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1.1 WPROWADZENIE 

Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Mikstat na lata 2017-2023  (zwany dalej również 

Programem Rewitalizacji lub PR) został opracowany na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.). 

Na mocy Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do wdrożenia i prowadzenia procesu 

rewitalizacji stanowią zadania własne gminy. Miasto i Gmina Mikstat przystępując do 

przeprowadzenia rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi, zobowiązana jest do wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Proces wskazania tych terytoriów, jest 

obwarowany konkretnymi, opisanymi poniżej wymogami.  

Obszar może zostad wskazany jako obszar zdegradowany, jeśli znajduje się w stanie 

kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności 

bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału 

społecznego,  także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym 

i kulturalnym oraz gdy występuje na nim co najmniej jedno z następujących negatywnych 

zjawisk:  

 gospodarczych (w szczególności niski stopieo przedsiębiorczości, słaba kondycja 

lokalnych przedsiębiorstw),  

 środowiskowych (w szczególności przekroczenie standardów jakości środowiska, 

obecnośd odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska),  

 przestrzenno-funkcjonalnych (w szczególności niewystarczające wyposażenie 

w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu do 

podstawowych usług lub ich niska jakośd, niedostosowanie rozwiązao 

urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziomu obsługi 

komunikacyjnej, niedobór lub niska jakośd terenów publicznych),  

 technicznych (w szczególności degradacja stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowanie 

rozwiązao technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów 

budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony 

środowiska).  
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Obszar cechujący się szczególną koncentracją wyżej wymienionych zjawisk, na którym Gmina 

zamierza prowadzid rewitalizację z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, 

wyznacza się jako obszar rewitalizacji. Może on obejmowad całośd lub częśd obszaru 

zdegradowanego, ale nie może byd większy niż 20 % powierzchni Gminy ani zamieszkały przez 

więcej niż 30% liczby jej mieszkaoców. Zarówno obszar zdegradowany, jak i obszar 

rewitalizacji mogą byd podzielone na podobszary, które nie muszą posiadad wspólnych granic, 

pod warunkiem stwierdzenia na każdym z nich występowania koncentracji opisanych wyżej 

negatywnych zjawisk.  

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych. Z tego też powodu powinna byd prowadzona w sposób kompleksowy 

poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. 

Rewitalizacja powinna byd prowadzona na rzecz interesariuszy rewitalizacji na podstawie 

programu rewitalizacji. Są to w szczególności mieszkaocy rewitalizowanych terenów czy też 

podmioty gospodarcze prowadzące działalnośd na danych obszarach. 

Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Mikstat jest wieloletnim programem działao w sferze 

społecznej i gospodarczej. Jego celem jest wyprowadzenie wyznaczonego obszaru rewitalizacji 

ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do jego rozwoju. Ponadto Program stanowi 

narzędzie planowania i koordynowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. 

Program rewitalizacji skupia się na zdiagnozowaniu obszarów gminy znajdujących się 

w sytuacji kryzysowej o najbardziej zdegradowanej strukturze, w tym społecznej, 

gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej oraz określeniu działao 

służących poprawie sytuacji tych obszarów, głównie w sferze społecznej, ale i w pozostałych 

sferach wyżej wymienionych. Program został opracowany przy współudziale mieszkaoców, 

środowisk społecznych i gospodarczych oraz szeroko prowadzonych konsultacji społecznych. 

Skutecznośd Programu, w dużej mierze zależy od partycypacji społecznej stąd wyżej 

wymienione działania. 

Przygotowanie dokumentu poprzedzono badaniami dotyczącymi rewitalizacji. W trakcie prac 

prowadzono moderowane warsztaty, dokonano diagnozy w oparciu o dostępne dane. 

Ponadto dokument był poddany procesowi konsultacji społecznych. 
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Dla zwiększenia obiektywności poszczególne działania badawcze wykonywano we współpracy 

z różnymi specjalistami zewnętrznymi, natomiast nad powstaniem całości dokumentu czuwał 

zespół pracowników Urzędu Miasta i Gminy Mikstat.  

Wszystkie dane, które uzyskano w poniższych analizach, zgodnie z zaleceniami Urzędu 

Marszałkowskiego (opisanymi w „Zasadach programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach 

WRPO 2014+”), zostały zebrane przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy w Mikstacie, Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikstacie, szkół z terenu Gminy oraz strony 

internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Można zatem uznad, że analizowane dane są 

mierzalne, wiarygodne i możliwe do pozyskania w przyszłości, podczas monitoringu i oceny 

Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Mikstat. 

1.2 PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z REWITALIZACJĄ 

W niniejszym dokumencie pojawia się wiele specjalistycznych terminów, które wymagają 

zdefiniowania: 

 Bezrobocie faktyczne – zjawisko społeczne polegające na tym, że częśd ludzi zdolnych 

do pracy i pragnących ją podjąd nie znajduje zatrudnienia1, 

 Bezrobocie rejestrowane – pod tym pojęciem, zgodnie z definicją prezentowaną przez 

Główny Urząd Statystyczny, kryją się osoby, które nie są zatrudnione i nie wykonują 

innej pracy zarobkowej, jednocześnie zdolne do podjęcia zatrudnienia w pełnym 

wymiarze godzin (gotowośd do ½ etatu dotyczy osób niepełnosprawnych). Bezrobotny 

zarejestrowany nie uczęszcza do szkoły, jest w wieku od 18 do 60 r. życia (kobiety) lub 

65 r. życia (w przypadku mężczyzn), nie ma emerytury ani renty, nie jest posiadaczem 

nieruchomości rolnej (powyżej 2 ha), a także nie prowadzi firmy. Jest to formalny stan 

wpisania kogoś do rejestru prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy. Bezrobocie 

rejestrowane nie oddaje w pełni rzeczywistego poziomu bezrobocia w danym regionie, 

ponieważ uzyskane wyniki nieco go zaniżają (wynika to m.in. z tego, że nie wszystkie 

osoby bezrobotne rejestrują to w odpowiednim urzędzie lub w ogóle się nie 

rejestrują).2 

 Delimitacja – wyznaczenie granic obszarów, dla których będzie prowadzona analiza,3 

                                                      
1 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezrobocie 
2 Źródło: http://eszkola.pl/wos/bezrobocie-rejestrowane-8169.html 
3
 Źródło: https://sjp.pwn.pl/sjp/delimitacja;2554578.html 
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 Kapitał społeczny – mianem kapitału społecznego określa się wartośd, na którą składają 

się wzajemne relacje społeczne oraz zaufanie jednostek, przy pomocy których możliwe 

jest pomnażanie osiąganych korzyści. Jest to termin wynikający z nauk socjologicznych 

oraz ekonomicznych. Składają się na niego między innymi jakośd stosunków 

panujących między członkami społeczności, ich wzajemne relacje, stosunki oraz efekty 

synergii.4  

 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, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, 

technicznych,5 

 Obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całośd lub częśd obszaru zdegradowanego, 

cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa 

w rozdziale 3 Wytycznych, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego gmina zamierza prowadzid rewitalizację. Nie może byd większy niż 20% 

powierzchni gminy oraz zamieszkały przez nie więcej niż 30% liczby mieszkaoców 

gminy. Obszar rewitalizacji może byd podzielony na podobszary, w tym podobszary 

nieposiadające ze sobą wspólnych granic,6 

 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 na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji7, 

 Ubóstwo – zjawisko społeczne polegające na braku dostatecznych środków 

materialnych do zaspokajania potrzeb życiowych jednostki lub rodziny, jest to stan 

doznawania przez kogoś przynajmniej jednego z dwóch problemów:8 

 głęboki niedostatek – jego dochody ekwiwalentne na członka rodziny są niższe 

niż 60% mediany takich dochodów w danym kraju (kryterium dochodowe), 

                                                      
4 Źródło: http://wypracowania24.pl/wos/1941/kapital-spoleczny-definicja-charakterystyka 
5 Źródło: Ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015 r. 
6 Źródło: Ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015 r. 
7 Źródło: Ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015 r. 
8 Źródło: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ubostwo;3990730.html 
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 głęboka deprywacja materialna – brak środków na wydatki związane 

z realizacją podstawowych, uzasadnionych potrzeb: opłacenia bieżących 

rachunków za czynsz i energię, ogrzania domu, pokrycia niespodziewanych 

wydatków, zjedzenia przynajmniej raz na dwa dni posiłku z odpowiednią ilością 

białka, spędzenia tygodnia urlopu rocznie poza miejscem zamieszkania, 

posiadania podstawowych udogodnieo technicznych standardowych dla 

danego społeczeostwa (kryterium wydatkowe). 

 Wykluczenie społeczne – wykluczenie z udziału w życiu społecznym jednostek, grup 

społecznych w stosunku do ich otoczenia społecznego. Jest rozumiane jako 

niemożliwośd bycia uczestnikiem ważnych społecznie aspektów życia społecznego, jak 

gospodarcze, polityczne czy kulturowe. Wykluczona społecznie jest jednostka lub 

grupa, która w sensie formalnym należy do danego społeczeostwa i chce uczestniczyd 

w jego życiu czynnie, lecz nie może z powodów będących poza jej kontrolą.9 

 Interesariusze rewitalizacji – to w szczególności: mieszkaocy obszaru rewitalizacji, 

właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające 

nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze; podmioty prowadzące lub 

zamierzające prowadzid na obszarze gminy działalnośd gospodarczą, społeczną, 

jednostki samorządu terytorialnego, organy władzy publicznej.10  

 Stan kryzysowy – stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych 

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

kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym 

i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej 

z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, 

technicznej.11 

 
  

                                                      
9 Źródło: http://www.sprawnyfachowiec.pl/artykul/1161/marginalizacja-i-wykluczenie-jako-problem-spoleczny_ 
10 Źródło: Ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015 r. 
11 Źródło: Ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015 r. 
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2.1 INFORMACJE OGÓLNE 

Miasto i gmina Mikstat stanowi południową częśd województwa wielkopolskiego, granicząc od 

północy i zachodu z gminą Sieroszewice i Przygodzice, od południa z gminą Ostrzeszów, a od 

wschodu z gminą Grabów. Położona jest w makroregionie Wału Trzebnickiego w północnej 

części mezoregionu Wzgórz Ostrzeszowskich, na koocu tzw. Kocich Gór na wysokości 180-232 

m n.p.m. Częśd południowa gminy jest położona w Kotlinie Grabowskiej, stanowiącej częśd 

Niziny Południowo-Wielkopolskiej, natomiast niewielki północny fragment terenu jest 

położony w Kotlinie Milickiej, wchodzącej w skład Obniżenia Milicko-Głogowskiego. 

