw na rzecz
społeczności lokalnej. Kompleksowość planowanych do przeprowadzenia projektów stanowi klucz do
faktycznego i długotrwałego wyjścia wyznaczonego obszaru z sytuacji kryzysowej.
Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz
wzmacnianie jego lokalnych potencjałów w tym także kulturowych.
Gmina przygotowuje, koordynuje i tworzy warunki do prowadzenie rewitalizacji, ale
rewitalizacja prowadzona jest przez wielu interesariuszy.
Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
 mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze;
 mieszkańcy gminy inni niż wymienieni powyżej;
 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą;
 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną,
w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 organy władzy publicznej;
 inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez szeroki i otwarty katalog interesariuszy
ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie
(poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np.
transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych
i planistycznych)1.

1

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Warszawa, 3 lipca 2015 r.
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Mapa nr 1 Lokalizacja Gminy Pierzchnica na tle województwa świętokrzyskiego i powiatu kieleckiego

Źródło: opracowanie własne
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1. Opis powiązań programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i
planistycznymi gminy
Program Rewitalizacji dla Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023 nie jest jedynym
opracowaniem, które dotyczy planowania strategicznego w gminie Pierzchnica. Samorząd posiada
kilka innych dokumentów dotyczących różnych sfer rozwoju określających sposoby, które mają
sprzyjać ich osiągnięciu. Ważnym elementem jest umiejętne współgranie tych opracowań ze sobą.
Wzajemna komplementarność Programu Rewitalizacji z innymi dokumentami strategicznymi
zarówno lokalnymi jak i ponadlokalnymi, krajowymi ma podnieść efektywność podejmowanych
w jego ramach działań, a dodatkowo podnosi znacznie jego ogólną wartość oraz prawdopodobieństwo
realizacji. Program Rewitalizacji jest powiązany z niżej wymienionymi dokumentami strategicznymi
gminy (poz. 1-4), powiatu (poz. 5), województwa (poz. 5), kraju (poz. 7-11) oraz Unii Europejskiej
(poz. 12):
1. Strategia Rozwoju Gminy Pierzchnica na lata 2015-2022,
2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pierzchnica na lata 2011 – 2020
3. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pierzchnica
4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Pierzchnica
5. Strategia Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020
6. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020,
7. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie,
8. Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020,
9. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,
10. Krajowa Polityka Miejska 2023,
11. Narodowy Program Rewitalizacji 2022 (założenia)
12. EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjanego
włączeniu społecznemu
1 Strategia Rozwoju Gminy Pierzchnica na lata 2015-2022,
Proces rewitalizacji będzie wpisywał się w wizję rozwoju Gminy Pierzchnica (s. 32).
„Gmina Pierzchnica to miejsce przyjazne rodzinie, gdzie można prowadzić zdrowy styl życia, gdzie
dba się o bezpieczeństwo ekonomiczne, ekologiczne i społeczne; panuje życzliwość, szacunek
i wzajemne zaufanie.”.
Na s. 37 W Strategii wymienia się 3 cele strategiczne w zakresie rozwoju Gminy:
Cel 1 budowa kapitału ludzkiego i społecznego
Cel 2 rozwój infrastruktury technicznej i społecznej
Cel 3 poprawa warunków dla gospodarki lokalnej w tym rozwoju turystyki
Każdy z w/w celów głównych ma zdefiniowane cele operacyjne. Proces rewitalizacji wpisuje
się w kilka z nich m.in. (s. 37):
Cele operacyjne
 Aktywizacja mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, bezrobotnych
oraz wykluczonych społecznie
Kierunki działań:
 Zorganizowanie szkoleń aktywizujących dla bezrobotnych.
 Organizacja spotkań integracyjnych dla osób starszych.
 Promocja zdrowego trybu życia
Kierunki działań
 Uruchomienie oraz budowa, przebudowa, remont i wyposażenie świetlic na terenie gminy
oraz organizacja czasu wolnego.
 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej
Kierunki działań
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Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy.

Powyższe cele wpisują się w działania rewitalizacyjne jakie Gmina zamierza realizować. Proces
rewitalizacji gminy Pierzchnica wpłynie pozytywnie na obszar:
- społeczny (działania rewitalizacyjne w tym zakresie będą kierowane do osób zamieszkujących obszary
rewitalizacyjne zagrożonych wykluczeniem społecznym, modernizacja budynków pełniących funkcje
społeczne np. kulturalne i ich ożywienie),
- gospodarczy (powstanie nowych firm, terenów inwestycyjnych),
- środowiskowy (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej),
- przestrzenny (uporządkowanie przestrzeni publicznej, poprawa estetyki).
2 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pierzchnica na lata 2011 – 2020
Celem tego dokumentu jest minimalizowanie negatywnych zjawisk społecznych, a także integracja
społeczna i zawodowa grup wykluczonych lub dyskryminowanych. Większość problemów z jakimi
borykają się mieszkańcy Gminy Pierzchnica uznawana jest za problemy społeczne, będące
konsekwencją zakłóceń organizacji życia zbiorowego. Ich przykładem są: bezrobocie, ubóstwo,
niepełnosprawność. Problemy te często nie występują w izolacji od siebie, ale pogłębiają
i nawarstwiają inne problemy.
Proces rewitalizacji wpisuje się w następujące cele zawarte w dokumencie (s. 76)
Cel 1 Zintegrowana i aktywna społeczność poprzez wzmacnianie więzi społecznych
i aktywizowanie mieszkańców.
Cel 2 Samodzielni obywatele gminy niezależni od pomocy społecznej poprzez aktywność na rynku
pracy.
Cel 4 Dobre warunki kształcenia się i wyrównywania deficytów pozwalają na aktywny
i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, dzięki wyrównywaniu szans edukacyjnych
i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu.
Cel 5 Osoby starsze i niepełnosprawne aktywnie uczestniczą w życiu lokalnej społeczności, czują
się potrzebne, dzięki działaniom aktywizującym i integrującym.
W ramach rewitalizacji planowane są działania zmierzające do poprawy dostępu do usług
zdrowotnych oraz poprawy jakości ich świadczenia, działania skierowane do osób bezrobotnych,
zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób starszych, jak również działania wyrównywujące
deficyty pozwalające na aktywny i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.
3. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pierzchnica
Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pierzchnica ma na celu zachowanie walorów
środowiska i poprawę jego stanu na terenach zdegradowanych. Program rewitalizacji dla gminy
Pierzchnica jest spójny z następującymi celami wskazanymi w POŚ:
 Ochronę powietrza atmosferycznego, przeciwdziałanie hałasowi i wpływowi pól
elektromagnetycznych – zminimalizowanie uciążliwego hałasu, redukcja emisji gazów
cieplarnianych, promowanie i wdrażanie wykorzystywania, odnawialnych źródeł energii,
ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym;
 Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom dla środowiska, obiekty mogące znacząco
oddziaływać na środowisko, awarie przemysłowe - minimalizacja wpływu na środowisko
oraz eliminacja ryzyka dla zdrowia ludzi w miejscach największego oddziaływania na
środowisko;
 Edukację ekologiczną - podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz
zapewnienie szybkiego przepływu informacji z tej dziedziny wśród wszystkich grup
społecznych.
W ramach rewitalizacji gmina zamierza przeprowadzić prace termomodernizacyjne na budynkach
użyteczności publicznej oraz zastosować instalacje OZE. Plan rewitalizacji zakłada również usuwanie
szkodliwego dla zdrowia ludzi azbestu oraz doposażenie jednostek OSP co wpisuje się bezpośrednio
w cel „Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom dla środowiska, obiekty mogące znacząco
oddziaływać na środowisko, awarie przemysłowe”.
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4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Pierzchnica
Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument o znaczeniu strategicznym. Wskazuje się w nim
działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów gospodarki, której efektami będą:
redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.
Cele PGN przyczyniają się do realizacji działań na rzecz pakietu klimatyczno- energetycznego do
roku 2020, czyli tzw. 3x20. Program rewitalizacji jest spójny z następującymi celami ujętymi w PGN
(s. 70):
1. Ograniczenie poziomu emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Pierzchnica o 3,66 % tj.
747,43 Mg.
2. Redukcja zużycia energii finalnej na terenie gminy Pierzchnica do roku 2020 względem roku
bazowego o 4,45% % tj. 2516,42 MWh.
3. Wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do roku 2020 o 304,04 MWh
(wzrost o 0,58%).
Działania ujęte w Programie rewitalizacji przyczynią się do osiągnięcia powyższych celi to:
1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pierzchnicy
2. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Pierzchnicy
3. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pierzchnicy
4. Termomodernizacja budynku Zakładu Komunalnego w Pierzchnicy
5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drugni
6. Termomodernizacja budynku po byłej szkole w Skrzelczycach
7. Termomodernizacja budynku świetlicy w Pierzchnicy

5 Strategia Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020
Głównym celem Strategii, jest określenie celów i priorytetów rozwoju powiatu na najbliższe lata.
Sformułowane w dokumencie cele strategiczne, w pełni odpowiadają zidentyfikowanym potrzebom
i wpisują się w cele oraz działania jakie gmina Pierzchnica będzie podejmowała w ramach procesu
rewitalizacji. Proces rewitalizacji jest zgody m.in. z następującymi celami określonymi w dokumencie
(s. 93, 94).
1. Rozwój zasobów ludzkich i instytucjonalnych
Priorytet 1 - Rozwój edukacji i dostosowanie oferty edukacyjnej do wymogów rynku pracy.
Priorytet 2 - Przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizacja rynku pracy i wzrost kompetencji zawodowych
mieszkańców powiatu.
Priorytet 3 - Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług w sferze ochrony zdrowia.
Priorytet 4 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego.
2. Ochrona i racjonalne wykorzystanie środowiska i dóbr kultury
Priorytet 1 - Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.
Priorytet 2 - Ochrona i optymalne wykorzystanie dóbr kultury.
Priorytet 3 - Rozwój turystki oraz tworzenie i modernizacja infrastruktury kulturowej i turystycznej.
3. Rozwój gospodarczy oraz rozwój infrastruktury technicznej i społecznej.
Priorytet 1 - Zwiększenie i poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu.
Priorytet 2 - Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów użyteczności publicznej.
Priorytet 5 - Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.
W ramach procesu rewitalizacji gmina Pierzchnica zamierza m.in. zwiększyć dostępność do oferty
kulturalnej poprzez modernizację budynków świetlic, modernizacje/konserwację
zabytków.
W programie ujęto również zadania dotyczące modernizacji PZOZ w Pierzchnicy, działania
skierowane do osób bezrobotnych, dzieci.
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6 Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020
Aktualizacja Strategii Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 została przyjęta uchwałą
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXXIII/589/13 z dnia 16 lipca 2013r. Strategia jest
najważniejszym dokumentem na poziomie regionalnym który określa kierunki rozwoju województwa
świętokrzyskiego na najbliższe lata.
Rewitalizacja Gminy Pierzchnica wpisuje się w następujące cele strategiczne/szczegółowe
Cel strategiczny 1: Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej (s. 31-32)
1.2 Poprawa infrastruktury społecznej i usług publicznych, czyli wzrost kapitału społecznego,
wsparcie zatrudnienia i wyższa jakość życia w regionie.
Działania w tym obszarze koncentrują w dużej mierze na poprawie jakości i dostępności usług
społecznych, poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną (edukacyjną, zdrowia, pomocy
społecznej, kultury). Realizacja powyższego celu winna obejmować m.in.:
 wspieranie zatrudnienia, wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa;
 usprawnienie materialne i organizacyjne takich instytucji jak m.in.: szpitale, sanatoria, jednostki
organizacyjne pomocy i integracji społecznej, szkoły, przedszkola, obiekty kultury, obiekty
sportowe, instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe;
 tworzenie na poziomie regionalnym i lokalnym systemowych rozwiązań, wzmacniających więzi
społeczne mieszkańców oraz umożliwiających likwidację barier dla społecznej i obywatelskiej
aktywności mieszkańców (szczególnie młodzieży);
Cel strategiczny 5: Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich. 5.1 Rozwój usług publicznych. Wg
Strategii Rozwoju Województwa realizacja tego celu powinna obejmować rozwój usług publicznych
(s. 40-41), w tym:
 poprawę dostępności i jakości opieki medycznej na terenach wiejskich (w ramach procesu
rewitalizacji zakładana jest modernizacja oraz doposażenie ZOZ)
 zwiększenie dostępności i jakości usług edukacyjnych (w tym edukacji przedszkolnej) – gmina
Pierzchnica planuje modernizację obiektów szkolnych oraz ich doposażenie.
Cel strategiczny 6. Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionu
6.1 Energia versus emisja, czyli próba rozwiązania dylematu, jak nie szkodzić jednocześnie
środowisku i gospodarce. Realizacja powyższego celu winna obejmować m.in.
 promocja i wspieranie znacznie szerszego niż dotychczas wykorzystania odnawialnych źródeł
energii (OZE), jako istotnego elementu dywersyfikacji źródeł energii oraz budownictwa
energooszczędnego.
Gmina w ramach zadań rewitalizacyjnych zamierza m.in. zmodernizować obiekty szkolne i
zainstalować na nich instalacje OZE.
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Mapa nr 2: Gmina Pierzchnica na tle Województwa Świętokrzyskiego

Źródło: opracowanie własne

7 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie
Najważniejszym celem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego jest wykorzystanie specyficznych
atutów (tzw. potencjałów rozwojowych), które ma każdy obszar Polski, dla osiągnięcia celów rozwoju
kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności.
Chodzi o politykę rozwoju „szytą na miarę” konkretnej części naszego kraju. Strategia mówi o tym, że
„środki na rozwój trzeba inwestować tak, by wspierały mocne stron danego obszaru, dawały szansę na
wzrost gospodarczy i większe zatrudnienie oraz niwelowały różnice w poziomie rozwoju”. Strategia
wyznacza też trzy cele szczegółowe. Dotyczą one:
 wzrostu konkurencyjności regionów (chodzi o rozwijanie potencjałów największych miast i
otaczających je gmin oraz tworzenie warunków do korzystania z tego rozwoju przez pozostałe
obszary.
 niwelowania różnic w rozwoju poszczególnych obszarów kraju (chodzi szczególnie o
obszary wiejskie o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług, miasta, które
tracą dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, np. niektóre byłe stolice województw,
obszary przygraniczne czy te części Polski, które nie mają nowoczesnej sieci drogowej czy
kolejowej),
 sprawnego zarządzania polityką rozwoju (m.in. większa rola województw w prowadzeniu
polityki rozwoju, nowe narzędzia polityki regionalnej – kontrakty terytorialne, obserwatoria
terytorialne, krajowe i regionalne fora terytorialne).
Program Rewitalizacji dąży do wzrostu konkurencyjności Gminy Pierzchnica poprzez wykorzystanie
jej potencjałów, zmniejszając w ten sposób różnice w rozwoju pomiędzy obszarami wiejskimi a
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miejskimi. Sam dokument przyczynia się także do sprawniejszego zarządzania polityką rozwoju na
poziomie samorządu.
8 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020
Wytyczne wskazują warunki i sposoby zapewnienia komplementarności interwencji dla projektów
rewitalizacyjnych współfinasowanych z funduszy EFRR, EFS i FS w ramach różnych celów
tematycznych, priorytetów inwestycyjnych, zarówno w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego, jak i Krajowego Programu Operacyjnego.
Podstawowym celem Wytycznych jest ujednolicenie warunków i procedur wdrażania programów
operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie projektów realizujących cele rewitalizacji. Dokumentem
odniesienia dla Wytycznych jest Umowa Partnerstwa, która formułuje wyzwania związane
z zapewnieniem warunków dla właściwej rewitalizacji, tj. zintegrowanego, kompleksowego oraz
przygotowanego i prowadzonego z uwzględnieniem realnej partycypacji społecznej przeciwdziałania
procesom degradacji obszarów dotkniętych kryzysem.
Niniejszy Program Rewitalizacji jest opracowany z uwzględnieniem przedmiotowych wytycznych
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
9 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030)
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju jest najważniejszym dokumentem strategicznym
w kwestii zagospodarowania przestrzennego kraju. Został on stworzony w celu zapewnienia
efektywnego wykorzystania jego przestrzeni. Dokument zawiera cele i kierunku działań służące
takiemu planowaniu przestrzennemu, który pozwoli na wzrost społeczno-gospodarczy państwa. Cele
określone w dokumencie to:
1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej
poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego
sprzyjającego spójności.
2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialnej kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej,
tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów
wiejskich oraz wykorzystywanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów.
3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie
infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.
4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości
środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.
5. Zwiększanie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty
bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności
obronne państwa.
6. Przywrócenie i utrwalanie ładu przestrzennego.
Wdrożenie działań przewidzianych w Programie Rewitalizacji Gminy Pierzchnica wpisuje się w cele:
 nr 2 dotyczący wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz wykorzystywania
potencjałów w procesie zarządzania rozwojem lokalnym,
 nr 3 ponieważ planujemy w ramach procesu rewitalizacji rozwijać infrastrukturę transportową,
 nr 6, gdyż Program Rewitalizacji zakłada uporządkowanie i przywrócenie ładu przestrzennego
na terenach pogrążonych w kryzysie.
10 Krajowa Polityka Miejska 2023
Choć sam dokument koncentruje się na rozwoju miast, można znaleźć w nim wiele inspirujących
wskazówek, które zostały także uwzględnione w niniejszym dokumencie. Warto zwrócić uwagę, że
Krajowa Polityka Miejska bierze pod uwagę następujące wątki tematyczne:
 kształtowanie przestrzeni,
 partycypacja publiczna,
 transport i mobilność miejska,
 niskoemisyjność i efektywność energetyczna,
 rewitalizacja,
 polityka inwestycyjna,
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 rozwój gospodarczy,
 ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu,
 demografia,
 zarządzanie obszarami miejskimi.
Program Rewitalizacji jako dokument planistyczny i strategiczny wpisuje się w cel strategiczny
Polityki Miejskiej tj. „wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do
zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców” (s. 12).
Jednym z najważniejszych elementów branych pod uwagę w rozwoju wg Krajowej Polityki Miejskiej
jest właśnie jakość życia mieszkańców.
„(…) jest ona pochodną szeregu czynników ją determinujących, w tym także zrównoważonego
rozwoju miasta oferującego wysokiej jakości miejsca pracy. Patrząc z tej samej perspektywy na całość
Krajowej Polityki Miejskiej należy stwierdzić, że każde podejmowane działanie, tak z poziomu
centralnego, jak i z poziomu poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego (a szczególnie władz
miejskich) należy rozpatrywać i oceniać przez pryzmat potrzeb człowieka i jakości jego życia” (s. 15).
Program Rewitalizacji Gminy Pierzchnica dąży do tworzenia nowych lepszych miejsc pracy, a także
niweluje chaos wizualny i wpływa na poprawę estetyki gminy, zwłaszcza terenów rewitalizacji.
Wszelkie działania ujęte w Programie mają na celu podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy
Pierzchnica, w szczególności osób zamieszkujących obszary rewitalizacji.
11 Narodowy Program Rewitalizacji 2022 (założenia)
Jak czytamy w dokumencie (s. 2):
„Myślą przewodnią Narodowego Planu Rewitalizacji ma być zapewnienie mu możliwie
powszechnego charakteru tak, aby jak najszersze grono obywateli i podmiotów mogło się utożsamić
z ideą naprawy środowiska miejskiego i włączać się lub podejmować z własnej inicjatywy działania
w tym zakresie”.
Niniejszy Program Rewitalizacji wpisuje się rozumienie rewitalizacji wskazanej w założeniach do
Narodowego Programu Rewitalizacji „nie jedynie jako modernizacji w wymiarze infrastrukturalnym
(i to dotychczas często punktowej i nieco przypadkowej), ale jako zespołu działań prowadzonych
kompleksowo, wielowymiarowo, skoordynowanych i skoncentrowanych tematycznie
i terytorialnie w celu osiągnięcia założonych przemian w obszarach kryzysowych” (s.3).
Zapewniamy także udział mieszkańców gminy Pierzchnica, zwłaszcza obszarów zdegradowanych,
w procesie uspołecznienia procesu rewitalizacji (powołano Komitet ds. rewitalizacji).
12 EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjanego
włączeniu społecznemu
Strategia ta jest nową długookresową strategią rozwoju Unii Europejskiej na lata 2010-2020. Strategia
„Europa 2020” zastąpiła realizowaną w latach 2000-2010 Strategię Lizbońską i jest próbą odpowiedzi
na słabości europejskiej gospodarki, które ujawniły się szczególnie podczas ostatniego kryzysu. Jak
czytamy w dokumencie (s. 12):
„U podstaw strategii Europa 2020 powinny leżeć trzy priorytety:
- rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
- rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,
- bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
- rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim
poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną”.
W ramach Programu Rewitalizacji podejmujemy szereg działań wpisujących się w Strategię
„EUROPA 2020”, tj. m.in.:
 wspieramy kształcenie i uczenie się przez całe życie,
 tworzymy społeczeństwo cyfrowe m.in. poprzez rozwój internetu szerokopasmowego oraz
doposażenie klasopracowni informatycznych w szkołach na terenie gminy,
 inwestycje w energię odnawialną m.in. panele fotowoltaiczne, termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej i prywatnych,
 zwiększenie kwalifikacji zawodowych.
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2. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i
charakteru potrzeb rewitalizacyjnych
Poniżej prezentujemy analizę ilościowo-jakościową, która ma na celu identyfikację czynników
i zjawisk kryzysowych oraz wytypowanie sołectw, które są najbardziej dotknięte kryzysem
społecznym oraz gospodarczym, technicznym, funkcjonalno-społecznym lub środowiskowym.

Analiza ilościowa problemów w sferze społecznej
Analizując problemy społeczne wzięto pod uwagę przede wszystkim dane z Ośrodka Pomocy
Społecznej, Policji, Powiatowego Urzędu Pracy nt. bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych
sołectwach, USC.
W gminie Pierzchnica na koniec 2015 roku z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystało 228
rodzin (757 osób), czyli ok.16% ogółu mieszkańców gminy zostało objętych pomocą. W 2015 roku
głównym powodem przyznawania świadczeń było ubóstwo (147 rodzin). Kolejnymi najczęściej
występującymi powodami udzielania pomocy społecznej było: bezrobocie (122 rodziny), długotrwała
lub ciężka choroba (109 rodzin), niepełnosprawność (62 rodziny), bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych w tym: rodziny niepełne, rodziny wielodzietne (44 rodziny) oraz
alkoholizm (18 rodzin). Poniższa tabela prezentuje ogólną liczbę rodzin i osób korzystających
z pomocy GOPS w latach 2013-2015.
Tabela 1 Liczba rodzin i osób korzystających z pomocy GOPS w latach 2013-2015
Wyszczególnienie
2013
2014
2015
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
rodzin
osób
rodzin
osób
rodzin
osób
Bezrobocie

139

475

136

470

122

414

Ubóstwo

183

636

162

571

147

514

Niepełnosprawność

68

161

64

159

62

171

Długotrwała lub ciężka choroba

103

266

100

246

109

325

Przemoc

5

21

7

24

9

37

54

248

48

225

44

214

3

4

1

4

0

0

Alkoholizm

17

56

15

40

18

49

Sytuacja kryzysowa

2

10

0

0

1

2

Zdarzenia losowe

1

3

2

4

1

1

Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
Trudności po opuszczeniu
zakładów karnych

Źródło: dane GOPS w Pierzchnicy, czerwiec 2016
Liczba osób korzystających z pomocy GOPS w poszczególnych sołectwach w latach 2014-2015
133 osób mniej skorzystało z pomocy GOPS w 2015 roku niż rok wcześniej. Skala tej pomocy była
największa w następujących sołectwach:
 Skrzelczyce (183 osoby w 2014 i 157 osób w 2015r.) co stanowiło ponad 20% ogółu
korzystających,
 Pierzchnica (125 osób w 2014r. i 124 osoby w 2015r.) co stanowiło w 2015r. 14 % ogółu
korzystających i 16,4% w 2015r.,
 Gumienice (95 osób w 2014r. i 76 w 2015r. co stanowiło w 2014r. 10,7% ogółu
korzystających, zaś w 2015r. – 10%).
Strona 14 z 142

Program Rewitalizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023


Podlesie - 77 osób w 2014 co stanowiło 78,7% ogółu korzystających oraz i 55 w 2015r tj.
7,3%

Tabela 2 Liczba rodzin korzystających z pomocy GOPS w latach 2014-2015 w podziale na sołectwa
2014
2015
% do ogółu
% do ogółu
Liczba
% do ogółu
Liczba
% do ogółu
L.p.
mieszkańców
mieszkańców
osób
korzystających
osób korzystających
sołectwa
sołectwa
Brody
21
14
1.
2,4%
14,7%
1,8%
9,8%
2.
Drugnia
56
6,3%
20,0%
46
6,1%
16,4%
42
35
3. Drugnia Rządowa
4,7%
27,5%
4,6%
22,9%
4.
Górki
36
4,0%
16,7%
28
3,7%
13,0%
Gumienice
95
76
5.
10,7%
20,6%
10,0%
16,5%
Holendry
11
5
6.
1,2%
21,6%
0,7%
9,8%
Maleszowa
39
21
7.
4,4%
14,6%
2,8%
7,8%
8.
Osiny
27
3,0%
11,7%
31
4,1%
13,4%
9.
Pierzchnianka
49
5,5%
20,1%
44
5,8%
18,0%
10.
Pierzchnica
125
14,0%
11,8%
124
16,4%
11,7%
11.
Podlesie
77
8,7%
24,9%
55
7,3%
17,8%
Podstoła
17
21
12.
1,9%
15,6%
2,8%
19,3%
Skrzelczyce
183
157
13.
20,6%
28,1%
20,7%
24,1%
14.
Strojnów
37
4,2%
23,9%
39
5,2%
25,2%
15.
Ujny
25
2,8%
14,4%
15
2,0%
8,6%
16.
Wierzbie
50
5,6%
27,3%
46
6,1%
25,1%
SUMA
890
100,0%
19,0%
757
100,0%
16,1%
Źródło: analiza własna na podstawie danych GOPS Pierzchnica, kwiecień 2016
Liczba dzieci i młodzieży korzystająca z dożywiania w latach 2014-2015
Państwowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” nakłada na gminę obowiązek
dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, zwłaszcza jeżeli chodzi
o osoby z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. Zjawisko
dożywiania dzieci i młodzieży w gminie Pierzchnica zmalało (o 28 osób w 2015r. względem roku
2014). Ilościowo zjawisko to jest największe w Skrzelczycach 59 dzieci, tj. 41% ogółu dzieci w
sołectwie w wieku 6-16 lat objętych jest dożywianiem. Kolejne sołectwa to:
 Pierzchnica – 39 dzieci w 2015r., tj. 20,6% ogółu dzieci w wieku 6-16 lat w sołectwie,
 Gumienice – 30 dzieci w 2015r., tj. 32% ogółu dzieci w wieku 6-16 lat.
Tabela 3 Liczba dzieci i młodzieży korzystająca z dożywiania w latach 2014-2015 z podziałem na
sołectwa
% do ogółu
% do ogółu
L.p.
Sołectwo
2014
2015
Wzrost/spadek
korzystających
korzystających
1.
Brody
4
1,5%
2
0,8%
9,1%
Drugnia
17
6,4%
13
5,4%
26,5%
2.
11
4,1%
11
4,6%
44,0%
3. Drugnia Rządowa
4.
Górki
8
3,0%
3
1,3%
10,3%
Gumienice
30
11,2%
32
13,4%
32,0%
5.
Holendry
3
1,1%
1
0,4%
20,0%
6.
Maleszowa
11
4,1%
1
0,4%
3,1%
7.
Osiny
3
1,1%
5
2,1%
10,4%
8.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pierzchnianka
21
7,9%
18
7,5%
Pierzchnica
39
14,6%
39
16,3%
Podlesie
25
9,4%
20
8,4%
Podstoła
4
1,5%
4
1,7%
Skrzelczyce
58
21,7%
59
24,7%
Strojnów
15
5,6%
14
5,9%
Ujny
4
1,5%
4
1,7%
Wierzbie
14
5,2%
13
5,4%
100,0%
100,0%
Razem
267
239
Źródło: analiza własna na podstawie danych GOPS Pierzchnica

47,4%
20,6%
40,0%
25,0%
41,0%
51,9%
14,8%
48,1%
28,9%

Liczba osób w poszczególnych sołectwach, która skorzystała z zasiłków stałych, okresowych,
celowych w latach 2014-2015
Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym pomocy społecznej, które przysługuje pełnoletniej osobie
samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy,
jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz –
pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie
niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie. W gminie Pierzchnica wzrosła w ostatnim roku liczba osób
korzystających z zasiłku stałego. Najwięcej osób w 2015r. pobierało to świadczenie w: Pierzchnicy (8
osób, tj. 22,9% ogółu korzystających) oraz Drugni (6 osób, tj. 17,1% ogółu). Nikt z mieszkańców
miejscowości Holendry i Pierzchnianka nie pobierał tego świadczenia w ostatnim roku. Biorąc pod
uwagę liczbę osób korzystających w 2015r. z zasiłku stałego do ogółu mieszkańców sołectwa
najwyższy taki wskaźnik był w Drugni i wynosił 2,1 %.
Tabela 4 Liczba osób korzystająca z zasiłków stałych w poszczególnych sołectwach Gminy
Pierzchnica w latach 2014-2015.
2014
2015
L.p.

Sołectwo

Stały

% do ogółu
korzystających

% do ogółu
mieszkańców
sołectwa w wieku
aktywności
zawodowej

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Brody
Drugnia
Drugnia Rządowa
Górki
Gumienice
Holendry
Maleszowa
Osiny
Pierzchnianka
Pierzchnica
Podlesie
Podstoła
Skrzelczyce
Strojnów

2
6
2
2
1
0
2
2
0
8
2
1
1
2

5,7%
17,1%
5,7%
5,7%
2,9%
0,0%
5,7%
5,7%
0,0%
22,9%
5,7%
2,9%
2,9%
5,7%

1,7%
2,6%
1,6%
1,1%
0,3%
0,0%
0,9%
1,1%
0,0%
0,9%
0,8%
1,1%
0,2%
1,6%

Stały

% do ogółu
korzystających

% do ogółu
mieszkańców
sołectwa w wieku
aktywności
zawodowej

2
5
2
2
1
0
2
3
0
8
2
0
4
2

5,3%
13,2%
5,3%
5,3%
2,6%
0,0%
5,3%
7,9%
0,0%
21,1%
5,3%
0,0%
10,5%
5,3%

1,7%
2,2%
1,6%
1,1%
0,3%
0,0%
0,9%
1,6%
0,0%
0,9%
0,8%
0,0%
0,8%
1,6%
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Ujny
1
1
2,9%
0,7%
2,6%
0,7%
Wierzbie
3
4
8,6%
1,9%
10,5%
2,6%
SUMA
35
38
100,0%
0,9%
100,0%
1,0%
UWAGI: W tabeli wykazano liczbę świadczeniobiorców (raport wygenerowany wg liczby
świadczeniobiorców)
Źródło: analiza własna na podstawie danych GOPS Pierzchnica, kwiecień 2016

15.
16.

Zasiłek okresowy jest świadczeniem pieniężnym pomocy społecznej, które przysługuje w
szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość
utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,
osobie samotnie gospodarującej albo rodzinie, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego.
Zasiłek okresowy ustala się w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy
między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, a w przypadku
rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Nieco spadła ogólna liczba osób korzystająca z zasiłków okresowych (o 2 osoby w ostatnim roku).
13 osób (aż 18,8% ogółu), które skorzystało z tego świadczenia to mieszkańcy Pierzchnicy, 11 osób
(tj. 15,9% ogółu korzystających z zasiłku) to mieszkańcy Skrzelczyc. Wskaźnik procentowego udziału
liczby osób pobierających ten zasiłek do ogólnej liczby mieszkańców sołectwa był najwyższy
w sołectwach Podstoła 3,2 % i Osinach 2,7%.
Tabela 5 Liczba osób korzystająca z zasiłków okresowych w poszczególnych sołectwach Gminy
Pierzchnica w latach 2014-2015
2014
2015

L.p.

Sołectwo

Okresowy

% do ogółu
korzystających

% do ogółu
mieszkańców
sołectwa w
wieku
aktywności
zawodowej

Okresowy

% do ogółu
korzystających

Brody
2
2
1.
2,9%
1,7%
3,0%
Drugnia
4
5
2.
5,8%
1,7%
7,5%
4
3
3. Drugnia Rządowa
5,8%
3,2%
4,5%
Górki
2
2
4.
2,9%
1,1%
3,0%
Gumienice
3
6
5.
4,3%
0,8%
9,0%
Holendry
0
0
6.
0,0%
0,0%
0,0%
Maleszowa
0
4
7.
0,0%
0,0%
6,0%
Osiny
5
5
8.
7,2%
2,7%
7,5%
Pierzchnianka
2
2
9.
2,9%
1,0%
3,0%
Pierzchnica
12
13
10.
17,4%
1,4%
19,4%
Podlesie
6
5
11.
8,7%
2,3%
7,5%
Podstoła
3
3
12.
4,3%
3,2%
4,5%
Skrzelczyce
16
11
13.
23,2%
3,2%
16,4%
Strojnów
4
3
14.
5,8%
3,2%
4,5%
Ujny
2
1
15.
2,9%
1,3%
1,5%
Wierzbie
4
2
16.
5,8%
2,6%
3,0%
SUMA
69
67
100,0%
1,8%
100,0%
Źródło: analiza własna na podstawie danych GOPS Pierzchnica, kwiecień 2016

% do ogółu
mieszkańców
sołectwa w
wieku
aktywności
zawodowej

1,7%
2,2%
2,4%
1,1%
1,7%
0,0%
1,7%
2,7%
1,0%
1,5%
2,0%
3,2%
2,2%
2,4%
0,7%
1,3%
1,7%
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Zasiłek celowy to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby
bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia,
opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w
mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. O 6 spadła w 2015r. (względem 2014) liczba osób
korzystająca z zasiłku celowego. Spośród sołectw zjawisko to było największe w Pierzchnicy
(12 osób, 16% ogółu korzystających) oraz Skrzelczycach 8 osób i Osinach 7 osób.
Tabela 6 Liczba osób korzystająca z zasiłków celowych w poszczególnych sołectwach Gminy
Pierzchnica w latach 2014-2015
2014
2015

L.p.