Gmina liczy siedem wsi sołeckich – Biskupice Zabaryczne, Kaliszkowice Kaliskie, Kaliszkowice 

Ołobockie, Komorów, Kotłów, Mikstat-Pustkowie i Przedborów oraz  miasto Mikstat 

 
Rysunek 1 Gmina Mikstat na tle powiatu ostrzeszowskiego  

(źródło: https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=16&id_p=324&id_g=2389) 

Gmina Mikstat zajmuje powierzchnię 87 km2 (8.717 ha) co stanowi 11,25% powierzchni 

powiatu i 0,29% powierzchni województwa. W 2016 roku zamieszkana była przez 6.143 osoby. 
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Rysunek 2 Miasto i Gmina Mikstat  

(źródło: http://www.mikstat.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=68&strona=1) 

2.2 DEMOGRAFIA 

Według danych z Banku Danych Lokalnych w ostatnich latach zaobserwowad można spadek 

ogólnej liczby ludności. Jest to tendencja zgodna z charakterystyką dla całego kraju. Analizując 

lata 2010-2016 w przypadku Polski spadek ten wyniósł 0,24%, natomiast w Gminie Mikstat 

wyniósł on 1,98% (2,55% obszary wiejskie i 1,72% miasto). Gęstośd zaludnienia w Gminie 

Mikstat wynosi 70 os./km2 (50 os./km2 obszary wiejskie, 741 os./km2 miasto). 

Struktura ludności według wieku jest bardzo nierównomierna z uwagi na kolejne niże i wyże 

demograficzne. W ostatnich latach można zauważyd, że liczba zgonów i urodzeo utrzymuje się 

na podobnym poziomie (z niewielkim wahaniami). Odnotowana liczba urodzeo żywych 

na terenie Gminy w roku 2016 to 61, natomiast zgonów zanotowano 68. 
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Wykres 1 Urodzenia i zgony na terenie Gminy Mikstat w latach 2010-2016  

(źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r.) 

Zmniejszanie się liczby mieszkaoców może byd również spowodowane ujemnym przyrostem 

naturalnym. W 2016 roku wynosił -7. Dane te prezentują się niekorzystnie na tle 

województwa wielkopolskiego (+5.910) i powiatu ostrzeszowskiego (+21). 

 
Wykres 2 Przyrost naturalny w gminie Mikstat 
(źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r.) 

Na wykresie 3 doskonale widad, że w ostatnich latach w Gminie, utrzymuje się nadwyżka 

wymeldowao w stosunku do liczby zameldowao. W 2016 roku saldo migracji wynosiło +14.  

72 75 74 

57 

71 73 

61 63 
70 

62 

60 

65 65 

68 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Urodzenia żywe Zgony

9 
5 

12 

-3 

6 
8 

-7 
-10

-5

0

5

10

15

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

przyrost naturalny



 

16 
 

 
Wykres 3 Migracje mieszkaoców gminy Mikstat 
(źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r.) 

Prezentowane dane niestety nie oddają całego rozmiaru zjawiska, ponieważ dotyczą wyłącznie 

osób, które zgłosiły się do urzędu i dopełniły formalności związanych z procedurą 

meldunkową. Stąd to zjawisko jest trudne do oszacowania. 

Według Banku Danych Lokalnych w 2016 roku 21 osób wymeldowało się z Gminy Mikstat do 

miast (5 z miasta i 16 z obszarów wiejskich). Taki stan rzeczy spowodowany może byd dobrym 

połączeniem komunikacyjnym i bliskością dużych ośrodków miejskich (Ostrów Wielkopolski, 

Kalisz, Sieradz), będących miejscem zatrudnienia i nauki mieszkaoców gminy. Odpływ ludności 

nastąpił również do innych miejscowości wiejskich (51 osób - 24 z miasta i 27 z obszarów 

wiejskich). Z miast w tym czasie odnotowano 30 (4 do miasta i 16 na obszarach 

wiejskich) zameldowao na teren gminy, oraz 28 z innych obszarów wiejskich (16 do miasta i 12 

na obszary wiejskie). 

W ostatnich latach w Gminie Mikstat charakterystyczna jest regresywna struktura wieku 

ludności tego obszaru, cechująca się dużym udziałem osób starszych i małym udziałem dzieci 

i młodzieży, przy jednoczesnym utrzymaniu się udziału ludności w wieku produkcyjnym na 

podobnym poziomie. 

Niż demograficzny związany jest z podwyższeniem średniego wieku kobiet rodzących pierwsze 

dziecko. Obserwowane zmiany są często efektem wyboru, jakiego dokonują ludzie młodzi 

decydując się najpierw na osiągnięcie określonego poziomu wykształcenia oraz stabilizacji 
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ekonomicznej, w drugiej zaś kolejności (około 30 roku życia) na założenie rodziny oraz jej 

powiększanie.  

Udział procentowy oraz tendencje dla poszczególnych ekonomicznych grup wieku są 

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

się przeciętne trwanie życia oraz spadek liczby narodzin wpływa na funkcjonalne i trwałe 

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

perspektywie doprowadzi ono do postępującego i pogłębiającego się starzenia społeczeostwa. 

Wszystkie powyższe ustalenia stanowią przesłankę do działao o charakterze prorodzinnym 

oraz do inwestycji w infrastrukturę oraz usługi przeznaczone dla osób w starszym wieku. Jest 

to również zapowiedź rozwoju rynku produktów i usług skierowanych do osób starszych, jako 

docelowej grupy konsumenckiej. W przyszłości należy spodziewad się również skutków 

finansowych wynikających z prognozowanych zmian liczby ludności. 

 
Wykres 4 Ludnośd gminy Mikstat wg ekonomicznych grup wieku w latach 2010-2016  

(źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r.) 

Odnosząc się do ukazanych tutaj tendencji demograficznych, należy założyd, iż będą one 

wymagały dostosowania usług społecznych do potrzeb zarówno dzieci i młodzieży, jak 

i w znacznie większym niż dotąd stopniu, seniorów. W przypadku tych pierwszych konieczne 

będzie zapewnienie im odpowiedniego dostępu do wychowania, edukacji, kultury, sportu 

i rekreacji, tym drugim trzeba będzie natomiast udzielid stosownej pomocy materialnej 

i rzeczowej, ułatwid im korzystanie z usług medycznych, opiekuoczych i rehabilitacyjnych oraz 

różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego. 
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2.3 BEZROBOCIE 

Bezrobocie czyli zjawisko społeczne polegające na tym, że częśd ludzi zdolnych do pracy 

i deklarujących chęd jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów 

stale towarzyszy gospodarce rynkowej. Na koniec 2016 roku w Gminie Mikstat pozostawało 

zarejestrowanych 125 bezrobotnych. Wśród bezrobotnych większą liczebnie grupą były 

kobiety (72). Należy dodad, że poziom bezrobocia odnotowany w statystykach instytucji rynku 

pracy może byd różny od rzeczywistej liczby informującej o osobach pozostających bez pracy.  

Tabela 1 Struktura i bilans bezrobotnych w gminie Mikstat 

BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W GMINIE 
MIKSTAT 

LICZBA OSÓB 

31.12.2014 r. 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 

LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH 199 145 125 

W TYM KOBIETY 118 86 72 

DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI 83 71 51 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie 

Rok 2016 przyniósł poprawę sytuacji zarówno na krajowym, wojewódzkim, jak i lokalnym 

rynku pracy. Z analizy danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że zapoczątkowany 

jesienią 2008 roku trend wzrostowy bezrobocia rejestrowanego zakooczył się w roku 2013. 

Natomiast w trzech ostatnich latach widoczny był już trend malejący. Stopa bezrobocia 

w kraju spadła z 13,4% (2013) do 8,3% (2016), w województwie wielkopolskim z 9,8% (2013) 

do 5,0% (2016), a w powiecie ostrzeszowskim z 11,0% (2013) do 5,7% (2016). Powyższa 

tendencja jest potwierdzeniem ogólnej poprawy koniunktury w Polsce, tj. wzrostu liczby 

pracujących, wzrostu PKB, a także efektem wprowadzonych zmian w zakresie aktywnej 

polityki rynku pracy. Ożywienie gospodarcze sprzyjało wzrostowi konsumpcji, a dobra pogoda 

jesienią – pracom budowlanym oraz drogowym. Przyczyną spadku bezrobocia były również 

czynniki demograficzne. Na rynek pracy weszły roczniki niżu demograficznego. Znalazło to 

odzwierciedlenie w rejestrowanym bezrobociu osób do 25 roku życia w powiecie 

ostrzeszowskim (jak i samej gminie Mikstat). Na rynku pracy duże znaczenie mają kwalifikacje 

zawodowe i wykształcenie przyszłych pracowników. Umiejętności zawodowe oraz czynniki 

osobowościowe są głównym kryterium stosowanym przy rekrutacji. Na terenie Gminy Mikstat 

największy odsetek osób bezrobotnych na koniec 2016 roku stanowili mieszkaocy posiadający 

wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe oraz policealne i średnie zawodowe. 

Najmniejszy odsetek osób bezrobotnych stanowili mieszkaocy posiadający wykształcenie 

wyższe oraz średnie ogólnokształcące. 

Wykres 5 pokazuje, że liczba osób bezrobotnych w ostatnim czasie systematycznie maleje. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_spo%C5%82eczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_%28dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_cz%C5%82owieka%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zatrudnienie
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Wykres 5 Bezrobotni w gminie Mikstat w latach 2010-2016  

(źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r.) 

Stan ten potwierdza również analiza udziału osób bezrobotnych, względem liczby 

mieszkaoców w wieku produkcyjnym, która dla gminy Mikstat w 2016 wyniosła 3,4% (6,1% 

w 2011 r.). 

 
Wykres 6 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminie Mikstat 

w latach 2010-2016  
(źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r.)  

2.4 POMOC SPOŁECZNA 

W ostatnich latach w Gminie Mikstat obserwuje się powolny spadek liczby gospodarstw 

domowych korzystających z pomocy społecznej. Pomimo tego liczba korzystających z pomocy 

społecznej jest wysoka. Najwięcej rodzin korzystało z pomocy społecznej w 2013 r. 
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Wykres 7 Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w gminie Mikstat 

w latach 2010-2016  
(źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r., Urząd Miasta i Gminy Mikstat) 

Zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na udzielaniu świadczeo  pieniężnych, 

pomocy rzeczowej, pomocy usługowej, pracy socjalnej i wsparcia  środowiskowego realizuje 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikstacie, który jest jednostką organizacyjną 

Gminy. W 2016 roku 225 osób korzystało z pomocy M-GOPSU w Mikstacie. Spośród rodzin 

korzystających z pomocy Miejsko=Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikstacie 

najwięcej było tych, u których występowało: 

 ubóstwo, 

 bezrobocie, 

 niepełnosprawnośd, 

 długotrwała choroba, 

 bezradnośd w sprawach opiekuoczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, 

 alkoholizm. 

2.5 BEZPIECZEOSTWO 

Analizując stan bezpieczeostwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Mikstat 

należy stwierdzid, iż należy on do grupy stosunkowo bezpiecznych. Według danych z Komendy 

Powiatowej Policji w Ostrzeszowie na terenie gminy w 2016 r. stwierdzono w sumie 34 

przestępstwa (głównie kradzieże) i 128 interwencji policji. Większośd interwencji dotyczyła 

miasta – jest to oczywiste, biorąc pod uwagę, że tu właśnie koncentruje się życie społeczne. 
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Wskaźnik wykrywalności przestępstw stwierdzonych przez Policję ogółem dla powiatu 

ostrzeszowskiego w 2016 r. wynosił 82,2%.12 

Jedną z form przestępczości jest przemoc w rodzinie. W gminie Mikstat MGOPS w roku 2016 

założył 2 Niebieskie Karty (na terenach wiejskich), czyli procedury wszczynane w sytuacji, gdy 

zachodzi prawdopodobieostwo stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku 

zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy 

w rodzinie. 

2.6 EDUKACJA 

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego odpowiada za utrzymanie i rozwój bazy 

materialnej szkół i placówek oświatowych. Odpowiedzialnośd ta dotyczy wymiaru 

ekonomicznego oraz rozciąga się również na sferę zobowiązao wobec społeczności Gminy 

w zakresie tworzenia systemu edukacyjnego, który młodzieży stworzy szanse osobistego 

rozwoju, a środowisku zapewni cywilizacyjny awans. Gmina Mikstat dąży do tworzenia takich 

warunków funkcjonowania szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, które zapewniają 

powszechnośd, celowośd oraz wysoką jakośd systemu edukacyjnego. Aktualnie funkcjonująca 

sied szkół i przedszkoli zapewnia optymalne warunki do realizacji zadao oświatowych 

w Gminie. Obiekty oświatowe, ich wyposażenie (pracownie komputerowe, sale 

gimnastyczne), a także odpowiednie kwalifikacje nauczycieli są przedmiotem dokładnej analizy 

władz Gminy. Wyraźnie widad także podejmowane działania wychowawcze, ukierunkowane 

na kształtowanie pożądanych społecznie postaw i właściwy rozwój osobowości młodego 

pokolenia. Strategia rozwoju systemu edukacji oparta została na próbie budowania ładu 

w środowisku lokalnym poprzez dialog rodziców, nauczycieli i władz Gminy, podejmowanie 

prawidłowych decyzji dotyczących bazy materialnej, służącej kształceniu, opiece i wychowaniu 

oraz racjonalnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 

Samorządowe placówki oświatowe znajdujące się na terenie Gminy: 

 Przedszkole Publiczne w Mikstacie; 

 Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie; 

 Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Kaliszkowicach Kaliskich; 

 Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Kaliszkowicach Ołobockich; 

                                                      
12 Źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r. 
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 Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyoskiej z oddziałem przedszkolnym 

w Biskupicach Zabarycznych; 

 Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Mikstacie. 

Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe 

z dniem 1 września 2017 roku, każda sześcioletnia szkoła podstawowa działająca na podstawie 

ustawy o systemie oświaty, z mocy oświaty przekształca się w 8-letnią szkołę podstawową, 

a gimnazja ulegają likwidacji z mocy ustawy poprzez wygaszanie. Ustawodawca dał organom 

prowadzącym gimnazja możliwośd przekształcenia likwidowanego gimnazjum w nowy typ 

szkoły lub jego włączenie w strukturę innej szkoły. Publiczne Gimnazjum w Mikstacie zostało 

włączone do Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie. 

Z opieki przedszkolnej w mieście i gminie Mikstat w 2015 r. korzystało łącznie 144 dzieci 

w wieku 3-5 lat, odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wyniósł 66,1%. 

Dynamika zmian w gminie wykazuje pozytywny, rosnący trend. Jest to jednak gorszy wynik niż 

dla powiatu ostrzeszowskiego dla którego odsetek dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym w wieku 3-5 lat wyniósł 84,8%. 

 
Wykres 8 Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w mieście i gminie Mikstat 

w latach 2010-2015  
(źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd październik 2017 r.) 

Liczba uczniów szkół podstawowych w gminie Mikstat w ciągu 3 ostatnich lat sukcesywnie 

rośnie. Z kolei liczba gimnazjalistów waha się. Sytuacja ta jest ściśle związana z trendami 

demograficznymi. Jest to o tyle istotne, że dzisiejsi uczniowie za kilkanaście lat stanowid będą 

o obliczu i możliwościach rozwojowych miasta i gminy Mikstat. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

odsetek dzieci w wieku 3-5
objętych wychowaniem
przedszkolnym



 

23 
 

 

 
Wykres 9 Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w mieście i gminie Mikstat w latach 2010-2015  

(źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r.) 

2.7 GOSPODARKA 

Dochody miasta i gminy Mikstat w przeliczeniu na 1 mieszkaoca średnio w latach 2010-2016 

wyniosły 3.271 zł. Analizując dochody i wydatki na 1 mieszkaoca zauważamy tendencję 

wzrostową. 
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Wykres 10 Dochody i wydatki miasta i gminy Mikstat w przeliczeniu na 1 mieszkaoca w latach 2010-2016  

(źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r.) 

Aby poprawnie ocenid aktualny stan gospodarki danego obszaru kluczowa jest analiza 

poziomu przedsiębiorczości. Dobrze rozwinięta sfera działalności gospodarczej zależy 

najczęściej od kapitału ludzkiego w zakresie działalności indywidualnej, ale także od warunków 

danego regionu oraz od wsparcia władz gminy w sferze rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 

W mieście i gminie Mikstat liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych, na przestrzeni 

ostatnich lat, systematycznie wzrasta i w 2016 roku wynosiła 521. Działają one głównie 

w takich sekcjach, jak: budownictwo (124), handel i usługi w zakresie napraw (109), 

przetwórstwo przemysłowe (55) oraz rolnictwo (52). 

Tabela 2 Podmioty gospodarcze w gminie Mikstat w poszczególnych sekcjach polskiej klasyfikacji działalności 
(PKD) w 2015 i 2016 roku 

 

2015 2016 

SEKTOR 
PUBLICZNY 

SEKTOR 
PRYWATNY 

SEKTOR 
PUBLICZNY 

SEKTOR 
PRYWATNY 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) 1 51 1 52 

Górnictwo i wydobywanie(B) 0 2 0 2 

Przetwórstwo przemysłowe (C) 0 52 0 55 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych (D) 

0 1 0 1 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i 
odpadami oraz działalnośd związana z 

rekultywacją (E) 
0 1 0 1 

Budownictwo (F) 0 123 0 124 

Handel hurtowy i detaliczny: naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle (G) 

0 108 0 109 

Transport i gospodarka magazynowa (H) 0 19 0 24 
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Działalnośd związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznymi (I) 

0 10 0 10 

Informacja i komunikacja (J) 0 2 0 3 

Działalnośd finansowa i ubezpieczeniowa (K) 0 3 0 3 

Działalnośd związana z obsługą rynku 
nieruchomości (L) 

0 5 0 5 

Działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna 
(M) 

0 23 0 25 

Działalnośd w zakresie usług administrowania 
i działalnośd wspierająca (N) 

0 11 0 12 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (O) 

2 7 2 7 

Edukacja (P) 6 7 6 8 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Q) 2 19 2 18 

Działalnośd związana z kulturą, rozrywką 
i rekreacją (R) 

2 7 2 10 

Pozostała działalnośd usługowa i gospodarstwa 
domowe zatrudniające pracowników; 

gospodarstwa domowe produkujące wyroby i 
świadczące usługi na własne potrzeby  (S,T) 

0 32 0 39 

Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.) 

W Gminie Mikstat wskaźnik podmiotów wpisanych do rejestru w roku 2016 wyniósł 86 

podmiotów/1.000 ludności i wzrósł o 28% względem roku 2010. Wskaźnik przedsiębiorczości 

odbiega od wartości dla powiatu ostrzeszowskiego (98 podmiotów wpisane do rejestru na 

1.000 ludności) i dla województwa wielkopolskiego, który wynosi 119 podmiotów wpisanych 

do rejestru na 1.000 ludności. 

2.8 TRANSPORT 

Na terenie Gminy Mikstat funkcjonuje rozwinięta sied dróg. Przez gminę Mikstat nie 

przebiegają żadne drogi krajowe. Najbliższym miejscem z dostępem do dróg krajowych jest 

sąsiednia gmina Przygodzice (droga krajowa nr 25). Główny szlak komunikacyjny stanowi 

droga wojewódzka nr 447, która przebiega przez miasto Mikstat oraz stanowi ciąg 

komunikacyjny pomiędzy wsią Antonin a miastem Grabów nad Prosną. Długośd drogi 

wojewódzkiej wynosi 13.700 m. Łączna długośd dróg gminnych w granicach administracyjnych 

gminy wynosi 89.900 m. Łączna długośd dróg powiatowych przebiegających na terenie gminy 

Mikstat wynosi 35.700 m. Wszystkie miejscowości w gminie Mikstat posiadają system 

oświetlenia głównych ulic. Infrastruktura oświetleniowa na terenie gminy Mikstat podlega 

systematycznej rozbudowie o nowe odcinki. 

Na obszarze gminy Mikstat nie funkcjonuje komunikacja kolejowa PKP. Przemieszczanie się po 

terenie gminy Mikstat możliwe jest za pośrednictwem komunikacji publicznej obsługiwanej 
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przez PKS w Ostrowie Wielkopolskim oraz za pośrednictwem usług prywatnego podmiotu 

realizującego regularne przewozy osób. Poza linią autobusową Mikstat – Ostrów Wielkopolski 

i Mikstat – Ostrzeszów brak bezpośrednich połączeo autobusowych i kolejowych między 

gminą a większymi miastami. 

W gminie Mikstat funkcjonuje odpowiednia infrastruktura umożliwiająca komunikację 

autobusową. Praktycznie w każdej miejscowości zlokalizowane są wiaty przystankowe. Mała 

infrastruktura powiązana z funkcjonowaniem transportu zbiorowego usytuowana jest wzdłuż 

dróg powiatowych i administrowana jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrzeszowie. 