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

Sołectwo

Celowy

% do ogółu
korzystających

% do ogółu
mieszkańców
sołectwa w
wieku
aktywności
zawodowej

Celowy

% do ogółu
korzystających

Brody
1
1
1,3%
0,87%
1,4%
Drugnia
2
6
2,7%
0,86%
8,7%
Drugnia Rządowa
6
2
8,0%
4,76%
2,9%
Górki
3
6
4,0%
1,61%
8,7%
Gumienice
8
4
10,7%
2,22%
5,8%
Holendry
1
0
1,3%
2,22%
0,0%
Maleszowa
3
2
4,0%
1,30%
2,9%
Osiny
5
7
6,7%
2,72%
10,1%
Pierzchnianka
5
6
6,7%
2,44%
8,7%
Pierzchnica
9
12
12,0%
1,03%
17,4%
Podlesie
8
4
10,7%
3,08%
5,8%
Podstoła
12
5
16,0%
12,77%
7,2%
Skrzelczyce
1
8
1,3%
0,20%
11,6%
Strojnów
2
2
2,7%
1,59%
2,9%
Ujny
3
1
4,0%
1,99%
1,4%
Wierzbie
6
3
8,0%
3,85%
4,3%
SUMA
75
69
100,0%
1,95%
100,0%
Źródło: analiza własna na podstawie danych GOPS Pierzchnica, kwiecień 2016

% do ogółu
mieszkańców
sołectwa w
wieku
aktywności
zawodowej

0,9%
2,6%
1,6%
3,3%
1,1%
0,0%
0,9%
3,8%
2,9%
1,4%
1,6%
5,4%
1,6%
1,6%
0,7%
2,0%
1,8%
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Liczba osób korzystająca z zasiłków GOPS z powodu bezrobocia w poszczególnych sołectwach
gminy Pierzchnica w latach 2014-2015
Spadła w 2015r. (względem 2014) liczba rodzin korzystających z zasiłku GOPS z tytułu bezrobocia
(o 15 rodzin). Największa liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia
pochodziła z sołectwa Skrzelczyce – 26 rodzin co stanowi 21,3% ogółu korzystających. Kolejnym
sołectwem gdzie zjawisko to jest dość wysokie jest Pierzchnica – 24 rodziny co stanowi 19.7 % ogółu
korzystających, Gumienice 11 rodzin tj. 9% korzystających, Osinach 8 rodzin tj. 6,6%.
Tabela 7 Liczba rodzin korzystająca z zasiłków z powodu bezrobocia w latach 2014-2015
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

% do ogółu
% do ogółu
2015
korzystających
korzystających
Brody
4
2,9%
4
3,3%
Drugnia
9
6,6%
6
4,9%
Drugnia Rządowa
6
4,4%
5
4,1%
Górki
4
2,9%
3
2,5%
Gumienice
14
10,2%
11
9,0%
Holendry
2
1,5%
1
0,8%
Maleszowa
5
3,6%
4
3,3%
Osiny
7
5,1%
8
6,6%
Pierzchnianka
8
5,8%
5
4,1%
Pierzchnica
22
16,1%
24
19,7%
Podlesie
9
6,6%
8
6,6%
Podstoła
3
2,2%
4
3,3%
Skrzelczyce
31
22,6%
26
21,3%
Strojnów
2
1,5%
3
2,5%
Ujny
3
2,2%
3
2,5%
Wierzbie
8
5,8%
7
5,7%
Razem
137
100,0%
122
100,0%
Źródło: analiza własna na podstawie danych GOPS Pierzchnica, kwiecień 2016
Wyszczególnienie

2014

Liczba osób korzystająca z zasiłków GOPS z powodu ubóstwa w poszczególnych sołectwach
gminy Pierzchnica w latach 2014-2015
W 2015r. 147 rodzin korzystało z pomocy GOPS w Pierzchnicy z powodu ubóstwa. To o 15 rodzin
mniej niż w 2014r. Najwięcej rodzin zamieszkiwało sołectwa:
Pierzchnica – 22 rodziny tj. 19% ogółu korzystających
Skrzelczyce – 22 rodziny tj. 15% ogółu korzystających
Wierzbie – 13 rodzin tj. 8,8% ogółu korzystających
Gumienice – 12 rodzin (8,2%)
Drugnia 11 rodzin (7,5%)
Osiny – 9 rodzin (6,1%)
Tabela 8 Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu ubóstwa w latach 2014-2015
% do ogółu
% do ogółu
L.p.
Wyszczególnienie
2014
2015
korzystających
korzystających
1.
Brody
5
3,1%
4
2,7%
2.
Drugnia
15
9,3%
11
7,5%
3.
Drugnia Rządowa
11
6,8%
8
5,4%
4.
Górki
6
3,7%
5
3,4%
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gumienice
12
7,4%
12
8,2%
Holendry
2
1,2%
0
0,0%
Maleszowa
6
3,7%
4
2,7%
Osiny
8
4,9%
9
6,1%
Pierzchnianka
6
3,7%
5
3,4%
Pierzchnica
25
15,4%
28
19,0%
Podlesie
12
7,4%
12
8,2%
Podstoła
5
3,1%
5
3,4%
Skrzelczyce
28
17,3%
22
15,0%
Strojnów
4
2,5%
5
3,4%
Ujny
4
2,5%
4
2,7%
Wierzbie
13
8,0%
13
8,8%
Razem
162
100,0%
147
100,0%
Źródło: analiza własna na podstawie danych GOPS Pierzchnica, kwiecień 2016

Liczba osób korzystająca z zasiłków GOPS z powodu niepełnosprawności w poszczególnych
sołectwach gminy Pierzchnica w latach 2014-2015
Spadła w gminie liczba osób korzystająca z zasiłku GOPS z tytułu niepełnosprawności. W 2015r. było
to 63 rodziny, gdy rok wcześniej 66 (spadek o 3). Problem ten dotyczy przede wszystkich sołectw:
 Pierzchnica 14 rodzin (22,2% ogółu korzystających)
 Drugnia 8 rodzin (12,7%)
Szczegółowe dane w rozbiciu na sołectwa obrazuje poniższa tabela.
Tabela 9 Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu niepełnosprawności w latach 2014-2015
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

% do ogółu
% do ogółu
2015
korzystających
korzystających
Brody
3
4,5%
3
4,8%
Drugnia
8
12,1%
8
12,7%
Drugnia Rządowa
5
7,6%
4
6,3%
Górki
4
6,1%
3
4,8%
Gumienice
2
3,0%
2
3,2%
Holendry
2
3,0%
1
1,6%
Maleszowa
4
6,1%
4
6,3%
Osiny
4
6,1%
4
6,3%
Pierzchnianka
1
1,5%
1
1,6%
Pierzchnica
14
21,2%
14
22,2%
Podlesie
4
6,1%
2
3,2%
Podstoła
1
1,5%
2
3,2%
Skrzelczyce
5
7,6%
7
11,1%
Strojnów
2
3,0%
2
3,2%
Ujny
3
4,5%
0
0,0%
Wierzbie
4
6,1%
6
9,5%
Razem
66
100,0%
63
100,0%
Źródło: analiza własna na podstawie danych GOPS Pierzchnica, kwiecień 2016
Wyszczególnienie

2014
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Liczba osób korzystająca z zasiłków GOPS z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby
w poszczególnych sołectwach gminy Pierzchnica w latach 2014-2015
Wzrosła liczba rodzin korzystających z zasiłków GOPS z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby.
Jest to wynik m.in. postępującego procesu starzenia się społeczeństwa gminy. W 2015r. najwięcej
osób skorzystało z tego wsparcia w Pierzchnicy (19 rodzin) Skrzelczycach (17), Drugni, Wierzbice
(po 13 rodzin) i Osinach (8 rodzin).
Tabela 10 Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w latach
2014-2015
% do ogółu
% do ogółu
L.p.
Wyszczególnienie
2014
2015
korzystających
korzystających
1.
Brody
2
1,9%
2
1,8%
2.
Drugnia
10
9,7%
13
11,8%
3.
Drugnia Rządowa
7
6,8%
4
3,6%
4.
Górki
8
7,8%
4
3,6%
5.
Gumienice
2
1,9%
2
1,8%
6.
Holendry
1
1,0%
1
0,9%
7.
Maleszowa
5
4,9%
4
3,6%
8.
Osiny
8
7,8%
8
7,3%
9.
Pierzchnianka
4
3,9%
4
3,6%
10.
Pierzchnica
15
14,6%
19
17,3%
11.
Podlesie
7
6,8%
7
6,4%
12.
Podstoła
4
3,9%
5
4,5%
13.
Skrzelczyce
8
7,8%
17
15,5%
14.
Strojnów
3
2,9%
4
3,6%
15.
Ujny
7
6,8%
3
2,7%
16.
Wierzbie
12
11,7%
13
11,8%
Razem
103
100,0%
110
100,0%
Źródło: analiza własna na podstawie danych GOPS Pierzchnica, kwiecień 2016
Liczba osób korzystająca z zasiłków GOPS z powodu bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych w poszczególnych sołectwach gminy Pierzchnica w latach 2014-2015
Spadła liczba rodzin pobierających ten zasiłek – o 6 w 2015 względem 2014r. Ponad 20% tych rodzin
mieszka w sołectwie Skrzelczyce (9 rodzin). Kolejnymi sołectwami gdzie zjawisko to jest dość duże
są Pierzchnica (8 rodzin) oraz Strojnów (6 rodzin).
Tabela 11 Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych w latach 2014-2015
% do ogółu
% do ogółu
L.p.
Wyszczególnienie
2014
2015
korzystających
korzystających
1.
Brody
3
6,0%
2
4,5%
2.
Drugnia
5
10,0%
4
9,1%
3.
Drugnia Rządowa
2
4,0%
2
4,5%
4.
Górki
2
4,0%
0
0,0%
5.
Gumienice
5
10,0%
4
9,1%
6.
Holendry
0
0,0%
0
0,0%
7.
Maleszowa
0
0,0%
0
0,0%
8.
Osiny
1
2,0%
1
2,3%
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pierzchnianka
2
4,0%
2
4,5%
Pierzchnica
9
18,0%
8
18,2%
Podlesie
6
12,0%
4
9,1%
Podstoła
1
2,0%
1
2,3%
Skrzelczyce
8
16,0%
9
20,5%
Strojnów
5
10,0%
6
13,6%
Ujny
1
2,0%
0
0,0%
Wierzbie
0
0,0%
1
2,3%
Razem
50
100,0%
44
100,0%
Źródło: analiza własna na podstawie danych GOPS Pierzchnica, kwiecień 2016

Liczba rodzin korzystająca z zasiłków GOPS z powodu alkoholizmu w poszczególnych
sołectwach gminy Pierzchnica w latach 2014-2015
W roku 2015 z różnych form pomocy GOPS skorzystało 757 rodzin, w tym 18 rodziny, w których
występowały problemy alkoholowe, z czego 3 rodziny mieszka w Pierzchnicy oraz 3 w
Skrzelczycach, Zjawisko to występuje również w sołectwie Strojnów. Alkoholizm jest wstydliwym
zjawiskiem społecznym, stąd nie do końca znajduje on odzwierciedlenie w zasiłkach GOPS.
Liczba dokonanych przestępstw i wykroczeń w poszczególnych sołectwach Gminy Pierzchnica
w latach 2013-2015
Na podstawie danych Komisariatu Policji w Morawicy na terenie całej gminy Pierzchnica popełniono
w ciągu ostatnich 3 lat następujące przestępstwa i wykroczenia:
Tabela 12 Ogólna liczba przestępstw i wykroczeń w podziale na kategorie w Gminy Pierzchnica w
latach 2013-2015
L.p.

Kategoria przestępstwa

2013

2014

2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nietrzeźwi kierujący
Znęcanie się nad osobą najbliższą
Kradzież z włamaniem
Wypadek drogowy
Kradzież mienia
Naruszenie zakazu sądowego
Uszkodzenie mienia
Oszustwo
Niealimentacja
Uszkodzenie ciała
Spowodowanie zagrożenia dla
zdrowia i życia
Posiadanie narkotyków
Samobójstwo
Wyrąb drewna
Nieumyślne spowodowanie śmierci
Podrobienie podpisu
Paserstwo
Kradzież dokumentu
Przywałszczenie mienia

22
3
6
2
7
0
4
2
8
2

8
7
4
2
8
2
3
3
1
5

6
5
2
2
1
0
1
4
2
1

0

0

1

0
4
2
1
0
0
0
0

0
3
1
1
0
0
0
0

0
0
2
3
1
0
0
2

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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20.
21.
22.
23
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Fałszowanie znaków granicznych
0
0
Groźby karalne
3
4
Naruszenie miru domowego
0
0
Z ustawy o rybactwie śródlądowym
0
0
Pobicie
1
1
Posiadanie papierosów bez akcyzy
0
0
Znieważenie funkcjonariusza Policji
2
0
Rozbój
1
0
Wypadek lotniczy
0
0
Podpalenie
0
1
Uporczywe nękanie
0
1
Kradzież lini telefonicznej
0
0
Podrobienie oleju napędowego
0
0
Korupcja
0
0
Źródło: Posterunek Policji w Morawicy, maj 2016

0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
0

Analizując przestępczość w poszczególnych sołectwach najgorzej wygląda sytuacja w:
 Pierzchnicy – blisko co 2 (40%) przestępstwo/wykroczenie popełniane na terenie gminy
w tym okresie.
Tabela 13 Ogólna liczba przestępstw i wykroczeń w podziale na sołectwa Gminy Pierzchnica
w latach 2013-2015
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Miejscowość

2013

2014

Brody
0
0
Drugnia
0
0
Drugnia Rządowa
4
3
Górki
4
3
Gumienice
4
5
Holendy
2
0
Maleszowa
2
5
Osiny
6
3
Pierzchnianka
2
5
Pierzchnica
23
11
Poldlesie
3
0
Podstoła
0
5
Skrzelczyce
11
6
Strojnów
3
1
Ujny
3
2
Wierzbie
2
1
Razem
69
50
Źródło: Posterunek Policji w Pierzchnica, maj 2016

2015
0
0
1
3
4
1
4
1
3
16
2
0
3
1
1
0
40
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Analiza demograficzna Gminy Pierzchnica i poszczególnych sołectw
Według stanu na dzień 31.12.2015r. Gminę Pierzchnica zamieszkiwało 4668 osób, co stawia ją na
ostatnim miejscu w powiecie kieleckim pod względem liczby mieszkańców. Jedynie 2,32% ludności
powiatu kieleckiego mieszka na terenie Gminy Pierzchnica. Taki niski współczynnik wynika również
z tego iż w skład powiatu kieleckiego wchodzi 19 gmin, dzięki czemu jest on jednym z
najliczniejszych powiatów w Polsce. Średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosi 44 osób/km²
(dane z GUS na 31.12.2015). Na tle innych gmin powiatu jedynie gmina Raków ma mniejszą gęstość
zaludnienia ( 30 osób/km2).
Tabela 14 Struktura ludności na terenie Gminy Pierzchnica w latach 2012-2015
Stan na
Stan na
Stan na
Stan na
Struktura ludności
koniec roku koniec roku
koniec
koniec roku
2012
2013
roku 2014
2015
Stan ludności ogółem, w tym:

4671

4685

4692

4668

Kobiety

2313

2326

2328

2323

Mężczyźni

2358

2359

2364

2345

Urodzenia żywe ogółem

44

36

43

40

Zgony ogółem

69

69

57

62

-25
-30
-14
Przyrost naturalny
Ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17
966
936
910
lat)
K 1284
K 1300
K 1320
Ludność w wieku produkcyjnym
M 1621
M 1642
M 1647
Kobiety (18-59 lat) / Mężczyźni (18-64)
Ludność w wieku poprodukcyjnym
K 544
K 555
K 556
Kobiety (60 lat i więcej) / Mężczyźni (65 lat i
M 255
M 251
M 257
więcej)
Źródło: Ewidencja ludności, Urząd Gminy Pierzchnica, kwiecień 2016

-22
883
K 1330
M 1632
K 550
M 271

Najliczniejszymi sołectwami w gminie są Pierzchnica licząca 1063 mieszkańców, Skrzelczyce- 650
mieszkańców. Najmniejszym sołectwem są Holendry, które na 31.12.2015r. zamieszkiwało zaledwie
49 osób.
Tabela 15 Procentowy podział liczby mieszkańców poszczególnych sołectw do ogółu mieszkańców
Gminy Pierzchnica
%
2012 2013 2014 2015 mieszkańców
gminy - 2015r.
Brody
3,0%
137
138
143
139
Drugnia
6,0%
283
283
280
280
Drugnia Rządowa
3,2%
160
160
153
148
Górki
4,5%
209
209
216
212
Gumienice
9,9%
466
470
462
460
Holendry
1,0%
50
52
51
49
Maleszowa
5,6%
270
267
268
261
Osiny
5,0%
229
232
231
234
Pierzchnianka
5,2%
246
247
244
243
Pierzchnica
22,9%
1045 1050 1063 1069
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Podlesie
6,5%
306
303
309
305
Podstoła
2,3%
111
110
109
109
Skrzelczyce
13,9%
642
648
651
650
Strojnów
3,3%
154
155
155
153
Ujny
3,8%
177
179
174
178
Wierzbie
3,8%
186
182
183
178
100,0%
SUMA
4671 4685 4692 4668
Źródło: Analiza własna na podstawie danych Ewidencji ludności, Urząd Gminy Pierzchnica, maj 2016
Kolejne tabele przedstawiają demografię w poszczególnych sołectwach w podziale na różne kategorie
wiekowe.
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Sołectwo
Brody
Drugnia
Drugnia Rządowa
Górki
Gumienice
Holendry
Maleszowa
Osiny
Pierzchnianka
Pierzchnica
Podlesie
Podstoła
Skrzelczyce
Strojnów
Ujny
Wierzbie
SUMA

0-4
K
M
4
6
6
4
2
7
4
1
16
14
1
0
9
5
12
9
2
6
30
37
3
10
1
3
29
20
6
3
4
2
2
9
131 136

Tabela 16 Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach – stan na 31.12.2012
Liczba mieszkańców w poszczególnych jednostkach administracyjnych - stan na 2012
Przedział wiekowy
16-maj
17-25
26-40
41-50
51-60
61-70
K
M
K
M
K
M
K
M
K
M
K
M
6
7
16
11
14
14
14
7
8
12
4
5
19
24
20
24
28
31
21
22
11
17
15
9
12
9
11
10
24
12
8
15
6
12
6
4
22
5
16
17
21
22
10
17
16
21
9
11
35
38
35
39
45
47
28
36
24
27
17
25
5
0
4
6
6
5
2
4
2
2
1
2
10
14
14
15
26
34
11
19
17
22
13
12
16
10
19
24
22
24
11
15
12
16
6
7
19
21
19
20
16
24
19
20
11
18
11
6
61
70
77
87
121
114
66
52
79
90
28
36
22
15
20
30
23
25
16
30
17
28
13
9
6
6
9
9
7
15
4
7
7
12
5
4
52
53
41
32
72
76
35
43
33
47
24
27
13
11
7
13
8
19
9
10
5
16
8
5
10
9
10
11
21
25
7
13
11
10
12
10
9
8
13
15
10
22
15
15
6
20
5
6
317 300
331
363
464
509
276
325
265
370
177
178
Źródło: Ewidencja ludności, Urząd Gminy Pierzchnica, kwiecień 2016

71 i więcej
K
M
6
3
21
11
14
8
14
3
28
12
6
4
35
14
19
7
21
13
62
35
28
17
12
4
40
18
13
8
13
9
23
8
355
174

Ludność
ogółem
137
283
160
209
466
50
270
229
246
1045
306
111
642
154
177
186
4671
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Sołectwo
Brody
Drugnia
Drugnia Rządowa
Górki
Gumienice
Holendry
Maleszowa
Osiny
Pierzchnianka
Pierzchnica
Podlesie
Podstoła
Skrzelczyce
Strojnów
Ujny
Wierzbie
SUMA

0-4
K
M
3
6
6
6
1
10
3
0
14 14
2
0
10
5
12 10
3
5
26 29
3
9
1
4
25 20
5
2
3
5
2
8
119 133

Tabela 17 Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach – stan na 31.12.2013
Liczba mieszkańców w poszczególnych jednostkach administracyjnych - stan na 2013
Przedział wiekowy
16-maj
17-25
26-40
41-50
51-60
61-70
K
M
K
M
K
M
K
M
K
M
K
M
7
8
13
12
16
14
14
8
10
11
4
5
15
24
20
24
31
28
17
23
13
19
14
9
11
9
13
9
21
13
9
13
7
14
5
4
22
5
17
16
20
19
12
21
16
21
8
10
36
39
37
40
45
42
30
42
22
25
17
26
4
0
6
6
5
6
3
4
2
2
1
2
11
13
13
14
28
35
11
19
16
20
15
15
19
12
16
19
26
27
13
15
11
17
7
7
14
20
25
23
17
19
18
24
13
17
11
8
62
71
81
89
122
113
68
55
80
88
29
38
21
16
20
30
23
22
17
29
17
27
12
13
5
6
9
9
7
13
5
7
7
11
6
6
55
55
41
34
73
72
38
45
31
49
26
26
14
9
9
12
7
22
8
8
7
17
8
6
9
9
10
11
20
25
9
14
11
11
9
11
9
9
13
14
8
21
16
14
6
22
6
6
314
305
343
362
469
491
288
341
269
371
178
192

71 i więcej
K
M
5
2
22
12
14
7
15
4
29
12
6
3
31
11
16
5
19
11
62
37
28
16
12
2
39
19
13
8
14
8
21
7
346
164

Ludność
ogółem
138
283
160
209
470
52
267
232
247
1050
303
110
648
155
179
182
4685

Źródło: Ewidencja ludności, Urząd Gminy Pierzchnica, kwiecień 2016
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Sołectwo
Brody
Drugnia
Drugnia Rządowa
Górki
Gumienice
Holendry
Maleszowa
Osiny
Pierzchnianka
Pierzchnica
Podlesie
Podstoła
Skrzelczyce
Strojnów
Ujny
Wierzbie
SUMA

Tabela 18 Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach– stan na 31.12.2014
Liczba mieszkańców w poszczególnych jednostkach administracyjnych - stan na 2014
Przedział wiekowy
0-4
16-maj
17-25
26-40
41-50
51-60
61-70
K
M
K
M
K
M
K
M
K
M
K
M
K
M
4
6
8
10
12
11
18
13
14
10
8
10
6
6
7
6
13
21
22
27
29
27
17
22
15
20
14
9
1
9
8
9
12
5
19
14
7
13
10
15
5
4
4
0
21
5
16
14
27
21
12
23
13
20
10
11
17
12
34
38
35
42
42
40
30
44
24
26
19
23
2
0
4
0
6
4
4
8
4
4
1
1
2
1
9
4
14
11
12
14
28
34
12
23
16
18
15
16
10
9
16
12
19
21
27
29
12
15
11
16
7
9
3
3
13
20
24
25
17
18
19
24
12
17
13
6
24
28
61
73
74
91
131
111
64
56
83
88
35
42
3
7
19
20
20
27
24
27
16
26
17
28
15
18
1
4
5
5
8
7
8
16
5
7
6
8
6
9
18
19
60
55
36
38
79
67
39
46
31
52
28
27
5
2
14
8
8
12
7
20
10
12
6
15
8
8
2
5
9
7
11
12
19
25
10
14
9
10
8
11
2
6
8
11
12
11
12
24
16
12
5
24
6
6
112
120
307
305
327
361
491
494
287
351
267
368 197 206
Źródło: Ewidencja ludności, Urząd Gminy Pierzchnica, kwiecień 2016

Ludność
71 i więcej ogółem
K
M
5
2
143
21
10
280
14
8
153
15
4
216
25
11
462
6
4
51
31
11
268
14
4
231
18
12
244
63
39
1063
27
15
309
13
1
109
39
17
651
13
7
155
16
6
174
20
8
183
340 159
4692
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Sołectwo
Brody
Drugnia
Drugnia Rządowa
Górki
Gumienice
Holendry
Maleszowa
Osiny
Pierzchnianka
Pierzchnica
Podlesie
Podstoła
Skrzelczyce
Strojnów
Ujny
Wierzbie
SUMA

Tabela 19 Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach– stan na 31.12.2015
Liczba mieszkańców w poszczególnych jednostkach administracyjnych - stan na 2015
Przedział wiekowy
0-4
16-maj
17-25
26-40
41-50
51-60
61-70
K
M
K
M
K
M
K
M
K
M
K
M
K
M
2
4
6
10
13
10
17
14
14
10
8
11
6
6
9
7
10
23
23
22
30
32
16
21
14
21
15
10
1
7
8
9
12
6
18
13
7
11
10
14
4
7
5
0
19
5
17
11
25
21
10
22
14
21
10
12
15
9
36
40
33
40
40
40
34
40
24
31
20
21
2
0
3
0
7
3
4
7
4
5
1
1
2
1
11
2
12
7
12
19
28
34
14
22
14
18
16
14
6
10
20
12
17
18
28
32
11
16
13
16
7
8
3
2
13
20
25
24
15
21
20
22
13
17
10
6
24
22
63
80
69
81
134
116
63
62
89
81
39
47
4
6
19
21
19
24
25
30
15
25
19
28
13
18
0
3
6
7
7
6
9
16
5
7
5
9
6
9
13
18
61
52
37
40
81
65
38
46
35
51
27
28
5
3
12
7
11
11
6
18
10
12
6
16
9
6
5
7
7
8
12
10
18
23
13
15
8
12
7
11
3
3
8
13
10
10
13
24
14
11
7
24
5
8
108
103
303
314
324 335 491
506
288
347
280
371
196
212
Źródło: analiza własna na podstawie danych Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Pierzchnica, maj 2016

Ludność
71 i więcej ogółem
K
M
5
3
139
19
8
280
14
7
148
16
4
212
24
13
460
6
3
49
27
11
261
16
4
234
21
11
243
60
39
1069
26
13
305
13
1
109
39
19
650
13
8
153
17
5
178
17
8
178
333 157
4668

Mieszkańców gminy z roku na rok ubywa w analizowanym okresie największy spadek liczby mieszkańców zanotowały sołectwa: Drugnia Rządowa -12,
Maleszowa-9
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Analiza wzrostu/spadku liczby mieszkańców do 25 r. ż. w poszczególnych sołectwach gminy
Pierzchnica w latach 2013-2015
Analizując dynamikę wzrostu/spadku liczby mieszkańców do 25 r. ż. w poszczególnych sołectwach
wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców w wieku do 25 roku życia dla całej Gminy 1487
tj. 31,9%. Sołectwa porównano ze sobą. Aż 9 sołectw ma % udział mieszkańców do 25 roku życia
mniejszy niż średnia dla gminy tj. Drugnia Rządowa, Górki, Holendry, Maleszowa, Pierzchnica,
Podlesie, Podstoła, Ujny, Wierzbice. Najmłodsze społeczeństwo ma sołectwo Gumienice – 37,6% to
mieszkańcy do 25 r. ż.
Tabela 20 Liczba mieszkańców do 25 roku życia w poszczególnych sołectwach Gminy Pierzchnica
% mieszkańców
Sołectwo
2015
Spadek/Wzrost
sołectwa 2015r.
Brody
-4,1%
45
32,4%
Drugnia
-0,7%
94
33,6%
Drugnia Rządowa
-2,8%
43
29,1%
Górki
-4,2%
57
26,9%
Gumienice
-0,4%
173
37,6%
Holendry
-1,4%
15
30,6%
Maleszowa
-0,7%
63
24,1%
Osiny
-3,8%
83
35,5%
Pierzchnianka
0,4%
87
35,8%
Pierzchnica
-2,9%
339
31,7%
Podlesie
-2,2%
93
30,5%
Podstoła
-4,0%
29
26,6%
Skrzelczyce
-1,4%
221
34,0%
Strojnów
-2,4%
49
32,0%
Ujny
1,5%
49
27,5%
Wierzbie
-3,7%
47
26,4%
-1,9%
SUMA
1487
31,9%
Średnia dla gminy
93
Źródło: analiza własna na podstawie danych Ewidencji Ludności Urząd Gminy Pierzchnica,
kwiecień 2016
Analiza wzrostu/spadku liczby mieszkańców powyżej 61 r. ż. w poszczególnych sołectwach
gminy Pierzchnica w latach 2013-2015
Analizując dynamikę wzrostu/spadku liczby mieszkańców powyżej 61 r. ż. w poszczególnych
sołectwach wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców w wieku 61 lat i więcej dla całej Gminy 898 tj.
19,2%. Sołectwa porównano ze sobą. 10 sołectw ma % udział mieszkańców powyżej 61 lat i więcej
większy niż średnia dla gminy tj. Drugnia Rządowa, Górki, Holendry, Maleszowa, Pierzchnianka,
Podlesie, Podstoła, Strojnów, Ujny, Wierzbie
Tabela 21 Procentowy udział mieszkańców powyżej 61 lat i więcej w poszczególnych sołectwach
Gminy Pierzchnica
% ogółu
%
2012
mieszkańców 2015 mieszkańców Spadek/Wzrost
sołectwa
sołectwa
Brody
18
13,1%
20
14,4%
1,2%
Drugnia
56
19,8%
52
18,6%
-1,2%
Drugnia Rządowa
32
20,0%
32
21,6%
1,6%
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Górki
37
17,7%
42
19,8%
2,1%
Gumienice
82
17,6%
78
17,0%
-0,6%
Holendry
13
26,0%
12
24,5%
-1,5%
Maleszowa
74
27,4%
68
26,1%
-1,4%
Osiny
39
17,0%
35
15,0%
-2,1%
Pierzchnianka
51
20,7%
48
19,8%
-1,0%
Pierzchnica
161
15,4%
185
17,3%
1,9%
Podlesie
67
21,9%
70
23,0%
1,1%
Podstoła
25
22,5%
29
26,6%
4,1%
Skrzelczyce
109
17,0%
113
17,4%
0,4%
Strojnów
34
22,1%
36
23,5%
1,5%
Ujny
44
24,9%
40
22,5%
-2,4%
Wierzbie
42
22,6%
38
21,3%
-1,2%
SUMA
884
18,9%
898
19,2%
0,3%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ewidencji Ludności, Urząd Gminy Pierzchnica
Bezrobocie rejestrowane na terenie gminy Pierzchnica
Podstawowym czynnikiem, który charakteryzuje zjawiska kryzysowe w obrębie rynku pracy jest stopa
bezrobocia rejestrowanego, a więc – proporcja liczby bezrobotnych do liczny osób aktywnych
ekonomicznie. Stopa bezrobocia na terenie powiatu kieleckiego w grudniu 2015r wynosiła 15,5% i
była jedną z najwyższych w województwie. Analizując rynek pracy należy zwrócić również uwagę na
liczbę osób bezrobotnych.
Tabela 22 Liczba bezrobotnych na terenie Gminy Pierzchnica

374

2010

366

2011

370

2012

393

2013

318

313

2014

2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawi danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, luty 2016r.
W niżej wymienionych 4 sołectwach liczba osób zarejestrowanych w PUP Kielce jako bezrobotne
była w 2015r. największa:
 Pierzchnica – 57 osoby,
 Skrzelczyce – 49osoby,
 Gumienice – 30 osób.
 Osiny – 26 osób.
Biorąc pod uwagę procentowy udział osób bezrobotnych w 2015r. do ogółu liczby mieszkańców
sołectwa wskaźnik ten był najwyższy w Osinach 11,1%, zaś najniższy w sołectwie Holendry (0%).
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Tabela 23 Liczba bezrobotnych w Gminie Pierzchnica z podziałem na sołectwa w latach 2013-2015
% do ogółu
% do ogółu
% do ogółu
Wyszczególnienie
2013 mieszkańców 2014 mieszkańców 2015 mieszkańców
sołectwa
sołectwa
sołectwa
Brody
9
6,5%
7
4,9%
7
5,0%
Drugnia
20
7,1%
19
6,8%
16
5,7%
Drugnia Rządowa
21
13,1%
14
9,2%
16
10,8%
Górki
10
4,8%
10
4,6%
8
3,8%
Gumienice
30
6,4%
34
7,4%
30
6,5%
Holendry
2
3,8%
3
5,9%
0
0,0%
Maleszowa
23
8,6%
19
7,1%
14
5,4%
Osiny
29
12,5%
25
10,8%
26
11,1%
Pierzchnianka
19
7,7%
17
7,0%
16
6,6%
Pierzchnica
95
9,0%
71
6,7%
67
6,3%
Podlesie
24
7,9%
19
6,1%
18
5,9%
Podstoła
10
9,1%
6
5,5%
10
9,2%
Skrzelczyce
59
9,1%
47
7,2%
49
7,5%
Strojnów
12
7,7%
6
3,9%
11
7,2%
Ujny
10
5,6%
4
2,3%
4
2,2%
Wierzbie
16
8,8%
13
7,1%
16
9,0%
389
8,3%
314
6,7%
308
6,6%
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, kwiecień 2016
Analiza kapitału społecznego
Analizując kapitał społeczny wzięto pod uwagę m.in.:
 działalność kulturalną na terenie Gminy Pierzchnica,
 organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) działające w poszczególnych sołectwach.
Obecnie na terenie Gminy Pierzchnica działa kilkanaście organizacji skupiających wokół swojej
działalności liczne grupy mieszkańców. W poniższych tabelach zamieszczono krótkie informacje
dotyczące aktywności poszczególnych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy
Pierzchnica. Inicjatywy podejmowane przez mieszkańców zorganizowanych w stowarzyszeniach
świadczą o dużym potencjale kapitału ludzkiego w Gminie.
Tabela 24 Wykaz stowarzyszeń działających na terenie Gminy – stan na 11.01.2016
Nazwa organizacji
Ilość osób działających w
organizacji
1.
Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze w Pierzchnicy
17
2.
Zrzeszenie Hodowców Bydła w Pierzchnicy
b.d.
3.
Związek Sadowników w Pierzchnicy
b.d.
4.
Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy
38
5.
Stowarzyszenie Sportowo- Kulturalne w Drugni
45
6.
Towarzystwo Przyjaciół Pierzchnicy
16
7.
Klub Sportowy Polanie w Pierzchnicy
32
8.
Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach
19
9.
Gospodarstwa Gościnne i Ekologiczne w Drugni
b.d.
10.
Stowarzyszenia Oświatowo-Kulturalne w Skrzelczycach
24
11.
Stowarzyszenie Ziemi Pierzchnickiej
b.d.
12.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skrzelczyce im. Gustawa Herlinga
b.d.
Grudzińskiego

L.p.
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13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Drugni
Stowarzyszenie „Świętokrzyskie Dziedzictwo Kulinarne”
Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Domu Opieki
Rodzinnej w Pierzchnicy
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Drugnianki
OSP
OSP PIERZCHNICA
OSP GUMIENICE
OSP DRUGNIA
OSP MALESZOWA
OSP SKRZELCZYCE
OSP OSINY
Koła Gospodyń Wiejskich
Koło Gospodyń Wiejskich w Drugni
Zespoły taneczne
brak
Zespoły folklorystyczne
Pierzchniczanie
Pierzchniczanki
Drugnianki
Gumieniczanki
Skrzelczaneczki
Maleszowianki
Źródło: Urząd Gminy Pierzchnica, styczeń 2016r.

b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
Około 40
Ok. 30
Ok. 30
Ok. 30
Ok. 30
Ok. 20
b.d.