2.9 OPIEKA ZDROWOTNA 

W gminie Mikstat znajduje się 1 ośrodek podstawowej opieki zdrowotnej, tj. Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie. 

Mieszkaocy gminy Mikstat nie mają możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej. Najbliższe 

ośrodki znajdują się w okolicznych miastach powiatowych. Na koniec 2015 roku 

funkcjonowały 2 przychodnie. 

Urząd Miasta i Gminy Mikstat cyklicznie organizuje bądź wspomaga organizację badao 

profilaktycznych, takich jak badanie piersi, PSA, badanie słuchu. Pomoc w organizacji opiera 

się głównie na udostępnieniu pomieszczeo, użyczeniu miejsca i bezpłatnego dostępu do 

energii elektrycznej firmom, które wykonują tego typu badania w ramach kontraktów z NFZ.  

Tabela 3 Porady lekarskie na terenie gminy Mikstat w latach 2010-2016 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Liczba porad lekarskich ogółem *szt.+ 22 055 22 987 22 846 23 029 22 013 22 478 26 384 
Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.) 

2.10 KULTURA, SPORT I ZABYTKI 

W gminie Mikstat funkcjonuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury do zadao którego należy m.in. 

tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mikstacie 

(MGOK) oferuje dzieciom i młodzieży udział w zajęciach plastycznych, zajęciach tanecznych – 

break dance, zajęciach karate. Organizowane są także lekcje gry na gitarze oraz działa kółko 

teatralne. Przy MGOK działa świetlica z możliwością skorzystania z dostępu do internetu. 

Świetlica została wyposażona m.in. w gry planszowe umożliwiające ciekawe spędzenie 

wolnego czasu. 



 

27 
 

Podmiotem zajmującym się krzewieniem kultury w gminie Mikstat jest Biblioteka Publiczna 

Miasta i Gminy w Mikstacie. 

Młodzież na terenie gminy ma możliwośd uczestniczenia w zajęciach sportowych – w Sali 

gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Mikstacie oraz na zespole boisk sportowych 

„Moje Boisko – Orlik 2012”. Infrastruktura boisk umożliwia grę w piłkę nożną, siatkówkę, 

koszykówkę oraz w tenisa ziemnego. Dla osób dorosłych organizowane są raz w tygodniu 

zajęcia aerobiku. Zauważanym przez władze gminy Mikstat problemem jest relatywnie uboga 

oferta spędzania wolnego czasu dla seniorów. 

Na terenie gminy funkcjonują również boiska sportowe przy szkołach podstawowych, jak 

również wybudowane i oddane do użytku w 2013 roku trzy boiska wielofunkcyjne –

w Biskupicach Zabarycznych, Komorowie i Kaliszkowicach Ołobockich, sfinansowane ze 

środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W gminie 

Mikstat funkcjonują dwa kluby sportowe. Jest to Klub Sportowy „Lilia” w Mikstacie, 

prowadzący dwie drużyny – seniorów i trampkarza młodszego oraz Klub Sportowy LZS „Dunin 

II” w Biskupicach Zabarycznych. Oba te kluby rywalizują w rozgrywkach w piłkę nożną w klasie 

B – okręg kaliski. Klub Sportowy „Lilia” ma szansę awansu do klasy A – seniorów. Oprócz tego 

przy szkołach podstawowych działają trzy Uczniowskie Kluby Sportowe i Szkolny Związek 

Sportowy, które uczestniczą głównie w rozgrywkach lekkoatletycznych, jak również ze 

znacznymi sukcesami na szczeblu powiatowym w kolarstwie górskim – Uczniowski Klub 

Sportowy „Dunin” przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Zabarycznych. Stadion w Mikstacie 

wymaga modernizacji ponieważ jego aktualny stan uniemożliwia jego prawidłowe 

użytkowanie. Na stadionie (np. w miejscu gdzie znajduje się scena – które jest najbardziej 

zniszczone) mogłyby odbywad się wszelkiego rodzaju imprezy dla mieszkaoców – sportowe, 

muzyczne itp.  

Na terenie gminy Mikstat nie funkcjonuje żadna organizacja mająca status organizacji pożytku 

publicznego. Natomiast na terenie gminy funkcjonują kluby i stowarzyszenia. Do 

najaktywniejszych zaliczają się Uczniowskie Kluby Sportowe i Szkolny Związek Sportowy – 

działające przy szkołach, dwa piłkarskie kluby sportowe, zrzeszające młodzież i dorosłych, oraz 

Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich. Na terenie Gminy funkcjonuje również 7 jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym 2 jednostki wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego oraz 3 Drużyna Harcerska im. Powstaoców Wielkopolskich, utworzona przy 
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Publicznym Gimnazjum w Mikstacie. Na terenie gminy swoją działalnośd prowadzą również 

Koła Związku Emerytów i Rencistów – w dwóch miejscowościach oraz osoby niepełnosprawne 

zrzesza Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „RAZEM” w Mikstacie. 

Do najważniejszych zabytków dziedzictwa kulturalnego gminy Mikstat należy zaliczyd te 

zlokalizowane w poniższych miejscowościach: 

 Kotłów: 

 kościół par. pw. Nawiedzenia NMP, 2 poł. XII, 1721, 1905-8, nr rej.: 460/Wlkp/A 

z 31.12.1990, 

 Mikstat: 

 układ urbanistyczny oraz archeologiczne warstwy kulturowe, XIV, nr rej.: 668/A 

z 15.04.1993, 

 kościół par. pw. Świętej Trójcy, 1913-14, nr rej.: 585/Wlkp/A z 11.01.2008, 

  cmentarz kościelny, j.w., 

 cmentarz rzym.-kat. par., ul. Cmentarna 1, 2 poł. XVIII, 

 nr rej.: 706/Wlkp/A z 19.05.1954 i z 18.09.2008, 

 kościół cmentarny pw. św. Rocha, drewn., 1788, nr rej.: j.w., 

 dom, ob. plebania, ul. Grabowska 1, 1 poł. XIX, nr rej.: 457/Wlkp/A 

z 15.11.1969. 

2.11 TURYSTYKA, REKREACJA I WALORY PRZYRODNICZE 

Tereny gminy prezentują interesujące walory turystyczne i ze względu na czyste środowisko 

naturalne stanowią doskonałą strefę wypoczynkowo-rekreacyjną. Od zachodu lasy iglaste, 

zasobne w runo leśne, od południa – kompleks lasów liściastych ze starodrzewiem dębowo-

bukowym, ostojami zwierzyny i ptactwa łownego. Układ duktów leśnych w lesie komunalnym 

sprzyja spacerom pieszym i rowerowym, a do dyspozycji osób jeżdżących konno jest trasa do 

jazdy konnej w lasach Nadleśnictwa Przedborów w Przedborowie. Mikstat może byd dogodną 

bazą do wyjazdów na Szlak Piastowski oraz w ramach Programu RETROUVENCE „Odkrywamy 

Lasy Rychtalskie”. 

Miejsca widokowe znajdują się w dwóch punktach: na Dolinę Prosny i Baryczy ze wzgórza 

kościelnego w Kotłowie oraz w pobliżu masztu RTV w Kaliszkowicach Kaliskich. Obiekty 

sportowe do uprawiania lekkiej atletyki i piłki nożnej znajdują się w Mikstacie przy ul. 
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Brzozowej oraz w Kaliszkowicach Kaliskich i Biskupicach Zabarycznych przy szkole. Miejsca 

noclegowe znaleźd można w Ośrodku Mikstat – Las położonym w Mikstacie – Pustkowiu nr 22, 

gdzie organizowane są turnusy rehabilitacyjne, szkolenia, wypoczynek sobotnio – niedzielny, 

grzybobrania, imprezy okolicznościowe. Ośrodek jest czynny cały rok. Dysponuje pokojami z 

łazienkami, bez łazienek oraz trzema salami wykładowymi. W Przedborowe zlokalizowany jest 

Ośrodek Caritas, gdzie organizowane są kolonie dla dzieci, szkolenia, imprezy okolicznościowe. 

Na terenie Nadleśnictwa znajduje się ścieżka dydaktyczna. Długośd trasy to 350 m. 

rozmieszczone są tablice dydaktyczne informujące o gatunkach roślin, gospodarce leśnej 

i łowieckiej, ochronie lasu. Oprócz tablic umieszczone są również eksponaty np. ambona, 

budki dla ptaków, pułapki feromonowe na owady, paśnik. Na terenie trasy znajdują się dwa 

pomniki przyrody. W gminie Mikstat rozwija się również agroturystyka i turystyka konna. Lasy 

pokrywają ok. 25,5 % powierzchni gminy tj. 2.240 ha, dominującym gatunkiem jest sosna, ale 

na dośd dużych powierzchniach występuje dąb, w mniejszych ilościach olsza, brzoza, lokalnie 

buk, świerk. Lasy w swojej znacznej części należą do Nadleśnictwa Przedborów, Antonin 

i Taczanów. Udział lasów komunalnych i prywatnych wynosi około 10%. Do pomników 

przyrody zaliczono następujące drzewa: buk zwyczajny i dęby szypułkowe w Leśnictwie Wanda 

i dęby szypułkowe w Leśnictwie Biskupice Zabaryczne. 

Lasy stanowią bogactwo naturalne tego terenu. W gminie Mikstat znajdują się trzy leśnictwa 

Komorów, Wanda i Biskupice Zabaryczne. Leśnictwo Komorów administracyjnie znajduje się w 

dwóch gminach – Mikstat i Przygodzice, do Mikstatu należy częśd wschodnia i południowa. 

Rzeźba terenu charakteryzuje się równinnym terenem pradoliny Baryczy, wydmami 

piaszczystymi w formie pagórków i wałów, z najwyższym wzniesieniem w części centralnej – 

Jeziorową Górą, wąskimi dolinami z ciekami wodnymi. Lasy zamieszkuje wiele gatunków 

zwierząt, z których znaczna częśd znajduje się na liście gatunków chronionych. Na terenie 

Leśnictwa występują dęby pomnikowe w ilości 7 szt. Teren Leśnictwa Komorów przecinają 

trasy turystyczne o różnych stopniach trudności, trwale oznakowane. Rezerwat przyrody 

„Wydymacz” znajduje się w pobliskim Antoninie (8 km od Mikstatu) w gminie Przygodzice. 

Lasy Leśnictwa Komorów należą do Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Rychtalskie”, 

jednego z 15 w Polsce, które mają na celu gospodarowanie na zasadach pełnej zgodności 

z naturalnym środowiskiem. Leśnictwo Wanda należy do Nadleśnictwa Przedborów. Rzeźba 

terenu charakteryzuje się licznymi pagórkami i wzniesieniami, kotlinami i licznie płynącymi 

strumykami. Bogactwo flory i fauny występujące na terenie Leśnictwa Wanda na pewno jest 



 

30 
 

jednym z najciekawszych zbiorowisk przyrodniczych występujących na terenie powiatu 

ostrzeszowskiego. Lasy Miasta i Gminy Mikstat tworzą kompleks leśny o powierzchni 91, 67 ha 

usytuowany w odległości 3 km od miasta Mikstat. Zasadniczym celem lasu komunalnego jest 

zaspokajanie potrzeb zdrowotnych i wypoczynkowych społeczeostwa, w związku z czym, 

czynności gospodarczo-leśne sprowadzają się głównie do zabiegów odnowieniowych, 

pielęgnacyjnych i ochronnych z dążeniem do podniesienia walorów estetyczno-

krajobrazowych tych lasów. 

2.12 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Analizując stan infrastruktury technicznej Gminy Mikstat należy stwierdzid, że na przestrzeni 

ostatnich lat uległa ona systematycznej poprawie. Wskaźniki zwodociągowania 

i skanalizowania gminy stale wzrastają. Łączna długośd czynnej sieci wodociągowej wynosi 

164,3 km, a sieci kanalizacyjnej 95,0 km a gazowej 0,638 km. 

 
Wykres 11 Długośd czynnej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej w gminie Mikstat w latach 2010-2016 

Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.) 

Szczegóły przedstawia poniższa tabela. 

 

 

 

135,1 135,1 135,1 135,1 135,1 135,1 135,1 

13,5 17,1 17,1 17,1 

34,1 

54,5 55,3 

84,449 86,425 86,502 86,547 86,541 86,541 

0 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

sied wodociągowa *km+ sied kanalizacyjna *km+ sied gazowa *km+



 

31 
 

Tabela 4 Charakterystyka sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej w gminie Mikstat 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Długośd czynnej wodociągowej 
[km] 

135,1 135,1 135,1 135,1 135,1 135,1 135,1 

Ludnośd korzystająca z sieci 
wodociągowej 

5.131 5.102 5.173 5.150 5.800 5.806 b.d. 

Zużycie wody na 1 mieszkaoca 
[dam

3
] 

26,8 36,9 39,2 38,9
k
 39,3 45,7 44,5 

Długośd sieci kanalizacyjnej *km+ 13,5 17,1 17,1 17,1 34,1 54,5 55,3 

Ścieki odprowadzone [dam
3
] 246 260 316 366,0 377,0 374,0 b.d. 

Ludnośd korzystająca z sieci 
kanalizacyjnej 

1.767 1.761 1.766 1.760 5.007 5.394 b.d. 

Długośd czynnej sieci gazowej 
przesyłowej *m+ 

11.772 11.772 11.772 11.772 11.772 11.772 b.d. 

Długośd czynnej sieci gazowej 
rozdzielczej [m] 

72.677 74.653 74.730 74.775 74.769 74.769 b.d. 

Odbiorcy gazu [gosp.] 238 247 252 261 291 317 b.d. 

Zużycie gazu na ogrzewanie 
mieszkao *tys. m

3
] 

326,5 368,7 331,6 353,3 313,9 337,1 b.d. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.) 

Miasto Mikstat i wszystkie wsie sołeckie w gminie są zwodociągowane. Zaopatrzenie w wodę 

odbywa się z dwóch wodociągów grupowych. 

Do sieci kanalizacyjnej wprowadza się około 374 dam³/rocznie – ścieków, co oznacza, po 

uwzględnieniu strat i odliczeniu zużycia wody, że znaczna ilośd ścieków pozostaje w postaci 

nieoczyszczonej wprowadzana do gleb i wód gruntowych. Sied kanalizacyjna pokrywa obecnie 

około 70% obszaru gminy Mikstat. Jakośd ścieków wprowadzana do środowiska w istotny 

sposób uległa poprawie wraz z zakooczoną w 2013 roku inwestycją pod nazwą „Budowa 

oczyszczalni ścieków w Kaliszkowicach Ołobockich i skanalizowanie wsi Kaliszkowice 

Ołobockie, Kaliszkowice Kaliskie i Biskupice Zabaryczne”. Łączna długośd wybudowanej sieci 

kanalizacyjnej to: 5.729 m kanalizacji tłocznej i 11.255 m kanalizacji grawitacyjnej oraz 6 

przepompowni ścieków. Miejscowości Komorów i Kotłów w obszarze wyznaczonym 

Aglomeracja Mikstat zostały skanalizowane w 2015 roku. 

Na terenie miasta i gminy firma G.EN.GAZ ENERGIA S.A. z Poznania wybudowała 84 km sieci 

gazowej średniego ciśnienia. Gazyfikacją objęte są miasto Mikstat i przyległe miejscowości: 

Kotłów, Komorów, Kaliszkowice Kaliskie, Kaliszkowice Ołobockie, Biskupice Zabaryczne 

i Mikstat-Pustkowie. Pozostała jeszcze jedna wieś – Przedborów. Stopieo zgazyfikowania 

Miasta i Gminy Mikstat wynosi 80 %. Dalsza gazyfikacja terenu gminy uzależniona jest od 

uzasadnienia ekonomicznego budowy sieci i w dużej mierze nie zależy od decyzji władz gminy 

Mikstat. 
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Na terenie Gminy, w 2015 roku, znajdowało się 1.667 mieszkao, składające się na 1.520 

budynków mieszkalnych. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w 2015 roku wynosiła 

99,5 m2.  

Tabela 5 Struktura mieszkao w gminie Mikstat w latach 2010-2016 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Liczba budynków 
mieszkalnych 

1.514 1.491 1.497 1.506 1.511 1.520 1.529 

Liczba mieszkao 1.629 1.638 1.644 1.653 1.658 1.667 b.d. 

Liczba izb 7.503 7.557 7.594 7.648 7.676 7.729 b.d. 

Powierzchnia użytkowa 
mieszkao *m

2
] 

160.382 161.657 162.511 163.857 164.576 165.811 b.d. 

Przeciętna powierzchnia 
użytkowa 1 mieszkania 
[m

2
] 

98,5 98,7 98,9 99,1 99,3 99,5 b.d. 

Przeciętna powierzchnia 
użytkowa mieszkania na 
1 osobę *m

2
] 

25,9 26,2 26,3 26,7 26,9 27,1 b.d. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.) 

Pozytywnym trendem jest wzrost wskaźnika liczby mieszkao na 1.000 mieszkaoców, który 

w 2016 r. wynosił 272 mieszkania/1.000 mieszkaoców (2010 r. 262 mieszkania/1.000 

mieszkaoców). 

2.13 PODSUMOWANIE 

W Gminie Mikstat liczba mieszkaoców w ostatnich latach maleje. Od 2010 roku spadła 

o 1,98%. Problemem jest z pewnością ujemny przyrost naturalny. Za pozytyw można 

odnotowad fakt, że w gminie występuje dodatnie saldo migracji. Zgodnie z krajowymi 

tendencjami, w gminie, wzrasta liczba mieszkaoców w wieku poprodukcyjnymi a spada liczba 

mieszkaoców w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Z pewnością gmina powinna 

przygotowad działania integrujące seniorów, pozwalające im na włączenie społeczne. 

Bezrobocie w gminie w ostatnim czasie maleje (podobnie jak w Polsce). Ponad 55% osób 

bezrobotnych to kobiety. Około 40% bezrobotnych stanowią osoby długotrwale bezrobotne. 

Problemem z pewnością jest brak miejsc pracy dla osób starszych a co za tym idzie 

wykluczenie społeczne tych osób.  Z pewnością potrzebne są programy integrujące 

i doszkalające przeznaczone między innymi dla osób w tej grupie wiekowej. W gminie 

funkcjonuje jeden większy podmiot gospodarczy co może byd odbierane jako pozytyw ale 

także może uzależnid mieszkaoców od jednego dużego pracodawcy i ograniczad rozwój gminy 

w innych kierunkach. Pozostali przedsiębiorcy to w głównie działalności jednoosobowe. 

W ostatnich latach zmalała liczba osób korzystających z pomocy społecznej (lecz nadal jest to 
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duża liczba). W 2014 było to 290 osób, a w 2016 – 225. Najwięcej mieszkaoców korzysta 

z pomocy społecznej z powodu ubóstwa, niepełnosprawności i długotrwałej i ciężkiej choroby. 

Wśród innych zagrożeo wymienia się także niskie zaangażowanie społeczne mieszkaoców. 

Liczba podmiotów gospodarczych w gminie rośnie co dobrze rokuje na przyszłośd. Mimo tego 

wskaźnik przedsiębiorczości jest nadal na poziomie niższym niż dla powiatu i województwa. 

W gminie brakuje zajęd doszkalających i zachęcających bezrobotnych lub innych mieszkaoców 

w kierunku otwierania własnej działalności. Zauważalne są braki w zakresie integracji 

społecznej. Wprowadzenie odpowiednich rozwiązao może przyczynid się do jej poprawy 

wśród mieszkaoców. Stan dróg w gminie (szczególnie gminnych) wymaga poprawy, brakuje 

ścieżek rowerowych i chodników oraz właściwego oświetlenia skrzyżowao. Gmina jest w pełni 

zwodociągowana i prawie cała jest skanalizowana. Występują braki w infrastrukturze 

sportowej – niszczejące fragmenty stadionu. 
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3 DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH 
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3.1 METODYKA 

3.1.1 CEL DIAGNOZY 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-

202013 (zwanych dalej Wytycznymi) diagnoza rozpoczyna proces przygotowania i uchwalenia 

Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Mikstat. Etapy, które się na niego składają to:  

 Etap I – wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji: 

 Diagnoza przestrzennego rozkładu negatywnych zjawisk społecznych 

obejmująca teren całej gminy, 

 Diagnoza przestrzennego rozkładu negatywnych zjawisk gospodarczych, 

środowiskowych, funkcjonalno-przestrzennych i technicznych obejmująca 

tereny wskazane jako obszary kryzysowe, 

 Wyznaczenie, na podstawie diagnozy, obszaru zdegradowanego, a następnie 

na jego części lub całości obszaru rewitalizacji (obszaru szczególnego natężenia 

kryzysu – o kluczowym znaczeniu dla przezwyciężenia kryzysu).  

 Etap II – sporządzenie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Mikstat dla 

wyznaczonego obszaru rewitalizacji.  

 Etap III – ewentualne przyjęcie uchwał będących aktami prawa miejscowego, które są 

następstwem przyjęcia programu rewitalizacji. 