8
8
8
8
8
8

Społeczność lokalna ma możliwość spotykania się oraz organizowania wydarzeń kulturalnych
w świetlicach zlokalizowanych na terenie gminy. Gmina dysponuje kilkoma takimi obiektami.
Niewystarczający dostęp do oferty kulturalnej zdiagnozowano na terenie sołectwa Skrzelczyce
i Strojnów, gdzie budynki świetlic są w niezadawalającym stanie.
W Skrzelczycach swoją siedzibę ma Centrum Aktywności Lokalnej jest to miejsce, na charakter
którego mają wpływ sami mieszkańcy gminy Pierzchnica.
Ich głosem w decydowaniu o tym co powinno się znaleźć w CAL jest grupa inicjatywna, w której
skład wchodzą licealiści, studenci, osoby pracujące oraz seniorzy. To ta grupa za głosem społeczności
lokalnej wybiera i decyduje, gdzie uczestnicy projektu pojadą na wycieczkę, z jakiego warsztatu będą
chcieli skorzystać lub jaka konsultacja specjalistów jest im najbardziej potrzebna. Oczywiście grupa
nie jest sama, ponieważ czuwa nad nimi koordynator, który służy radą i pomocą. Dodatkowym
działaniem w ramach projektu będzie funkcjonowanie Banku Czasu. Jest to inicjatywa polegająca na
bezpłatnej wymianie usług
między jej członkami. Centrum Aktywności Lokalnej jest miejscem, którego celem jest
aktywizowanie społeczności lokalnych, tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca
i lokalnej grupy, uruchamianie na nowo zbiorowych strategii pomagania ludziom w pomaganiu sobie
samym. Od września 2014 w działaniach Centrum Aktywności Lokalnej wzięło już ok. 170 osób
udział. W tej grupie znajduje dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorzy. Centrum Aktywności
Lokalnej współdziała z Klubem Seniora Skrzelczyc, którego seniorzy-uczestnicy tworzą także
charakter CAL. W ramach CAL odbyły się zajęcia przeznaczone dla każdej grupy wiekowej, m.in.:
kulinarne, artystyczny (torby z filcu), samoobrony, ekologiczne, kosmetyczne, aerobik.
Aktywność społeczną można dodatkowo mierzyć aktywnością wyborczą. Poniżej zaprezentowano
tabelę dotyczącą aktywności wyborczej mieszkańców Gminy Pierzchnica podczas wyborów
prezydenckich w 2015r. na tle innych gmin powiatu kieleckiego.
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GMINY

Tabela 25 Aktywności wyborczej mieszkańców Gminy Pierzchnica podczas wyborów prezydenckich
w 2015r. na tle innych gmin powiatu kieleckiego
Liczba
Liczba
wyborców
Głosy
Nazwa jednostki
wydanych frekwencja
uprawnionych
ważne
kart
do głosowania
Gmina Daleszyce
12308
6630
53,87%
6544
Gmina Piekoszów
12807
6992
54,60%
6883
Gmina Chęciny
12328
6740
54,67%
6641
Gmina Masłów
8314
4945
59.48 %
4873
Gmina Raków
4847
2455
50.65 %
2423
Gmina Morawica
12403
7013
56,54%
6900
Gmina Pierzchnica w tym:
3964
2022
1996
51,01 %
Urząd Gminy Pierzchnica
1
Pierzchnica ul.13 Stycznia 6
1227
584
48%
578
26-015 Pierzchnica
Społeczna Szkoła Podstawowa w
2
727
330
45%
328
Drugni, Drugnia 28, 26-015 Pierzchnica
Budynek byłej szkoły podstawowej w
3
Skrzelczycach
794
433
55%
426
Skrzelczyce 104, 26-015 Pierzchnica
Zespół Szkół w Pierzchnicy
4
Pierzchnica ul. Kardynała Stefana
1110
610
55%
601
Wyszyńskiego 5, 26-015 Pierzchnica
Dom Seniora im. Sue Ryder
5
Pierzchnica ul. Szkolna 36
47
32
68%
31
26-015 Pierzchnica
Dom Pomocy Społecznej w Osinach
6
(pierwsze piętro)
33
24
73%
23
Osiny 54B, 26-015 Pierzchnica
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (parter)
7
Osiny 54B
26
9
35%
9
26-015 Pierzchnica
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisja Wyborczej, luty 2016r.
Jak widać na podstawie w/w tabeli w Gminie Pierzchnica w wyborach prezydenckich w 2015r. do
głosowania poszła mniejsza liczba mieszkańców niż w pozostałych gminach (poza gminą Raków).
Frekwencja była niższa od średniej dla powiatu kieleckiego (54.74 %).
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Analiza ilościowa problemów w sferze środowiskowej
Analizując aspekty środowiskowe wzięto pod uwagę w szczególności negatywne zjawiska dotyczące
obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska
(zwłaszcza na obszary chronione).
Azbest pozostający do utylizacji na terenie gminy
Na podstawie informacji znajdujących się w Programie Usuwania i Unieszkodliwiania Wyrobów
Zawierających Azbest z terenu Gminy Pierzchnica na lata 2007 – 2032 na koniec 2007 roku na terenie
gminy znajdowało się ponad 258 442,16 m2 wyrobów azbestowych. Na terenie gminy zlokalizowano
705 budynków mieszkalnych i 1169 budynków gospodarczych pokrytych eternitem. W ostatnich
latach gmina pozyskiwała środki na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest m.in. z
WFOŚiGW w Kielcach, jednak nadal znajduje się go sporo na terenie gminy.
Tabela 26 Ilość wyrobów zawierających azbest [m²] (stan na 31.03.2007r.)
Ilość wyrobów zawierających azbest [m²] (stan na 31.03.2007r.)
Brody
9 467,5
Drugnia
17360
Drugnia Rządowa
8137
Górki
17204,4
Gumienice
31120
Holendry
4698
Maleszowa
21849
Osiny
11594
Pierzchnianka
16725
Pierzchnica
30000
Podlesie
13232
Podstoła
9102
Skrzelczyce
26618,96
Strojnów
8021,5
Ujny
20452
Wierzbie
12860,8
Źródło: Program Usuwania i Unieszkodliwiania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy
Pierzchnica na lata 2007 – 2032
Emisja CO2
Zgodnie z inwentaryzacją przeprowadzoną na terenie gminy Pierzchnica końcowe zużycie energii w
roku bazowym 2010 wyniosło 56 493,80 MWh. Zużycie energii w roku 2014 wyniosło 60 920,69
MWh. Z kolei całkowita emisja CO2 do atmosfery w roku bazowym wyniosła 20 449,32 Mg CO2 i do
2014 roku wzrosła do wartości 21 963,91 Mg. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji można
stwierdzić, że gmina Pierzchnica jest miejscem ciągle rozwijającym się. Zwiększa się co roku ilość
podmiotów gospodarczych, które w związku ze swoją działalnością emitują coraz więcej CO2 do
atmosfery. Największa emisja CO2 w gminie Pierzchnica pochodzi z ruchu lokalnego oraz z paliw
opałowych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy. Z przeprowadzonej
inwentaryzacji wywnioskować należy iż sołectwami gdzie występuje najwyższy poziom emisji są:
Pierzchnica, Skrzelczyce, Gumienice i Podlesie.
Obszary chronione
Z uwagi na cenne zasoby przyrodnicze znajdujące się na obszarach chronionych uznano, że warto
zwrócić uwagę na sołectwa przez które przebiegają tego typu obszary - wykazując je jako te, które
należy chronić przed szczególną ingerencją człowieka zgodnie z wszelkiego rodzaju zakazami,
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o których mówią przepisy prawa. W związku z tym na obszarach chronionych znajdują się wszystkie
sołectwa (zob. poniższą mapę).
Mapa nr 3 Obszary chronione na terenie Gminy Pierzchnica

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
Legenda:  Użytki ekologiczne  Rezerwaty  Parki Krajobrazowe  Parki Narodowe
Chronionego Krajobrazu  Zespoły Przyrodniczo Krajobrazowe  Natura 2000 – obszary ptasie
 Natura 200 Obszary siedliskowe  Stanowiska dokumentujące
Pomnik przyrody

 Obszar

Na terenie gminy znajduja się nast. epujace formy ochrony przyrody:
 Obszar NATURA 2000 obszar siedliskowy Lasy Cisowsko-Orłowińskie - PLH260040
 Fragment Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy
 2 obszary chronionego krajobrazu (Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu,
Cisowsko-Orłowiński Obszar Chronionego Krajobrazu
 3 pomniki przyrody
Lasy i grunty leśne zajmują 24 procent powierzchni gminy, przy czym największe i najbardziej zwarte
kompleksy leśne występują na północnym - wschodzie gminy. Mają one charakter lasów ochronnych.
Na terenie gminy Pierzchnica znajduje się Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy, który pod
względem zróżnicowania roślinności przewyższa Świętokrzyski Park Narodowy. Naturalne bogactwo
przyrodnicze gminy stanowią lasy należące do dawnej Puszczy Cisowskiej. W strukturze użytkowania
dominują lasy niepaństwowe. W strukturze siedliskowej największą powierzchnię zajmują siedliska
borów mieszanych świeżych i borów wilgotnych. Sporadycznie występują żyzne siedliska olsu i boru
wilgotnego. W składzie gatunkowym drzewostanów dominuje sosna i olsza. Pozostałe gatunki to
brzoza, jodła, dąb, świerk, osika, grab z domieszką osiki, wiązu, jesionu i klonu. Na terenie gminy
występują objęte ochroną tereny lęgowe ptaków oraz ptasie remizy znajdujące się głównie w rejonie
Holender, Czarnej i Ujen. Na terenie Maleszowej i Brodów znajduje się 19 stawów. Na terenie gminy
znajdują się liczne źródła wodne.
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Obszary NATURA 2000.
Na terenie gminy znajduje się fragment Obszaru Specjalnej Ochrony Siedlisk Lasy CisowskoOrłowińskie o kodzie PLH260040.
Zdjęcie nr 1 Lasy Cisowsko-Orłowińskie

Źródło: http://www.natura2000.tbop.org.pl/node/35
Ostoja położona jest w zlewniach Nidy i Czarnej Staszowskiej. Obejmuje trzy pasma wzgórz
zbudowane z dewońskich piaskowców i wapieni oraz kambryjskich kwarcytów. Rzeźba terenu jest
bardzo urozmaicona, z licznymi garbami denudacyjnymi, kotlinami i dolinami o charakterze
przełomów. Sieć wodna jest dobrze rozwinięta. Rzeki płyną naturalnymi korytami tworząc liczne
zakola i meandry. W ich otoczeniu znajdują się duże kompleksy łąk. W granicach obszaru leży kilka
wsi otoczonych polami i łąkami. Lasy zajmują większość powierzchni obszaru. Są to głównie
drzewostany jodłowe, sosnowo-jodłowe i bukowo-jodłowe z udziałem jaworu, klonu i cisa,
odnawiające się z samosiewu. Niektóre fragmenty o charakterze pierwotnym są pozostałością Puszczy
Świętokrzyskiej, np. las bukowy chroniony w rezerwacie "Zamczysko", mieszany w rezerwacie
"Cisów". U podnóża Pasma Cisowskiego, na dziale wodnym, w niecce otoczonej zalesionymi
wydmami znajduje się kompleks torfowisk, przechodzący miejscami w niedostępne grzęzawiska.
Tutaj bierze swój początek Czarna Staszowska - odprowadzająca wody z większej części tych lasów,
oraz potok Trupień. W części północnej występuje las jodłowo-bukowy w paśmie CisowskoOrłowińskim (do 452 m n.p.m.), na południu rozległe tereny podmokłe z torfowiskiem „Białe Ługi”.
Obszar wg. podziału geobotanicznego Szafera (1959) należy do Krainy Świętokrzyskiej a wg.
podziału fizyczno-geograficznego Kondrackiego (2000) do mezoregionu Góry Świętokrzyskie. Lasy
Cisowsko-Orłowińskie są jednym z większych kompleksów leśnych zajmujących południową część
Pasma Łysogórskiego w Górach Świętokrzyskich. Ostoja zdominowana jest przez lasy bukowojodłowe (żyzne i kwaśne buczyny, wyżynne bory jodłowe) rzadziej grądy i łęgi; sporadycznie
obejmuje łąki naturowe. Niezwykle cenne przyrodniczo są rozległe torfowiska wysokie i przejściowe
otoczone borami bagiennymi i bagiennymi lasami olszowymi (łęgi i olsy). W ostoi bardzo dobrze
zachowane są również suche bory sosnowe Cladonio-Pinetum. Istota i sens stworzenia ostoi polega na
zabezpieczeniu naturalnego lasu o charakterze górskim na niżu. W ostoi szacunkowo naliczono około
700 gatunków roślin naczyniowych, z tego 42 gatunki objęte ochroną ścisłą oraz 10 ochroną
częściową. Rozległy kompleks leśny, wraz z otaczającymi go wilgotnymi łąkami w dolinach
rzecznych, stanowi bardzo bogaty przyrodniczo, zróżnicowany obszar. Występuje tu 19 typów siedlisk
przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, dobrze wykształcone i zachowane są tu
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torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) oraz torfowiska wysokie zdegradowane,
zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji. Śródleśne torfianki i zabagnienia zasiedlają trzy
gatunki traszek, w tym traszka grzebieniasta Triturus cristatus. Wypływające z lasów, czyste
strumienie zamieszkują dwa gatunki minogów: minóg strumieniowy Lampetra planeri i minóg
ukraiński Eudontomyzon mariae i trzy chronione gatunki ryb. Entomofaunę reprezentują jedne
z najsilniejszych w regionie populacje przeplatki aurinii Euphydryas aurinia (której południowa
granica zasięgu w regionie przebiega przez obszar), modraszka telejusa Maculinea teleius i
czerwończyka nieparka Lycaena dispar oraz mniejsze, ale również istotne, czerwończyka fioletka
Lycaena helle, trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia i zalotki większej Leucorrhinia pectoralis. Jest
to jeden z niewielu w regionie obszarów, gdzie stwierdzono występowanie wilków Canis lupus.
O wartości przyrodniczej tego obszaru świadczy także najdłuższa w regionie lista pozostałych
ważnych gatunków roślin i zwierząt, głównie tych związanych ze śródleśnymi torfowiskami i dobrze
zachowanym drzewostanem. Jest to ostoja wielu rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków – zarówno
związanych ze środowiskiem leśnym, jak i wodno-błotnych. Obszar lasów Cisowsko-Orłowińskich
wyróżnia się dużą (8) liczbą gatunków leśnych i górskich ślimaków lądowych, w tym karpackich,
alpejskich i borealno górskich.
Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu
Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu (OCK) obejmuje swoim zasięgiem gminy:
Pierzchnica, Morawica, Chmielnik, Raków, Łagów, Gnojno, Szydłów, Busko – Zdrój, Stopnica,
Tuczępy. Ch-Sz OChK zajmuje powierzchnię 56.999 ha. Jest to obszar o charakterze rolniczo –
leśnym. W jego szacie roślinnej dominują bory sosnowe i mieszane oraz zbiorowiska nieleśne –
torfowiska z udziałem rzadkich roślin takich jak: przygiełka biała, sesleria błotna, turzyca Davalla,
storczyki: kruszczyk błotny i szerokolistny. Liczne stawy i zbiornik Chańcza tworzą biotypy dla wielu
gatunków ptaków wodnobagiennych. Obszar ten pełni ważne funkcje łącznikowe pomiędzy Zespołem
Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Zespołem Parków Krajobrazowych Ponidzia.
Cisowsko – Orłowiński Park Krajobrazowy stanowi południowo – wschodni fragment Zespołu
Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich. Obejmuje gminy: Bieliny, Daleszyce, Górno, Łagów,
Pierzchnica i Raków. Na jego terenie i obszarze strefy ochronnej znajdują się fragmenty Pasma
Orłowińskiego, Pasma Ociesęckiego i Pasma Cisowskiego. Został utworzony w celu ochrony cennych
zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zachowania czystości wód rzeki Czarnej
Staszowskiej, biorącej swój początek na bagnach i torfowiskach rezerwatu Białe Ługi. Teren parku
jest w 65% pokryty lasami, natomiast jego otulina w 28%. Dominują tu drzewostany sosny i jodły. Na
obszarze tym występuje wiele gatunków roślin objętych całkowitą ochroną prawną. Można tu znaleźć
ok. 48 gatunków do których należą między innymi: widłaki, wierzba borówkolistna, goździk
piaskowy, pełnik europejski, orlik pospolity, tojad dziubaty, sasanka wiosenna, grążel żółty, rosiczka
okrągłolistna i długolistna, parzydło leśne, storczyki, podkolan biały, kruszczyki, litera jajowata,
gnieźnik leśny. Świat zwierząt na terenie parku jest słabo rozpoznany. Występuje jednak wiele
gatunków objętych prawna ochroną, wśród ptaków są to między innym: bocian biały i czarny, jastrząb
gołębiarz, myszołów zwyczajny, pokrzewka, sowa, kowalik, dzieżba, muchołówka, drozd oraz
gatunków łownych – kuropatwa, bażant, cietrzew i słonka; z ssaków: jeż, ryjówka, kret, jeleń, sarna,
lis, dzik, zając, borsuk, kuna leśna, piżmak; z płazów: ropucha, żaba, rzekotka drzewna, traszka; z
gadów: jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec, zaskroniec, żmija zygzakowata; z owadów: biegacz,
trzmiel, tęcznik oraz paź królowej.
Cisowsko – Orłowiński Obszar Chronionego Krajobrazu został wyznaczony Uchwałą
Nr XXXV/626/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. dotyczącą
wyznaczenia Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj.
Świętokrzyskiego poz. 3318), ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych
ekosystemach, możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem oraz
pełnienia funkcji korytarzy ekologicznych. Przeprowadzona w 2013r. inwentaryzacja przyrodnicza
Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zobrazowała zasoby środowiska i obecne
w/w obszarze zagrożenia, a w konsekwencji określiła potrzeby ochrony tego obszaru. W oparciu o
Strona 38 z 142

Program Rewitalizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023

zasobność elementów przyrodniczych, atrakcyjność geomorfologiczną, hydrologiczną, kulturową
i turystyczną, wyznaczono obszary o zróżnicowanych walorach. Wyniki waloryzacji stanowiły
podstawę do wyznaczenia obszaru C-OOChK o powierzchni 25 336 ha wraz ze strefami o różnym
reżimie ochronnym. Strefa A (o najwyższych wartościach) zajmuje 12,3% obszaru, strefa B (o
umiarkowanych wartościach) – 32,5% , pozostałe 55,2% to tereny o najniższych wartościach w skali
obszaru (strefa C), dla których ustalono najniższe rygory ochronne. Dla stref A i B zaproponowano
stosowne zakazy (z katalogu zakazów z Ustawy o ochronie przyrody). Dobór zakazów oraz
zaproponowanych odstępstw od tych zakazów, podyktowany był, z jednej strony troską o zachowanie
wartości przyrodniczych, a z drugiej strony uwzględnieniem potrzeb społecznych i gospodarczych.
Natomiast dla strefy C odstąpiono od ustanowienia zakazów, ze względu na to, iż są to tereny
zabudowane, użytkowane rolniczo oraz w dużym stopniu przekształcone przez człowieka.
Poszczególne strefy obejmują tereny charakteryzujące się zbliżonymi wartościami przyrodniczokrajobrazowymi, podobną strukturą użytkowania i pełnioną funkcją przyrodniczą (korytarze
ekologiczne, ostoje cennych ekosystemów i gatunków). Granice poszczególnych stref krajobrazowych
poprowadzono po obiektach terenowych o charakterze naturalnym (ściana lasu, dolina cieku, grzbiet
wzniesienia itp.), rzadziej sztucznym (drogi, linie kolejowe, linia zabudowy). W przypadku strefy A,
jej przebieg został ustalony po granicach działek katastralnych. Podczas wydzielania stref
wykorzystano aktualne ortofotomapy obszaru. Dla każdej ze stref określono cele działań ochronnych
oraz zaproponowano działania ochronne dla ich realizacji. Cele i odpowiednie do nich działania
ustalono w oparciu o zasoby i wartości przyrodnicze, m.in. obecność i stan zachowania siedlisk i
gatunków, potencjał środowiska, krajobrazowe - walory widokowe, kulturowe - obecność i stan
zachowania obiektów zabytkowych oraz zidentyfikowane w terenie zagrożenia.

Mapa 1 Cisowsko- Orłowiński Obszar Chronionego Krajobrazu

Źródło: Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/878/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia
13 listopada 2014 r.
Wyznaczone strefy krajobrazowe obejmują:
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A – tereny dolin rzecznych i cieków pełniące funkcje korytarzy ekologicznych oraz torfowiska i inne
tereny podmokłe, w tym lasy łęgowe, a także zalesione jary lessowe z obecnymi na ich dnie ciekami
wraz z terenami przyległymi; są to obszary o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych,
często siedliska chronione, skupiające rzadkie i chronione gatunki roślin i zwierząt, a jednocześnie
tereny bardzo wrażliwe na zmiany dokonywane w środowisku; strefa ta posiada najwyższy rygor
ochronny;
B – tereny kompleksów leśnych (z wyłączeniem lasów łęgowych i olsów, które zostały zaliczone do
strefy A), murawy kserotermiczne i napiaskowe; są to siedliska niezależne od poziomu wód
gruntowych; obejmują tereny cenne przyrodniczo, często siedliska chronione, skupiające rzadkie i
chronione gatunki roślin i zwierząt; strefa posiada wysoki rygor ochronny;
C – obszary poza strefami A i B; tereny zabudowy, użytkowane rolniczo, przekształcone przez
człowieka; strefa odznacza się najniższym rygorem ochronnym.

Analiza ilościowa problemów w sferze gospodarczej
Analizując sferę gospodarczą wzięto pod uwagę negatywne zjawiska dotyczące niskiego stopnia
przedsiębiorczości.
Analiza liczby zarejestrowanych firm w poszczególnych sołectwach w Centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej (CEiDG)
Wzięto pod uwagę, że łączna liczba firm zarejestrowana w CEiDG na 07.2016 wynosiła 160. Licząc
średnią dla sołectwa podzielono 160/16 sołectw co dało w zaokrągleniu średnio 10 firm/sołectwo. Z
analizy wynika, że powyżej średniej są tylko 4 sołectw: Pierzchnica, Podlesie, Skrzelczyce, Ujny.
Tabela 27 Liczba sołectw, w których liczba zarejestrowanych firm w Centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej (CEiDG) jest poniżej średniej dla sołectwa
Wyszczególnienie

Liczba
Liczba
zarejestrowanych zarejestrowanych
firm na 07.2015r. firm na 07.2016r.

% do
ogółu

% do ogółu
mieszkańców
sołectwa

Brody
6
4
2,50%
2,88%
Drugnia
8
9
5,63%
3,21%
Drugnia Rządowa
3
3
1,88%
2,03%
Górki
2
2
1,25%
0,94%
Gumienice
11
10
6,25%
2,17%
Holendry
4
4
2,50%
8,16%
Maleszowa
11
7
4,38%
2,68%
Osiny
6
5
3,13%
2,14%
Pierzchnianka
7
6
3,75%
2,47%
Pierzchnica
52
55
34,38%
5,14%
Podlesie
13
11
6,88%
3,61%
Podstoła
3
2
1,25%
1,83%
Skrzelczyce
13
8,13%
2,00%
Strojnów
4
3
1,88%
1,96%
Ujny
16
17
10,63%
9,55%
Wierzbie
8
9
5,63%
5,06%
Razem
154
160
100,00%
3,43%
Źródło: Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (CEiDG), stan na 07.2016
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Analiza liczby nowo rejestrowanych podmiotów gospodarczych
Potencjał przedsiębiorczości to nie tylko potencjał istniejących podmiotów gospodarczych, ale też
potencjał postawy przedsiębiorczej wśród mieszkańców, a więc gotowość do podejmowania
aktywności z własnej inicjatywy. Potencjał istniejących przedsiębiorstw jest pośrednim wskaźnikiem
obrazującym lokalne szanse na znalezienie zatrudnienia. Natomiast od potencjału postawy
przedsiębiorczej zależy gotowość do podejmowania ryzyka: przekwalifikowywania się, poszukiwania
lepszej pracy oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej. Z danych Urzędu Gminy w
Pierzchnica wynika, że najwięcej przedsiębiorstw na terenie gminy w ostatnich latach zarejestrowano
w sołectwach Pierzchnica, Podlesie, Ujny, Skrzelczyce, Gumienice. To co niepokoi to stopniowy
spadek liczby rejestrowanych przedsiębiorstw w ostatnich latach. Bez wątpienia należy wesprzeć
obszary atrakcyjne inwestycyjnie aby zachęcić inwestorów do otwierania zakładów, firm na terenie
gminy.
Tabela 28 Liczba podmiotów zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej
2012
2013
2014
2015
Brody
1
1
1
Drugnia
2
1
2
Drugnia Rządowa
1
2
1
Górki
1
Gumienice
4
4
Holendry
1
Maleszowa
2
2
Osiny
2
Pierzchnianka
1
Pierzchnica
11
5
8
10
Podlesie
1
5
2
2
Podstoła
1
Skrzelczyce
1
5
2
Strojnów
1
1
1
Ujny
3
1
2
Wierzbie
1
1
2
Razem
21
25
27
22
Źródło: Urząd Gminy Pierzchnica, styczeń 2016
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Analiza ilościowa problemów w sferze przestrzenno-funkcjonalnej
Analizując sferę przestrzenno-funkcjonalną wzięto pod uwagę negatywne zjawiska dotyczące
niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu
technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania
rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi
komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych.
Gospodarka wodno-ściekowa
Metodologia: wzięto pod uwagę czy problem dot. gospodarki wodno-ściekowej został rozwiązany.
Nie analizuje się gospodarki wodnej, gdyż Gmina jest w 99% zwodociągowana.

L.p.
1.
2.
3.
4.

Tabela 29 Wskaźniki zwodociągowania Gminy Pierzchnica wg stanu na 31.12.2015r.
Wyszczególnienie
Jednostka
Stan na dzień 31.12.2015r.
miary
Wskaźnik zwodociągowania gminy
%
99,00
Długość sieci wodociągowej rozdzielczej
km
99,06
Podłączenia wodociągowe prowadzące do
szt.
1579
budynków mieszkalnych
Zużycie wody z wodociągów w
m3/mieszk./rok
26,71
gospodarstwach domowych
Źródło: Urząd Gminy Pierzchnica

Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy
Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy wynosi 19,43 km, co daje zaledwie 30,21%
skanalizowania gminy. Do sieci kanalizacyjnej nie są podłączone następujące sołectwa: Brody,
Górki, Drugnia Rządowa, Holendry, Gumienice, Maleszowa, Osiny, Podlesie, Podstoła,
Strojnów, Wierzbie, Ujny.

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Tabela 30 Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy Pierzchnica
Wyszczególnienie
Jednostka
Długość na terenie Gminy
miary
Wskaźnik skanalizowania gminy
%
30,21
Długość sieci kanalizacji sanitarnej
km
19,43
Podłączenia kanalizacyjne prowadzące do
szt.
477
budynków mieszkalnych
Ilość zbiorników bezodpływowych na
szt.
473
ścieki
Ścieki odprowadzane do kanalizacji
m3 /mieszk./rok
bd
Źródło: Urząd Gminy Pierzchnica

Zabytki wpisane do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego
Na terenie gminy Pierzchnica znajdują się zabytki widniejące w rejestrze zabytków województwa
świętokrzyskiego są to:

L.p.
1.
2.

Tabela 31 Wykaz zabytków na terenie Gminy Pierzchnica
Miejscowość
Zabytek
zespół kościoła par. pw. św. Wawrzyńca, na który
Drugnia
składają się: kościół, cmentarz przykościelny z
drzewostanem i ogrodzeniem, dzwonnica
Drugnia
kapliczka przydrożna pw. św. Jana Nepomucena

Numer w rejestrze
A.444/1-3
A.445
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3.
4.
5.

zespół rezydencjonalny, na który składają się:
pozostałości zamku na wyspie, dwór, stajnia z
Maleszowa
A.446/1-5
wozownią, lamus (spichlerz), pozostałości założenia
parkowo-ogrodowego.
Pierzchnica
układ przestrzenny
A.447
zespół kościoła par. pw. św. Małgorzaty, na który
składają się: kościół, cmentarz przykościelny z
Pierzchnica
A.448/1-5
ogrodzeniem, cmentarz parafialny, dzwonnica,
plebania.
Źródło: Rejestr zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego

Kościół w Drugni wymaga przeprowadzenia prac modernizacyjnych i konserwacyjnych. Na
szczególna uwagę zasługuje również Kościół w Pierzchnicy
Infrastruktura drogowa.
Układ komunikacyjny gminy tworzą drogi powiatowe (73 km) i gminne (60,7km). W gminie nie
występują ciągi komunikacyjne zaliczane do kategorii dróg krajowych i wojewódzkich. Lokalna dość
gęsta sieć drogowa łączy poszczególne wsie z Pierzchnicą.
Na terenie Gminy Pierzchnica funkcjonuje drogowy transport zbiorowy, zapewniający jej jedynie
poprawną dostępność komunikacyjną z głównym ośrodkiem w regionie jakim jest miasto Kielce.
Przewoźnicy umożliwiają mieszkańcom gminy dojazd do niektórych sąsiednich gmin, jednak
najczęściej jest to możliwe jedynie z głównej miejscowości jaką jest Pierzchnica. Transport publiczny
w pozostałych sołectwach gminy nie pozwala na swobodne przemieszczanie się pomiędzy
miejscowościami.
Przez teren Pierzchnicy przebiega jedna regularna linia autobusowa MPK (201) relacji KielceChmielnik przez Borków i Pierzchnicę. Połączenia komunikacyjne realizują również prywatni
przewoźnicy. Część dróg na terenie gminy wymaga wykonania remontu/modernizacji:
 do wsi Czarna (Ujny-Czarna),
 w Skrzelczycach (Skrzelczyce-Skrzelczyce Błonie; Skrzelczyce-Skrzelczyce Dąbrowa),
 we wsi Maleszowa,
 we wsi Gumienice,
 we wsi Górki,
 we wsi Pierzchnianka
 we wsi Osiny
Analiza dostępu do usług edukacyjnych
Na terenie gminy zlokalizowane są 2 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum, oraz 2 przedszkola. Podczas
analizy problemów edukacyjnych występujących na terenie gminy pod uwagę wzięto:
 Dla szkół podstawowych – zbiorcze wyniki egzaminów na zakończenie VI klas
 Dla gimnazjów – zbiorcze wyniki egzaminu gimnazjalnego
 Liczbę dzieci w poszczególnych placówkach
W budynku Zespołu Szkół w Pierzchnicy znajduje się Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy, Gimnazjum
w Pierzchnicy oraz Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy.
Lp.
1.
2.
3.

Zespół Szkół w Pierzchnicy
Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy
Gimnazjum w Pierzchnicy
Oddział Przedszkolny przy Szkole
Podstawowej w Pierzchnicy

Liczba uczniów
251
145
30

W budynku Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni znajduje się również Oddział
Przedszkolny przy Społecznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni.
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Lp.
1.
2.

Liczba
uczniów
83

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni
Oddział Przedszkolny przy Społecznej Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Drugni

24

Poniżej przedstawiono dane na temat wyników z egzaminów przeprowadzonych w szkołach
podstawowych oraz gimnazjalnych w roku 2014/2015.
Tabela 32 Wyniki szkół podstawowych ze sprawdzianu przeprowadzonego w roku szkolnym
2014/2015
język
Część 1
matematyka
język angielski
polski
Szkoła
Liczba
liczba
wynik
wynik% wynik%
wynik%
zadających
zdających
w%
Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy

41

68,4

69,9

66,7

41

74,8

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana
13
61,4
69,2
53,1
13
67,7
Pawła II w Drugni
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, luty
2016r.

Kraju

Województw
ie

Powiecie

W szkole
Egzamin
Liczba
zdających

Gimnazjum im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Pierzchnicy

Gminie

Szkoła

Tabela 33 Wyniki szkół gimnazjalnych ze sprawdzianu przeprowadzonego w roku szkolnym
2014/2015 na terenie gminy Pierzchnica

Wyniki egzaminów w % punktów

Język polski

36

65

65

61

61

62

Historia i WOS

36

61

61

63

63

64

Matematyka

36

52

52

48

47

48

Przedmioty przyrodnicze

36

50

50

49

49

50

Język angielski PP

32

60

60

62

64

67

Język angielski PR

32

40

40

40

44

48

Język rosyjski PP

4

77

77

59

54

58

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, luty
2016r.
Dane przedstawione powyżej wskazują iż wyniki dla Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Drugni były niższe od średniej dla Gminy, powiatu i województwa.
Wyniki dla Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Pierzchnicy wyniki egzaminów z
języka angielskiego oraz historii i WOSu były niższe od średniej powiatu i województwa. Z danych
Strona 44 z 142

Program Rewitalizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023

Głównego Urzędu Statystycznego w Kielcach wynika, iż na terenie Gminy Pierzchnica w ostatnim
roku zmalała liczba dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół gimnazjalnych. Odmienna
sytuacja jest natomiast w przypadku dzieci w szkołach podstawowych, których w ostatnim roku
przybyło.
Tabela 34 Liczba uczniów na terenie gminy Pierzchnica
2010
2011
2012
2013
2014
przedszkola
119
163
166
187
175
szkoły podstawowe
302
304
310
304
329
gimnazjum
229
208
181
153
131
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS luty 2016r.
Dostęp do usług zdrowotnych na terenie gminy
Gmina Pierzchnica jest jedną z gmin tworzących powiat kielecki. Zgodnie z mapą potrzeb gmina
charakteryzuje się niskim dostępem do usług w tym usług zdrowotnych. Na terenie gminy funkcjonuje
jeden Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy.
W gminie na jeden ZOZ przypada 4668 pacjentów. Na terenie brak jest działań profilaktycznych w
zakresie chorób (układu krążenia, odnotowywanych gruźlic, raka piersi i szyjki macicy oraz badań
prenatalnych). Brakuje kompleksowości i ciągłości leczenia.
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy na chwilę obecną zatrudnia następujący
personel:
 3 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
 1 ginekolog
 5 pielęgniarek
 2 rehabilitantów
Wyposażenie gabinetów jest zgodne z wymaganiami przez NFZ. Zachodzi potrzeba wykonania
łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Istnieje potrzeba zwiększania dostępu do usług
zdrowotnych na terenie całej gminy oraz podniesienia ich jakości. Na terenie gminy znajdują się
dodatkowo Dom Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy, Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy oraz
Dom Opieki Społecznej i Zakład Opiekuńczo –Leczniczy w Osinach. Wszystkie obiekty należy
doposażyć aby zapewnić właściwy poziom świadczenia usług oraz komfort pacjentom/podopiecznym.
Budynki należy również poddać termomodernizacji (w tym zastosować OZE).
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Dostęp do kultury na terenie gminy
Funkcję Gminnego Ośrodka Kultury pełni Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy. Niżej
wymienione sekcje są zajęciami stałymi, które są wpisane na stałe w plan tygodnia w placówce.
Tabela 35 Wykaz zajęć prowadzonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w świetlicy w Pierzchnicy
Nazwa koła zainteresowań
Liczba osób
uczęszczających
Sekcja kulinarna – odbywa się w naszej placówce raz w tygodniu.
15
1.
Sekcja ta zyskała wielu sympatyków, którzy próbują swych sił w
zmaganiach kulinarnych. Co najważniejsze sekcja ta, to nie tylko
moment gotowania i przyrządzania potraw, ale także odpowiedniego
dopasowania i użycia przedmiotów do danej potrawy, nauka higieny
przy posiłkach oraz dbania o porządek. W ramach tych warsztatów także
tworzymy przestrzeń międzypokoleniowa, ponieważ zaangażowani są w
nią także mieszkańcy Skrzelczyc w tym seniorzy i osoby dorosłe.
Sekcja radiowo-dziennikarska –Warsztaty radiowe prowadzone są w
10
2.
naszej placówce raz w tygodniu prze 1,5godz.Głównym tematem sekcji
są wydarzenia jakie się odbywają w świetlicy w Skrzelczycach i
pozostałych placówkach wsparcia dziennego oraz zagadnienia, które
interesują młodzież i dzieci. Dzięki nim uczestnicy zajęć mają
możliwość sprawdzić się w roli dziennikarza radiowego, w naszej
placówce audycje prowadzone są na żywo. Warsztaty cieszą się dużym
zainteresowaniem głównie wśród dziewcząt.
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3.

4.

5.

6.

7.

Sekcja plastyczna – cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród
wychowanków oraz osób dorosłych, w tym seniorów. Na warsztatach
plastycznych realizowane są m.in. ozdoby z siana, kartki świąteczne
wykonane metodą guallingu, malowanie na szkle, ozdabianie różnych
materiałów metodą decupage itd.
Sekcja taneczna - prowadzona przez instruktora, odbywa się
systematycznie, raz w tygodniu i trwała 2 godz. Na zajęcia uczęszcza
stała grupa podopiecznych, które starają się nie opuszczać żadnych zajęć.
Wszystkie układy taneczne są na bieżąco pokazywane. Układy taneczne
wymagają dużo czasu, cierpliwości, systematyczności i zaangażowanie
grupy tanecznej.
Sekcja teatralna - zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 2 godz.
Podzielone są na dwie grupy wiekowe. Dodatkowo w ramach tych
warsztatów odbywają się zajęcia aktorskie dla dwóch grup, które
prowadzi instruktor. W ramach zajęć teatralnych odbyły się następujące
warsztaty: próba grania etiud – improwizacji; próba budowania pewności
siebie, wiary we własne możliwości, dążenie do zrozumienia siły
własnych doświadczeń, przeżyć, uczuć; improwizacja na scenie czyli
wprowadzenie rytmu na scenie z wykorzystaniem improwizacji; praca z
muzyką, ćwiczenia rozgrzewające ciało do gry aktorskiej; podstawowe
elementy pantonimy: en face, lina, ściana. Scenariusze nad którymi
pracowały grupy teatralne: Telofaza, Zemsta inaczej, A to Ci teatr,
Randka w ciemno, Anielski zawrót głowy, On czy Off –oto jest pytanie.
Sekcja profilaktyczna – celem działań jest tematyka profilaktyki I 10
rzędowej, czyli wczesne zapobieganie negatywnym zjawiskom wśród
dzieci i młodzież. Warsztaty te mają wymiar przede wszystkim
edukacyjny. Sekcja profilaktyczna jest prowadzona, co tydzień bądź, co
dwa, w zależności od potrzeb.
Sekcja muzyczno-wokalna – na sekcji uczestnicy skupiają się na nauce 10
gry na gitarze, keyboardzie oraz na nauce śpiewu. Warsztaty muzycznowokalne to także czas, gdzie klubowicze chętni mogą się nauczyć
podstaw odpowiedniej artykulacji głosu. Instruktor wspólnie z
uczestnikami stara się także poznawać teoretyczne aspekty związane z
muzyką, czyli m.in. historia poszczególnych nurtów w muzyce, budowa
sprzętu muzycznego, itp. Uczestnicy sekcji muzycznej prezentują na
festynach m.in. swoje wokalne umiejętności.
Razem
Źródło: Urząd Gminy Pierzchnica

15

12

16

88

Biblioteka prowadzi też zajęcia w następujących świetlicach:
 Świetlica Skrzelczyce
 Świetlica Pierzchnica
 Świetlica Podlesie
 Świetlica Gumienice
 Świetlica Ujny
 Świetlica Maleszowa
 Świetlica Strojnów
 Świetlica Osiny
 Świetlica Drugnia
 Świetlica Wierzbie
Świetlice zwłaszcza w Skrzelczycach i Strojnowie należy wyremontować, w tym termomodernizować.
Prac modernizacyjnych należy również dokonać w świetlicy w Pierzchnicy.
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Tabela 36 Liczba osób uczęszczających na zajęcia stałe do Świetlicy w Pierzchnicy
Liczba osób
L.p.
Nazwa koła zainteresowań
uczęszczających
Sekcja profilaktyczna
8
1.
Sekcja plastyczna
8
2.
Sekcja kulinarna
8
3.
Sekcja Misz-Masz
8
4.
Sekcja sportowa
8
5.
Razem
40
Źródło: Urząd Gminy Pierzchnica

Analiza ilościowa problemów w sferze technicznej
Analizując sferę przestrzenno-funkcjonalną wzięto pod uwagę negatywne zjawiska dotyczące
degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz
niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów
budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.
Potrzeby w zakresie modernizacji istniejącej infrastruktury szkolnej
Na terenie Gminy funkcjonują następujące placówki szkolne:
 Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy
 Gimnazjum w Pierzchnicy
 Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy,
 Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni
W każdej ze szkół istnieje potrzeba remontów remont wewnątrz placówek m.in. malowanie wymiana
sanitariatów itp.), termomodernizacji (w tym wymiany pokrycia dachowego, montaż instalacji OZE)
Placówki należy również doposażyć.
Potrzeba modernizacji infrastruktury kulturalnej w poszczególnych sołectwach
Na terenie gminy należy zmodernizować obiekty kultury m.in. w Pierzchnicy, Skrzelczycach i
Strojnowie
Stan techniczny budynków
Skrzelczyce
Budynek użyteczności publicznej pełniący funkcje społeczno – kulturalne o łącznej powierzchni –
175,00 m² (dwie sale, zaplecze kuchenne i łazienka). W budynku oprócz pomieszczeń świetlicy
znajdują się inne pomieszczenia: garaż OSP i sklep (75 m²). Obiekt kultury ma wykonaną elewację
zewnętrzną, pomieszczenia wyremontowane. W bardzo złym stanie natomiast jest dach, który bez
szybkich prac naprawczych wykonanych w najbliższym czasie może zacząć przeciekać, co spowoduje
zniszczenia wewnątrz budynku. Dodatkowo w obiekcie brak jest ogrzewania, co powoduje ogromny
dyskomfort cieplny odczuwany przez użytkowników budynku szczególnie podczas złych warunków
pogodowych- niskich temperatur.
Strojnów
Budynek o łącznej powierzchni – 52,63 m² wyremontowany w 2013r.: wymiana dachu, wykonana
elewacja, oraz remont wewnątrz, ogrzewanie - kominek, brak jest zaplecza sanitarnego, co stanowi
ogromny problem w funkcjonowaniu obiektu.
Aby zwiększyć dostęp do obiektów oraz zwiększyć ofertę kulturalną obiektów koniecznym jest
uzupełnienie w/w braków, co umożliwi prawidłowe funkcjonowanie i pełne wykorzystanie obiektów
do celów kulturalnych.
Pierzchnica
W budynku należy dokonać termomodernizacji w tym zastosować OZE.
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Infrastruktura sportowa
Na terenie gminy znajduje się 7 boisk/obiektów sportowych. Boiska są w dobrym stanie technicznym.
Tabela 37 Wykaz boisk/obiektów sportowych z terenu gminy
L.p.
Lokalizacja boisk/obiektów sportowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Boisko – Orlik w Pierzchnicy (nawierzchnia sztuczna: do piłki
nożnej, nawierzchnia sztuczna- wielofunkcyjne)
Boisko Klubu Polanie (nawierzchnia trawiasta-do piłki nożnej)
Boisko przy Szkole Podstawowej w Drugni (nawierzchnia
trawiasta – do piłki nożnej)
Boisko przy budynku gminnym w Skrzelczycach (nawierzchnia
trawiasta-do piłki nożnej, asfaltowa – wielofunkcyjne)
Boisko w Podlesiu (nawierzchnia trawiasta-do piłki nożnej)
Boisko w Ujnach (nawierzchnia trawiasta-do piłki nożnej)
Boisko w Wierzbiu (nawierzchnia trawiasta-do piłki nożnej)
Źródło: Urząd Gminy Pierzchnica

Infrastruktura usług społecznych
Na terenie gminy funkcjonuje Dom Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy, Dom Seniora im.Sue Ryder w
Pierzchnicy oraz Dom Opieki Społecznej i Zakład Opiekuńczo –Leczniczy w Osinach. Są to placówki
medyczne, które świadczą usługi w zakresie stacjonarnej i długoterminowej opieki nad osobami
przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. Doskonała lokalizacja w spokojnej okolicy w pobliżu Kielc
zapewnia obecnym w domach opieki osobom całkowity spokój, bliski kontakt z naturą i możliwość
cieszenia się najlepszymi warunkami bytowymi. Budynki w których mieszczą się domy opieki oraz
zakład należy przebudować bądź rozbudować, zmodernizować (zastosować OZE) a przede wszystkim
doposażyć w dodatkowy niezbędny sprzęt. Dodatkowo na terenie gminy w sołectwie Osiny
prowadzane są Warsztaty Terapii Zajęciowej. Budynek gdzie prowadzone są warsztaty należy poddać
termomodernizacji.