Celem diagnozy jest zatem przeanalizowanie występujących negatywnych zjawisk wskazanych 

na terenie Miasta i Gminy Mikstat oraz określenie ich rozkładu przestrzennego. Dzięki tym 

informacjom będzie można zidentyfikowad obszar zdegradowany, a w jego ramach wyznaczyd 

obszar rewitalizacji. 

3.1.2 PRZYJĘTA METODYKA DIAGNOZY 

Diagnoza zjawisk kryzysowych ma na celu wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru 

rewitalizacji. Metodyka została opracowana zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji 

w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. (MR/H 2014-

2020/20(2)08/2016) oraz zasadami weryfikacji programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu 

programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego, który określa między innymi 

warunki wpisu do Wykazu programów rewitalizacji. 

                                                      
13 Źródło: Wytyczne  w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (MIiR/H 2014-2020/20(2)/08/2016) 
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Wytyczne nie wskazują konkretnej metody diagnostycznej, wobec tego metody takie należało 

przyjąd na podstawie przesłanek ogólnych, kierując się kryterium zobiektywizowania wyników. 

W szczególności należało rozstrzygnąd kwestię delimitacji obszaru (wyznaczenie granic 

obszarów na mapie) do analizy oraz warunków granicznych dla wytyczenia obszaru. 

Kluczowym elementem diagnozy było wyodrębnienie jednostek pomocniczych, do 

analizowania problemów w obrębie Gminy Mikstat. Obszar Gminy Mikstat podzielono na 8 

obszarów pomocniczych, dla których wykonano analizy. Ustalono, że każde sołectwo jest 

jednym obszarem oraz miasto Mikstat. Na wstępnym etapie prac rozważano podział miasta 

Mikstat na mniejsze jednostki diagnostyczne. Jednak po rozmowach z pracownikami Urzędu 

Miasta i Gminy stwierdzono, że taki podział byłby bezcelowy. Miasto nie ma naturalnego 

podziału na dzielnice, a podział wzdłuż ulic byłby sztuczny. Rozmowy z interesariuszami 

potwierdziły, że jakikolwiek podział będzie sprzeczny z utwierdzonym, naturalnym poczuciem 

mieszkaoców, którzy traktują miasto Mikstat jako jednorodną, zwartą całośd. W podziale 

obszaru gminy wzorowano się na podziale geograficznym, który najlepiej odzwierciedla 

zabudowę gminy, uwarunkowania przestrzenne oraz jej podział.  

Tabela 6 Podział Gminy Mikstat na jednostki pomocnicze i przyjęte do Diagnozy obszary (stan na 31.12.2016 r.) 

LP. SOŁECTWO (OBSZAR) LUDNOŚD POWIERZCHNIA [ha] 

GMINA MIKSTAT 

1 Biskupice Zabaryczne 665 772 

2 Kaliszkowice Kaliskie 863 1672 

3 Kaliszkowice Ołobockie 773 810 

4 Komorów 765 1392 

5 Kotłów 584 881 

6 Mikstat - Pustkowie 275 1478 

7 Przedborów 377 1463 

8 Mikstat 1.841 249 

 SUMA 6.143 8.717 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Mikstacie 

Podział Gminy Mikstat na obręby analityczne przedstawia poniższa mapa. 
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Rysunek 3 Mapa gminy Mikstat z podziałem na przyjęte do diagnozy obszary 

(źródło: opracowanie własne) 

Oceny stanu gminy w każdej ze sfer (społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej i technicznej) dokonano na podstawie analizy wskaźnikowej. Dla wskaźników, 

dla których Gmina dysponuje danymi liczbowymi dokonano analizy ilościowej. Natomiast dla 

obszarów dla których Gmina nie dysponuje danymi pozwalającymi wyznaczyd wskaźniki 

ilościowe wyznaczono wskaźniki jakościowe, oparte o analizę ankiet, wyniki spotkao 

z interesariuszami oraz obowiązujące dokumenty strategiczne. 
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Tabela 7 Zestawienie wykorzystanych wskaźników 

LP. WSKAŹNIK SFERA 
STYMULANTA/ 

DESTYMULATNA 

W1 
Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 
osób w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów 

społeczna DESTYMULANTA 

W2 
Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym na 100 
mieszkaoców wyznaczonych obszarów 

społeczna STYMULANTA 

W3 
Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkaoców w wieku 
produkcyjnym wyznaczonych obszarów 

społeczna DESTYMULANTA 

W4 
Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 100 mieszkaoców 
w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów 

społeczna DESTYMULANTA 

W5 
Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy 
społecznej z powodu ubóstwa na 100 mieszkaoców 
wyznaczonych obszarów 

społeczna DESTYMULANTA 

W6 
Liczba osób korzystających z środowiskowej pomocy 
społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby na 
100 mieszkaoców wyznaczonych obszarów 

społeczna DESTYMULANTA 

W7 
Liczba osób korzystających z środowiskowej pomocy 
społecznej z powodu niepełnosprawności na 100 
mieszkaoców wyznaczonych obszarów 

społeczna DESTYMULANTA 

W8 
Liczba imprez w sołectwach w przeliczeniu na 100 
mieszkaoców wyznaczonych obszarów 

społeczna STYMULANTA 

W9 
Liczba interwencji policji na 100 mieszkaoców wyznaczonych 
obszarów 

społeczna DESTYMULANTA 

W10 
Liczba popełnionych przestępstw na 100 mieszkaoców 
wyznaczonych obszarów 

społeczna DESTYMULANTA 

W11 
Średnie wyniki sprawdzianów szóstoklasisty na tle wyników 
w powiecie w roku szkolnym 2015/2016 

społeczna STYMULANTA 

W12 
Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkaoców w 
wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów 

gospodarcza STYMULANTA 

W13 
Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 
mieszkaoców w wieku produkcyjnym wyznaczonych 
obszarów 

gospodarcza DESTYMULANTA 

W14 

Wskaźnik jakościowy opisujący sferę gospodarczą na 
podstawie konsultacji społecznych, a także spotkao 
roboczych Zespołu ds. rewitalizacji, przeprowadzonych wizji 
lokalnych oraz dostępnych danych statystycznych 

gospodarcza - 

W15 
Ilośd zinwentaryzowanego azbestu na 100 mieszkaoców 
wyznaczonych obszarów w m

2
 

środowiskowa DESTYMULANTA 

W16 

Wskaźnik jakościowy opisujący sferę środowiskową na 
podstawie konsultacji społecznych, a także spotkao 
roboczych Zespołu ds. rewitalizacji, przeprowadzonych wizji 
lokalnych oraz dostępnych danych statystycznych 

środowiskowa - 

W17 
Liczba placówek oświatowych, gminnych obiektów 
kulturalnych i sportowych w jednostkach urbanistycznych w 
przeliczeniu na 100 mieszkaoców wyznaczonych obszarów 

przestrzenno-
funkcjonalna 

STYMULANTA 

W18 

Wskaźnik jakościowy opisujący sferę przestrzenno-
funkcjonalną  na podstawie konsultacji społecznych, a także 
spotkao roboczych Zespołu ds. rewitalizacji, 
przeprowadzonych wizji lokalnych oraz dostępnych danych 
statystycznych 

przestrzenno-
funkcjonalna 

- 

W19 
Liczba budynków mieszkalnych sprzed 1989 roku w 
przeliczeniu na 100 mieszkaoców wyznaczonych obszarów 

techniczna DESTYMULANTA 

W20 

Wskaźnik jakościowy opisujący sferę techniczną na 
podstawie konsultacji społecznych, a także spotkao 
roboczych Zespołu ds. rewitalizacji, przeprowadzonych wizji 
lokalnych oraz dostępnych danych statystycznych 

techniczna - 

Źródło: opracowanie własne 
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Do każdego obszaru zostały przypisane wartości poszczególnych wskaźników, które były 

porównywane z wartością referencyjną dla gminy, za którą uznano wartośd średnią dla gminy 

(w przypadku wskaźnika W11 porównano wyniki sprawdzianów szóstoklasisty ze średnimi 

wynikami uzyskanymi w powiecie ostrzeszowskim ponieważ uznano, że przy niewielkiej liczbie 

szkół w gminie porównanie do całego powiatu będzie bardziej rzetelne). 

W zależności od charakteru badanego zjawiska, wskaźniki mogą byd stymulantami lub 

destymulantami stanu kryzysowego, w związku z czym inaczej należy interpretowad 

otrzymane ich wartości. Cecha jest stymulantą jeśli stymuluje zjawisko, im wyższe wartości 

osiąga jednostka, tym w lepszej pozycji się znajduje. Stymulanta – wzrost jej wartości świadczy 

o wzroście poziomu zjawiska złożonego. Cecha jest destymulantą, jeśli jednostka o wartości 

wyższej jest gorsza od jednostki dla której wartośd cechy jest niższa. Destymulanta – wzrost jej 

wartości świadczy o spadku poziomu zjawiska złożonego. 

Przeprowadzona analiza wskaźnikowa natężenia negatywnych zjawisk przebiegała 

w następujących etapach: 

1. Zebranie danych w odniesieniu do poszczególnych jednostek analitycznych – sołectw. 

2. Obliczenie wartości wskaźników sfery społecznej dla wyznaczonych obszarów oraz 

średniej dla gminy. 

3. W przypadku braku możliwości wyznaczenia wskaźnika – opis sytuacji na podstawie 

konsultacji społecznych, a także spotkao roboczych Zespołu ds. rewitalizacji, 

przeprowadzonych wizji lokalnych oraz dostępnych danych statystycznych. 

4. Interpretacja wyników. 

5. Wyznaczenie obszarów w stanie kryzysowym. 

6. Określenie zasięgów przestrzennych – obliczenie wartości wskaźników dla pozostałych 

sfer dla wyznaczonych obszarów oraz średniej dla gminy, w przypadku braku 

możliwości wyznaczenia wskaźnika – opis sytuacji na podstawie konsultacji 

społecznych, a także spotkao roboczych Zespołu ds. rewitalizacji, przeprowadzonych 

wizji lokalnych oraz dostępnych danych statystycznych (wyznaczano wskaźnik 

jakościowy). 

7. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego. 

8. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji. 
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Spośród wytypowanych obszarów zdegradowanych dokonano wyboru obszaru rewitalizacji. 

Proces ten został wsparty procesem partycypacji społecznej, tj. ankietyzacji wśród wszystkich 

zainteresowanych interesariuszy, a także wnioskami ze spotkao z mieszkaocami i wywiadami 

z przedstawicielami lokalnych organizacji, a także spacerów badawczych. Celem 

prowadzonego badania było zgromadzenie informacji i pozyskanie opinii zainteresowanych 

stron odnośnie do obszarów gminy szczególnie wymagających podjęcia działao 

rewitalizacyjnych. 