Podsumowanie diagnozy
W wyniku diagnozy jako obszary zdegradowane (w każdym przypadku zidentyfikowano zjawiska
kryzysowe w sferze społecznej oraz przynajmniej jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej,
przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej) wyznaczono fragmenty niżej wymienionych 8 sołectw:
 Skrzelczyce,
 Pierzchnica,
 Strojnów,
 Drugnia,
 Wierzbice,
 Podlesie,
 Gumienice,
 Osiny.
Sołectwo Skrzelczyce - Obszar ten charakteryzuje się największą kumulacją negatywnych zjawisk
społecznych, takich jak bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, duża liczba osób
korzystająca z Ośrodka Pomocy Społecznej. Na terenie sołectwa występują również negatywne
zjawiska środowiskowe oraz techniczne.
Sołectwo Pierzchnica - Obszar ten charakteryzuje się kumulacją negatywnych zjawisk społecznych,
takich jak bezrobocie, ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność. Duża ilość osób
z terenu sołectwa nie radzi sobie w sprawach opiekuńczo wychowawczych. Duża liczba osób korzysta
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z Ośrodka Pomocy Społecznej. Na terenie sołectwa występują również negatywne zjawiska
środowiskowe oraz techniczne.
Sołectwo Wierzbie – Obszar charakteryzuje się spadkiem liczby mieszkańców, ubóstwem, dużą
liczbą osób korzystających z Ośrodka Pomocy Społecznej oraz negatywnymi zjawiskami w sferze
przestrzenno funkcjonalnej. Na terenie sołectwa jest brak kanalizacji.
Sołectwo Drugnia – Na terenie sołectwa występują negatywne zjawiska środowiskowe, techniczne
oraz kumulacja negatywnych zjawisk społecznych takich jak: długotrwała lub ciężka choroba,
niepełnosprawność. Duża liczba osób korzysta z Ośrodka Pomocy Społecznej.
Sołectwo Strojnów - Duża ilość osób z terenu sołectwa nie radzi sobie w sprawach opiekuńczo
wychowawczych. 25% mieszkańców sołectwa korzysta z pomocy GOPS. Obszar ten charakteryzuje
się starzejącym się społeczeństwem. 24% mieszkańców jest w wieku powyżej 61 lat. Na terenie
sołectwa występują też negatywne zjawiska przestrzenno – funkcjonalne oraz techniczne.
Sołectwo Podlesie - Obszar ten charakteryzuje się kumulacją negatywnych zjawisk społecznych,
takich jak spadek liczby mieszkańców, starzejące się społeczeństwo, bezrobocie, ubóstwo. Duża
liczba osób korzysta z Ośrodka Pomocy Społecznej. Na terenie sołectwa występują też negatywne
zjawiska w sferze przestrzenno – funkcjonalnej.
Sołectwo Gumienice - Obszar ten charakteryzuje się kumulacją negatywnych zjawisk społecznych,
takich jak spadek liczby mieszkańców, bezrobocie, ubóstwo, Duża liczba osób korzysta z Ośrodka
Pomocy Społecznej. Na terenie sołectwa występują też negatywne zjawiska przestrzenno –
funkcjonalne oraz środowiskowe.
Sołectwo Osiny - Obszar ten charakteryzuje się kumulacją negatywnych zjawisk społecznych, takich
jak bezrobocie, niski kapitał społeczny, duża liczba osób korzystająca z Ośrodka Pomocy Społecznej.
Na terenie sołectwa występują również negatywne zjawiska środowiskowe, gospodarcze oraz
techniczne. W sołectwie znajduje się Zakłada Opiekuńczo – Leczniczy oraz Warsztaty Terapii
Zajęciowej
Procesem rewitalizacji zostaną objęte obszary, które charakteryzują się występowaniem największej
ilości negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych oraz
funkcjonalno – przestrzennych a jednocześnie maja największy kapitał społeczny oraz potencjał
rozwojowy i które wpływają na cały rozwój gminy. Do rewitalizacji wybrano sołectwa:
 Skrzelczyce,
 Pierzchnica,
 Drugnia,
 Osiny.
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Szczegółowa diagnoza obszarów rewitalizacji
Pierzchnica
Uzasadnienie wskazania sołectwa Pierzchnica jako obszaru rewitalizacji:
Pierzchnica to bez wątpienia serce całej gminy. W miejscowości Pierzchnica zlokalizowane są: Urząd
Gminy; Zespół Szkół w Pierzchnicy gdzie znajduje się Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Oddział
Przedszkolny przy Szkole Podstawowej; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS);
Samorządowy Zespół Opieki Zdrowotnej (SZOZ); Zespół kościoła par. pw. św. Małgorzaty, na który
składają się: kościół, cmentarz przykościelny z ogrodzeniem, cmentarz parafialny, dzwonnica,
plebania; Bank; Poczta; Ochotnicza Straż Pożarna; sieć sklepów spożywczo-przemysłowych. Tu
również znajduje się największa ilość działających przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń. Jednocześnie, z
uwagi na najważniejsze znaczenie w rozwoju gminy Pierzchnica gromadzi dużą liczbę sprzeczności i
konfliktów rozwojowych, które prowadzą do degradacji technicznej i kumulacji negatywnych zjawisk
społeczno-gospodarczych.
Zidentyfikowane problemy społeczne:
 Znaczna liczba osób korzysta z pomocy GOPS w 2014r. – 125 osób (14% ogółu korzystających z
pomocy), 2015r. – 125 osoby; 16,4% ogółu korzystających z takiej pomocy,
 Co 4 dziecko w wieku 6-16 lat korzystało z dożywiania w szkole zarówno w 2014 jak i w 2015r.
(21 w 2014 i 18 w 2015).
 8 rodzin z terenu sołectwa, tj. 22,9% ogółu korzystających – pobierało w 2015r. zasiłek stały
(1 miejsce w gminie). W przypadku zasiłku okresowego było to 13 osób, zaś celowego 12 (w obu
przypadkach 1 miejsce w gminie).
 W roku 2015 24 rodziny (o dwie więcej niż w roku 2014r.) pobierały zasiłek GOPS z tytułu
bezrobocia (19,7% ogółu pobierających).
 Wzrasta liczba mieszkańców sołectwa pobierających zasiłek z tytułu ubóstwa (28 rodzin
w 2015r. wzrost o 3 rodziny względem 2014r.) – co stanowiło w 2015r. 14% ogółu korzystających
z tego zasiłku.
 Największa liczba rodzin w gminie korzystająca z zasiłków z tytułu niepełnosprawności
zamieszkuje sołectwo Pierzchnica (14 rodzin w 2014, 2015r. ).
 19 rodzin, co stanowiło blisko 17,3% ogółu korzystających wspartych zostało w 2015r. z tytułu
długotrwałej lub ciężkiej choroby (wzrost o 3 rodziny względem roku 2014).
 8 rodzin (w 2015) skorzystało ze świadczeń pomocy społecznej w zakresie zasiłku
z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (tj. 18,2% ogółu korzystających z
tego świadczenia).
 3 rodziny skorzystały w 2015r. z zasiłku z powodu alkoholizmu (o 2 więcej niż w 2014r.).
 Aż 40% przestępstw i wykroczeń popełnionych na terenie sołectwa Pierzchnica w 2015r. (33% w
2014)
 67 osoby na koniec 2015r. było zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach jako
osoby bezrobotne (1 miejsce w gminie).
 Spada liczba mieszkańców do 25 r. ż. na terenie sołectwa (o 23 osób w ostatnich 4 latach) – na
koniec 2015r. takich osób było 339).
 Wzrasta na terenie sołectwa Pierzchnica liczba osób w wieku 61+ (o 24 osoby w ciągu ostatnich 4
lat) – wynosi obecnie 185 osób tj. 17,3% ogółu mieszkańców sołectwa.
 Istnieje potrzeba doposażenia Ośrodka Zdrowia w Pierzchnicy w niezbędny sprzęt do świadczenia
wysokiej jakości usług medycznych i zwiększania ich zakresu.
Potencjały w sferze społecznej:
Na terenie sołectwa jest zarejestrowanych 12 organizacji pozarządowych:
1. Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze w Pierzchnicy
2. Zrzeszenie Hodowców Bydła w Pierzchnicy
3. Związek Sadowników w Pierzchnicy
4. Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy
5. Towarzystwo Przyjaciół Pierzchnicy
6. Klub Sportowy Polanie w Pierzchnicy
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Stowarzyszenie Ziemi Pierzchnickiej
Stowarzyszenie „Świętokrzyskie Dziedzictwo Kulinarne”
Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Domu Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy
OSP PIERZCHNICA
Zespół folklorystyczny Pierzchniczanie
Zespół folklorystyczny Pierzchniczanki

Na terenie sołectwa znajduje się Zespół Szkół w skład którego wchodzą szkoła podstawowa,
gimnazjum oraz punkt przedszkolny.
Na terenie sołectwa znajduje się Dom Opieki Rodzinnej oraz Dom Seniora im.Sue Ryder. Są to
placówki medyczne, które świadczą usługi w zakresie stacjonarnej i długoterminowej opieki nad
osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.
Zidentyfikowane problemy środowiskowe:
 W sołectwie Pierzchnica pozostało jeszcze do utylizacji 30000 m2 azbestu tj. ponad 11%
azbestu pozostającego do utylizacji na terenie gminy (2 miejsce w gminie).
 Sołectwo jest jednym z 4, które emituje na terenie gminy największe ilości CO2
Potencjały w obszarze środowiska:
 Sołectwo leży na Chmielnicko – Szydłowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, dodatkowo
na terenie Pierzchnicy znajdują się fragmenty obszaru NATURA 2000 Lasy CisowskoOrłowińskie -PLH260040
Potencjały w obszarze gospodarczym:
 55 firm tj. 34,38% wszytki podmiotów znajduje się w sołectwie Pierzchnica.
 W sołectwie znajdują się tereny poprzemysłowe, które można dozbroić i przeznaczyć pod
działalność.
Zidentyfikowane problemy w sferze funkcjonalno-przestrzennej:
 Na terenie sołectwa jak i całej gminy występuje niski dostęp do usług zdrowotnych.
 istnieje potrzeba doposażenia placówek oświatowych na terenie sołectwa oraz podniesienia
jakości usług edukacyjnych,
 istnieje potrzeba modernizacji dróg przebiegających przez teren sołectwa oraz budowy na
niektórych z nich infrastruktury towarzyszącej np. oświetlenie, chodniki, ciągi rowerowe, itp.,
 Na terenie sołectwa znajdują się obszary, które należy zmodernizować i nadać im nowe
funkcje - adaptacja pod usługi turystyczno-rekreacyjne
 Istnieje potrzeba modernizacji/rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz modernizacji oczyszczalni
ścieków
 Istnieje potrzeba budowy parkingów oraz monitoringu w celu zwiększenia poziomu
bezpieczeństwa
 Sołectwo posiada zabytek wpisany do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
- układ przestrzenny- A.447
- zespół kościoła par. pw. św. Małgorzaty, na który składają się: kościół, cmentarz
przykościelny z ogrodzeniem, cmentarz parafialny, dzwonnica, plebania - A.448/1-5
Istnieje potrzeba dbania o obiekty i ciągłych renowacji:

Zidentyfikowane problemy w sferze technicznej:
 Istnieje potrzeba modernizacji i doposażenia Zespołu Szkół w Pierzchnicy
(modernizacja/termomodernizacja budynku, doposażenie w pomoce dydaktyczne).
 Istnieje potrzeba modernizacji (termomodernizacji) budynków użyteczności publicznej w tym
Urzędu Gminy, budynku w którym siedzibę ma Zakład Komunalny, budynku SZOZ, oraz
dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Strona 52 z 142

Program Rewitalizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023



Istnieje potrzeba przebudowy bądź rozbudowy i modernizacji oraz doposażenia Domu Seniora
im.Sue Ryder i Domu Opieki Rodzinnej.

Drugnia
Na terenie sołectwa występują negatywne zjawiska środowiskowe, techniczne oraz kumulacja
negatywnych zjawisk społecznych takich jak: długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność.
Duża liczba osób korzysta z Ośrodka Pomocy Społecznej. Na terenie sołectwa znajduje się szkoła
podstawowa oraz punkt przedszkolny.
Uzasadnienie wskazania sołectwa jako obszaru zdegradowanego
Zidentyfikowane problemy społeczne:
 46 rodzin korzystało z pomocy GOPS w 2015r. 56 rodzin w 2014r. (co stanowi ponad 6% ogółu
korzystających).
 26,5% ogółu dzieci w wieku 6-16 lat z terenu sołectwa objęta została pomocą w zakresie
dożywiania w 2015r.
 5 rodzin z terenu sołectwa Drugnia pobierało w 2015r. zasiłek stały (ok. 14,3% ogółu
pobierających to świadczenie).
 5 rodzin pobierało zasiłek okresowy oraz 6 (tj. 6,5% ogółu korzystających) zasiłek celowy (tj.
8,7%)
 6 rodzin pobierało zasiłek z tytułu bezrobocia co stanowi 4,9% ogółu korzystających
 W 2015r. 11 rodzin (7,5% ogółu pobierających) z sołectwa pobierała zasiłek z tytułu ubóstwa (15
rodzin w 2014r.).
 Z zasiłku z tytułu niepełnosprawności w 2015r. skorzystało 8 rodzin (tyle samo co w 2014r.) tj.
12,7% ogółu korzystających – 2 miejsce w gminie.
 Wzrasta liczba rodzin korzystających z zasiłku z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby (13
rodzin w 2015 – wzrost o 3 względem roku 2014). – 3 miejsce w gminie
 4 rodziny w 2015r. skorzystały z pomocy z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych.
 1 rodzina skorzystała w 2015r. z zasiłku z tytułu alkoholizmu.
 16 osób z terenu sołectwa było zarejestrowanych pod koniec 2015r. w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Kielcach jako osoby bezrobotne.
Potencjały w sferze społecznej:
Na terenie sołectwa jest zarejestrowanych 6 organizacji pozarządowych:
1. Gospodarstwa Gościnne i Ekologiczne w Drugni
2. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Drugni
3. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Drugnianki
4. OSP DRUGNIA
5. Koło Gospodyń Wiejskich w Drugni
6. Zespół folklorystyczny Drugnianki
Na terenie sołectwa dużo jest osób młodych w wieku do 24 lat. W 2015r. osoby te stanowiły 33,6%.
W Drugni funkcjonuje Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni oraz Oddział
Przedszkolny przy Społecznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni
Zidentyfikowane problemy środowiskowe:
 W sołectwie pozostało jeszcze do utylizacji 17360 m2 azbestu tj. ponad 6,72%.
Potencjał środowiskowy:
 Sołectwo leży na Chmielnicko – Szydłowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu,
 Na terenie Drugni znajdują się dwa pomniki przyrody.
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Zidentyfikowane problemy gospodarcze:
 Na terenie sołectwa znajduje się zaledwie 9 przedsiębiorstw co stanowi 5,63% ogółu
przedsiębiorstw z terenu gminy.
 Mała liczba nowo powstałych jednostek
Zidentyfikowane problemy w sferze funkcjonalno-przestrzennej:
 Na terenie sołectwa jak i całej gminy występuje niski dostęp do usług zdrowotnych.
 Istnieje potrzeba doposażenia placówek oświatowych na terenie sołectwa oraz podniesienia
jakości usług edukacyjnych,
 Istnieje potrzeba modernizacji dróg przebiegających przez teren sołectwa oraz budowy na
niektórych z nich infrastruktury towarzyszącej np. oświetlenie, chodniki, ciągi rowerowe, itp.,
 Istnieje potrzeba modernizacji/rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz modernizacji oczyszczalni
ścieków
 Sołectwo posiada 2 zabytki wpisane do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
- Drugnia zespół kościoła par. pw. św. Wawrzyńca, na który składają się: kościół, cmentarz
przykościelny z drzewostanem i ogrodzeniem, dzwonnica - A.444/1-3
- Drugnia kapliczka przydrożna pw. św. Jana Nepomucena - A.445
Zwłaszcza kościół wymaga renowacji i konserwacji. Jest to jeden z cenniejszych zabytków
znajdujących się na terenie gminy, który bez wątpienia należy odpowiednio zabezpieczyć i
wyeksponować.
Zidentyfikowane problemy w sferze technicznej:
 Istnieje potrzeba:
 modernizacji i doposażenia Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni
oraz Oddziału Przedszkolnego
 modernizacji i doposażenia świetlicy wiejskiej/obiektu kultury
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Skrzelczyce
Uzasadnienie wskazania sołectwa jako obszaru zdegradowanego
Obszar ten charakteryzuje się największą kumulacją negatywnych zjawisk społecznych, takich jak
bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, duża liczba osób korzystająca z Ośrodka
Pomocy Społecznej. Na terenie sołectwa występują również negatywne zjawiska środowiskowe oraz
techniczne.
Zidentyfikowane problemy społeczne:
 Najwięcej rodzin w gminie które skorzystało w latach 2014-2015 z pomocy GOPS
zamieszkiwało sołectwo Skrzelczyce (183 w 2014 i 157 w 2015, co stanowiło ponad 20%
ogółu korzystających z pomocy).
 Dożywianie dzieci i młodzieży: Ilościowo zjawisko to jest największe w Skrzelczycach 59
dzieci, tj. co 4 osoba korzystająca z tej pomocy w gminie i aż 41% ogółu dzieci w sołectwie
w wieku 6-16 lat.
 4 rodziny z sołectwa pobierało w 2015r. zasiłek stały (1 w 2014r.), 11 – zasiłek okresowy
i 8 zasiłek celowy.
 Liczba rodzin zamieszkujących sołectwo Skrzelczyce pobierających zasiłek z tytułu
bezrobocia w ostatnim roku nieco zmalała (o 5 w 2015r. względem 2014r.) – 26 rodzin w
2015r. tj. 21,3% ogółu korzystających.
 22 rodziny z terenu sołectwa w 2015r. pobierały zasiłek z powodu ubóstwa – co stanowiło w
15% ogółu korzystających z tego zasiłku.
 7 rodzin skorzystało w 2015r. z zasiłku z tytułu niepełnosprawności (o 2 więcej niż w 2014).
 W 2015 r. 17 rodzin (o 9 więcej niż w 2014 r.) skorzystały z zasiłku z tytułu długotrwałej lub
ciężkiej choroby tj. 15,5% ogółu korzystających.
 Największa liczba rodzin spośród wszystkich sołectw która skorzystała z zasiłku z tytułu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zamieszkiwała Skrzelczyce (9 rodzin
w 2015r.).
 3 rodziny skorzystały w 2015r. z zasiłku z powodu alkoholizmu (3 w 2014r.).
 6 przestępstw i wykroczeń popełniono na terenie sołectwa w roku 2015, co stanowiło 12%
ogółu przestępstw/wykroczeń popełnionych na terenie gminy.
 49 osób na koniec 2015r. było zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach jako
osoby bezrobotne (2 miejsce w gminie, 15,9% ogółu zarejestrowanych w gminie, 7,5%
mieszkańców sołectwa).
Potencjały w sferze społecznej:
Na terenie sołectwa są zarejestrowane 4 organizacje pozarządowe:
1. Stowarzyszenia Oświatowo-Kulturalne w Skrzelczycach
2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skrzelczyce im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego
3. OSP SKRZELCZYCE
4. Zespół folklorystyczny Skrzelczaneczki
Aż 34% mieszkańców sołectwa to osoby do 25 r. ż. – 221 osób
Zidentyfikowane problemy środowiskowe:
 Sołectwo zajmuje 3 miejsce w gminie pod względem ilości azbestu pozostającego do
utylizacji – pozostało 26618,96 m² tj. ponad 10% azbestu pozostającego do utylizacji na
terenie gminy.
 Na terenie sołectwa emitowana jest duża ilość dwutlenku węgla.
Potencjały w obszarze środowiska:
• Sołectwo leży na Chmielnicko – Szydłowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu
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Sfera funkcjonalno-przestrzenna - problemy
 Na terenie sołectwa jak i całej gminy występuje niski dostęp do usług zdrowotnych.
 Istnieje potrzeba modernizacji dróg na terenie sołectwa (Skrzelczyce-Skrzelczyce Błonie;
Skrzelczyce-Skrzelczyce Dąbrowa), na niektórych z nich infrastruktury towarzyszącej np.
oświetlenie, chodniki, ciągi rowerowe, itp.
 Istnieje potrzeba modernizacji/rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz modernizacji oczyszczalni
ścieków
Zidentyfikowane problemy w sferze technicznej:
 Istnieje potrzeba:
 modernizacji i doposażenia świetlicy wiejskiej/obiektu kultury na terenie sołectwa.
 modernizacja budynku gminnego znajdującego się na działce nr 169/3, 169/4, 171.

Osiny
Uzasadnienie wskazania sołectwa jako obszaru zdegradowanego
Obszar ten charakteryzuje się kumulacją negatywnych zjawisk społecznych, takich jak bezrobocie,
niski kapitał społeczny, duża liczba osób korzystająca z Ośrodka Pomocy Społecznej. Na terenie
sołectwa występują również negatywne zjawiska środowiskowe, gospodarcze oraz techniczne. W
sołectwie znajduje się Zakłada Opiekuńczo – Leczniczy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej
Zidentyfikowane problemy społeczne:
 31 rodzin korzystało z pomocy GOPS w 2015r. 27 rodzin w 2014r. (co stanowi ponad 4,1%
ogółu korzystających).
 10,4% ogółu dzieci w wieku 6-16 lat z terenu sołectwa objęta została pomocą w zakresie
dożywiania w 2015r.
 3 rodzin z terenu sołectwa Osiny pobierało w 2015r. zasiłek stały (7,9% ogółu pobierających to
świadczenie).
 8 rodzin pobierało zasiłek okresowy oraz (tj. 7,5% ogółu korzystających) oraz 7 zasiłek celowy
(tj. 10,1%)
 6 rodzin pobierało zasiłek z tytułu bezrobocia co stanowi 6,6% ogółu korzystających
 W 2015r. 9 rodzin (6,1% ogółu pobierających) z sołectwa pobierała zasiłek z tytułu ubóstwa (8
rodzin w 2014r.).
 Z zasiłku z tytułu niepełnosprawności w 2015r. skorzystało 4 rodzin (tyle samo co w 2014r.) tj.
6,3% ogółu korzystających.
 Na stałym poziomie kształtuje się liczba rodzin korzystających z zasiłku z tytułu długotrwałej
lub ciężkiej choroby (8 rodzin w 2015 i 2014r).
 1 rodzina w 2015r. skorzystała z pomocy z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych.
 2 rodziny skorzystały w 2015r. z zasiłku z tytułu alkoholizmu.
 26 osób z terenu sołectwa było zarejestrowanych pod koniec 2015r. w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Kielcach jako osoby bezrobotne (4 miejsce w gminie)
 W ciągu ostatnich trzech lat na terenie sołectwa popełniono 10 przestępstw/wykroczeń
 Spada liczba mieszkańców w wieku do 24 lat. W 2015r. osoby te stanowiły 35,5% ogólnej liczby
mieszkańców
Potencjały w sferze społecznej:
Na terenie sołectwa są zarejestrowane 2 organizacje pozarządowe:
1. Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach
2. OSP Osiny
Na terenie sołectwa znajduje się Dom Opieki Społecznej i Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. Jest to
placówka medyczna, które świadczy usługi w zakresie stacjonarnej i długoterminowej opieki nad
osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.
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Znajdują się tu również Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych prowadzone przez
Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach. W placówce prowadzone są zajęcia z zakresu
rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Zidentyfikowane problemy środowiskowe:
 W sołectwie pozostało jeszcze do utylizacji 11594 m2 azbestu tj. 4,49% azbestu pozostającego
do utylizacji
 Brak kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa
Potencjał środowiskowy:
 Sołectwo leży na Chmielnicko – Szydłowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu
 Na terenie Osin znajdują się Obszar NATURA 2000 Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040.
Zidentyfikowane problemy gospodarcze:
 Na terenie sołectwa znajduje się zaledwie 5 przedsiębiorstw co stanowi 3,13% ogółu
przedsiębiorstw z terenu gminy.
 Bardzo mała liczba nowo powstałych przedsiębiorstw w ciągu ostatnich trzech lat (2)
Zidentyfikowane problemy w sferze funkcjonalno-przestrzennej:
 Mieszkańcy sołectwa mają utrudniony dostęp do infrastruktury zdrowotnej i kulturalnej
 Sołectwo nie jest skanalizowane
 Na terenie sołectwa istnieje potrzeba modernizacji części dróg wraz z infrastrukturą
towarzyszącą.
Zidentyfikowane problemy w sferze technicznej:
 Istnieje potrzeba:
 rozbudowy i modernizacji oraz doposażenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w
miejscowości Osiny
 modernizacji oraz doposażenia Warsztatów Terapii Zajęciowej

Strona 57 z 142

Program Rewitalizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023

3 Zasięg przestrzenny obszaru/obszarów rewitalizacyjnych
OBSZAR REWITALIZACJI to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego,
cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk. Obszar rewitalizacji może obejmować
max. 20% powierzchni gminy, na którym zamieszkuje nie więcej niż 30% mieszkańców gminy.
Procesem rewitalizacji zostaną objęte obszary, które charakteryzują się występowaniem największej
ilości negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych oraz
funkcjonalno – przestrzennych a jednocześnie maja największy kapitał społeczny oraz potencjał
rozwojowy. Do rewitalizacji wybrano sołectwa:
 Pierzchnica,
 Drugnia,
 Skrzelczyce,
 Osiny.
Tabela 38 Delimitacja obszarów rewitalizacji ze względu na limit liczby mieszkańców
Osoby
Liczba mieszkańców w
31.12.2015
zamieszkujące
poszczególnych sołectwach
obszar rewitalizacji
Brody
139
Drugnia
280
100
Drugnia Rządowa
148
Górki
212
Gumienice
460
Holendry
49
Maleszowa
261
Osiny
234
150
Pierzchnianka
243
Pierzchnica
1069
800
Podlesie
305
Podstoła
109
Skrzelczyce
650
345
Strojnów
153
Ujny
178
Wierzbie
178
4668
%
Źródło: opracowanie własne

1395
29,88%

Pierzchnica
Pierzchnica jest największym sołectwem w Gminie pod względem liczby mieszkańców (1063 na
31.12.2015r). co stanowiło 22,9 % ogółu mieszkańców gminy. Rewitalizacją zostanie objęte centrum
miejscowości oraz obszary gdzie znajdują się budynki użyteczności publicznej (szkoła, Urząd Gminy,
Ośrodek Zdrowia) oraz obszar gdzie znajduje się Dom Opieki Rodzinnej oraz Dom Seniora im.Sue
Ryder. Obszar rewitalizacji zamieszkuje 800 osób.
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Mapa nr 4: Obszar rewitalizacji miejscowość Pierzchnica

Drugnia
Sołectwo zamieszkuje 280 osób co stanowi 6% mieszkańców całej gminy. W sołectwie znajduje się
Neogotycki kościół pw. św. Wawrzyńca wzniesiony w latach 1876–1880 w miejsce spalonego
kościoła z drewna modrzewiowego oraz Kapliczka św. Jana Nepomucena z 2 poł. XVIII wieku. W
sołectwie znajduje się szkoła podstawowa oraz punkt przedszkolny. Rewitalizacją zostanie objęty
obszar kościoła, szkoły, świetlicy (centrum sołectwa). Obszar rewitalizacji zamieszkuje 100
mieszkańców sołectwa.
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Mapa nr 5 Obszar rewitalizacji miejscowość Drugnia
Skrzelczyce
Sołectwo Skrzelczyce zamieszkuje 650 osób. Jest to drugie pod względem liczebności sołectwo
w gminie. Teren objęty rewitalizacją będzie obejmował obszar wokół świetlicy wiejskiej oraz
budynku gminnego. Obszar rewitalizacji zamieszkuje 345 mieszkańców.
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Mapa nr 6 Obszar rewitalizacji miejscowość Skrzelczyce

Osiny
Sołectwo zamieszkuje 234 osób co stanowi 5% mieszkańców całej gminy. W sołectwie znajduje się
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, który należy doposażyć i zmodernizować aby podwyższyć standard
świadczonych usług. Na terenie sołectwa znajduje się również cenny obszar NATURA 200.
Rewitalizacją zostanie objęty obszar na którym znajduje się Zakład Opiekuńczo – Leczniczy oraz
tereny przyległe. Obszar rewitalizacji zamieszkuje 150 mieszkańców sołectwa.
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Mapa nr 7 Obszar rewitalizacji miejscowość Osiny
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4 Wizja obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt
rewitalizacji)
Wizja to kierunek działania, sytuacja, w jakiej jednostka chciałoby się znaleźć w przyszłości a więc
pewien zwarty scenariusz, marzenia o przyszłości gminy i o osiągnięciu przez nią pozycji i stanu do
którego dąży.

Rys. Czym jest wizja.
Źródło: L. Clarke, Zarządzanie zmianą. Gebethner i Ska, Warszawa 1997.
Wizja wyprowadzenia obszarów rewitalizacji z sytuacji kryzysowej brzmi następująco:

Obszary rewitalizacji dzięki podjętym działaniom zostały ożywione
społecznie, gospodarczo i przestrzennie. Dzięki wzmocnieniu ich
wewnętrznego potencjału wpływają pozytywnie na harmonijny
i zrównoważony rozwoju całej Gminy Pierzchnica
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5 Cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mających
na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk
Cel szczegółowy nr 1 Poprawa warunków życia mieszkańców obszarów rewitalizacji poprzez przeciwdziałanie negatywnym
zjawiskom społecznym, promocję integracji i włączenia społecznego
Obszar 1 Pierzchnica - kierunki
działań
 Życie zaczyna się po 60
aktywizacja i integracja osób
starszych samotnych
 Rewitalizacja osób i rodzin
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
(w
tym
w
szczególności
osób/rodzin
dotkniętych
ubóstwem,
bezrobociem)
 Akademia Aktywnej Nauki zajęcia wyrównawcze i rozwijające
w
Szkole
Podstawowej
w
Pierzchnicy
 Wiem, umiem, potrafię - zajęcia
dla uczniów gimnazjum w
Pierzchnicy
 Organizacja zajęć dodatkowych dla
dzieci w wieku przedszkolnym
 Wspieranie
organizacji
pozarządowych
 Organizacja imprez kulturalnych
na obszarze rewitalizacji

Obszar 2 Drugnia - kierunki działań Obszar 3 Skrzelczyce - kierunki
 Życie zaczyna się po 60 działań
aktywizacja i integracja osób  Życie zaczyna się po 60
starszych samotnych
aktywizacja i integracja osób
starszych samotnych
 Rewitalizacja osób i rodzin
zagrożonych
wykluczeniem  Rewitalizacja osób i rodzin
społecznym
(w
tym
w
zagrożonych
wykluczeniem
szczególności
osób/rodzin
społecznym
(w
tym
w
dotkniętych
ubóstwem,
szczególności
osób/rodzin
bezrobociem)
dotkniętych
ubóstwem,
bezrobociem)
 Droga do sukcesu - zajęcia
wyrównawcze i rozwijające w  Wspieranie
organizacji
Szkole Podstawowej w Drugni
pozarządowych
 Organizacja zajęć dodatkowych
dla dzieci w wieku przedszkolnym
 Wspieranie
organizacji
pozarządowych

Obszar 4 Osiny - kierunki działań
 Życie zaczyna się po 60
aktywizacja i integracja osób
starszych samotnych
 Rewitalizacja osób i rodzin
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
(w
tym
w
szczególności
osób/rodzin
dotkniętych
ubóstwem,
bezrobociem)
 Organizacja zajęć/warsztatów dla
osób niepełnosprawnych
 Wspieranie
organizacji
pozarządowych

Cel szczegółowy 2: Rozwój turystyki, zagospodarowanie terenów pod rekreację, sport i wypoczynek
Obszar 1 Pierzchnica - kierunki Obszar 2 Drugnia - kierunki działań
działań
 Poprawa estetyki sołectwa i

Obszar 3 Skrzelczyce - kierunki Obszar 4 Osiny - kierunki działań
działań
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funkcjonalności
przestrzeni
publicznej
Zachowanie
dziedzictwa
kulturowego na terenie sołectwa
Pierzchnica

Cel szczegółowy 3: Poprawa infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa
Obszar 1 Pierzchnica - kierunki Obszar 2 Drugnia - kierunki działań Obszar 3 Skrzelczyce - kierunki
działań
 Poprawa bezpieczeństwa na działań
 Budowa
i
modernizacja
terenie sołectwa - modernizacja  Poprawa
infrastruktury
infrastruktury
wodnoinfrastruktury
drogowej
na
drogowej
na
obszarze
kanalizacyjnej na obszarze
obszarze rewitalizacji
rewitalizacji
rewitalizowanym
 Zwiększenie
poziomu  Zwiększenie
poziomu
 Poprawa
infrastruktury
bezpieczeństwa
poprzez
bezpieczeństwa
poprzez
drogowej
na
obszarze
doposażenie OSP w Drugni w
doposażenie
OSP
w
rewitalizacji
nowoczesny sprzęt do ratowania
Skrzelczycach w nowoczesny
życia
sprzęt do ratowania życia
 Budowa
i
modernizacja
parkingów
na
obszarze
rewitalizacji
 Poprawa bezpieczeństwa na
terenie Pierzchnicy - montaż
monitoringu doposażenie OSP

Obszar 4 Osiny - kierunki działań
 Poprawa infrastruktury drogowej
na obszarze rewitalizacji
 Budowa
i
modernizacja
infrastruktury
wodnokanalizacyjnej
na
obszarze
rewitalizowanym
 Zwiększenie
poziomu
bezpieczeństwa
poprzez
doposażenie OSP w Osinach w
nowoczesny sprzęt do ratowania
życia

Cel szczegółowy 4: Rozwój usług społeczno-zdrowotnych
Obszar 1 Pierzchnica - kierunki Obszar 2 Drugnia - kierunki działań Obszar 3 Skrzelczyce - kierunki Obszar 4 Osiny - kierunki działań
działań
 Zwiększenie dostępu do kultury działań
 Termomodernizacja
i
 Zwiększenie dostępu do usług
poprzez
modernizację  Budowa
Domu
Pomocy
modernizacja ZOL oraz DPS- u w
medycznych i profilaktyka
zabytkowego kościoła w Drugni
Społecznej
Osinach
zdrowotna
poprzez  Zwiększenie dostępu do usług  Zwiększenie dostępu do usług  Termomodernizacja
budynku
modernizację oraz doposażenie
kulturalnych poprzez doposażenie
kulturalnych poprzez zakup
Warsztatów Terapii Zajęciowej
Ośrodka Zdrowia w Pierzchnicy
świetlicy wiejskiej
wyposażenia do Świetlicy w  Zwiększenie dostępu do usług
 Zdrowie
dla
seniora
Skrzelczycach
kulturalnych poprzez doposażenie
przebudowa budynku przy ulicy
świetlicy wiejskiej
Szkolnej 36 w Pierzchnicy

Cel szczegółowy 3: Rozwój przedsiębiorczości
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Obszar 1 Pierzchnica - kierunki Obszar 2 Drugnia - kierunki działań Obszar 3 Skrzelczyce - kierunki Obszar 4 Osiny - kierunki działań
działań
 Powstawanie
gospodarstw działań
 Wsparcie inwestycyjne MŚP na
 Utworzenie
terenów
agroturystycznych
 Wsparcie inwestycyjne MŚP na
obszarze rewitalizacji
inwestycyjnych
na
terenie  Wsparcie inwestycyjne MŚP na
obszarze rewitalizacji
 Powstawanie
gospodarstw
sołectwa
 Powstawanie
gospodarstw
obszarze rewitalizacji
agroturystycznych
 Wsparcie inwestycyjne MŚP na
agroturystycznych
obszarze rewitalizacji

Cel szczegółowy 5: Ochrona środowiska oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł
Obszar 1 Pierzchnica - kierunki
działań
 Gmina bez azbestu - demontaż i
bezpieczne usuwanie wyrobów
zawierających azbest z obszarów
rewitalizacji
 Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej (EWE)
wraz z instalacją OZE (Zespół
Szkół w Pierzchnicy, UG w
Pierzchnicy, Ośrodek Zdrowia w
Pierzchnicy , Zakład Komunalny
w Pierzchnicy, Świetlica wiejska)
 Edukacja ekologiczna
 EWE i OZE na budynkach
prywatnych

Obszar 2 Drugnia - kierunki działań Obszar 3 Skrzelczyce - kierunki
 Gmina bez azbestu - demontaż i działań
bezpieczne usuwanie wyrobów  Gmina bez azbestu - demontaż i
zawierających azbest z obszarów
bezpieczne usuwanie wyrobów
rewitalizacji
zawierających azbest z obszarów
rewitalizacji
 Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej (EWE)  Termomodernizacja budynków
wraz z instalacją OZE (SP w
użyteczności publicznej (EWE)
Drugni)
wraz z instalacją OZE (świetlica,
budynek po byłej szkole)
 EWE i OZE na budynkach
prywatnych
 Edukacja ekologiczna
 Wymiana
(na
bardziej  EWE i OZE na budynkach
ekologiczne)
i
budowa
prywatnych
oświetlenia ulicznego

Obszar 4 Osiny - kierunki działań
 Gmina bez azbestu - demontaż i
bezpieczne usuwanie wyrobów
zawierających azbest z obszarów
rewitalizacji
 Termomodernizacja
budynku
Warsztatów Terapii zajęciowej
 EWE i OZE na budynkach
prywatnych
 Wymiana
(na
bardziej
ekologiczne)
i
budowa
oświetlenia ulicznego
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6 Lista planowanych,
rewitalizacyjnych

podstawowych

projektów

Obszar rewitalizacji nr 1 – sołectwo Pierzchnica
Obszar rewitalizacji nr 1 - sołectwo
Podstawowa
Pierzchnica

i

przedsięwzięć

Uzupełniająca

Razem

Liczba projektów rewitalizacyjnych

15

4

19

Szacunkowa wartość projektów
rewitalizacyjnych

14 774 000 zł

2 400 000 zł

17 174 000,00 zł

Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 1 obejmującego fragment sołectwa Pierzchnica:
Szacunkowa
L.p. Sfera wraz z nazwą projektu
wartość
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1.
2.
3.
4.
5.

2 484 000 zł

Życie zaczyna się po 60 – aktywizacja i integracja osób starszych samotnych
Rewitalizacji osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym w
szczególności osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem)
Akademia Aktywnej Nauki - zajęcia wyrównawcze i rozwijające w Szkole
Podstawowej w Pierzchnicy
Wiem, umiem, potrafię - zajęcia dla uczniów gimnazjum w Pierzchnicy
Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym

144 000 zł
700 000 zł
900 000 zł
540 000 zł
200 000 zł
2 300 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
6.
7.

Utworzenie terenów inwestycyjnych na terenie sołectwa
Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze rewitalizacji

300 000 zł
2 000 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
8.

150 000 zł

Gmina bez azbestu - demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających
azbest z obszarów rewitalizacji

150 000 zł
6 040 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
9.
10.
11.
12.
13.

Zwiększenie dostępu do usług medycznych i profilaktyka zdrowotna poprzez
modernizację oraz doposażenie Ośrodka Zdrowia w Pierzchnicy
Poprawa estetyki sołectwa i funkcjonalności przestrzeni publicznej
Poprawa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji
Budowa i modernizacja parkingów na obszarze rewitalizacji
Poprawa bezpieczeństwa na terenie Pierzchnicy - montaż monitoringu
doposażenie OSP

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (EWE) wraz z instalacją
OZE
15. Zdrowie dla seniora przebudowa budynku przy ulicy Szkolnej 36 w Pierzchnicy
RAZEM wartość projektów podstawowych

3 900 000 zł
800 000 zł
40 000 zł
1 000 000 zł
3 800 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
14.

300 000 zł

2 000 000 zł
1 800 000 zł

14 774 000 zł
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Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 1
Życie zaczyna się po 60 – aktywizacja i integracja osób starszych
samotnych
2 Wskazanie
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy,
podmiotów
 Gmina Pierzchnica,
realizujących projekt
 Zespół Szkół w Pierzchnicy
 Towarzystwo Przyjaciół Pierzchnicy
 Stowarzyszenie Ziemi Pierzchnickiej
 Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Domu Opieki Rodzinnej w
Pierzchnicy
 OSP PIERZCHNICA
 Zespół folklorystyczny Pierzchniczanie
 Zespół folklorystyczny Pierzchniczanki
 Dom Opieki Rodzinnej
 Dom Seniora im.Sue Ryder
3 Zakres realizowanych Zadanie 1 Utworzenie Klubu Seniora
zadań
Zadanie 2 Organizacja cyklicznych spotkań (m.in. dzień seniora, dzień
babci, dzień dziadka, dzień kobiet itp.) - 5 spotkań w roku –
Zadanie 3 Organizacja spotkań/seminariów z zakresu edukacji zdrowotnej,
ekonomicznej itp. 4 spotkania w roku 4 Lokalizacja (miejsce
Pierzchnica
przeprowadzenia
Świetlica Wiejska w Pierzchnicy
danego projektu)
5 Szacowana wartość
144 000 zł
6 Prognozowane
Rezultaty:
rezultaty wraz ze
 Klub Seniora – 1 szt.
sposobem ich oceny i
 organizacja co najmniej 5 spotkań integracyjno- aktywizacyjnych w
zmierzenia w
ciągu roku
odniesieniu do celów
 organizacja co najmniej 4 spotkań/seminariów z zakresu edukacji
rewitalizacji
ekonomicznej
 zwiększenie poziomu integracji społecznej
 zwiększenie wiedzy nt. zdrowego trybu życia
Sposób pomiaru rezultatów:
 lista obecności,
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 2
Rewitalizacji osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w
tym w szczególności osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem)
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy,
 Gmina Pierzchnica,
 Zespół Szkół w Pierzchnicy
 Towarzystwo Przyjaciół Pierzchnicy
 Stowarzyszenie Ziemi Pierzchnickiej
 PUP w Kielcach
Zadanie 1 Organizacja spotkań integracyjno – motywacyjnych dla rodzin i
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. pikniki rodzinne).
Zadanie 2 Organizowane szkoleń, kursów i innych inicjatyw
podnoszących kwalifikacje umożliwiające funkcjonowanie na rynku pracy
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

i zapobiegające wykluczeniu społecznemu
Zadanie 3 Realizacja programów profilaktycznych
Pierzchnica
Budynek Urzędu Gminy, Świetlica Wiejska
700 000,00 zł
Rezultaty wśród osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym:
 zwiększenie wiary w siebie i własne możliwości
 zwiększenie poziomu integracji i podniesienie poziomu aktywizacji
zawodowej.
 poszerzenie wiedzy i umiejętności umożliwiającej wejścia/powrót na
rynek pracy
Sposób pomiaru rezultatów:
 lista obecności,
 dokumentacja fotograficzna,
 zaświadczenia/potwierdzenia zdobytych umiejętności

1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w

Projekt rewitalizacyjny nr 3
Akademia Aktywnej Nauki - zajęcia wyrównawcze i rozwijające w
Szkole Podstawowej w Pierzchnicy
Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy
Gmina Pierzchnica
Organizacja zajęć dodatkowych pozalekcyjnych będzie polegała na
rozwoju nauczania opartego na eksperymencie i narzędziach TIK poprzez
doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne (nowy sprzęt
komputerowy, multimedialny, pomoce dydaktyczne dla nauczyciela i
ucznia) oraz realizację zajęć:
1 Kompetencje językowe i informatyczne na rynku pracy
2 Zwiększenie umiejętności uczenia się i poznanie własnych potrzeb przez
uczniów (m.in. indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne),
3 Zajęcia eksperymentalne ukierunkowane na rozwój nauczania
matematyki, przyrody.
4 Zajęcia sportowe służące wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów.
5 Kurs e-Nauczyciel dla kadry nauczycielskiej mający na celu poniesienie
umiejętności posługiwania się narzędziami TIK.
W szkole należy wprowadzić nowoczesne formy nauczania m.in. elearning oraz zwiększyć wykorzystanie nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK ) w procesie nauczania. Należy
przygotować spójny i bogaty program nauczania, który będzie
wykorzystywał komputery (i inne urządzenia, takie jak tablice
interaktywne, odtwarzacze mp3, kamery cyfrowe) jako narzędzia edukacji.
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 26-015 Pierzchnica
900 000 zł
80 uczniów
kompetencje
umiejętności
możliwość –

Szkoły Podstawowej rocznie nabędzie lub wzmocni
kluczowe (m.in. język obcy, matematyka, przyroda,
uczenia się i informatyczne). Każdy uczeń będzie miał
w ramach projektu - uczestnictwa w kilku typach wsparcia
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odniesieniu do celów
rewitalizacji

zgodnie ze ścieżką edukacyjną na którą składają się zajęcia dodatkowe:
 z j. angielskiego/niemieckiego (30h),
 warsztaty „Uczę się kreatywnie” (24h),
 indywidualne doradztwo edukacyjnozawodowe (2h),
 z matematyki metodą eksperymentu (30h),
 warsztaty „Matematyka w Kosmosie” (16h).
 zajęcia przyrodnicze (30h)
 zajęcia sportowe (30h)
Nauczyciele otrzymają wsparcie w postaci kursu „e-Nauczyciel”.
Sposoby pomiaru rezultatów projektów:
 dziennik zajęć dodatkowych,
 dokumentacja fotograficzna,
 ankiety.

1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 4
Wiem, umiem, potrafię - zajęcia dla uczniów gimnazjum w
Pierzchnicy
Gimnazjum w Pierzchnicy
Gmina Pierzchnica
Celem przedsięwzięcia rewitalizacyjnego jest podniesienia kompetencji
kluczowych oraz rozwój nauczania opartego o eksperyment i narzędzia
Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (dalej: TIK) dla 50 uczniów
i 5 nauczycieli Gimnazjum w Pierzchnicy. Cel ten będzie realizowany
poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie pracowni
przyrodniczych i zakup pomocy dydaktycznych oraz przeszkolenie
nauczycieli w zakresie stosowania urządzeń TIK. Każdy gimnazjalista
będzie miał możliwość uczestnictwa w kilku typach wsparcia zgodnie ze
ścieżką edukacyjną na którą składają się zajęcia dodatkowe z: j.
angielskiego, matematyki, przyrody (fizyka, chemia, biologia, geografia),
indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe. Część gimnazjalistów
weźmie także udział warsztatach z umiejętności uczenia się czy szkoleniu.
Z kolei nauczyciele otrzymają wsparcie w postaci kursu „e-Nauczyciel”.
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 26-015 Pierzchnica
540 000 zł
Rezultaty roczne:
Organizacja zajęć dodatkowych dla 50 uczniów/rocznie – ścieżka
podstawowa:
 j. angielski/niemiecki (30h),
 matematyka (30h),
 przyroda (16h z fizyki, 16h z chemii, 16 h z biologii, 16h z
geografii),
 indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe (6h).
Ścieżka dla wybranych gimnazjalistów:
 60 w warsztatach z umiejętności uczenia się,
 20 w warsztatach astronomicznych „Kosmiczna Fizyka”.
Każdy z 5 nauczycieli zakwalifikowanych do projektu otrzyma wsparcie
w postaci kursu „e-Nauczyciel”.
W wyniku w/w działań nastąpi podniesienie kompetencji kluczowych oraz
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rozwój nauczania opartego o eksperyment i narzędzia TIK wśród 50
uczniów Gimnazjum rocznie oraz uzupełnienie kwalifikacji zawodowych
u 5 nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych na lekcjach.
Pomiar:
 dziennik zajęć dodatkowych,
 dokumentacja fotograficzna,
 ankiety.

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 5
Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym
 Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy
 Gmina Pierzchnica
 OSP w Pierzchnicy
 Zespół folklorystyczny Pierzchniczanie
 Zespół folklorystyczny Pierzchniczanki
Zadanie 1 Organizacja zajęć z logopedii
Zadanie 2 Organizacja zajęć z języka angielskiego
Zadanie 3 Organizacja zajęć rytmiczno – ruchowych
Zadanie 4 Organizacja zajęć z członkami NGO (pasja w życiu)
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 26-015 Pierzchnica
200 000 zł
Rezultaty:
- liczba dzieci biorąca udział w zajęciach -20
- liczba przeprowadzonych godzin zajęć z logopedii – 240 godz.
- liczba przeprowadzonych godzin zajęć z języka angielskiego– 240 godz.
- liczba przeprowadzonych godzin zajęć rytmiczno - ruchowych – 240
- Liczba spotkań z członkami NGO – 4 w roku
Sposób pomiaru rezultatów:
 dokumentacja zdjęciowa,
 listy obecności,
 Sprawozdanie z działalności oświatowej.

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 6
Utworzenie terenów inwestycyjnych na terenie sołectwa
2 Wskazanie
 Gmina Pierzchnica
podmiotów
 Przedsiębiorcy zainteresowani prowadzeniem działalności na terenie
realizujących projekt
Pierzchnicy
3 Zakres realizowanych Zadanie polega na:
zadań
 utwardzeniu terenu,
 oświetleniu terenu,
 doprowadzenie kanalizacji, wodociągu,
 budowa drogi dojazdowej.
4 Lokalizacja (miejsce
Pierzchnica tereny poprzemysłowe obok mleczarni
przeprowadzenia
danego projektu)
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5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

400 000 zł
Rezultaty:
1 Utworzenie terenów inwestycyjnych na obszarze sołectwa.
2 Ożywienie terenu poprzez zaciągnięcie inwestorów zewnętrznych.
3 Powstanie nowych firm i miejsc pracy.

1 Nazwa projektu

Projekt rewitalizacyjny nr 7
Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze rewitalizacji
Przedsiębiorstwa – podmioty prywatne

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Pomiar:
 protokół zdawczo-odbiorczy,
 dokumentacja fotograficzna,
 baza CEiDG w zakresie powstawania nowych firm.

Będą to różne przedsięwzięcia obecnie działających firm na obszarze
rewitalizacji oraz tych, które powstaną w kolejnych latach. Inwestycje
będą dotyczyły wdrażania innowacji produktowych i procesowych oraz
zakupu maszyn, urządzeń, budowy i modernizacji budynków przez
przedsiębiorców do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczych.
Pierzchnica
2 000 000 zł
Rezultaty:
Zmniejszenie bezrobocia na terenie rewitalizacji.
Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw.
Źródła pomiaru:
 Mapa dotacji.gov.pl
 Informacje uzyskiwane od lokalnych przedsiębiorców.

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 8
Gmina bez azbestu - demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów
zawierających azbest z obszarów rewitalizacji
2 Wskazanie
Gmina Pierzchnica
podmiotów
Mieszkańcy gminy deklarujący potrzebę demontażu, transportu
realizujących projekt
i utylizacji azbestu
3 Zakres realizowanych Przedsięwzięcie zakłada demontaż, transport i utylizacja wyrobów
zadań
azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakłada
się ogółem utylizację około 100 m3/rocznie.
4 Lokalizacja (miejsce
Pierzchnica, budynki prywatne, na podstawie wniosków prywatnych
przeprowadzenia
właścicieli deklarujących udział w Programie
danego projektu)
5 Szacowana wartość
100 000 zł
6 Prognozowane
Rezultaty:
rezultaty wraz ze
Usunięcie 800 m3 wyrobów zawierających azbest w okresie realizacji
sposobem ich oceny i
Programu Rewitalizacji.
zmierzenia w
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odniesieniu do celów
rewitalizacji

Sposób pomiaru:
 protokoły odbioru.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 9
Zwiększenie dostępu do usług medycznych i profilaktyka zdrowotna
poprzez modernizację oraz doposażenie Ośrodka Zdrowia w
Pierzchnicy
2 Wskazanie
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy
podmiotów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy
realizujących projekt
Gmina Pierzchnica
NGO z terenu Pierzchnicy
3 Zakres realizowanych
zadań

Zadanie 1: Modernizacja i doposażenie Ośrodka Zdrowia w Pierzchnicy
(modernizacja głównego wejścia, malowanie ścian itp.) .
Zadanie 2 Zakup wyposażenia medycznego wpływającego na zwiększenie
jakości świadczonych usług.
Zadanie 3: Wdrażanie programów profilaktycznych.

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

ul. Szkolna 30, 26-015 Pierzchnica
300 000 zł
Projekt będzie miał wpływ na sferę społeczną związaną z ochroną
zdrowia. Diagnoza i stan zdrowia mieszkańców obszaru rewitalizacji
wskazują na potrzebę modernizacji obiektu, doposażenia w nowoczesny
sprzęt medyczny oraz wdrażanie Programów profilaktycznych.
Rezultaty:
 Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 4668 osób
 Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej – 160 000,00 zł
 Liczba spotkań/działań profilaktycznych – 4/ rocznie
Sposób pomiaru rezultatów:
 dokumentacja medyczna Ośrodka Zdrowia,
 dokumentacja
fotograficzna
z
realizacji
profilaktycznych.

1 Nazwa projektu

programów

Projekt rewitalizacyjny nr 10
Poprawa estetyki sołectwa i funkcjonalności przestrzeni publicznej
Gmina Pierzchnica

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych Zadanie 1 Modernizacja fontanny na rynku w Pierzchnicy.
zadań
Zadanie 2 Zagospodarowanie terenu obok Zespołu Szkół w Pierzchnicy
montaż siłowni zewnętrznej obok Zespołu Szkół w Pierzchnicy
Zadanie 3 Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zabytkowych
piwniczek w Pierzchnicy.
Zadanie 4 Zagospodarowanie terenów zielonych w Pierzchnicy m.in. przy
ulicy Błońskiej oraz stworzenie miejsce rekreacji (np. wiaty
grillowej/ogniskowej) oraz oświetlenie tych miejsc.
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Zadanie 5 Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Stawowej
(powierzchnia stawu 60 m x 30 m) wraz z jego oświetleniem typu LED.
Zadanie 6 Zakup i montaż tablicy multimedialnej na rynku w Pierzchnicy
Zadanie 7 Utworzenie miejsca spotkań wielopokoleniowych (m.in.
budowa muszli koncertowej, zakup wyposażenia, sprzętu nagłaśniającego
itp.)
Zagospodarowanie terenu zakres prac:
 nasadzenie zieleni,
 montaż elementów siłowni zewnętrznej
 budowa małej infrastruktury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na
rower)
Pierzchnica
3 900 000,00 zł
Rezultaty:
 Stworzenie infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej
dostosowanej
do
potrzeb
mieszkańców
turystów,
osób
niepełnosprawnych.
 Poprawa estetyki sołectwa.
 Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji.
 Zapewnienie spójnego ładu przestrzennego i uporządkowanie
kluczowych dla rewitalizacji przestrzeni publicznych
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna,
 ankiety zamieszczona na stronie internetowej dla interesariuszy
rewitalizacji.

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 11
Poprawa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji
Gmina Pierzchnica
Zarząd Dróg Powiatowych
Zadanie 1. Modernizacja ulicy 13 Stycznia (300 m)
Zadanie 2 Modernizacja ul. Piłsudskiego (500m)
Zakres prac:
 modernizacja i/lub budowa nawierzchni
 budowa chodników- dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych ruchowo),
 przebudowa/budowa kanalizacji deszczowej
Pierzchnica ul. 13 Stycznia
800 000 zł
Rezultaty:
1 Poprawa stanu lokalnej infrastruktury technicznej oraz jej rozwój.
2 Wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
3 Przebudowa dróg o długości 800 m.
4 Budowa kanalizacji deszczowej.
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Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 12
Budowa i modernizacja parkingów na obszarze rewitalizacji
Gmina Pierzchnica
Zadanie 1 Budowa parkingu na 30 miejsc przy ulicy Piłsudskiego
Zadanie 2 Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Pierzchnicy.
Zakres prac
 Utwardzenie nawierzchni
 Wyznaczenie miejsc dla niepełnosprawnych
Pierzchnica

40 000 zł
Rezultaty:
Powstanie na obszarze rewitalizacji 2 nowych parking dzięki temu nastąpi
poprawa stanu lokalnej infrastruktury technicznej oraz jej rozwój, wzrost
bezpieczeństwa w ruchu publicznym. W ramach projektów zostaną
wyodrębnione miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 13
Poprawa bezpieczeństwa na terenie Pierzchnicy - montaż monitoringu
doposażenie OSP
Gmina Pierzchnica
Zadanie 1 Zakup i montaż monitoringu na rynku w Pierzchnicy i ulic
przyległych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
Zadanie 2 Zakup wozu ratowniczo – gaśniczego wraz z sprzętem
ratującym życie dla jednostki OSP w Pierzchnicy".
Pierzchnica
1 000 000 zł
Prognozowane rezultaty:
 Poprawa stanu lokalnej infrastruktury technicznej oraz jej rozwój.
 Wzrost estetyki otoczenia.
 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i interesariuszy rewitalizacji
poprzez montaż monitoringu
 Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa/gminy
 Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do
prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof -1
 Liczba osób objętych ochroną przed innymi niż powódź
zagrożeniami- 4668
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Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 14
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (EWE) wraz z
instalacją OZE
2 Wskazanie
 Gmina Pierzchnica
podmiotów
 Zespół Szkół w Pierzchnicy
realizujących projekt
 Zakład Komunalny w Pierzchnicy
 Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy
3 Zakres realizowanych Zadanie 1 Modernizacja i termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w
zadań
Pierzchnicy
Zadanie 2 Modernizacja i termomodernizacja Budynku UG w Pierzchnicy
Zadanie 3 Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Pierzchnicy
Zadanie 4 Termomodernizacja budynku Zakładu Komunalnego w
Pierzchnicy
Zadanie 5 Termomodernizacja budynku świetlicy w Pierzchnicy

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Zakres planowanych prac termomodernizacyjnych:
 wymiana źródeł ciepła,
 modernizacja dachu.
 wykonanie ocieplenia
 instalacja OZE
Zadanie 1 ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 26-015 Pierzchnica
Zadanie 2 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica
Zadanie 3 ul. Szkolna 30, 26-015 Pierzchnica
Zadanie 4 Kielecka 20, 26-015 Pierzchnica
Zadanie 5 Pierzchnica Świetlica Wiejska
2 000 000 zł
 Poprawa stanu technicznego obiektów
 Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację
budynku.
 Zmniejszenie emisji CO2 oraz innych substancji szkodliwych
 Zwiększenie ilości energii pochodzącej z OZE
 Zmniejszenie ilości wytwarzanej energii finalnej
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 audyt energetyczny,
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych

Projekt rewitalizacyjny nr 15
Zdrowie dla seniora przebudowa budynku przy ulicy Szkolnej 36 w
Pierzchnicy
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Sue Ryder Sp. z o.o.
Zadanie polega na rozbudowie budynku oraz zakupie niezbędnego
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zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

wyposażenia oraz sprzętu medycznego.
ul. Szkolna 36, 26-015 Pierzchnica
1 800 000 zł
 Poprawa efektywności energetycznej budynku.
 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych
 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 audyt energetyczny,
 dokumentacja fotograficzna.
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Obszar rewitalizacji nr 2 – sołectwo Drugnia
Obszar rewitalizacji nr 2 sołectwo Drugnia
Liczba projektów
rewitalizacyjnych
Szacunkowa wartość
projektów rewitalizacyjnych

Podstawowa

Uzupełniająca

Razem

9

6

15

2 850 000 zł

1 320 000 zł

4 170 000,00 zł

Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 2 obejmującego fragment sołectwa Drugnia:
PODSTAWOWA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Szacunkowa
L.p. Sfera wraz z nazwą projektu
wartość
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1.
2.
3.
4.

968 000 zł

Życie zaczyna się po 60 – aktywizacja i integracja osób starszych samotnych

80 000 zł

Rewitalizacji osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym w
szczególności osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem)
Droga do sukcesu - zajęcia wyrównawcze i rozwijające w Szkole Podstawowej
w Drugni

400 000 zł
400 000 zł

Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym

150 000 zł
500 000 zł
500 000 zł
120 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
5. Powstawanie gospodarstw agroturystycznych
Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
Gmina bez azbestu - demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających
6.
azbest z obszarów rewitalizacji

120 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Zwiększenie dostępu do kultury poprzez modernizację zabytkowego kościoła w
7.
Drugni
8.

Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa - modernizacja infrastruktury
drogowej na obszarze rewitalizacji

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (EWE) wraz z instalacją
9
OZE

1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

1 100 000 zł
600 000 zł
300 000 zł
300 000 zł
300 000 zł

Projekt rewitalizacyjny nr 1
Życie zaczyna się po 60 – aktywizacja i integracja osób starszych
samotnych
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy,
 Gmina Pierzchnica,
 Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni
 Towarzystwo Przyjaciół Pierzchnicy
 Stowarzyszenie Ziemi Pierzchnickiej
 OSP Drugnia
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3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Drugni
 Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Drugnianki
 Koło Gospodyń Wiejskich w Drugni
 Zespół folklorystyczny Drugnianki
Zadanie 1 Utworzenie Klubu Seniora
Zadanie 2 Organizacja cyklicznych spotkań (m.in. dzień seniora, dzień
babci, dzień dziadka, dzień kobiet itp.) - 5 spotkań w roku
Zadanie 3 Organizacja spotkań/seminariów z zakresu edukacji zdrowotnej,
ekonomicznej itp. 4 spotkania w roku
Drugnia
Budynek szkoły
80 000 zł
Rezultaty:
 Klub seniora – 1 szt.
 organizacja co najmniej 5 spotkań integracyjno- aktywizacyjnych w
ciągu roku
 organizacja co najmniej 4 spotkań/seminariów z zakresu edukacji
ekonomicznej
 zwiększenie poziomu integracji społecznej
 zwiększenie wiedzy nt. zdrowego trybu życia
Sposób pomiaru rezultatów:
 lista obecności,
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w

Projekt rewitalizacyjny nr 2
Rewitalizacji osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w
tym w szczególności osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem)
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy,
 Gmina Pierzchnica,
 Towarzystwo Przyjaciół Pierzchnicy
 Stowarzyszenie Ziemi Pierzchnickiej
 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Drugni
 Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Drugnianki
 Koło Gospodyń Wiejskich w Drugni
 Zespół folklorystyczny Drugnianki
 PUP w Kielcach
Zadanie 1 Organizacja spotkań integracyjno – motywacyjnych dla rodzin i
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. pikniki rodzinne).
Zadanie 2 Organizowane szkoleń, kursów i innych inicjatyw
podnoszących kwalifikacje umożliwiające funkcjonowanie na rynku pracy
i zapobiegające wykluczeniu społecznemu
Zadanie 3 Realizacja programów profilaktycznych
Drugnia, Budynek Szkoły, Budynek UG w Pierzchnicy
400 000,00 zł
Rezultaty wśród osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym:
 zwiększenie wiary w siebie i własne możliwości
 zwiększenie poziomu integracji i podniesienie poziomu aktywizacji
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odniesieniu do celów
rewitalizacji

zawodowej.
 poszerzenie wiedzy i umiejętności umożliwiającej wejścia/powrót na
rynek pracy
Sposób pomiaru rezultatów:
 lista obecności,
 dokumentacja fotograficzna,
 zaświadczenia/potwierdzenia zdobytych umiejętności

1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 3
Droga do sukcesu - zajęcia wyrównawcze i rozwijające w Szkole
Podstawowej w Drugni
 Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni
 Gmina Pierzchnica
 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Drugni
 Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Drugnianki
 Koło Gospodyń Wiejskich w Drugni
 Zespół folklorystyczny Drugnianki
Organizacja zajęć dodatkowych pozalekcyjnych będzie polegała na
rozwoju nauczania opartego na eksperymencie i narzędziach TIK poprzez
doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne (nowy sprzęt
komputerowy, multimedialny, pomoce dydaktyczne dla nauczyciela i
ucznia) oraz realizację zajęć:
1 Kompetencje językowe i informatyczne na rynku pracy
2 Zwiększenie umiejętności uczenia się i poznanie własnych potrzeb przez
uczniów (m.in. indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne),
3 Zajęcia eksperymentalne ukierunkowane na rozwój nauczania
matematyki, przyrody.
4 Zajęcia sportowe służące wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów.
5 Kurs e-Nauczyciel dla kadry nauczycielskiej mający na celu poniesienie
umiejętności posługiwania się narzędziami TIK.
W szkole należy wprowadzić nowoczesne formy nauczania m.in. elearning oraz zwiększyć wykorzystanie nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK ) w procesie nauczania. Należy
przygotować spójny i bogaty program nauczania, który będzie
wykorzystywał komputery (i inne urządzenia, takie jak tablice
interaktywne, odtwarzacze mp3, kamery cyfrowe) jako narzędzia edukacji.
Drugnia Budynek Szkoły
400 000 zł
30 uczniów Szkoły Podstawowej rocznie nabędzie lub wzmocni
kompetencje kluczowe (m.in. język obcy, matematyka, przyroda,
umiejętności uczenia się i informatyczne). Każdy uczeń będzie miał
możliwość – w ramach projektu - uczestnictwa w kilku typach wsparcia
zgodnie ze ścieżką edukacyjną na którą składają się zajęcia dodatkowe:
 z j. angielskiego/niemieckiego (30h),
 warsztaty „Uczę się kreatywnie” (24h),
 indywidualne doradztwo edukacyjnozawodowe (2h),
 z matematyki metodą eksperymentu (30h),
 warsztaty „Matematyka w Kosmosie” (16h).
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 zajęcia przyrodnicze (30h)
 zajęcia sportowe (30h)
Nauczyciele otrzymają wsparcie w postaci kursu „e-Nauczyciel”.
Sposoby pomiaru rezultatów projektów:
 dziennik zajęć dodatkowych,
 dokumentacja fotograficzna,
 ankiety.

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 4
Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym
 Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni
 Gmina Pierzchnica
 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Drugni
 Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Drugnianki
 Koło Gospodyń Wiejskich w Drugni
 Zespół folklorystyczny Drugnianki
Zadanie 1 Organizacja zajęć z logopedii
Zadanie 2 Organizacja zajęć z języka angielskiego
Zadanie 3 Organizacja zajęć rytmiczno – ruchowych
Zadanie 4 Organizacja zajęć z członkami NGO (pasja w życiu)
Drugnia Szkoła podstawowa
150 000 zł
Rezultaty:
- liczba dzieci biorąca udział w zajęciach -20
- liczba przeprowadzonych godzin zajęć z logopedii – 240 godz.
- liczba przeprowadzonych godzin zajęć z języka angielskiego– 240 godz.
- liczba przeprowadzonych godzin zajęć rytmiczno - ruchowych – 240
godz.
- Liczba spotkań z NGO – 4 w roku
Sposób pomiaru rezultatów:
 dokumentacja zdjęciowa,
 listy obecności,
 Sprawozdanie z działalności oświatowej.

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 5
Powstawanie gospodarstw agroturystycznych
2 Wskazanie
Rolnicy z terenu sołectwa Drugnia
podmiotów
Mieszkańcy obszaru rewitalizacji
realizujących projekt
Gmina Pierzchnica
Rada Sołecka
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacja Rolnictwa w Kielcach
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
3 Zakres realizowanych Tworzenie gospodarstw agroturystycznych, dostosowanie pokoi
zadań
gościnnych.
Organizacja szkoleń w zakresie zakładania i funkcjonowania gospodarstw
agroturystycznych.
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Teren sołectwa Drugnia – obszar rewitalizacji
500 000 zł
Prognozowane rezultaty:
 Liczba zarejestrowanych gospodarstw agroturystycznych – 3.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 rejestr działalności agroturystycznych prowadzony w Urzędzie
Gminy,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 6
Gmina bez azbestu - demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów
zawierających azbest z obszarów rewitalizacji
2 Wskazanie
Gmina Pierzchnica
podmiotów
Mieszkańcy gminy deklarujący potrzebę demontażu, transportu
realizujących projekt
i utylizacji azbestu
3 Zakres realizowanych Przedsięwzięcie zakłada demontaż, transport i utylizacja wyrobów
zadań
azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakłada
się ogółem utylizację około 200 m3/rocznie.
4 Lokalizacja (miejsce
Drugnia, budynki prywatne, na podstawie wniosków prywatnych
przeprowadzenia
właścicieli deklarujących udział w Programie
danego projektu)
5 Szacowana wartość
120 000 zł
6 Prognozowane
Rezultaty:
rezultaty wraz ze
Usunięcie 1600 m3 wyrobów zawierających azbest w okresie realizacji
sposobem ich oceny i
Programu Rewitalizacji.
zmierzenia w
odniesieniu do celów
Sposób pomiaru:
rewitalizacji
 protokoły odbioru.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 7
Zwiększenie dostępu do kultury poprzez modernizację zabytkowego
kościoła w Drugni
2 Wskazanie
Parafia św. Wawrzyńca w Drugni
podmiotów
Gmina Pierzchnica
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych Modernizacja i konserwacja zabytkowego kościoła
zadań
Prac konserwatorskie wewnątrz kościoła oraz na zewnątrz. Zabezpieczenie
obiektu przed degradacją m.in. wymiana więźby dachowej, stropu,
pokrycia dachowego
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość

Drugnia 23, 25-016 Pierzchnica
600 000 zł
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6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Rezultaty:
 Liczba zabytków poddana konserwacji -1
 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie gminy
 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem
miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz
stanowiących atrakcje turystyczne – 1000
Sposób pomiaru rezultatów:
 dokumentacja Parafialna,
 dokumentacja
fotograficzna
profilaktycznych.

1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

z

realizacji

programów

Projekt rewitalizacyjny nr 8
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa - modernizacja
infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji
Gmina Pierzchnica
Zarząd Dróg Powiatowych
Modernizacja dróg na obszarze rewitalizacji
Zakres prac:
 modernizacja i/lub budowa nawierzchni
 budowa chodników- dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych ruchowo),
 przebudowa/budowa kanalizacji deszczowej
Drugnia
300 000 zł
Rezultaty:
1 Poprawa stanu lokalnej infrastruktury technicznej oraz jej rozwój.
2 Wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
3 Przebudowa dróg o długości 400 m.
4 Budowa kanalizacji deszczowej.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 9
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (EWE) wraz z
instalacją OZE
2 Wskazanie
 Gmina Pierzchnica
podmiotów
 Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drugni
zadań
Zakres planowanych prac termomodernizacyjnych:
 wymiana źródeł ciepła,
 modernizacja dachu.
 wykonanie ocieplenia
 instalacja OZE
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Drugnia 28, 26 - 015 Pierzchnica
300 000 zł
 Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację
budynku.
 Zmniejszenie emisji CO2 oraz innych substancji szkodliwych
 Zwiększenie ilości energii pochodzącej z OZE
 Zmniejszenie ilości wytwarzanej energii finalnej
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 audyt energetyczny,
 dokumentacja fotograficzna.