3.2 SFERA SPOŁECZNA – ANALIZA WSKAŹNIKOWA 

W1 – LICZBA OSÓB W WIEKU POPRODUKCYJNYM W PRZELICZENIU NA 100 OSÓB W WIEKU 

PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZARÓW 

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

zamożności społeczeostwa, promowany model rodziny, aktywnośd zawodowa kobiet, poziom 

opieki społecznej i ochrony zdrowia, wykształcenie ludności oraz polityka społeczna paostwa. 

Wzrastająca liczba ludności w wieku poprodukcyjnym z jednoczesnym spadkiem liczby 

młodych osób na przestrzeni kilku lat ewidentnie świadczy o postępującym zjawisku starzenia 

się lokalnej społeczności. Jeśli taki stan będzie się utrzymywał w dłuższej perspektywie 

czasowej to w przyszłości doprowadzi do zbyt dużego obciążenia demograficznego 

i zatrzymania rozwoju gospodarczego obszaru.  

W Gminie Mikstat na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada średnio 26,05 osób w wieku 

poprodukcyjnym. Jednostkami, w których opisywany wskaźnik przyjmuje najwyższe wartości 

są: Kaliszkowice Kaliskie, Kaliszkowice Ołobockie i Mikstat-Pustkowie. 

Tabela 8 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym wyznaczonych 
obszarów w 2016 r. 

LP. SOŁECTWO (OBSZAR) 
LICZBA OSÓB W WIEKU POPRODUKCYJNYM W 

PRZELICZENIU NA 100 OSÓB W WIEKU 
PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZARÓW 

1 Biskupice Zabaryczne 23,04 

2 Kaliszkowice Kaliskie 31,14 

3 Kaliszkowice Ołobockie 30,62 

4 Komorów 25,97 

5 Kotłów 23,62 

6 Mikstat - Pustkowie 28,05 

7 Przedborów 24,56 

8 Mikstat 23,94 

 ŚREDNIA DLA GMINY 26,05 
Źródło: opracowanie własne 
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W2 – LICZBA OSÓB W WIEKU PRZEDPRODUKCYJNYM W PRZELICZENIU NA 100 OSÓB 

WYZNACZONYCH OBSZARÓW 

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

społeczeostwa ma natężenie urodzeo. Duży udział liczby urodzeo przyczynia się do wzrostu 

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

Najmniejszym udziałem mieszkaoców w wieku przedprodukcyjnym cechują się jednostki: 

Komorów, Kotłów i Mikstat. 

Tabela 9 Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkaoców wyznaczonych obszarów w 
2016 r. 

LP. SOŁECTWO (OBSZAR) 
LICZBA OSÓB W WIEKU PRZEDPRODUKCYJNYM W 

PRZELICZENIU NA 100 OSÓB WYZNACZONYCH 
OBSZARÓW 

1 Biskupice Zabaryczne 22,11 

2 Kaliszkowice Kaliskie 21,44 

3 Kaliszkowice Ołobockie 21,09 

4 Komorów 19,48 

5 Kotłów 19,35 

6 Mikstat - Pustkowie 23,64 

7 Przedborów 24,67 

8 Mikstat 19,34 

 ŚREDNIA DLA GMINY 20,69 
Źródło: opracowanie własne 

W3 – LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 100 MIESZKAOCÓW W WIEKU PRODUKCYJNYM 

WYZNACZONYCH OBSZARÓW 

Brak zatrudnienia albo wykonywania pracy zarobkowej, zwłaszcza w perspektywie 

długoterminowej może byd przyczyną problemów na płaszczyźnie ekonomicznej, ale także 

prowadzid do szeregu negatywnych zjawisk prowadzących do degradacji społecznej. Do tego 

rodzaju zjawisk można zaliczyd utrwalanie niekorzystnych wzorców postaw społecznych, tj. 

biernośd, bezczynnośd czy bezradnośd i dziedziczenie ich przez kolejne pokolenia. Brak pracy 

może także prowadzid do wzrostu przestępczości na danym terenie, albo rodzid innego 

rodzaju negatywne czy patologiczne zachowania, tj. niewywiązywanie się z obowiązków 

rodzicielskich, zaniedbanie kwestii edukacji dzieci i młodzieży. W statystyce urzędów pracy 

osobą bezrobotną jest osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna 

i gotowa do podjęcia zatrudnienia, zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania 

stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej. Najwyższe wartości wskaźnik ten przyjął w jednostkach Biskupice 

Zabaryczne, Komorów i Mikstat. 
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Tabela 10 Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkaoców w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów w 
2016 r. 

LP. SOŁECTWO (OBSZAR) 
LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 100 

MIESZKAOCÓW W WIEKU PRODUKCYJNYM 
WYZNACZONYCH OBSZARÓW  

1 Biskupice Zabaryczne 3,80 

2 Kaliszkowice Kaliskie 3,09 

3 Kaliszkowice Ołobockie 3,21 

4 Komorów 3,68 

5 Kotłów 2,36 

6 Mikstat - Pustkowie 1,83 

7 Przedborów 1,32 

8 Mikstat 3,75 

 ŚREDNIA DLA GMINY 3,23 
Źródło: opracowanie własne 

W4 – LICZBA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH NA 100 MIESZKAOCÓW W WIEKU 

PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZARÓW 

Bezrobocie to jeden z najpoważniejszych problemów, który dotyczy zarówno sytuacji 

gospodarczej, jak i społecznej i ma ogromny wpływ na codzienne życie wielu osób. Ponieważ 

bezrobocie jest spowodowane przez bardzo wiele czynników, bardzo trudno z nim walczyd 

w skuteczny sposób, który przynosi odczuwalne efekty. Szczególnie dużym problemem jest 

długotrwałe bezrobocie. Istnieje bardzo długa lista czynników, które wpływają na 

utrzymywanie się dużego poziomu bezrobocia. Należą do nich np. wysokie koszty pracy, 

niejasne i niekorzystne przepisy prawa pracy, stosunkowo niski stopieo wykształcenia części 

społeczeostwa, zbyt wolne tempo wzrostu gospodarczego, słaby rozwój gospodarczy 

niektórych regionów, czy zmiany w stosowanej technologii. Zjawisko bezrobocia związane jest 

także z postawą osób poszukujących pracy, która niestety jest bardzo często bierna.  

Za długotrwale bezrobotnych uznaje się osoby, które pozostają bez zatrudnienia przez ponad 

12 miesięcy.  

Najwyższe wartości wskaźnik ten przyjął w jednostkach: Biskupice Zabaryczne, Komorów, 

Kotłów i Mikstat.  
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Tabela 11 Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkaoców w wieku produkcyjnym 
wyznaczonych obszarów w 2016 r. 

LP. SOŁECTWO (OBSZAR) 
LICZBA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH W 
PRZELICZENIU NA 100 MIESZKAOCÓW W WIEKU 
PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZARÓW 

1 Biskupice Zabaryczne 1,43 

2 Kaliszkowice Kaliskie 1,16 

3 Kaliszkowice Ołobockie 0,86 

4 Komorów 1,43 

5 Kotłów 1,57 

6 Mikstat - Pustkowie 1,22 

7 Przedborów 0,44 

8 Mikstat 1,58 

 ŚREDNIA DLA GMINY 1,32 
Źródło: opracowanie własne 

W5 – LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ 

Z POWODU UBÓSTWA NA 100 MIESZKAOCÓW WYZNACZONYCH OBSZARÓW 

Ubóstwo to pojęcie, które z jednej strony określa warunki życia jednostki, a z drugiej strony 

wskazuje na nierówności i sprzeczności występujące w społeczeostwie. Jest zjawiskiem 

wielowymiarowym, a dla polityki społecznej podstawowe znaczenie mają informacje 

dotyczące zasięgu ubóstwa ekonomicznego. Czynnikiem istotnie decydującym o sytuacji 

materialnej jednostki i jej rodziny, jest miejsce zajmowane na rynku pracy. Ubóstwem 

zagrożone są   przede wszystkim osoby bezrobotne i rodziny osób bezrobotnych. Zasięg 

ubóstwa jest zróżnicowany w zależności od grupy społeczno-ekonomicznej, określanej na 

podstawie przeważającego źródła dochodów. W najtrudniejszej sytuacji znajdowały się osoby 

żyjące w gospodarstwach domowych utrzymujących się z tzw. Innych niezarobkowych źródeł, 

w tym przede wszystkim w gospodarstwach, których podstawę utrzymania stanowiły 

świadczenia społeczne inne niż renty i emerytury. Osoby starsze (często schorowane 

i niesamodzielne) są szczególnie zagrożone ubóstwem. Obniżaniu się stopy życiowej sprzyja 

także wykonywanie nisko płatnej pracy, a dotyczy to głównie osób o niskim poziomie 

wykształcenia, pracujących na stanowiskach robotniczych. Wykształcenie jest jednym 

z najważniejszych czynników różnicujących zagrożenie ubóstwem. 
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Tabela 12 Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej z powodu ubóstwa na 100 
mieszkaoców wyznaczonych obszarów w 2016 r. 

LP. SOŁECTWO (OBSZAR) 

LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE 
ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ Z 

POWODU UBÓSTWA NA 100 MIESZKAOCÓW  
WYZNACZONYCH OBSZARÓW  

1 Biskupice Zabaryczne 3,91 

2 Kaliszkowice Kaliskie 0,23 

3 Kaliszkowice Ołobockie 0,39 

4 Komorów 1,18 

5 Kotłów 1,54 

6 Mikstat - Pustkowie 1,82 

7 Przedborów 0,80 

8 Mikstat 1,41 

 ŚREDNIA DLA GMINY 1,35 
Źródło: opracowanie własne 

1,35% mieszkaoców Gminy Mikstat korzysta z pomocy społecznej z powodu ubóstwa. 

Wskaźnik przyjął najwyższe wartości w jednostkach Biskupice Zabaryczne, Kotłów, Mikstat-

Pustkowie i Mikstat. 

W6 – LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ 

Z POWODU DŁUGOTRWAŁEJ I CIĘŻKIEJ CHOROBY NA 100 MIESZKAOCÓW WYZNACZONYCH 

OBSZARÓW 

Pomoc społeczna z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby jest blisko powiązana 

z ubóstwem. Z tej formy pomocy często korzystają osoby starsze – często schorowane 

i niesamodzielne. Również osoby niepełnosprawne są narażone na ubóstwo oraz wykluczenie 

społeczne i często korzystają z tej formy pomocy. 