Błąd! Nieprawidłowe łącze.

Obszar rewitalizacji nr 3 – sołectwo Skrzelczyce
Obszar rewitalizacji nr 3sołectwo Skrzelczyce
Liczba projektów
rewitalizacyjnych
Szacunkowa wartość projektów
rewitalizacyjnych

Podstawowa

Uzupełniająca

Razem

8

4

12

6 596 000 zł

474 000 zł

7 070 000,00 zł

Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 3 obejmującego fragment sołectwa Skrzelczyce:

L.p.

PODSTAWOWA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Szacunkowa
Sfera wraz z nazwą projektu
wartość

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej

396 000 zł

1.

Życie zaczyna się po 60 – aktywizacja i integracja osób starszych samotnych

96 000 zł

2.

Rewitalizacji osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym w
szczególności osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem)

300 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
3.
Powstawanie gospodarstw agroturystycznych
Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
Gmina bez azbestu - demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających
4.
azbest z obszarów rewitalizacji

200 000 zł
200 000 zł
100 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Zwiększenie dostępu do usług kulturalnych poprzez zakup wyposażenia do
5.
Świetlicy w Skrzelczycach
6.
Poprawa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji
Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (EWE) wraz z instalacją
7.
OZE

400 000 zł

100 000 zł

100 000 zł
300 000 zł
5 500 000 zł
500 000 zł
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8.

Budowa Domu Pomocy Społecznej

5 000 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 1
Życie zaczyna się po 60 – aktywizacja i integracja osób starszych
samotnych
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy,
 Gmina Pierzchnica,
 Towarzystwo Przyjaciół Pierzchnicy
 Stowarzyszenie Ziemi Pierzchnickiej
 Stowarzyszenia Oświatowo-Kulturalne w Skrzelczycach
 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skrzelczyce im. Gustawa Herlinga
Grudzińskiego
 OSP SKRZELCZYCE
 Zespół folklorystyczny Skrzelczaneczki
Zadanie 1 Utworzenie Klubu Seniora
Zadanie 2 Organizacja cyklicznych spotkań (m.in. dzień seniora, dzień
babci, dzień dziadka, dzień kobiet itp.) - 5 spotkań w roku - 10 000,00 zł
Zadanie 3 Organizacja spotkań/seminariów z zakresu edukacji zdrowotnej,
ekonomicznej itp. 4 spotkania w roku - 8000,00 zł
Skrzelczyce
Świetlica Wiejska
96 000 zł
Rezultaty:
 Klub seniora – 1 szt.
 organizacja co najmniej 5 spotkań integracyjno- aktywizacyjnych w
ciągu roku
 organizacja co najmniej 4 spotkań/seminariów z zakresu edukacji
ekonomicznej
 zwiększenie poziomu integracji społecznej
 zwiększenie wiedzy nt. zdrowego trybu życia
Sposób pomiaru rezultatów:
 lista obecności,
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 2
Rewitalizacji osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w
tym w szczególności osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem)
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy,
 Gmina Pierzchnica,
 Towarzystwo Przyjaciół Pierzchnicy
 Stowarzyszenie Ziemi Pierzchnickiej
 PUP w Kielcach
Zadanie 1 Organizacja spotkań integracyjno – motywacyjnych dla rodzin i
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. pikniki rodzinne).
Zadanie 2 Organizowane szkoleń, kursów i innych inicjatyw
podnoszących kwalifikacje umożliwiające funkcjonowanie na rynku pracy
i zapobiegające wykluczeniu społecznemu
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Zadanie 3 Realizacja programów profilaktycznych
Skrzelczyce, Świetlica Wiejska
300 000,00 zł
Rezultaty wśród osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym:
 zwiększenie wiary w siebie i własne możliwości
 zwiększenie poziomu integracji i podniesienie poziomu aktywizacji
zawodowej.
 poszerzenie wiedzy i umiejętności umożliwiającej wejścia/powrót na
rynek pracy
Sposób pomiaru rezultatów:
 lista obecności,
 dokumentacja fotograficzna,
 zaświadczenia/potwierdzenia zdobytych umiejętności

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 3
Powstawanie gospodarstw agroturystycznych
2 Wskazanie
Rolnicy z terenu sołectwa Skrzelczyce
podmiotów
Mieszkańcy obszaru rewitalizacji
realizujących projekt
Gmina Pierzchnica
Rada Sołecka
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacja Rolnictwa w Kielcach
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
3 Zakres realizowanych Tworzenie gospodarstw agroturystycznych, dostosowanie pokoi
zadań
gościnnych.
Organizacja szkoleń w zakresie zakładania i funkcjonowania gospodarstw
agroturystycznych.
4 Lokalizacja (miejsce
Teren sołectwa Skrzelczyce – obszar rewitalizacji
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
200 000 zł
6 Prognozowane
Prognozowane rezultaty:
rezultaty wraz ze
 Liczba zarejestrowanych gospodarstw agroturystycznych – 2
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
Sposób pomiaru rezultatów:
odniesieniu do celów
 protokoły odbioru,
rewitalizacji
 rejestr działalności agroturystycznych prowadzony w Urzędzie
Gminy,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 4
Gmina bez azbestu - demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów
zawierających azbest z obszarów rewitalizacji
2 Wskazanie
Gmina Pierzchnica
podmiotów
Mieszkańcy gminy deklarujący potrzebę demontażu, transportu
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realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

i utylizacji azbestu
Przedsięwzięcie zakłada demontaż, transport i utylizacja wyrobów
azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakłada
się ogółem utylizację około 86 m3/rocznie.
Skrzelczyce, budynki prywatne, na podstawie wniosków prywatnych
właścicieli deklarujących udział w Programie
100 000 zł
Rezultaty: 668 m3 wyrobów zawierających azbest w okresie realizacji
Programu Rewitalizacji.
Sposób pomiaru:
 protokoły odbioru.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 5
Zwiększenie dostępu do usług kulturalnych poprzez zakup
wyposażenia do Świetlicy w Skrzelczycach
2 Wskazanie
Gmina Pierzchnica
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych Zakup wyposażenia
zadań
1. Telewizor 1 szt.
2. Zestawy komputerowe 2 szt.
3. Miniwieża 1 szt.
4. Zestaw gier – 1 komplet
5. Wyposażenie gastronomiczne (np. zastawa stołowa, kuchenka, czajnik,
garnki) -1 komplet
6. Stoliki – 20 szt.
7. Krzesła – 60 szt.
4 Lokalizacja (miejsce
Skrzelczyce Świetlica Wiejska
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
100 000 zł
6 Prognozowane
Projekt będzie miał wpływ na sferę społeczną związaną z zwiększeniem
rezultaty wraz ze
dostępu do usług/infrastruktury kultury.
sposobem ich oceny i
 Liczba doposażonych obiektów kultury -1
zmierzenia w
odniesieniu do celów
Sposób pomiaru rezultatów:
rewitalizacji
 dokumentacja medyczna Ośrodka Zdrowia,
 dokumentacja
fotograficzna
z
realizacji
programów
profilaktycznych.

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych

Projekt rewitalizacyjny nr 6
Poprawa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji
Gmina Pierzchnica
Zarząd Dróg Powiatowych
Modernizacja ulic na obszarze rewitalizacji ok 300 m
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zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Zakres prac:
 modernizacja i/lub budowa nawierzchni
 budowa chodników- dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych ruchowo),
 przebudowa/budowa kanalizacji deszczowej
Skrzelczyce
300 000 zł
Rezultaty:
1 Poprawa stanu lokalnej infrastruktury technicznej oraz jej rozwój.
2 Wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
3 Przebudowa dróg o długości 300 m.
4 Budowa kanalizacji deszczowej.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 7
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (EWE) wraz z
instalacją OZE
2 Wskazanie
 Gmina Pierzchnica
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych Zadanie 1 Modernizacja i termomodernizacja świetlicy
zadań
Zadanie 2 Termomodernizacja budynku po byłej szkole w Skrzelczycach
Zakres planowanych prac termomodernizacyjnych:
 wymiana źródeł ciepła,
 modernizacja dachu.
 wykonanie ocieplenia
 instalacja OZE
4 Lokalizacja (miejsce
Skrzelczyce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
500 000 zł
6 Prognozowane
 Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację
rezultaty wraz ze
budynku.
sposobem ich oceny i
 Zmniejszenie emisji CO2 oraz innych substancji szkodliwych
zmierzenia w
 Zwiększenie ilości energii pochodzącej z OZE
odniesieniu do celów
 Zmniejszenie ilości wytwarzanej energii finalnej
rewitalizacji
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 audyt energetyczny,
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu

Projekt rewitalizacyjny nr 8
Budowa Domu Pomocy Społecznej
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2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Osoba prywatna
Inwestycja polega na budowie Domu Pomocy Społecznej– placówki
wieloosobowego całodobowego pobytu i opieki w której liczba
mieszkańców będzie wynosić max. 30 osób; zaś zakres prac budowlanych
obejmuje wykonanie m.in:
 roboty ziemne - wykopy,
 roboty betonowe i żelbetowe,
 roboty murarskie i tynkarskie,
 roboty wykończeniowe i wyposażenie,
 roboty dachowe i dekarskie,
 roboty budowlane – remontowe,
 roboty izolacyjne: przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne i
akustyczne,
 roboty budowlane – instalacyjne i montażowe,
 roboty sieci i przyłączy zewnętrznych, wewnętrznych
(elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych),
 roboty drogowe.
Skrzelczyce
5 000 000 zł
Rezultaty
 Zaspakajanie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających
osoby starsze i samotne
 Poprawa dostępu do obiektów pomocy i integracji społecznej
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 audyt energetyczny,
 dokumentacja fotograficzna.

Obszar rewitalizacji nr 4 –sołectwo Osiny
Obszar rewitalizacji nr 4 - sołectwo
Osiny
Liczba projektów rewitalizacyjnych
Szacunkowa wartość projektów
rewitalizacyjnych

Podstawowa

Uzupełniająca

Razem

8
7 866 299 zł

6
2 694 000 zł

14
10 560 299,00 zł

Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 4 obejmującego fragment sołectwa Osiny:
L.p. Sfera wraz z nazwą projektu
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1. Życie zaczyna się po 60 – aktywizacja i integracja osób starszych samotnych
Rewitalizacji osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym w
2.
szczególności osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem)

Szacunkowa
wartość
950 000 zł
50 000 zł
300 000 zł

Strona 89 z 142

Programu Rewitalizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023
3. Organizacja zajęć/warsztatów dla osób niepełnosprawnych
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
4. Powstawanie gospodarstw agroturystycznych
Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
Gmina bez azbestu - demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających
5.
azbest z obszarów rewitalizacji
Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
6. Poprawa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji
Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
7. Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapi Zajeciowej
Utworzenie ZOL-u wraz z opieką środowiskową wyspecjalizowanego w
8.
zakresie rehabilitacji osób po przebytych udarach

600 000 zł
200 000 zł
200 000 zł
80 000 zł
80 000 zł
300 000 zł
300 000 zł
6 336 299 zł
300 000 zł
6 036 299 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 1
Życie zaczyna się po 60 – aktywizacja i integracja osób starszych
samotnych
2 Wskazanie
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy,
podmiotów
 Gmina Pierzchnica,
realizujących projekt
 Towarzystwo Przyjaciół Pierzchnicy
 Stowarzyszenie Ziemi Pierzchnickiej
 Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach
 OSP Osiny
3 Zakres realizowanych Zadanie 1 Utworzenie Klubu Seniora
zadań
Zadanie 2 Organizacja cyklicznych spotkań (m.in. dzień seniora, dzień
babci, dzień dziadka, dzień kobiet itp.) - 5 spotkań w roku
Zadanie 3 Organizacja spotkań/seminariów z zakresu edukacji zdrowotnej,
ekonomicznej itp. 4 spotkania w roku
4 Lokalizacja (miejsce
Osiny
przeprowadzenia
Świetlica Wiejska, Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej
danego projektu)
5 Szacowana wartość
50 000 zł
6 Prognozowane
Rezultaty:
rezultaty wraz ze
 Klub seniora – 1 szt.
sposobem ich oceny i
 organizacja co najmniej 5 spotkań integracyjno- aktywizacyjnych w
zmierzenia w
ciągu roku
odniesieniu do celów
 organizacja co najmniej 4 spotkań/seminariów z zakresu edukacji
rewitalizacji
ekonomicznej
 zwiększenie poziomu integracji społecznej
 zwiększenie wiedzy nt. zdrowego trybu życia
Sposób pomiaru rezultatów:
 lista obecności,
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu

2 Wskazanie

Projekt rewitalizacyjny nr 2
Rewitalizacji osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w
tym w szczególności osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem)
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy,
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podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

 Gmina Pierzchnica,
 Towarzystwo Przyjaciół Pierzchnicy
 Stowarzyszenie Ziemi Pierzchnickiej
 PUP w Kielcach
Zadanie 1 Organizacja spotkań integracyjno – motywacyjnych dla rodzin i
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. pikniki rodzinne).
Zadanie 2 Organizowane szkoleń, kursów i innych inicjatyw
podnoszących kwalifikacje umożliwiające funkcjonowanie na rynku pracy
i zapobiegające wykluczeniu społecznemu
Zadanie 3 Realizacja programów profilaktycznych
Osiny
Świetlica Wiejska, Budynek Urzędu Gminy, Świetlica Wiejska
300 000,00 zł
Rezultaty wśród osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym:
 zwiększenie wiary w siebie i własne możliwości
 zwiększenie poziomu integracji i podniesienie poziomu aktywizacji
zawodowej.
 poszerzenie wiedzy i umiejętności umożliwiającej wejścia/powrót na
rynek pracy
Sposób pomiaru rezultatów:
 lista obecności,
 dokumentacja fotograficzna,
 zaświadczenia/potwierdzenia zdobytych umiejętności

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 3
Organizacja zajęć/warsztatów dla osób niepełnosprawnych
Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy,
 Gmina Pierzchnica,
 Towarzystwo Przyjaciół Pierzchnicy
 Stowarzyszenie Ziemi Pierzchnickiej
 Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach
 OSP Osiny
Organizacja zajęć/warsztatów spotkań aktywizująco – integracyjnych dla
osób niepełnosprawnych.
Osiny
Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej
600 000 zł
Rezultaty
 Liczba osób niepełnosprawnych biorąca co roku udział w
zajęciach/warsztatach -20 osób
Sposoby pomiaru rezultatów projektów:
 dziennik zajęć dodatkowych,
 dokumentacja fotograficzna,
 ankiety.
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Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 4
Powstawanie gospodarstw agroturystycznych
2 Wskazanie
Rolnicy z terenu sołectwa Osiny
podmiotów
Mieszkańcy obszaru rewitalizacji
realizujących projekt
Gmina Pierzchnica
Rada Sołecka
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacja Rolnictwa w Kielcach
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
3 Zakres realizowanych Tworzenie gospodarstw agroturystycznych, dostosowanie pokoi
zadań
gościnnych.
Organizacja szkoleń w zakresie zakładania i funkcjonowania gospodarstw
agroturystycznych.
4 Lokalizacja (miejsce
Teren sołectwa Osiny – obszar rewitalizacji
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
200 000 zł
6 Prognozowane
Prognozowane rezultaty:
rezultaty wraz ze
 Liczba zarejestrowanych gospodarstw agroturystycznych – 2
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
Sposób pomiaru rezultatów:
odniesieniu do celów
 protokoły odbioru,
rewitalizacji
 rejestr działalności agroturystycznych prowadzony w Urzędzie
Gminy,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 5
Gmina bez azbestu - demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów
zawierających azbest z obszarów rewitalizacji
2 Wskazanie
Gmina Pierzchnica
podmiotów
Mieszkańcy gminy deklarujący potrzebę demontażu, transportu
realizujących projekt
i utylizacji azbestu
3 Zakres realizowanych Przedsięwzięcie zakłada demontaż, transport i utylizacja wyrobów
zadań
azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakłada
się ogółem utylizację około 72 m3/rocznie.
4 Lokalizacja (miejsce
Osiny, budynki prywatne, na podstawie wniosków prywatnych właścicieli
przeprowadzenia
deklarujących udział w Programie
danego projektu)
5 Szacowana wartość
80 000 zł
6 Prognozowane
Rezultaty:
rezultaty wraz ze
Usunięcie 578 m3 wyrobów zawierających azbest w okresie realizacji
sposobem ich oceny i
Programu Rewitalizacji.
zmierzenia w
odniesieniu do celów
Sposób pomiaru:
rewitalizacji
 protokoły odbioru.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 6
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2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Poprawa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji
Gmina Pierzchnica
Zarząd Dróg Powiatowych
Modernizacja dróg na obszarze rewitalizacji
Zakres prac:
 modernizacja i/lub budowa nawierzchni
 budowa chodników- dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych ruchowo),
 przebudowa/budowa kanalizacji deszczowej
Osiny
300 000 zł
Rezultaty:
1 Poprawa stanu lokalnej infrastruktury technicznej oraz jej rozwój.
2 Wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
3 Przebudowa dróg o długości 400 m.
4 Budowa kanalizacji deszczowej.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 7
Utworzenie ZOL-u wraz z opieką środowiskową wyspecjalizowanego
w zakresie rehabilitacji osób po przebytych udarach
2 Wskazanie
podmiotów
NZOZ „Profilaktyka” Wiesław Piotrowska
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych Zadanie polega na przebudowie infrastruktury technicznej, układu
zadań
komunikacyjnego, zagospodarowaniu terenu oraz zakupie wyposażenia i
niezbędnego sprzętu i urządzeń do świadczenia usług opiekuńczo –
leczniczych i rehabilitacyjnych. Zakupie wyposażenia sprzętu niezbędnego
do świadczenia opieki środowiskowej
4 Lokalizacja (miejsce
Osiny 54B Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 036 299 zł
6 Prognozowane
 Zwiększenie dostępu do opieki długoterminowej
rezultaty wraz ze
 Zapewnienie profesjonalnej opieki opiekuńczo – leczniczej 60
sposobem ich oceny i
pacjentom
zmierzenia w
 Objęcie pacjentów opieką środowiskową
odniesieniu do celów
 Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców
rewitalizacji
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 audyt energetyczny,
 dokumentacja fotograficzna.
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1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 8
Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej
 Gmina Pierzchnica
 Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach

Zakres planowanych prac termomodernizacyjnych:
 wymiana źródeł ciepła,
 modernizacja dachu.
 modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej
 wykonanie ocieplenia
 instalacja OZE
Osiny
300 000 zł
 Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację
budynku.
 Zmniejszenie emisji CO2 oraz innych substancji szkodliwych
 Zwiększenie ilości energii pochodzącej z OZE
 Zmniejszenie ilości wytwarzanej energii finalnej
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 audyt energetyczny,
 dokumentacja fotograficzna.
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7 Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Pierzchnica – obszar rewitalizacji nr 1
Charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań mających
na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową na w/w
obszarze rewitalizacji
UZUPEŁNIAJĄCA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
L.p. Sfera wraz z nazwą projektu
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1. Wspieranie organizacji pozarządowych
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej

Szacunkowa
wartość
150 000 zł
150 000 zł
0 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
250 000 zł
2. Edukacja ekologiczna
50 000 zł
3. EWE i OZE na budynkach prywatnych
200 000 zł
Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
2 000 000 zł
Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarze
4.
2 000 000 zł
rewitalizowanym
Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
RAZEM wartość projektów uzupełniających

0 zł
2 400 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 1
Wspieranie organizacji pozarządowych
2 Wskazanie
 Gmina Pierzchnica
podmiotów
 Rada Sołecka
realizujących projekt
 Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze w Pierzchnicy
 Zrzeszenie Hodowców Bydła w Pierzchnicy
 Związek Sadowników w Pierzchnicy
 Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy
 Towarzystwo Przyjaciół Pierzchnicy
 Klub Sportowy Polanie w Pierzchnicy
 Stowarzyszenie Ziemi Pierzchnickiej
 Stowarzyszenie „Świętokrzyskie Dziedzictwo Kulinarne”
 Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Domu Opieki Rodzinnej w
Pierzchnicy
 OSP PIERZCHNICA
 Zespół folklorystyczny Pierzchniczanie
 Zespół folklorystyczny Pierzchniczanki
3 Zakres realizowanych Zadanie 1: Wdrażanie programu grantowego „Małe granty rewitalizacji”
zadań
na realizację inicjatyw oddolnych na obszarze rewitalizacji.
Zadanie 2: Realizacja partnerskich projektów mających na celu rozwijanie
pasji i zainteresowań mieszkańców sołectwa.
Zadanie 3: Wdrażanie innych pomysłów organizacji pozarządowych
i zorganizowanych grup nieformalnych.
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Pierzchnica, Świetlica Wiejska
40 000 zł (5000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 liczba projektów partnerskich zrealizowanych na obszarze
rewitalizacji, gdzie jednym z partnerów jest organizacja
pozarządowa – 8,
 liczba osób objęta projektami partnerskim – 24,
 liczba instytucji, organizacji, grup nieformalnych, które otrzymały
wsparcie - 10
Sposób pomiaru rezultatów:
 listy obecności,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 2
Edukacja ekologiczna
2
Wskazanie  Gmina Pierzchnica,
podmiotów
 Zespół Szkół w Pierzchnicy
realizujących projekt
 Towarzystwo Przyjaciół Pierzchnicy
 Stowarzyszenie Ziemi Pierzchnickiej
 Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Domu Opieki Rodzinnej w
Pierzchnicy
 OSP PIERZCHNICA
 Zespół folklorystyczny Pierzchniczanie
 Zespół folklorystyczny Pierzchniczanki
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
 Rada Sołecka
3 Zakres realizowanych Zadanie 1: Edukacja ekologiczna
zadań
Zakłada się realizację różnego rodzaju akcji (np. sprzątanie świata,
zakładanie ogródka na parapecie okna), przeprowadzenie badań
i
doświadczeń,
konkursów
(np.
przyrodniczo-plastycznych,
fotograficznych, wierszyki i opowiadania o tematyce ekologicznej),
szkoleń, pogadanek w szkołach, dokarmianie ptaków w trakcie zimy,
wycieczki do lasu, itp.
4 Lokalizacja (miejsce
Urząd Gminy Pierzchnica, Budynek świetlicy Zespół Szkół w Pierzchnicy
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
50 000 zł
6 Prognozowane
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
rezultaty wraz ze
W okresie wdrażania Programu:
sposobem ich oceny i
 przeprowadzenie min. 16 akcji ekologicznych,
zmierzenia w
 zorganizowanie 8 konkursów ekologicznych,
odniesieniu do celów
 przeprowadzenie 16 pogadanek nt. ekologii,
rewitalizacji
 zorganizowanie 16 szkoleń dot. ekologii.
Sposób pomiaru:
 listy obecności,
 sprawozdania z działalności Zespołu Szkół,
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1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

sprawozdanie z działalności świetlicy wiejskiej,
sprawozdania z działalności stowarzyszeń,
dokumentacja fotograficzna.

Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 3
EWE i OZE na budynkach prywatnych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Mieszkańcy miejscowości Pierzchnica
Gmina Pierzchnica
EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. głęboka
termomodernizacja polegająca na:
 wymiana okien na energooszczędne,
 wstawienie na poddaszu okien dachowych na energooszczędne,
 ocieplenie ścian zewnętrznych,
 ocieplenie dachu i stropu,
 Wymiana grzejników na nowe, energooszczędne,
 Wymiana kotła,
 zainstalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
OZE - odnawialne źródła energii – źródła energii, których
wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ
ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między
innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale
morskie i geotermia. Najpopularniejsze urządzenia OZE dla gospodarstw
domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła.
W ramach rewitalizacji zakłada się, że część indywidualnych gospodarstw
domowych skorzysta ze wsparcia (także w formie dotacji, pożyczek) na
wdrożenie EWE i OZE.
Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie miejscowości Pierzchnica
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Minimum 30 gospodarstw domowych w okresie wdrażania Programu
Rewitalizacji wdroży i zainstaluje EWE i/lub OZE.
Sposób pomiaru rezultatów:
 informacje WFOŚiGW w Kielcach,
 dane własne Urzędu Gminy,
 informacje zbierane od mieszkańców w formie ankiet,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 4
Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na
obszarze rewitalizowanym
2
Wskazanie Gmina Pierzchnica
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych Zadanie 1 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków
zadań
W wyniku rozbudowy powstanie mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia
ścieków, oparta na tzw. reaktorach porcjowych o wydajności
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Qdśr=480m3/d .
Proces oczyszczania biologicznego oparty na bazie osadu czynnego w
układzie SBR, typ oczyszczalni ścieków po rozbudowie: SBR 03(115)-1 +
03(60)-1.
Powtarzalność operacji i cykli ułatwia automatyczne sterowanie procesem
oczyszczania ścieków. Osad nadmierny ustabilizowany tlenowo
odwadniany będzie w sposób mechaniczny na prasie taśmowej, po
higienizacji wapnem podawany podajnikiem do przyczepy /kontenera na
osad/, ustawionej na stanowisku odbioru osadu pod wiatą i na bieżąco
wywożonego z terenu oczyszczalni ścieków.
Oczyszczalnia ścieków przystosowana będzie do przyjmowania ścieków
dowożonych taborem asenizacyjnym za pośrednictwem hermetycznej
stacji zlewczej ścieków dowożonych
Zadanie 2 Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
Pierzchnica
2 000 000 zł
Prognozowane rezultaty:
1 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze rewitalizacji.
2 Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 3,0 km
3. Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej
kanalizacji sanitarnej - 100 osób
4. Przepustowość wybudowanej/przebudowanej oczyszczalni ściekówQdśr=480m3/d .
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Drugnia – obszar rewitalizacji nr 2
Charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań mających
na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową na w/w
obszarze rewitalizacji
UZUPEŁNIAJĄCA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
L.p. Sfera wraz z nazwą projektu
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1. Wspieranie organizacji pozarządowych
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
2. Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze rewitalizacji
Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
3. EWE i OZE na budynkach prywatnych
4. Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa oświetlenia ulicznego
Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Zwiększenie do dostępu do usług kulturalnych poprzez doposażenie świetlicy
5.
wiejskiej
6.

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez doposażenie OSP w Drugni w
nowoczesny sprzęt do ratowania życia

Szacunkowa
wartość
40 000 zł
40 000 zł
800 000 zł
800 000 zł
400 000 zł
200 000 zł
200 000 zł
80 000 zł
30 000 zł
50 000 zł
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Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
RAZEM wartość projektów uzupełniających

0 zł
1 320 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 1
Wspieranie organizacji pozarządowych
2 Wskazanie
 Gmina Pierzchnica
podmiotów
 Rada Sołecka
realizujących projekt
 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Drugni
 Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Drugnianki
 OSP DRUGNIA
 Koło Gospodyń Wiejskich w Drugni
 Zespół folklorystyczny Drugnianki
3 Zakres realizowanych Zadanie 1: Wdrażanie programu grantowego „Małe granty rewitalizacji”
zadań
na realizację inicjatyw oddolnych na obszarze rewitalizacji.
Zadanie 2: Realizacja partnerskich projektów mających na celu rozwijanie
pasji i zainteresowań mieszkańców sołectwa.
Zadanie 3: Wdrażanie innych pomysłów organizacji pozarządowych
i zorganizowanych grup nieformalnych.
4 Lokalizacja (miejsce
Drugnia
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
40 000 zł (5000 zł * 8 lat)
6 Prognozowane
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
rezultaty wraz ze
 liczba projektów partnerskich zrealizowanych na obszarze
sposobem ich oceny i
rewitalizacji, gdzie jednym z partnerów jest organizacja
zmierzenia w
pozarządowa – 8,
odniesieniu do celów
 liczba osób objęta projektami partnerskim – 240,
rewitalizacji
 liczba instytucji, organizacji, grup nieformalnych, które otrzymały
wsparcie - 5
Sposób pomiaru rezultatów:
 listy obecności,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 2
Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze rewitalizacji
2 Wskazanie
Przedsiębiorstwa – podmioty prywatne
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych Będą to różne przedsięwzięcia obecnie działających firm na obszarze
zadań
rewitalizacji oraz tych, które powstaną w kolejnych latach. Inwestycje
będą dotyczyły wdrażania innowacji produktowych i procesowych oraz
zakupu maszyn, urządzeń, budowy i modernizacji budynków przez
przedsiębiorców do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczych.
4 Lokalizacja (miejsce
Drugnia
przeprowadzenia
danego projektu)
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5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

800 000 zł
Rezultaty:
Zmniejszenie bezrobocia na terenie rewitalizacji.
Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw.
Źródła pomiaru:
 Mapa dotacji.gov.pl
 Informacje uzyskiwane od lokalnych przedsiębiorców.

Projekty rewitalizacyjne w sferze Środowiskowej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 3
EWE i OZE na budynkach prywatnych
2 Wskazanie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
podmiotów
w Kielcach
realizujących projekt
Mieszkańcy miejscowości Drugnia
Gmina Pierzchnica
3 Zakres realizowanych EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. głęboka
zadań
termomodernizacja polegająca na:
 wymiana okien na energooszczędne,
 wstawienie na poddaszu okien dachowych na energooszczędne,
 ocieplenie ścian zewnętrznych,
 ocieplenie dachu i stropu,
 Wymiana grzejników na nowe, energooszczędne,
 Wymiana kotła,
 zainstalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
OZE - odnawialne źródła energii – źródła energii, których
wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ
ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między
innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale
morskie
i geotermia. Najpopularniejsze urządzenia OZE dla gospodarstw
domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła.
W ramach rewitalizacji zakłada się, że część indywidualnych gospodarstw
domowych skorzysta ze wsparcia (także w formie dotacji, pożyczek) na
wdrożenie EWE i OZE.
4 Lokalizacja (miejsce
Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie miejscowości Drugnia
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
200 000 zł
6 Prognozowane
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
rezultaty wraz ze
Minimum 25 gospodarstw domowych w okresie wdrażania Programu
sposobem ich oceny i
Rewitalizacji wdroży i zainstaluje EWE i/lub OZE.
zmierzenia w
odniesieniu do celów
Sposób pomiaru rezultatów:
rewitalizacji
 informacje WFOŚiGW w Kielcach,
 dane własne Urzędu Gminy,
 informacje zbierane od mieszkańców w formie ankiet,
 dokumentacja fotograficzna.
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie

Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 4
Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa oświetlenia ulicznego
Gmina Pierzchnica
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podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Powiatowy Zarząd Dróg
Rada Sołecka
Projekt zakłada wymianę oświetlenia na bardziej ekologiczne (zużywające
mniej energii) oraz punktową budowę nowych słupów oświetleniowych
w przypadku takiej potrzeby wskazanej np. prze Radę Sołecką
Drugnia
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez
oświetlenie uliczne na obszarze rewitalizacji.
 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Drugnia.
Sposób pomiaru rezultatów:
 dane własne Urzędu Gminy, zakładu energetycznego,
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 5
Zwiększenie dostępu do usług kulturalnych poprzez doposażenie
świetlicy wiejskiej
2 Wskazanie
 Gmina Pierzchnica
podmiotów
 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Drugni
realizujących projekt
 Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Drugnianki
 OSP DRUGNIA
 Koło Gospodyń Wiejskich w Drugni
 Zespół folklorystyczny Drugnianki
3 Zakres realizowanych Projekt zakłada doposażenie świetlicy w sprzęt oraz wyposażenie takie
zadań
jak: stoliki, krzesełka, gry planszowe, telewizor itp.
4 Lokalizacja (miejsce
Drugnia
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
30 000 zł
6 Prognozowane
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
rezultaty wraz ze
 Zmniejszenie dostępu do kultury
sposobem ich oceny i
 Zwiększenie atrakcyjności spędzania czasu wolnego dla
zmierzenia w
najmłodszych mieszkańców obszaru.
odniesieniu do celów
rewitalizacji
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych

Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 6
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez doposażenie OSP w
Drugni w nowoczesny sprzęt do ratowania życia
 Gmina Pierzchnica
 OSP DRUGNIA
Projekt zakłada zakup nowoczesnego sprzętu do ratowania życia m.in.
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zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Defibrylator, norzyce do drzwi itp.
Drugnia
50 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
 Liczba doposażonych jednostek OSP
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Skrzelczyce – obszar rewitalizacji nr 3
Charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań mających
na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową na w/w
obszarze rewitalizacji

UZUPEŁNIAJĄCA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
L.p. Sfera wraz z nazwą projektu
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1. Wspieranie organizacji pozarządowych
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
2. Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze rewitalizacji
Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
3. Edukacja ekologiczna
4. EWE i OZE na budynkach prywatnych
Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej

RAZEM wartość projektów uzupełniających

Szacunkowa
wartość
24 000 zł
24 000 zł
200 000 zł
200 000 zł
250 000 zł
50 000 zł
200 000 zł
0 zł
0 zł

474 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 1
Wspieranie organizacji pozarządowych
2 Wskazanie
 Gmina Pierzchnica
podmiotów
 Rada Sołecka
realizujących projekt
 Stowarzyszenia Oświatowo-Kulturalne w Skrzelczycach
 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skrzelczyce im. Gustawa Herlinga
Grudzińskiego
 OSP SKRZELCZYCE
 Zespół folklorystyczny Skrzelczaneczki
3 Zakres realizowanych Zadanie 1: Wdrażanie programu grantowego „Małe granty rewitalizacji”
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zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

na realizację inicjatyw oddolnych na obszarze rewitalizacji.
Zadanie 2: Realizacja partnerskich projektów mających na celu rozwijanie
pasji i zainteresowań mieszkańców sołectwa.
Zadanie 3: Wdrażanie innych pomysłów organizacji pozarządowych
i zorganizowanych grup nieformalnych.
Skrzelczyce
24 000,00 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 liczba projektów partnerskich zrealizowanych na obszarze
rewitalizacji, gdzie jednym z partnerów jest organizacja
pozarządowa – 6,
 liczba osób objęta projektami partnerskim – 140,
 liczba instytucji, organizacji, grup nieformalnych, które otrzymały
wsparcie - 5
Sposób pomiaru rezultatów:
 listy obecności,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 2
Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze rewitalizacji
2 Wskazanie
Przedsiębiorstwa – podmioty prywatne
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych Będą to różne przedsięwzięcia obecnie działających firm na obszarze
zadań
rewitalizacji oraz tych, które powstaną w kolejnych latach. Inwestycje
będą dotyczyły wdrażania innowacji produktowych i procesowych oraz
zakupu maszyn, urządzeń, budowy i modernizacji budynków przez
przedsiębiorców do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczych.
4 Lokalizacja (miejsce
Skrzelczyce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
800 000 zł
6 Prognozowane
Rezultaty:
rezultaty wraz ze
Zmniejszenie bezrobocia na terenie rewitalizacji.
sposobem ich oceny i
Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw.
zmierzenia w
odniesieniu do celów
Źródła pomiaru:
rewitalizacji
 Mapa dotacji.gov.pl
 Informacje uzyskiwane od lokalnych przedsiębiorców.
Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 3
Edukacja ekologiczna
2 Wskazanie
• Gmina Pierzchnica,
podmiotów
• Stowarzyszenia Oświatowo-Kulturalne w Skrzelczycach
realizujących projekt
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skrzelczyce im. Gustawa Herlinga
Grudzińskiego
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•
•
•

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

OSP SKRZELCZYCE
Zespół folklorystyczny Skrzelczaneczki
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
• Rada Sołecka
Zadanie 1: Edukacja ekologiczna
Zakłada się realizację różnego rodzaju akcji (np. sprzątanie świata,
zakładanie ogródka na parapecie okna), przeprowadzenie badań
i
doświadczeń,
konkursów
(np.
przyrodniczo-plastycznych,
fotograficznych, wierszyki i opowiadania o tematyce ekologicznej),
szkoleń, pogadanek w szkołach, dokarmianie ptaków w trakcie zimy,
wycieczki do lasu, itp.
Urząd Gminy Pierzchnica, Budynek świetlicy w Skrzelczycach
50 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W okresie wdrażania Programu:
 przeprowadzenie min. 8 akcji ekologicznych,
 zorganizowanie 8 konkursów ekologicznych,
 przeprowadzenie 8 pogadanek nt. ekologii,
 zorganizowanie 8 szkoleń dot. ekologii.
Sposób pomiaru:
 listy obecności,
 sprawozdania z działalności Zespołu Szkół,
 sprawozdanie z działalności świetlicy wiejskiej,
 sprawozdania z działalności stowarzyszeń,
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 3
EWE i OZE na budynkach prywatnych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Mieszkańcy miejscowości Skrzelczyce
Gmina Pierzchnica
EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. głęboka
termomodernizacja polegająca na:
 wymiana okien na energooszczędne,
 wstawienie na poddaszu okien dachowych na energooszczędne,
 ocieplenie ścian zewnętrznych,
 ocieplenie dachu i stropu,
 Wymiana grzejników na nowe, energooszczędne,
 Wymiana kotła,
 zainstalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
OZE - odnawialne źródła energii – źródła energii, których
wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ
ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między
innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale
morskie i geotermia. Najpopularniejsze urządzenia OZE dla gospodarstw
domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła.
W ramach rewitalizacji zakłada się, że część indywidualnych gospodarstw
domowych skorzysta ze wsparcia (także w formie dotacji, pożyczek) na
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

wdrożenie EWE i OZE.
Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie miejscowości Skrzelczyce
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Minimum 20 gospodarstw domowych w okresie wdrażania Programu
Rewitalizacji wdroży i zainstaluje EWE i/lub OZE.
Sposób pomiaru rezultatów:
 informacje WFOŚiGW w Kielcach,
 dane własne Urzędu Gminy Pierzchnica,
 informacje zbierane od mieszkańców w formie ankiet,
 dokumentacja fotograficzna.

Osiny – obszar rewitalizacji nr 4
Charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań mających
na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową na w/w
obszarze rewitalizacji
UZUPEŁNIAJĄCA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
L.p. Sfera wraz z nazwą projektu

Szacunkowa
wartość

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1. Wspieranie organizacji pozarządowych
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
2. Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze rewitalizacji
Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
3. EWE i OZE na budynkach prywatnych
Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Zwiększenie dostępu do usług kulturalnych poprzez doposażenie świetlicy
4.
wiejskiej
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez doposażenie OSP w Osinach w
5.
nowoczesny sprzęt do ratowania życia

24 000 zł
24 000 zł
500 000 zł
500 000 zł
100 000 zł
100 000 zł
2 070 000 zł

6.

30 000 zł
40 000 zł

Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarze
2 000 000 zł
rewitalizowanym
0 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej

RAZEM wartość projektów uzupełniających

2 694 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 1
Wspieranie organizacji pozarządowych
2 Wskazanie
 Gmina Pierzchnica
podmiotów
 Rada Sołecka
realizujących projekt
 Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach
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3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

 OSP Osiny
Zadanie 1: Wdrażanie programu grantowego „Małe granty rewitalizacji”
na realizację inicjatyw oddolnych na obszarze rewitalizacji.
Zadanie 2: Realizacja partnerskich projektów mających na celu rozwijanie
pasji i zainteresowań mieszkańców sołectwa.
Zadanie 3: Wdrażanie innych pomysłów organizacji pozarządowych
i zorganizowanych grup nieformalnych.
Osiny
24 000,00 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 liczba projektów partnerskich zrealizowanych na obszarze
rewitalizacji, gdzie jednym z partnerów jest organizacja
pozarządowa – 8,
 liczba osób objęta projektami partnerskim – 100,
 liczba instytucji, organizacji, grup nieformalnych, które otrzymały
wsparcie - 2
Sposób pomiaru rezultatów:
 listy obecności,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 2
Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze rewitalizacji
2 Wskazanie
Przedsiębiorstwa – podmioty prywatne
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych Osiny
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
Drugnia
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
500 000 zł
6 Prognozowane
Rezultaty:
rezultaty wraz ze
Zmniejszenie bezrobocia na terenie rewitalizacji.
sposobem ich oceny i
Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw.
zmierzenia w
odniesieniu do celów
Źródła pomiaru:
rewitalizacji
 Mapa dotacji.gov.pl
 Informacje uzyskiwane od lokalnych przedsiębiorców.
Projekty rewitalizacyjne w sferze środoiwskowej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 3
EWE i OZE na budynkach prywatnych
2 Wskazanie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
podmiotów
w Kielcach
realizujących projekt
Mieszkańcy miejscowości Osiny
Gmina Pierzchnica
3 Zakres realizowanych EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. głęboka
zadań
termomodernizacja polegająca na:
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

 wymiana okien na energooszczędne,
 wstawienie na poddaszu okien dachowych na energooszczędne,
 ocieplenie ścian zewnętrznych,
 ocieplenie dachu i stropu,
 Wymiana grzejników na nowe, energooszczędne,
 Wymiana kotła,
 zainstalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
OZE - odnawialne źródła energii – źródła energii, których
wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ
ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między
innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale
morskie i geotermia. Najpopularniejsze urządzenia OZE dla gospodarstw
domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła.
W ramach rewitalizacji zakłada się, że część indywidualnych gospodarstw
domowych skorzysta ze wsparcia (także w formie dotacji, pożyczek) na
wdrożenie EWE i OZE.
Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie miejscowości Osiny
100 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Minimum 10 gospodarstw domowych w okresie wdrażania Programu
Rewitalizacji wdroży i zainstaluje EWE i/lub OZE.
Sposób pomiaru rezultatów:
 informacje WFOŚiGW w Kielcach,
 dane własne Urzędu Gminy,
 informacje zbierane od mieszkańców w formie ankiet,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 4
Zwiększenie dostępu do usług kulturalnych poprzez doposażenie
świetlicy wiejskiej
2 Wskazanie
 Gmina Pierzchnica
podmiotów
 Rada Sołecka
realizujących projekt
 Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach
 OSP Osiny
3 Zakres realizowanych Projekt zakłada doposażenie świetlicy w sprzęt oraz wyposażenie takie
zadań
jak: stoliki, krzesełka, gry planszowe, telewizor itp.
4 Lokalizacja (miejsce
Osiny
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
30 000 zł
6 Prognozowane
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
rezultaty wraz ze
 Zmniejszenie dostępu do kultury
sposobem ich oceny i
 Zwiększenie atrakcyjności spędzania czasu wolnego dla
zmierzenia w
najmłodszych mieszkańców obszaru.
odniesieniu do celów
rewitalizacji
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 5
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez doposażenie OSP w
Osinach w nowoczesny sprzęt do ratowania życia
 Gmina Pierzchnica
 OSP OSINY
Projekt zakłada zakup nowoczesnego sprzętu do ratowania życia m.in.
Defibrylator, norzyce do drzwi itp.
Osiny
40 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
 Liczba doposażonych jednostek OSP
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 6
Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na
obszarze rewitalizowanym
Wskazanie Gmina Pierzchnica

1 Nazwa projektu

2
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Zadanie 1 Budowa sieci kanalizacyjnej
Pierzchnica
2 000 000 zł
Prognozowane rezultaty:
1 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze rewitalizacji.
2 Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 3,0 km
3. Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej
kanalizacji sanitarnej - 100 osób
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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8 Mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami/
przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy
na obszarze objętym programem rewitalizacji
Program Rewitalizacji Gminy Pierzchnica ujmuje działania w sposób kompleksowy
(z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków EFRR, EFS,
Funduszu Spójności oraz innych środków publicznych lub prywatnych) tak, aby nie pomijać
aspektu społecznego, ekonomicznego, przestrzennego, technicznego, środowiskowego
i kulturowego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem. Program złożony jest
z wielu różnorodnych projektów (kluczowych i uzupełniających). Projekty są ze sobą wzajemnie
powiązane oraz pozostają w synergii. Projekty będą realizowane na terenach o istotnym znaczeniu dla
rozwoju całej gminy. Działania ujęte w Programie obejmują zasięgiem całość obszaru rewitalizacji
dotkniętego szczególną koncentracją problemów i negatywnych zjawisk kryzysowych. Działania
przedstawione
w
dokumencie
są
ze
sobą
powiazanie/komplementarne
w pięciu aspektach: przestrzennym, problemowym, proceduralno- instytucjonalnym, międzyokresowym
i źródeł finansowania.
Komplementarność projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych2
Wszystkie działania zaplanowane w ramach procesu rewitalizacji są ze sobą komplementarne.
W ramach procesu rewitalizacji przewidziano zarówno zadania inwestycyjne jak i społeczne.
Warto zwrócić uwagę, że celem głównym Programu jest ożywienie obszarów rewitalizacji
zwłaszcza poprzez aktywizację mieszkańców. Właśnie ten aspekt społeczny stanowi klucz do
rozwoju obszarów zdegradowanych. Służyć temu będzie m. in. modernizacja terenów
zdegradowanych oraz współpraca różnych podmiotów na rzecz kompleksowej realizacji
przedsięwzięć rewitalizacyjnych (zob. poniżej wykaz podmiotów realizujących Program).
1 Komplementarność przestrzenna
Program rewitalizacji będzie efektywnie oddziaływał na całe dotknięte kryzysem obszary,
poszczególne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne wzajemnie się dopełniają przestrzennie oraz
zachodzi między nimi efekt synergii. Projekty realizowane w ramach Programu będą łagodzić lub
całkowicie eliminować problemy występujące na obszarach kryzysowych.
2 Komplementarność problemowa
Zaproponowane w dokumencie projekty będą realizowane na obszarach rewitalizacji i są
odpowiedzią na zdiagnozowane na tych terenach problemy. Projekty/przedsięwzięcia, jakie zostaną
zrealizowane w ramach procesu rewitalizacji, dopełniają się tematycznie, sprawiając, że program
rewitalizacji oddziałuje na obszar zdegradowany we wszystkich niezbędnych aspektach
(społecznym, ekonomicznym, przestrzennym, środowiskowym, kulturowym, technicznym).
Poniżej prezentujemy projekty rozwiązujące problem niskiego dostępu do usług społecznych (np.
edukacyjnych) oraz zdrowotnych na obszarach rewitalizacji:
1. Zwiększenie dostępu do usług medycznych i profilaktyka zdrowotna poprzez modernizację oraz
doposażenie Ośrodka Zdrowia w Pierzchnicy.
2. Zdrowie dla seniora przebudowa budynku przy ulicy Szkolnej 36 w Pierzchnicy.
3. Budowa Domu Pomocy Społecznej w Skrzelczycach.
4. Utworzenie ZOL-u wraz z opieką środowiskową wyspecjalizowanego w zakresie rehabilitacji
osób po przebytych udarach (Osiny).
5. Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Osinach.
6. Akademia Aktywnej Nauki - zajęcia wyrównawcze i rozwijające w Szkole Podstawowej w
Pierzchnicy.
Przedsięwzięciem rewitalizacyjnym jest działanie (w tym mające charakter ciągły), w szczególności
o charakterze społecznym, ekonomicznym, urbanistycznym, budowlanym, środowiskowym, konserwatorskim,
edukacyjnym, naukowym, zdrowotnym lub kulturalnym, zawarte lub wynikające z programu rewitalizacji oraz
logicznie powiązane z treścią i celami programu rewitalizacji.
2
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7. Wiem, umiem, potrafię - zajęcia dla uczniów gimnazjum w Pierzchnicy.
8. Droga do sukcesu - zajęcia wyrównawcze i rozwijające w Szkole Podstawowej w Drugni.
9. Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Komplementarność problemowa – Poprawa warunków życia mieszkańców obszarów rewitalizacji
poprzez przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, promocję integracji i włączenia
społecznego
Problem: duża liczba osób korzystająca z pomocy OPS z terenów rewitalizacji, brak działań
skierowanych do osób starszych - poniżej projekty komplementarne, które mają łagodzić ten problem:
1. Życie zaczyna się po 60 – aktywizacja i integracja osób starszych samotnych
2. Rewitalizacji osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym w szczególności
osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem)
3. Organizacja zajęć/warsztatów dla osób niepełnosprawnych
Komplementarność problemowa – zwiększenie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji
Problem: niski poziom przedsiębiorczości na obszarach rewitalizacji – poniżej projekty
komplementarne, które mają łagodzić ten problem:
1. Utworzenie terenów inwestycyjnych na terenie sołectwa
2. Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze rewitalizacji
3. Powstawanie gospodarstw agroturystycznych
Komplementarność problemowa – poprawa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji
oraz estetyki przestrzeni publicznej
Projekty łagodzące ten problem to:
1. Poprawa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji
2. Budowa i modernizacja parkingów na obszarze rewitalizacji
3. Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa - modernizacja infrastruktury drogowej na
obszarze rewitalizacji (Drugnia)
4. Poprawa estetyki sołectwa i funkcjonalności przestrzeni publicznej (Pierzchnica)
Komplementarność problemowa – poprawa dostępu do infrastruktury kultury i dziedzictwa
kulturowego na obszarach rewitalizacji
Problem niskiego dostępu do kultury na obszarze rewitalizacji - projekty łagodzące ten problem to:
1. Zwiększenie dostępu do kultury poprzez modernizację zabytkowego kościoła w Drugni
2. Zwiększenie dostępu do usług kulturalnych poprzez zakup wyposażenia do Świetlicy w
Skrzelczycach
3. Zwiększenie dostępu do usług kulturalnych poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej (Osiny,
Drugnia)
Komplementarność problemowa – poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zwiększenie
wykorzystania OZE na obszarach rewitalizacji
Przedsięwzięcia spójne (uzupełniające i komplementarne):
1. Gmina bez azbestu - demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest z
obszarów rewitalizacji
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (EWE) wraz z instalacją OZE
3. Edukacja ekologiczna
4. EWE i OZE na budynkach prywatnych
5. Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa oświetlenia ulicznego
Komplementarność problemowa – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców
obszarów rewitalizacji
1. Poprawa bezpieczeństwa na terenie Pierzchnicy - montaż monitoringu doposażenie OSP
2. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez doposażenie OSP w Drugni w nowoczesny
sprzęt do ratowania życia

Strona 110 z 142

Programu Rewitalizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023
3. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez doposażenie OSP w Osinach w nowoczesny
sprzęt do ratowania życia
3 Komplementarność proceduralno-instytucjonalna
System zarządzania Programem pozwoli na efektywne współdziałanie na jego rzecz różnych
instytucji. Za realizację całego Programu będzie odpowiadał Wójt Gminy. Wspierać go będzie
Zespół ds. rewitalizacji (utworzony z pracowników Urzędu Gminy) oraz Komitet Rewitalizacyjny
złożony z interesariuszy rewitalizacji. Działaniami w sferze społecznej/edukacyjnej będą zajmować
się wspólnie z Wójtem jednostki podległe gminie m.in. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
placówki oświatowe. Są to instytucje, które od lat realizują działania społeczne/ edukacyjne.
W sferze technicznej i funkcjonalno-przestrzennej jednostką wdrażającą będzie przede wszystkim
Urząd Gminy. W sferze gospodarczej – mieszkańcy i firmy.
Wykaz interesariuszy zaangażowanych w realizację Programu:
 instytucje związane z Gminą Pierzchnica:
 Urząd Gminy,
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy,
 Zespół Szkół w Pierzchnicy,
 Społeczna Szkoła Podstawowa w Drugni,
 Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy.







inne instytucje publiczne:
Starostwo Powiatowe w Kielcach,
Powiatowy Zarząd Dróg,
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich,
Związek Gmin Gór Świętokrzyskich,
WFOŚiGW



























organizacje pozarządowe i zorganizowane grupy nieformalne:
Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze w Pierzchnicy
Zrzeszenie Hodowców Bydła w Pierzchnicy
Związek Sadowników w Pierzchnicy
Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy
Stowarzyszenie Sportowo- Kulturalne w Drugni
Towarzystwo Przyjaciół Pierzchnicy
Klub Sportowy Polanie w Pierzchnicy
Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach
Gospodarstwa Gościnne i Ekologiczne w Drugni
Stowarzyszenia Oświatowo-Kulturalne w Skrzelczycach
Stowarzyszenie Ziemi Pierzchnickiej
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skrzelczyce im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Drugni
Stowarzyszenie „Świętokrzyskie Dziedzictwo Kulinarne”
Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Domu Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Drugnianki
OSP PIERZCHNICA
OSP GUMIENICE
OSP DRUGNIA
OSP MALESZOWA
OSP SKRZELCZYCE
OSP OSINY
Koło Gospodyń Wiejskich w Drugni
Pierzchniczanie
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Pierzchniczanki
Drugnianki
Gumieniczanki
Skrzelczaneczki
Maleszowianki



przedsiębiorcy, w tym osoby zainteresowane prowadzeniem działalności na terenach
inwestycyjnych,
Parafia św. Wawrzyńca w Drugni.
NZOZ „PROFILAKTYKA” Wiesława Piotrowska




4 Komplementarność międzyokresowa
Program zapewnia ciągłość realizowanych od kilku lata działań na terenie gminy. W okresie 2007-2015
zostało zrealizowanych wiele działań (zob. poniższa tabela), które w obecnej perspektywie będą
kontunuowanie. Gmina Pierzchnica dokonała analizy i krytycznej oceny dotychczasowych działań
w obszarze kryzysowym i na tej podstawie zaplanowała projekty rewitalizacyjne, które będą wdrażane
w okresie 2016-2023. Program rewitalizacji zapewnia pełną ciągłość programową (polegającą na
kontynuacji i/lub rozwijaniu wsparcia z polityki spójności 2007-2013).
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Tabela 39 Projekty komplementarne z działaniami/projektami opisanymi w Programie Rewitalizacji realizowane w latach 2007-2015
Data
Data
rozpoczęcia zakończenia
realizacji
realizacji
(rzeczywista (rzeczywista
lub
lub
planowana) planowana)

Wartość
ogółem –
brutto
[PLN]

Kwota
Procent
dofinansowania dofinansowania
– brutto [PLN]
projektu

Fundusz unijny

Program
operacyjny

Oś priorytetowa

Działanie

Tytuł projektu

Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Świętokrzyskiego na
lata 2007-2013

III. Podniesienie
jakości systemu
komunikacyjnego
regionu

3.2. Rozwój
systemów lokalnej
infrastruktury
komunikacyjnej

Przebudowa płyty
Rynku i odbudowa
części drogi
gminnej – ulicy
Błońskiej w
Pierzchnicy

28-04-2008

29-07-2011

2 941 662,18

1 752 994,67

60 % kosztów
kwalifikowalnych

Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Świętokrzyskiego na
lata 2007-2014

III. Podniesienie
jakości systemu
komunikacyjnego
regionu

3.2. Rozwój
systemów lokalnej
infrastruktury
komunikacyjnej

Budowa dróg na
osiedlu Mrowia
Góra w Pierzchnicy

12-12-2008

30-05-2011

715 839,14

426 199,05

60 % kosztów
kwalifikowalnych

Europejski
Fundusz na
rzecz Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013

15-10-2009

26-07-2012

3 003 009,68

1 828 832

75 % kosztów
kwalifikowalnych

22-12-2011

30-05-2014

1 579 937,92

953 356

75 % kosztów
kwalifikowalnych

27-02-2014

30-06-2015

1 371 761,00

828 431

75 % kosztów
kwalifikowalnych

28-08-2014

30-04-2015

1 013 491,78

373 603

75 % kosztów

Europejski
Fundusz na
rzecz Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

Europejski
Fundusz na
rzecz Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
Europejski

Oś 3. Jakość życia
na obszarach
321. Podstawowe
wiejskich i
usługi dla gospodarki
różnicowanie
i ludności wiejskiej
gospodarki wiejskiej

Budowa kanalizacji
sanitarnej i
oczyszczalni
ścieków w
Skrzelczycach
Połączenie
wodociągów
Oś 3. Jakość życia
gminnych Wierzbie
Program Rozwoju
na obszarach
321. Podstawowe
i Pierzchnica oraz
Obszarów Wiejskich
wiejskich i
usługi dla gospodarki
budowa kanalizacji
na lata 2007-2014
różnicowanie
i ludności wiejskiej
sanitarnej wraz z
gospodarki wiejskiej
przyłączami w msc.
Pierzchnianka-etap I
Budowa kanalizacji
Oś 3. Jakość życia
sanitarnej wraz z
Program Rozwoju
na obszarach
321. Podstawowe
przyłączami w
Obszarów Wiejskich
wiejskich i
usługi dla gospodarki
miejscowości
na lata 2007-2015
różnicowanie
i ludności wiejskiej
Pierzchnianka-etap
gospodarki wiejskiej
II
Program Rozwoju
Oś 3. Jakość życia
321. Podstawowe
Modernizacja
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Fundusz na
rzecz Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

Europejski
Fundusz na
rzecz Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
Europejski
Fundusz na
rzecz Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
Europejski
Fundusz na
rzecz Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
Europejski
Fundusz na
rzecz Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

Europejski
Fundusz na
rzecz Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
Europejski

Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2016

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2017

na obszarach
usługi dla gospodarki
wiejskich i
i ludności wiejskiej
różnicowanie
gospodarki wiejskiej

Oś 3. Jakość życia
na obszarach
313,322,323 Odnowa
wiejskich i
i rozwój wsi
różnicowanie
gospodarki wiejskiej

Oś 3. Jakość życia
na obszarach
313,322,323 Odnowa
wiejskich i
i rozwój wsi
różnicowanie
gospodarki wiejskiej
Oś 3. Jakość życia
Program Rozwoju
na obszarach
313,322,323 Odnowa
Obszarów Wiejskich
wiejskich i
i rozwój wsi
na lata 2007-2021
różnicowanie
gospodarki wiejskiej
4.1_413_313/322/323
Wdrażanie lokalnych
Oś 3. Jakość życia
strategii rozwoju –
Program Rozwoju
na obszarach
operacje
Obszarów Wiejskich
wiejskich i
kwalifikujące się do
na lata 2007-2023
różnicowanie
wsparcia w ramach
gospodarki wiejskiej
działania „Odnowa i
rozwój wsi”
4.1_413_313/322/323
Wdrażanie lokalnych
Oś 3. Jakość życia
strategii rozwoju –
Program Rozwoju
na obszarach
operacje
Obszarów Wiejskich
wiejskich i
kwalifikujące się do
na lata 2007-2025
różnicowanie
wsparcia w ramach
gospodarki wiejskiej
działania „Odnowa i
rozwój wsi”
Program Rozwoju
Oś 3. Jakość życia 4.1_413_313/322/323
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2018

oczyszczalni
ścieków, ujęcia
wody oraz budowa
sieci wodociągowej
w gminie
Pierzchnica
Zagospodarowanie
terenów
publicznych oraz
wyposażenie
świetlic wiejskich w
gminie Pierzchnica

kwalifikowalnych

03-08-2009

30-11-2009

277 808,94

171 114

75 % kosztów
kwalifikowalnych

28-12-2010

31-03-2014

304 505,74

187 196

75 % kosztów
kwalifikowalnych

30-11-2014

145 524

88 734

75 % kosztów
kwalifikowalnych

28-12-2010

28-10-2011

121 936,52

68 877

75 % kosztów
kwalifikowalnych

Budowa boiska
sportowego w
miejscowości
Skrzelczyce w
gminie Pierzchnica

10-03-2011

28-11-2011

45 046,06

25 927

75 % kosztów
kwalifikowalnych

Utworzenie

24-03-2014

30-09-2014

302 013,10

194 693

80 % kosztów

Zagospodarowanie
centrum wsi
Skrzelczyce w
gminie Pierzchnica
Zagospodarowanie
terenów
publicznych w
miejscowości
Pierzchnica
Budowa placów
zabaw w
miejscowościach:
Pierzchnica,
Podlesie,
Skrzelczyce
w gminie
Pierzchnica
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Fundusz na
rzecz Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

Europejski
Fundusz na
rzecz Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

Europejski
Fundusz na
rzecz Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
Europejski
Fundusz
Społeczny

Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2030

na obszarach
wiejskich i
różnicowanie
gospodarki wiejskiej

Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju –
operacje
kwalifikujące się do
wsparcia w ramach
działania „Odnowa i
rozwój wsi”

4.1_413_313/322/323
Wdrażanie lokalnych
Oś 3. Jakość życia
strategii rozwoju –
Program Rozwoju
na obszarach
operacje
Obszarów Wiejskich
wiejskich i
kwalifikujące się do
na lata 2007-2031
różnicowanie
wsparcia w ramach
gospodarki wiejskiej
działania „Odnowa i
rozwój wsi”
4.1_413_313/322/323
Wdrażanie lokalnych
Oś 3. Jakość życia
strategii rozwoju –
Program Rozwoju
na obszarach
operacje
Obszarów Wiejskich
wiejskich i
kwalifikujące się do
na lata 2007-2032
różnicowanie
wsparcia w ramach
gospodarki wiejskiej
działania „Odnowa i
rozwój wsi”
Program Operacyjny
VII. Promocja
7.1. Rozwój i
Kapitał Ludzki
integracji społecznej
upowszechnienie
aktywnej integracji

Europejski
Fundusz
Społeczny

Program Operacyjny
VII. Promocja
Kapitał Ludzki
integracji społecznej

7.1. Rozwój i
upowszechnienie
aktywnej integracji

Europejski
Fundusz
Społeczny

Program Operacyjny
VII. Promocja
Kapitał Ludzki
integracji społecznej

7.1. Rozwój i
upowszechnienie
aktywnej integracji

Centrów
Aktywności
Lokalnej w
miejscowościach
Gumienice i
Pierzchnica
w gminie
Pierzchnica

kwalifikowalnych

Przebudowa
świetlicy wiejskiej
w miejscowości
Drugnia w gminie
Pierzchnica

23-07-2014

30-09-2014

94 839,61

51 795

80 % kosztów
kwalifikowalnych

Budowa boiska
trawiastego i zakup
sprzętu sportowego
oraz wyposażenia
w miejscowości
Pierzchnica w
gminie Pierzchnica

23-07-2014

30-09-2014

38 347,53

24 604

80 % kosztów
kwalifikowalnych

1.09.2008

31.12.2008

41.316,96

36.871,96

89,24%

1.02.2010

31.12.2010

102.101,22

91.233,30

89,36%

1.01.2011

31.12.2011

123.663,48

110.579,64

89,42%

Program
aktywizacji
społecznozawodowej
bezrobotnych w
gminie Pierzchnica
Program
aktywizacji
społecznozawodowej
bezrobotnych w
gminie Pierzchnica
Program
aktywizacji
społeczno-
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Europejski
Fundusz
Społeczny

Program Operacyjny
VII. Promocja
Kapitał Ludzki
integracji społecznej

7.1. Rozwój i
upowszechnienie
aktywnej integracji

Europejski
Fundusz
Społeczny

Program Operacyjny
VII. Promocja
Kapitał Ludzki
integracji społecznej

7.1. Rozwój i
upowszechnienie
aktywnej integracji

Europejski
Fundusz
Społeczny

Program Operacyjny
VII. Promocja
Kapitał Ludzki
integracji społecznej

7.1. Rozwój i
upowszechnienie
aktywnej integracji

Europejski
Fundusz
Społeczny

Program Operacyjny
VII. Promocja
Kapitał Ludzki
integracji społecznej

7.1. Rozwój i
upowszechnienie
aktywnej integracji

zawodowej
bezrobotnych w
gminie Pierzchnica
Program
aktywizacji
społecznozawodowej
bezrobotnych w
gminie Pierzchnica
Program
aktywizacji
społecznozawodowej
bezrobotnych w
gminie Pierzchnica
Program
aktywizacji
społecznozawodowej
bezrobotnych w
gminie Pierzchnica
Program
aktywizacji
społecznozawodowej
bezrobotnych w
gminie Pierzchnica

1.01.2012

31.12.2012

98.543,71

87.316,48

88,61%

1.01.2013

31.12.2013

119.113,26

103.951,26

87,27%

1.01.2014

31.12.2014

115.515,77

102.506,27

88,74%

1.01.2015

31.08.2015

68.012,25

60.118,45

88,39%

Źródło: Urząd Gminy w Pierzchnicy
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5 Komplementarność źródeł finansowania
Projekty rewitalizacyjne, będą realizowane z różnych źródeł (EFRR, EFS i Funduszu Spójności
z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania) jak również środków własnych gminy,
środków prywatnych. Źródła finansowania opisano szerzej w pkt. 9 Indykatywne ramy finansowe.
SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH WSZYTKIE OBSZARY
Źródła finansowania
Dofinansowanie
Wartość
Wyszczególnienie
Gmina
projektów
inne JST
Środki
Pierzchnica
UE
krajowe
Projekty podstawowe
Projekty uzupełniające
RAZEM
%

32 586 299 zł
6 888 000 zł
39 474 299 zł
100%

5 047 720 zł
2 644 140 zł
7 691 860 zł
19%

0 zł
0 zł
0 zł
0%

18 604 504 zł
2 474 860 zł
21 079 364 zł
53%

1 725 000 zł
615 000 zł
2 340 000 zł
6%

Środki
prywatne, w
tym granty
NGO
7 209 075 zł
1 154 000 zł
8 363 075 zł
21%

Jak pokazują powyższe wyliczenia – montaż finansowany w ramach Programu Rewitalizacji jest
różnorodny:
 19% stanowi wkład Gminy Pierzchnica
 53% dotacje z UE,
 6% środki krajowe,
 21% środki prywatne i granty od różnych organizacji pozarządowych
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9 Indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, wraz z indykatywnymi wielkościami środków finansowych
z różnych źródeł (także spoza funduszy polityki spójności na lata 2014-2020 - publiczne i prywatne środki krajowe w celu
realizacji zasady dodatkowości środków UE
Lista projektów podstawowych i uzupełniających– obszar rewitalizacji nr 1 Pierzchnica
PROJEKTY PODSTAWOWE - PIERZCHNICA
Źródła finansowania
Numer
projektu

Nazwa projektu

Podsumowanie
%

Wartość
projektów

14 774 000 zł
100%

Dofinansowanie
Gmina
Pierzchnica

inne JST

3 932 000 zł
27%

0 zł
0%

UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne, w
tym granty
NGO

7 223 000 zł
49%

1 275 000 zł
9%

2 344 000 zł
16%

Uwagi/ komentarze

Projekty ze sfery społecznej

1.

Życie zaczyna się po 60 – aktywizacja i integracja
osób starszych samotnych

144 000 zł

-

-

-

-

144 000 zł

2.

Rewitalizacji osób i rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym (w tym w szczególności
osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem)

700 000 zł

105 000 zł

-

595 000 zł

-

-

3.

Akademia Aktywnej Nauki - zajęcia wyrównawcze i
rozwijające w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy

900 000 zł

135 000 zł

-

765 000 zł

-

-

4.

Wiem, umiem, potrafię - zajęcia dla uczniów
gimnazjum w Pierzchnicy

540 000 zł

81 000 zł

-

459 000 zł

-

-

5.

Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku

200 000 zł

30 000 zł

-

170 000 zł

-

-

Zakłada się dofinansowanie z środków
pochodzących z takich programów jak:
Programu Aktywności Społecznej Osób
Starszych (wartosć dof. Do 200 00 zł),
Fundusz Szwajcarski, Narodowy Bank Polski
itp..
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywna
integracja zwiększająca szanse na
zatrudnienie
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 8.3.2
Wsparcie kształcenia podstawowego w
zakresie kompetencji kluczowych
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 8.3.4
Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego
w budowaniu kompetencji kluczowych
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach
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RPO WŚ 2014-2020 Poddziałania 8.3.1
Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji
przedszkolnej

przedszkolnym

Razem sfera społeczna

2 484 000 zł

351 000 zł

0 zł

1 989 000 zł

0 zł

144 000 zł

Wartość
projektów

Gmina
Pierzchnica

inne JST

UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne

300 000 zł

60 000 zł

-

240 000 zł

-

-

2 000 000 zł

-

-

600 000 zł

400 000 zł

1 000 000 zł

2 300 000 zł

60 000 zł

0 zł

840 000 zł

400 000 zł

1 000 000 zł

Wartość
projektów

Gmina
Pierzchnica

inne JST

UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

75 000 zł

-

-

75 000 zł

-

Zakłada się dofinansowanie 50%
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

150 000 zł

75 000 zł

0 zł

0 zł

75 000 zł

0 zł

Wartość
projektów

Gmina
Pierzchnica

inne JST

UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne

Projekty ze sfery gospodarczej
Numer i nazwa projektu
6.

Utworzenie terenów inwestycyjnych na terenie
sołectwa

7.

Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze
rewitalizacji

Razem sfera gospodarcza

Uwagi/ komentarze
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
Inwestycje prywatne mieszkańców sołectwa
w oparciu m.in.o dotacje ARiMR, LGD Białe
Ługi

Projekty ze sfery środowiskowej
Numer i nazwa projektu
8.

Gmina bez azbestu - demontaż i bezpieczne
usuwanie wyrobów zawierających azbest z
obszarów rewitalizacji

Razem sfera środowiskowa
Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
Numer i nazwa projektu

150 000 zł

9.

Zwiększenie dostępu do usług medycznych i
profilaktyka zdrowotna poprzez modernizację oraz
doposażenie Ośrodka Zdrowia w Pierzchnicy

300 000 zł

60 000 zł

-

240 000 zł

-

-

10.

Poprawa estetyki sołectwa i funkcjonalności
przestrzeni publicznej

3 900 000 zł

1 000 000 zł

-

1 500 000 zł

200 000 zł

1 200 000 zł

11.

Poprawa infrastruktury drogowej na obszarze
rewitalizacji

800 000 zł

200 000 zł

-

200 000 zł

400 000 zł

-

Uwagi/ komentarze
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020, Działanie 7.3
Infrastruktura zdrowotna i społeczna
Zakłada się częściowo realizację zadania w
oparciu o dotacje np. LGD Białe Ługi oraz
częściowo środki prywatne
Zakłada się dofinansowanie części inwestycji
z PROW 2014-2020 (63,63%
dofinansowania), 85% dofinansowania w
ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5
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12.

Budowa i modernizacja parkingów na obszarze
rewitalizacji

40 000 zł

6 000 zł

-

34 000 zł

-

-

13.

Poprawa bezpieczeństwa na terenie Pierzchnicy montaż monitoringu doposażenie OSP

1 000 000 zł

500 000 zł

-

300 000 zł

200 000 zł

-

1 766 000 zł

0 zł

2 274 000 zł

800 000 zł

1 200 000 zł

Gmina
Pierzchnica

inne JST

UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne

Razem sfera funkcjonalno-przestrzenna

6 040 000 zł

Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
Zakłada się częściowe dofinansowanie ze
środków UE w ramach RPO WŚ 2014-2020
w ramach działania 6.5 Rewitalizacja
obszarów miejskich i wiejskich, Działania 4.1
Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych
oraz usuwanie ich skutków

Projekty ze sfery technicznej
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

14.

Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej (EWE) wraz z instalacją OZE

2 000 000 zł

150 000 zł

-

1 850 000 zł

15.

Zdrowie dla seniora przebudowa budynku przy ulicy
Szkolnej 36 w Pierzchnicy

1 800 000 zł

1 530 000 zł

-

270 000 zł

-

-

1 680 000 zł

0 zł

2 120 000 zł

0 zł

0 zł

Razem sfera techniczna

3 800 000 zł

-

Uwagi/ komentarze
Zakłada się 95% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020, działanie 3.3 Poprawa
efektywności energetycznej z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020, Działanie 7.3
Infrastruktura zdrowotna i społeczna

PROJEKTY UZUPEŁNIAJACE - PIERZCHNICA
Numer
projektu

Nazwa projektu

Podsumowanie
%

Wartość
projektów
2 400 000 zł
100%

Źródła finansowania
Dofinansowanie
Gmina
Pierzchnica

inne JST

1 600 000 zł
67%

0 zł
0%

UE

Środki
krajowe

500 000 zł
21%

125 000 zł
5%

Środki
prywatne, w
tym granty
NGO
175 000 zł
7%

Uwagi/ komentarze

Projekty ze sfery społecznej

Strona 120 z 142

Programu Rewitalizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023

1.

Wspieranie organizacji pozarządowych
Razem sfera społeczna

150 000 zł

75 000 zł

-

-

-

75 000 zł

150 000 zł

75 000 zł

0 zł

0 zł

0 zł

75 000 zł

Wartość
projektów
-

Gmina
Pierzchnica
-

inne JST

UE

Środki
prywatne
-

Zakłada się dofinansowanie z środków
pochodzących z takich programów jak:
FIO,LGD Białe Ługi, środków własnych
gminy itp..

Projekty ze sfery gospodarczej
Numer i nazwa projektu
-

-

Razem sfera gospodarcza

0 zł

-

-

Środki
krajowe
-

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Gmina
Pierzchnica

inne JST

UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze
-

Projekty ze sfery środowiskowej
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie 50%
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Zakłada się dofinansowanie 50%
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

2.

Edukacja ekologiczna

50 000 zł

25 000 zł

-

-

25 000 zł

-

3.

EWE i OZE na budynkach prywatnych

200 000 zł

-

-

-

100 000 zł

100 000 zł

250 000 zł

25 000 zł

0 zł

0 zł

125 000 zł

100 000 zł

Gmina
Pierzchnica

inne JST

UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze
Zakłada się sfinansowanie w części z
dofinansowania w ramach RPO WŚ 20142020, Działanie 6,5 Rewitalizacja obszarów
miejskich i wiejskich

Razem sfera środowiskowa
Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
Numer i nazwa projektu

4.

Budowa i modernizacja infrastruktury wodnokanalizacyjnej na obszarze rewitalizowanym

Razem sfera funkcjonalno-przestrzenna

Wartość
projektów
2 000 000 zł

2 000 000 zł

1 500 000 zł

-

500 000 zł

-

-

1 500 000 zł

0 zł

500 000 zł

0 zł

0 zł

inne JST

UE

-

-

Środki
krajowe
-

Środki
prywatne
-

Projekty ze sfery technicznej
Numer i nazwa projektu
-

Wartość
projektów
-

Gmina
Pierzchnica
-

Uwagi/ komentarze
-
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0 zł

Razem sfera techniczna

0 zł

0 zł

0 zł

SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH OBSZAR 1 PIERZCHNICA
Źródła finansowania
Dofinansowanie
Wartość
Wyszczególnienie
Gmina
projektów
inne JST
Środki
Pierzchnica
UE
krajowe
Projekty podstawowe
Projekty uzupełniające
RAZEM
%

14 774 000 zł
2 400 000 zł
17 174 000 zł
100%

3 932 000 zł
1 600 000 zł
5 532 000 zł
32%

0 zł
0 zł
0 zł
0%

7 223 000 zł
500 000 zł
7 723 000 zł
45%

1 275 000 zł
125 000 zł
1 400 000 zł
8%

0 zł

0 zł

Środki
prywatne, w
tym granty
NGO
2 344 000 zł
175 000 zł
2 519 000 zł
15%

Lista projektów podstawowych i uzupełniających– obszar rewitalizacji nr 2 Drugnia
PROJEKTY PODSTAWOWE - DRUGNIA
Źródła finansowania
Numer
projektu

Nazwa projektu

Podsumowanie
%

Wartość
projektów

2 850 000 zł
100%

Dofinansowanie
Gmina
Pierzchnica

inne JST

402 500 zł
14%

0 zł
0%

UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne, w
tym granty
NGO

2 057 500 zł
72%

60 000 zł
2%

330 000 zł
12%

Uwagi/ komentarze

Projekty ze sfery społecznej

1.

2.

Życie zaczyna się po 60 – aktywizacja i integracja
osób starszych samotnych
Rewitalizacji osób i rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym (w tym w szczególności
osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem)

80 000 zł

-

-

-

-

80 000 zł

Zakłada się dofinansowanie z środków
pochodzących z takich programów jak:
Programu Aktywności Społecznej Osób
Starszych (wartość dof. Do 200 00 zł),
Fundusz Szwajcarski, Narodowy Bank Polski
itp..

400 000 zł

60 000 zł

-

340 000 zł

-

-

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywna
integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
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Zakłada się 85% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 8.3.2
Wsparcie kształcenia podstawowego w
zakresie kompetencji kluczowych
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020 Poddziałania 8.3.1
Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji
przedszkolnej

3.

Droga do sukcesu - zajęcia wyrównawcze i
rozwijające w Szkole Podstawowej w Drugni

400 000 zł

60 000 zł

-

340 000 zł

-

-

4.

Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku
przedszkolnym

150 000 zł

22 500 zł

-

127 500 zł

-

-

1 030 000 zł

142 500 zł

0 zł

807 500 zł

0 zł

80 000 zł

Wartość
projektów

Gmina
Pierzchnica

inne JST

UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

-

-

250 000 zł

-

250 000 zł

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach
dotacji z ARIMR, LGD Białe Ługi, środków
prywatnych

0 zł

0 zł

250 000 zł

0 zł

250 000 zł

Gmina
Pierzchnica

inne JST

UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

60 000 zł

-

-

60 000 zł

-

Zakłada się dofinansowanie 50%
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

120 000 zł

60 000 zł

0 zł

0 zł

60 000 zł

0 zł

Wartość
projektów

Gmina
Pierzchnica

inne JST

UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

90 000 zł

-

510 000 zł

-

-

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020, Działanie 4.4
Infrastruktura zdrowotna i społeczna

-

Zakłada się dofinansowanie części inwestycji
z PROW 2014-2020 (63,63%
dofinansowania), 85% dofinansowania w
ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

Razem sfera społeczna

Projekty ze sfery gospodarczej
Numer i nazwa projektu
5.

Powstawanie gospodarstw agroturystycznych

Razem sfera gospodarcza

500 000 zł

500 000 zł

Projekty ze sfery środowiskowej
Numer i nazwa projektu
6.

Gmina bez azbestu - demontaż i bezpieczne
usuwanie wyrobów zawierających azbest z
obszarów rewitalizacji

Razem sfera środowiskowa
Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
Numer i nazwa projektu
7.

Zwiększenie dostępu do kultury poprzez
modernizację zabytkowego kościoła w Drugni

8.

Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze
rewitalizacji

Wartość
projektów
120 000 zł

600 000 zł

300 000 zł

45 000 zł

-

255 000 zł

-
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Razem sfera funkcjonalno-przestrzenna

900 000 zł

135 000 zł

0 zł

765 000 zł

0 zł

0 zł

Wartość
projektów

Gmina
Pierzchnica

inne JST

UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

-

Zakłada się 95% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020, działanie 3.3 Poprawa
efektywności energetycznej z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii w
sektorze publicznym i mieszkaniowym

Projekty ze sfery technicznej
Numer i nazwa projektu

9.

Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej (EWE) wraz z instalacją OZE

300 000 zł

65 000 zł

-

235 000 zł

Razem sfera techniczna

300 000 zł

65 000 zł

0 zł

235 000 zł

0 zł

0 zł

PROJEKTY UZUPEŁNIAJACE - DRUGNIA
Numer
projektu

Nazwa projektu

Podsumowanie
%

Wartość
projektów
1 320 000 zł
100%

Źródła finansowania
Dofinansowanie
Gmina
Pierzchnica

inne JST

132 740 zł
10%

0 zł
0%

UE

Środki
krajowe

392 260 zł
30%

275 000 zł
21%

Środki
prywatne, w
tym granty
NGO
520 000 zł
39%

Uwagi/ komentarze

Projekty ze sfery społecznej
1.

Wspieranie organizacji pozarządowych
Razem sfera społeczna

40 000 zł

Zakłada się dofinansowanie z środków
pochodzących z takich programów jak:
FIO,LGD Białe Ługi, środków własnych
gminy itp..

20 000 zł

-

-

-

20 000 zł

40 000 zł

20 000 zł

0 zł

0 zł

0 zł

20 000 zł

Wartość
projektów

Gmina
Pierzchnica

inne JST

UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze
Inwestycje prywatne mieszkańców sołectwa w
oparciu m.in. o dotacje ARiMR, LGD Białe
Ługi

Projekty ze sfery gospodarczej
Numer i nazwa projektu
2.

Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze
rewitalizacji

800 000 zł

-

-

240 000 zł

160 000 zł

400 000 zł

Razem sfera gospodarcza

800 000 zł

0 zł

0 zł

240 000 zł

160 000 zł

400 000 zł

Projekty ze sfery środowiskowej
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Wartość
projektów

Numer i nazwa projektu

Gmina
Pierzchnica

inne JST

UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne

-

-

100 000 zł

100 000 zł

3.

EWE i OZE na budynkach prywatnych

200 000 zł

-

4.

Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa
oświetlenia ulicznego

200 000 zł

72 740 zł

400 000 zł

72 740 zł

0 zł

127 260 zł

100 000 zł

100 000 zł

Gmina
Pierzchnica

inne JST

UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne

30 000 zł

15 000 zł

-

50 000 zł

25 000 zł

80 000 zł

40 000 zł

Razem sfera środowiskowa
Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej

Wartość
projektów

Numer i nazwa projektu
5.
6.

Zwiększenie dostępu do usług kulturalnych poprzez
doposażenie świetlicy wiejskiej
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez
doposażenie OSP w Drugni w nowoczesny sprzęt do
ratowania życia

Razem sfera funkcjonalno-przestrzenna

127 260 zł

15 000 zł

25 000 zł

inne JST

UE

0 zł

0 zł

Zakłada się dofinansowanie 50%
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Zakłada się dofinansowanie części inwestycji
z PROW 2014-2020 (63,63%
dofinansowania), 85% dofinansowania w
ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie z środków
pochodzących z takich programów jak:
FIO,LGD Białe Ługi, środków własnych
gminy itp..

25 000 zł

0 zł

Uwagi/ komentarze

15 000 zł

0 zł

Środki
krajowe
0 zł

Środki
prywatne
0 zł

Projekty ze sfery technicznej
Wartość
projektów
0 zł

Numer i nazwa projektu
Razem sfera techniczna

Gmina
Pierzchnica
0 zł

Uwagi/ komentarze
-

SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH OBSZAR 2 DRUGNIA

Wyszczególnienie

Projekty podstawowe

Wartość
projektów
2 850 000 zł

Źródła finansowania
Dofinansowanie
Gmina
Pierzchnica

inne JST

402 500 zł

0 zł

UE

Środki
krajowe

2 057 500 zł

60 000 zł

Środki
prywatne, w
tym granty
NGO
330 000 zł
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Projekty uzupełniające
RAZEM
%

1 320 000 zł
4 170 000 zł
100,00%

132 740 zł
535 240 zł
13%

0 zł
0 zł
0%

392 260 zł
2 449 760 zł
59%

275 000 zł
335 000 zł
8%

520 000 zł
850 000 zł
20%

Lista projektów podstawowych i uzupełniających– obszar rewitalizacji nr 3 Skrzelczyce
PROJEKTY PODSTAWOWE - SKRZELCZYCE
Źródła finansowania
Numer
projektu

Nazwa projektu

Podsumowanie
%

Wartość
projektów

7 096 000 zł
100%

Dofinansowanie
Gmina
Pierzchnica

inne JST

369 110 zł
5%

0 zł
0%

UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne, w
tym granty
NGO

3 980 890 zł
56%

50 000 zł
1%

2 696 000 zł
38%

Uwagi/ komentarze

Projekty ze sfery społecznej

1.

2.

Życie zaczyna się po 60 – aktywizacja i integracja
osób starszych samotnych
Rewitalizacji osób i rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym (w tym w szczególności
osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem)
Razem sfera społeczna

96 000 zł

-

-

-

-

96 000 zł

Zakłada się dofinansowanie z środków
pochodzących z takich programów jak:
Programu Aktywności Społecznej Osób
Starszych (wartość dof. Do 200 00 zł),
Fundusz Szwajcarski, Narodowy Bank Polski
itp..

300 000 zł

45 000 zł

-

255 000 zł

-

-

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywna
integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

396 000 zł

45 000 zł

0 zł

255 000 zł

0 zł

96 000 zł

Wartość
projektów

Gmina
Pierzchnica

inne JST

UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

-

-

100 000 zł

-

100 000 zł

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach
dotacji z ARIMR, LGD Białe Ługi, środków
prywatnych

Projekty ze sfery gospodarczej
Numer i nazwa projektu
5.

Powstawanie gospodarstw agroturystycznych

200 000 zł
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Razem sfera gospodarcza

200 000 zł

0 zł

0 zł

100 000 zł

0 zł

100 000 zł

Gmina
Pierzchnica

inne JST

UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

50 000 zł

-

-

50 000 zł

-

Zakłada się dofinansowanie 50%
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

100 000 zł

50 000 zł

0 zł

0 zł

50 000 zł

0 zł

Wartość
projektów

Gmina
Pierzchnica

inne JST

UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne

Projekty ze sfery środowiskowej
Numer i nazwa projektu
6.

Gmina bez azbestu - demontaż i bezpieczne
usuwanie wyrobów zawierających azbest z
obszarów rewitalizacji

Razem sfera środowiskowa
Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów
100 000 zł

7.

Zwiększenie dostępu do usług kulturalnych poprzez
zakup wyposażenia do Świetlicy w Skrzelczycach

600 000 zł

90 000 zł

-

510 000 zł

-

-

8.

Poprawa infrastruktury drogowej na obszarze
rewitalizacji

300 000 zł

109 110 zł

-

190 890 zł

-

-

900 000 zł

199 110 zł

0 zł

700 890 zł

0 zł

0 zł

Wartość
projektów

Gmina
Pierzchnica

inne JST

UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne

Razem sfera funkcjonalno-przestrzenna

Uwagi/ komentarze
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020, Działanie 4.4
Infrastruktura zdrowotna i społeczna
Zakłada się dofinansowanie części inwestycji
z PROW 2014-2020 (63,63%
dofinansowania),

Projekty ze sfery technicznej
Numer i nazwa projektu

9.

Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej (EWE) wraz z instalacją OZE

500 000 zł

10.

Budowa Domu Pomocy Społecznej

5 000 000 zł

Razem sfera techniczna

5 500 000 zł

75 000 zł

75 000 zł

-

0 zł

425 000 zł

-

2 500 000 zł

2 500 000 zł

2 925 000 zł

0 zł

Uwagi/ komentarze
Zakłada się 95% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020, działanie 3.3 Poprawa
efektywności energetycznej z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii w
sektorze publicznym i mieszkaniowym
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020, Działanie 7.3
Infrastruktura zdrowotna i społeczna

2 500 000 zł

PROJEKTY UZUPEŁNIAJACE
Numer

Nazwa projektu

Wartość

Źródła finansowania

Uwagi/ komentarze
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projektów

projektu

Podsumowanie
%

474 000 zł
100%

Dofinansowanie
Gmina
Pierzchnica

inne JST

137 000 zł
29%

0 zł
0%

UE

Środki
krajowe

160 000 zł
34%

65 000 zł
14%

Środki
prywatne, w
tym granty
NGO
112 000 zł
24%

Projekty ze sfery społecznej
1.

Wspieranie organizacji pozarządowych
Razem sfera społeczna

24 000 zł

Zakłada się dofinansowanie z środków
pochodzących z takich programów jak:
FIO,LGD Białe Ługi, środków własnych
gminy itp..

12 000 zł

-

-

-

12 000 zł

24 000 zł

12 000 zł

0 zł

0 zł

0 zł

12 000 zł

Wartość
projektów

Gmina
Pierzchnica

inne JST

UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze
Inwestycje prywatne mieszkańców sołectwa w
oparciu m.in. o dotacje ARiMR, LGD Białe
Ługi

Projekty ze sfery gospodarczej
Numer i nazwa projektu
2.

Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze
rewitalizacji

200 000 zł

-

-

60 000 zł

40 000 zł

100 000 zł

Razem sfera gospodarcza

200 000 zł

0 zł

0 zł

60 000 zł

40 000 zł

100 000 zł

Gmina
Pierzchnica

inne JST

UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne

25 000 zł

-

-

25 000 zł

Projekty ze sfery środowiskowej
Numer i nazwa projektu

3.

4.

Edukacja ekologiczna

EWE i OZE na budynkach prywatnych

Razem sfera środowiskowa
Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów
50 000 zł

Zakłada się dofinansowanie 50%
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Zakłada się dofinansowanie części inwestycji
z PROW 2014-2020 (63,63%
dofinansowania), 85% dofinansowania w
ramach RPO WŚ 2014-2020

200 000 zł

100 000 zł

250 000 zł

125 000 zł

0 zł

100 000 zł

25 000 zł

0 zł

Gmina
Pierzchnica

inne JST

UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne

Wartość
projektów

Uwagi/ komentarze

100 000 zł

Uwagi/ komentarze
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-

-

-

-

-

-

-

-

Razem sfera funkcjonalno-przestrzenna

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

inne JST

UE

0 zł

0 zł

Środki
krajowe
0 zł

Środki
prywatne
0 zł

-

Projekty ze sfery technicznej
Wartość
projektów
0 zł

Numer i nazwa projektu
Razem sfera techniczna

Gmina
Pierzchnica
0 zł

SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH OBSZAR 3 SKRZELCZYCE
Źródła finansowania
Dofinansowanie
Wartość
Wyszczególnienie
Gmina
projektów
inne JST
Środki
Pierzchnica
UE
krajowe
Projekty podstawowe
Projekty uzupełniające
RAZEM
%

7 096 000 zł
474 000 zł
7 570 000 zł
100,00%

369 110 zł
137 000 zł
506 110 zł
7%

0 zł
0 zł
0 zł
0%

3 980 890 zł
160 000 zł
4 140 890 zł
55%

50 000 zł
65 000 zł
115 000 zł
2%

Uwagi/ komentarze
-

Środki
prywatne, w
tym granty
NGO
2 696 000 zł
112 000 zł
2 808 000 zł
37%

Lista projektów podstawowych i uzupełniających– obszar rewitalizacji nr 4 Osiny
PROJEKTY PODSTAWOWE - OSINY
Źródła finansowania
Numer
projektu

Nazwa projektu

Podsumowanie
%

Wartość
projektów
7 866 299 zł
100%

Dofinansowanie
Gmina
Pierzchnica

inne JST

344 110 zł
4%

0 zł
0%

UE

Środki
krajowe

5 343 114 zł
68%

340 000 zł
4%

Środki
prywatne, w
tym granty
NGO
1 839 075 zł
23%

Uwagi/ komentarze

Projekty ze sfery społecznej
1.

Życie zaczyna się po 60 – aktywizacja i integracja
osób starszych samotnych

50 000 zł

-

-

-

-

50 000 zł

Zakłada się dofinansowanie z środków
pochodzących z takich programów jak:
Programu Aktywności Społecznej Osób
Starszych (wartość dof. do 200 00 zł),
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Fundusz Szwajcarski, Narodowy Bank Polski
itp.

2.

3.

Rewitalizacji osób i rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym (w tym w szczególności
osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem)

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywna
integracja zwiększająca szanse na
zatrudnienie
Zakłada się dofinansowania w ramach RPO
WŚ, PEFRON, środków własnych, Programu
Aktywności Społecznej Osób Starszych
(wartość dof. do 200 00 zł), Fundusz
Szwajcarski, Narodowy Bank Polski itp..

300 000 zł

45 000 zł

-

255 000 zł

-

-

Organizacja zajęć/warsztatów dla osób
niepełnosprawnych

600 000 zł

120 000 zł

-

-

300 000 zł

180 000 zł

Razem sfera społeczna

950 000 zł

165 000 zł

0 zł

255 000 zł

300 000 zł

230 000 zł

Wartość
projektów

Gmina
Pierzchnica

inne JST

UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

200 000 zł

-

-

100 000 zł

-

100 000 zł

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach
dotacji z ARIMR, LGD Białe Ługi, środków
prywatnych

200 000 zł

0 zł

0 zł

100 000 zł

0 zł

100 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Pierzchnica

inne JST

UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

Gmina bez azbestu - demontaż i bezpieczne
usuwanie wyrobów zawierających azbest z
obszarów rewitalizacji

80 000 zł

40 000 zł

-

-

40 000 zł

-

Zakłada się dofinansowanie 50%
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

80 000 zł

40 000 zł

0 zł

0 zł

40 000 zł

0 zł

Wartość
projektów

Gmina
Pierzchnica

inne JST

UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne

Projekty ze sfery gospodarczej
Numer i nazwa projektu

5.

Powstawanie gospodarstw agroturystycznych

Razem sfera gospodarcza

Projekty ze sfery środowiskowej

6.

Razem sfera środowiskowa
Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
Numer i nazwa projektu

Uwagi/ komentarze
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7.

Poprawa infrastruktury drogowej na obszarze
rewitalizacji

300 000 zł

109 110 zł

-

190 890 zł

-

-

Razem sfera funkcjonalno-przestrzenna

300 000 zł

109 110 zł

0 zł

190 890 zł

0 zł

0 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Pierzchnica

inne JST

UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne

Utworzenie ZOL-u wraz z opieką środowiskową
wyspecjalizowanego w zakresie rehabilitacji osób
po przebytych udarach

6 036 299 zł

-

-

4 527 224 zł

Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii
Zajęciowej

300 000 zł

30 000 zł

Razem sfera techniczna

6 336 299 zł

30 000 zł

Zakłada się dofinansowanie części inwestycji
z PROW 2014-2020 (63,63%
dofinansowania), 85% dofinansowania w
ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

Projekty ze sfery technicznej

9.

1 509 075 zł

270 000 zł

0 zł

4 797 224 zł

0 zł

Uwagi/ komentarze
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020, Działanie 7.3
Infrastruktura zdrowotna i społeczna
Zakłada się 95% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020, działanie 3.3 Poprawa
efektywności energetycznej z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
w sektorze publicznym i mieszkaniowym

1 509 075 zł

PROJEKTY UZUPEŁNIAJACE - OSINY
Numer
projektu

Nazwa projektu

Podsumowanie
%

Wartość
projektów
2 694 000 zł
100%

Źródła finansowania
Dofinansowanie
Gmina
Pierzchnica

inne JST

774 400 zł
29%

0 zł
0%

UE

Środki
krajowe

1 422 600 zł
53%

150 000 zł
6%

Środki
prywatne, w
tym granty
NGO
347 000 zł
13%

Uwagi/ komentarze

Projekty ze sfery społecznej
1.

Wspieranie organizacji pozarządowych

24 000 zł

12 000 zł

-

-

-

12 000 zł

Razem sfera społeczna

24 000 zł

12 000 zł

0 zł

0 zł

0 zł

12 000 zł

Zakłada się dofinansowanie z środków
pochodzących z takich programów jak:
FIO,LGD Białe Ługi, środków własnych
gminy itp..

Projekty ze sfery gospodarczej
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2.

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Pierzchnica

inne JST

UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze
rewitalizacji

500 000 zł

-

-

150 000 zł

100 000 zł

250 000 zł

Inwestycje prywatne mieszkańców sołectwa
w oparciu m.in. o dotacje ARiMR, LGD Białe
Ługi

Razem sfera gospodarcza

500 000 zł

0 zł

0 zł

150 000 zł

100 000 zł

250 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Pierzchnica

inne JST

UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

EWE i OZE na budynkach prywatnych

100 000 zł

-

-

-

50 000 zł

50 000 zł

Zakłada się dofinansowanie 50%
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

100 000 zł

0 zł

0 zł

0 zł

50 000 zł

50 000 zł

Wartość
projektów

Gmina
Pierzchnica

inne JST

UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

15 000 zł

Zakłada się dofinansowanie z środków
pochodzących z takich programów jak:
FIO,LGD Białe Ługi, środków własnych
gminy itp..

Projekty ze sfery środowiskowej

3.

Razem sfera środowiskowa
Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
Numer i nazwa projektu

4.

Zwiększenie dostępu do usług kulturalnych poprzez
doposażenie świetlicy wiejskiej

5.

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez
doposażenie OSP w Osinach w nowoczesny sprzęt
do ratowania życia

40 000 zł

20 000 zł

6.

Budowa i modernizacja infrastruktury wodnokanalizacyjnej na obszarze rewitalizowanym

2 000 000 zł

727 400 zł

Razem sfera funkcjonalno-przestrzenna

2 070 000 zł

762 400 zł

30 000 zł

15 000 zł

-

-

20 000 zł

1 272 600 zł

0 zł

1 272 600 zł

0 zł

Zakłada się dofinansowanie z środków
pochodzących z takich programów jak:
FIO,LGD Białe Ługi, środków własnych
gminy itp..
Zakłada się dofinansowanie części inwestycji
z PROW 2014-2020 (63,63%
dofinansowania), 85% dofinansowania w
ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

35 000 zł

Projekty ze sfery technicznej
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Wartość
projektów
0 zł

Numer i nazwa projektu
-

Razem sfera techniczna

Gmina
Pierzchnica
0 zł

inne JST

UE

0 zł

0 zł

Środki
krajowe
0 zł

Środki
prywatne
0 zł

Uwagi/ komentarze
-

SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH OBSZAR 4 OSINY

Wyszczególnienie

Projekty podstawowe
Projekty uzupełniające
RAZEM
%

Wartość
projektów
7 866 299 zł
2 694 000 zł
10 560 299 zł
100,00%

Źródła finansowania
Dofinansowanie
Gmina
Pierzchnica

inne JST

344 110 zł
774 400 zł
1 118 510 zł
11%

0 zł
0 zł
0 zł
0%

UE

Środki
krajowe

5 343 114 zł
1 422 600 zł
6 765 714 zł
64%

340 000 zł
150 000 zł
490 000 zł
5%

Środki
prywatne, w
tym granty
NGO
1 839 075 zł
347 000 zł
2 186 075 zł
21%
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10 Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych
podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji
W ramach rewitalizacji stosowane są następujące mechanizmy włączenia mieszkańców,
przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji:
 spotkania z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi,
 informacje na sesjach Rady Gminy,
 strona internetowa Gminy Pierzchnica – zakładka „Rewitalizacja Gminy Pierzchnica”,
 spotkania Komitetu Rewitalizacji.
Inicjatorem rewitalizacji na terenie gminy Pierzchnica była Rada Gminy, która podjęła 25 kwietnia
2016r. odpowiednią uchwałę (nr XIII/23/2015) w sprawie przystąpienia do opracowywania
„Programu Rewitalizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023”) inicjującą cały proces.
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Komunikacja z interesariuszami za pomocą strony internetowej
Wszelkie informacje dotyczące procesu rewitalizacji są upublicznianie na stronie internetowej Gminy
Pierzchnica w specjalnie utworzonej zakładce „Rewitalizacja Gminy Pierzchnica”
http://www.pierzchnica.pl/kategorie/rewitalizacja_gminy_pierzchnica

Komitet Rewitalizacji
Na potrzeby opracowania i wdrażania Programu został utworzony Komitet Rewitalizacji Gminy
Pierzchnica powołany zarządzeniem Wójta Gminy. Nabór osób do Komitetu miał charakter otwarty,
ogłosznie w tej sprawie zostało opublikowane na stronie internetowej gminy w dniu 22 sierpnia 2016r.
Zadania Komitetu
1. Aktywne włączenie lokalnej społeczności w proces konsultacji społecznych służący opracowaniu
Programu Rewitalizacji.
2. Zaproponowanie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych oraz opracowania listy
najważniejszych przedsięwzięć zaplanowanych do umieszczenia w Programie Rewitalizacji Gminy
Pierzchnica na lata 2016-2023.
3. Hierarchizacja gminnych projektów rewitalizacyjnych ujętych w Programie Rewitalizacji.
4. Przekładanie Wójtowi opinii w sprawie projektów aktualizacji i zmian Programu.
5. Monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji Programu.
6. Przyjmowanie raportów okresowych oraz raportu końcowego z realizacji Programu.
Zespół ds. rewitalizacji
Na potrzeby opracowania a następnie wdrożenia Programu w Urzędzie Gminy został powołany
zespół, który odpowiada za proces rewitalizacji.
Do zadań Zespołu ds. rewitalizacji należy w szczególności:
1. Aktywny udział w opracowaniu „Programu Rewitalizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023” zwanego
dalej: „Programem Rewitalizacji”.
2. Opiniowanie i zgłaszanie uwag do projektu „Programu Rewitalizacji”.
3. Przedkładanie Radzie Gminy propozycji zmian w treści „Programu Rewitalizacji”.
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4. Opiniowanie wniosków przedkładanych przez interesariuszy projektów rewitalizacyjnych dotyczących zadań
realizowanych w ramach obszaru rewitalizowanego.
5. Monitoring wdrażania „Programu Rewitalizacji”.
6. Promocja „Programu Rewitalizacji”.
7. Ewaluacja „Programu Rewitalizacji”.
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11 System realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji
Program Rewitalizacji dla Gminy Pierzchnica przyjęty zostanie w drodze uchwały Rady Gminy w
Pierzchnicy. W tym samym trybie będzie odbywała się jego ewentualna aktualizacja, gdyż Program
posiada formułę otwartą. W drodze aktualizacji będą pojawiały się nowe projekty, zgłaszane przez
interesariuszy rewitalizacji (m.in. władze lokalne, partnerzy społeczni i gospodarczy, czy też
mieszkańcy obszarów zdegradowanych). Do Programu rewitalizacji będą wprowadzane te projekty,
dla których:
 lokalizacja jest zgodna z obszarami wytypowanymi w ramach programu do rewitalizacji,
 określono nazwę i zakres przedsięwzięcia oraz oczekiwane rezultaty uzasadniające znaczenie
projektu dla rozwoju obszarów rewitalizacji,
 określono harmonogram realizacji projektu,
 określono orientacyjne koszty realizacji projektu oraz wskazano potencjalne źródła
finansowania,
 wskazano podmiot odpowiedzialny za jego realizację oraz partnerów projektu (jeśli dotyczy),
 zadania przewidziane do realizacji w okresie 2016-2023.
Do zadań Gminy należeć będzie:
 przygotowanie i składanie wniosków o dofinansowanie planowanych inwestycji, dla których
beneficjentem będzie Gmina Pierzchnica,
 realizację działań przewidzianych w programie w zakresie przygotowania:
 dokumentacji projektowej i przetargowej,
 analiz, kosztorysów, studiów wykonalności, raportów oddziaływania na środowisko,
 dokumentacji bieżącej,
 nadzór nad wykonawcą pod kątem terminowości i jakości wykonywania zleconych
inwestycji,
 sprawozdań, raportów, itp.,
 monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji programu,
 promocja programu, informowanie o współfinansowaniu projektów ze środków zewnętrznych.
Projekty zgłoszone do Programu Rewitalizacji będą realizowane i wdrażane w określonej hierarchii
zadań, zależnie od postanowień Rady Gminy, uregulowaniami budżetowymi (zachowaniem płynności
finansowej gminy) oraz terminami określonymi przez instytucje zarządzające i wdrażające
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego, PROW, itp. Każdy projekt
umieszczony w Programie będzie realizowany w oparciu o harmonogram zadaniowo-czasowy.
Jednostką bezpośrednio odpowiadającą za wdrażanie Programu Rewitalizacji będzie Wójt Gminy
Pierzchnica. W celu opracowania i wdrożenia Programu Wójt w drodze zarządzenia powołał zespół
zadaniowy do spraw rewitalizacji (złożony z pracowników gminy) i Komitet rewitalizacyjny (złożony
z interesariuszy rewitalizacji).

Strona 137 z 142

Program Rewitalizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023

12 System monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania
modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu
System monitoringu
Monitoring Programu dotyczyć będzie przede wszystkim kontroli realizacji zadań inwestycyjnych
i projektów rozwojowych oraz planowanych wskaźników produktów i rezultatów poszczególnych
inwestycji. Monitoring ma służyć:
 ocenie postępu realizacji konkretnych projektów inwestycyjnych,
 weryfikacji zgodności osiąganych produktów, rezultatów i osiągnięć z założonymi celami,
 ocenie efektywności wykorzystaniu posiadanych środków pieniężnych,
 wczesnej diagnozie trudności mogących mieć wpływ na realizowane inwestycje zwłaszcza
terminowość ich zakończenia.
Podstawę systemu monitoringu i ewaluacji realizacji niniejszego programu stanowi zbiór
wskaźników określanych każdorazowo dla zdefiniowanych celów operacyjnych oraz poszczególnych
projektów, na który składają się:
 wskaźniki produktu – odnoszą się do rzeczowych efektów działalności. Są to efekty, które
osiągamy bezpośrednio na skutek wydatkowania środków. Liczone są w jednostkach
materialnych, np. długość nowo budowanych dróg, liczba budynków poddanych renowacji,
liczba firm, które otrzymały pomoc, liczba zorganizowanych szkoleń, itp.,
 wskaźniki rezultatu – odpowiadają bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym
z wdrożenia programu/projektu. Są logicznie powiązane ze wskaźnikami produktu. Wskaźniki
rezultatu mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba
wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zmniejszenie nakładów na bieżące remonty
nawierzchni np. w %, itp.). Dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku
realizacji projektu. Wskaźniki rezultatu mierzy się jako wyraz zmiany w porównaniu z rokiem
bazowym.
Rola Rady Gminy– ocena skuteczności działań
Kluczowe znaczenie dla oceny podejmowanych działań ma ich monitoring. Funkcję instytucji
monitorującej wdrażania Programu będzie pełnić Rada Gminy. Co najmniej raz w roku analizowane
będą postępy w realizacji Programu Rewitalizacji. Rada Gminy, jako instytucja kontrolna
i uchwałodawcza będzie mieć za zadanie:
 akceptację rocznych sprawozdań z realizacji Programu, w szczególności osiągnięcia celów,
rezultatów,
 analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści Programu Rewitalizacji,
 aktualizację Programu Rewitalizacji,
 uwzględnienie zadań zaplanowanych do realizacji przy przyjmowaniu budżetu gminy oraz
wieloletnich planów inwestycyjnych lub innych dokumentów strategicznych
o znaczeniu lokalnym.
Ewaluacja ma na celu poprawę: jakości, skuteczności i spójności realizacji Programu Rewitalizacji
w odniesieniu do konkretnych problemów obszaru rewitalizowanego z jednoczesnym uwzględnieniem
wizji rewitalizacji i właściwego prawodawstwa lokalnego, krajowego i wspólnotowego dotyczącego
m.in. oddziaływania na środowisko naturalne projektów zapisanych do realizacji w Programie. Rada
Gminy oceniając realizację Programu będzie brała pod uwagę następujących 5 kryteriów:
 skuteczność – kryterium, które pozwala sprecyzować, do jakiego stopnia cele przedsięwzięcia
zdefiniowane na etapie Programu zostały osiągnięte,
 efektywność – kryterium, które pozwala ocenić poziom „ekonomiczności” Programu,
 użyteczność– kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia oddziaływanie Programu
odpowiada potrzebom grupy docelowej,
 trafność – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia cele Programu odpowiadają
potrzebom i priorytetem wskazanym w odniesieniu do obszaru rewitalizowanego,

Strona 138 z 142

Program Rewitalizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023



trwałość – kryterium pozwalające ocenić na ile można się spodziewać, że pozytywne zmiany
wywołane oddziaływaniem Programu będą trwać po jego zakończeniu.

Rola Zespołu ds. rewitalizacji
 przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów,
 nadzorowanie i wdrażanie projektów rewitalizacji,
 przygotowanie rocznych sprawozdań z realizacji Programu,
 przygotowanie wniosku o zmianę Programu,
 gromadzenie, dostarczanie i analiza danych,
 współpraca z firmą zewnętrzną w zakresie prac związanych z przygotowaniem projektu
Programu,
 identyfikacja problemów, wskazywanie możliwości eliminacji przeszkód w realizacji zadań,
 współpraca przy wdrażaniu projektów rewitalizacyjnych,
 upowszechnianie informacji o Programie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu
Gminy oraz prasy lokalnej.
Rola Komitetu Rewitalizacji
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy, a także
sprawuje funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych z opracowaniem i wdrażaniem
Programu Rewitalizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023 oraz oceną przebiegu procesu
rewitalizacji. Szczegółowe zadania:
 opiniowanie rocznych sprawozdań z realizacji Programu po przygotowaniu ich przez Zespół
ds. rewitalizacji, a przed przyjęciem ich przez Radę Gminy
 opiniowanie i rekomendowanie propozycji zmian Programie,
 zachęcanie interesariuszy rewitalizacji do włączenia się do opracowywania i realizacji
Programu,
 upowszechnianie informacji o Programie wśród interesariuszy rewitalizacji.
Wprowadzenie modyfikacji do Programu
Program Rewitalizacji stanowi dokument otwarty. Poddawany będzie systematycznej, okresowej
analizie i ocenie oraz będzie w razie potrzeby na uzasadnione wnioski interesariuszy rewitalizacji.
Aktualizacja dokumentu nastąpi także w przypadku zmiany uwarunkowań, wymogów prawnych,
pojawiania się nowych problemów i propozycji projektów mających je rozwiązać. Analiza, ocena
i aktualizacja programu odbywać się będzie w oparciu o zasadę współpracy z zainteresowanymi
partnerami. Przesłankami zmian niniejszego Programu mogą być wnioski lub sugestie
funkcjonujących na terenach rewitalizacji podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych lub
poszczególnych mieszkańców. Zmiana działań lub priorytetów, o których mowa w niniejszym
dokumencie, jak również ich uszczegółowienie i uzupełnienie, może nastąpić w trakcie realizacji
Programu, w szczególności po przyjęciu uchwały budżetowej na kolejny rok budżetowy, określającej
zadania inwestycyjne lub innych programów, w szczególności Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
lub uchwał intencyjnych. Powołany zespół do spraw rewitalizacji i Komitet Rewitalizacji będzie
monitorował przebieg realizacji zadań zawartych w Programie oraz interweniował w przypadku
stwierdzenia opóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania i w razie potrzeby
przedstawiał (za pośrednictwem Wójta) Radzie Gminy propozycje zmiany Programu w zakresie
dostosowania go do zmieniających się uwarunkowań.
Cele komunikacji związanej z opracowywaniem i wdrażaniem Programu
Zasadniczym celem komunikacji społecznej jest zapewnienie wyczerpującej i zrozumiałej informacji
oraz takich dróg jej obiegu, żeby uzyskać partycypację społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji,
jej aktywny udział w programowaniu, decyzjach oraz odpowiedzialności i finansowaniu.
Komunikacja społeczna ma zapewnić interesariuszom Programu:
- dostęp do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji,
- pobudzić ich do wyrażania własnych opinii,
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- nawiązać porozumienie pomiędzy interesariuszami procesu rewitalizacji a zespołem zadaniowym/
Komitetem Rewitalizacji.
Informowanie w procesie komunikacji społecznej ma wyjaśnić mieszkańcom korzyści płynące
z procesu rewitalizacji, w zamian za tymczasowe zakłócenie normalnego rytmu życia i określony
wysiłek, także finansowy.
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