Tabela 13 Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej 
choroby na 100 mieszkaoców wyznaczonych obszarów w 2016 r. 

LP. SOŁECTWO (OBSZAR) 

LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE 
ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ Z 

POWODU DŁUGOTRWAŁEJ LUB CIĘŻKIEJ CHOROBY 
NA 100 MIESZKAOCÓW WYZNACZONYCH 

OBSZARÓW   

1 Biskupice Zabaryczne 1,20 

2 Kaliszkowice Kaliskie 1,04 

3 Kaliszkowice Ołobockie 0,91 

4 Komorów 1,96 

5 Kotłów 0,34 

6 Mikstat - Pustkowie 1,45 

7 Przedborów 1,33 

8 Mikstat 1,47 

 ŚREDNIA DLA GMINY 1,25 
Źródło: opracowanie własne 
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1,25% mieszkaoców Gminy Mikstat korzysta z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub 

ciężkiej choroby. Wskaźnik przyjął najwyższe wartości w jednostkach Komorów, Mikstat-

Pustkowie, Przedborów i Mikstat.  

W7 – LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ 

Z POWODU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI NA 100 MIESZKAOCÓW WYZNACZONYCH OBSZARÓW 

Jednym z ważniejszych problemów współczesnego świata jest niepełnosprawnośd. Ten 

problem dotyczy także miasta i gminy Mikstat. Z niepełnosprawnością wiąże się 

niejednokrotnie tzw. niepełnosprawnośd społeczna, czyli brak możliwości pełnego 

funkcjonowania w społeczeostwie. Liczba osób niepełnosprawnych w gminie w ostatnich 

latach wzrasta. Ma to również odzwierciedlenie w liczbie osób korzystających z pomocy 

społecznej z powodu niepełnosprawności (47 osób w 2016 r.). Najczęstszymi problemami 

z jakimi spotykają się w swojej codziennej egzystencji osoby niepełnosprawne są: 

 Utrudniony dostęp do leczenia i rehabilitacji, 

 Utrudnienia architektoniczne i komunikacyjne, 

 Pogarszanie się sytuacji ekonomicznej, 

 Bariery psychologiczne, 

 Izolacja społeczna. 

Osoby niepełnosprawne w gminie Mikstat napotykają liczne przeszkody związane 

z samodzielnym funkcjonowaniem. Formułując kierunki polityki społecznej Gminy Mikstat 

pamiętad należy o prowadzeniu szeroko zakrojonych działao, których celem jest 

przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych, prowadzących do 

większej ich aktywności zawodowej i społecznej. Działania podmiotów pomagającym 

niepełnosprawnym muszą zmierzad do zabezpieczania podstawowych potrzeb życiowych, 

rehabilitacji, likwidacji barier architektonicznych a także działao integrujących osoby 

niepełnosprawne ze społecznością lokalną. Należy podejmowad działania zmierzające do 

wyrównania szans i integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz umożliwienia im 

aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym. 
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Tabela 14 Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności na 100 
mieszkaoców wyznaczonych obszarów w 2016 r. 

LP. SOŁECTWO (OBSZAR) 

LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE 
ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ Z 
POWODU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NA 100 

MIESZKAOCÓW WYZNACZONYCH OBSZARÓW    

1 Biskupice Zabaryczne 0,75 

2 Kaliszkowice Kaliskie 0,46 

3 Kaliszkowice Ołobockie 0,39 

4 Komorów 0,78 

5 Kotłów 1,71 

6 Mikstat - Pustkowie 0,73 

7 Przedborów 0,27 

8 Mikstat 0,87 

 ŚREDNIA DLA GMINY 0,77 
Źródło: opracowanie własne 

Największe wartości wskaźnik ten przyjmuje w jednostkach: Komorów, Kotłów i Mikstat. 

W8 – LICZBA IMPREZ W SOŁECTWACH W PRZELICZENIU NA 100 MIESZKAOCÓW 

WYZNACZONYCH OBSZARÓW 

Poziom aktywności i integracji mieszkaoców, ich uczestnictwo w życiu gminy wyznacza między 

innymi ich udział w imprezach organizowanych na obszarze miasta i gminy Mikstat. Na 

podstawie konsultacji stwierdzono, że mieszkaocy raczej chętnie uczestniczą w wydarzeniach 

organizowanych w poszczególnych sołectwach np. dożynki gminne. Niestety liczba tych 

wydarzeo jest mała i ich kalendarz wymaga rozbudowania. 

Tabela 15 Liczba imprez w sołectwach w przeliczeniu na 100 mieszkaoców wyznaczonych obszarów w 2016 roku 

LP. SOŁECTWO (OBSZAR) 
LICZBA IMPREZ W SOŁECTWACH W PRZELICZENIU 

NA 100 MIESZKAOCÓW WYZNACZONYCH 
OBSZARÓW 

1 Biskupice Zabaryczne 0,45 

2 Kaliszkowice Kaliskie 0,00 

3 Kaliszkowice Ołobockie 0,26 

4 Komorów 0,65 

5 Kotłów 0,86 

6 Mikstat - Pustkowie 0,36 

7 Przedborów 0,80 

8 Mikstat 0,33 

 ŚREDNIA DLA GMINY 0,41 
Źródło: opracowanie własne 

Najmniej imprez w przeliczeniu na 100 mieszkaoców organizowanych jest w sołectwach 

Kaliszkowice Kaliskie, Kaliszkowice Ołobockie, Mikstat-Pustkowie i Mikstat  

Ilościowo (6) najwięcej wydarzeo ma miejsce w Mikstacie jako, że jest to centrum Gminy 

(zarówno społeczne i kulturalne). Z konsultacji wynika, że mieszkaocy najchętniej uczestniczą 

właśnie w imprezach odbywających się w mieście jednakże, tak jak wspomniano wcześniej, 
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liczba wydarzeo jest niewystarczająca. Brakuje miejsc gdzie mogłyby się odbywad przeróżne 

uroczystości, widowiska, występy czy też eventy. Mieszkaocy wskazują na zniszczoną częśd 

stadionu, której remont mógłby rozwiązad ten problem. 

W9 – LICZBA INTERWENCJI POLICJI NA 100 MIESZKAOCÓW WYZNACZONYCH OBSZARÓW 

Przestępczośd jest to kolejne zjawisko umożliwiające zdefiniowanie obszaru w stanie 

kryzysowym. Często jest powiązana z innymi problemami społecznymi, tj. bezrobocie czy 

ubóstwo. Poniżej przedstawiono liczbę interwencji policji na terenie wyznaczonych obszarów 

w przeliczeniu na 100 mieszkaoców. Interwencje policyjne charakteryzują się bezpośrednim 

oddziaływaniem na bardzo wrażliwą sferę publiczną, bowiem z jednej strony mają zapewnid 

przestrzeganie ładu i porządku publicznego, a z drugiej strony wiążą się z ingerencją 

w zagwarantowane konstytucyjnie prawa i wolności osobiste obywateli. Interwencja policyjna 

to szybkie przybycie policjantów na miejsce zdarzenia i doprowadzenie zastanej sytuacji do 

zgodnej z prawem, czy też przywrócenie stanu pożądanego. 

Tabela 16 Liczba interwencji policji na 100 mieszkaoców wyznaczonych obszarów w 2016 r. 

LP. SOŁECTWO (OBSZAR) 
LICZBA INTERWENCJI POLICJI NA 100 

MIESZKAOCÓW WYZNACZONYCH OBSZARÓW 

1 Biskupice Zabaryczne 1,05 

2 Kaliszkowice Kaliskie 1,85 

3 Kaliszkowice Ołobockie 1,29 

4 Komorów 1,05 

5 Kotłów 2,74 

6 Mikstat - Pustkowie 1,09 

7 Przedborów 2,39 

8 Mikstat 3,20 

 ŚREDNIA DLA GMINY 2,08 
Źródło: opracowanie własne 

Według danych z Komisariatu Policji najwięcej interwencji zanotowano w Mikstacie (59) oraz 

w sołectwie Kaliszkowice Kaliskie (16) i Kotłów (16). W przeliczeniu na 100 mieszkaoców 

poszczególnych obszarów najwięcej interwencji policji notuje się w Mikstacie, Przedborowie 

i Kotłowie. 

W10 – LICZBA POPEŁNIONYCH PRZESTĘPSTW NA 100 MIESZKAOCÓW WYZNACZONYCH 

OBSZARÓW 

Przestępczośd jest wskaźnikiem społecznym, który nie tylko obrazuje poziom bezpieczeostwa 

na danym obszarze ale również wskazuje na możliwości rozwoju i atrakcyjnośd danego 

obszaru. 
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Tabela 17 Liczba popełnionych przestępstw na 100 mieszkaoców wyznaczonych obszarów w 2016 r. 

LP. SOŁECTWO (OBSZAR) 
LICZBA POPEŁNIONYCH PRZESTĘPSTW NA 100 
MIESZKAOCÓW WYZNACZONYCH OBSZARÓW 

1 Biskupice Zabaryczne 0,90 

2 Kaliszkowice Kaliskie 0,58 

3 Kaliszkowice Ołobockie 0,39 

4 Komorów 0,52 

5 Kotłów 0,51 

6 Mikstat - Pustkowie 1,09 

7 Przedborów 0,27 

8 Mikstat 0,49 

 ŚREDNIA DLA GMINY 0,55 
Źródło: opracowanie własne 

Średnia liczba przestępstw popełnionych w gminie Mikstat w przeliczeniu na 100 mieszkaoców 

wynosi 0,55. Problem przestępczości przekraczającej gminną średnią odnotowano 

w sołectwach: Biskupice Zabaryczne, Kaliszkowice Kaliskie i Mikstat-Pustkowie. 

W11 – ŚREDNIE WYNIKI SPRAWDZIANÓW SZÓSTOKLASISTY NA TLE WYNIKÓW W POWIECIE 

Obwody szkolne w gminie Mikstat określa Uchwała Nr XXV/162/2017 Rady Miejskiej 

w Mikstacie z dnia 24 marca 2017 r.: 

 Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie – obejmuje miejscowości 

Mikstat, Mikstat-Pustkowie, Kotłów, Komorów, Przedborów; 

 Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Kaliszkowicach Kaliskich – obejmuje 

miejscowośd Kaliszkowice Kaliskie; 

 Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Kaliszkowicach Ołobockich – 

obejmuje miejscowośd Kaliszkowice Ołobockie; 

 Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyoskiej z oddziałem przedszkolnym 

w Biskupicach Zabarycznych – obejmuje miejscowośd Biskupice Zabaryczne. 

Analizie poddano edukację w szkołach podstawowych ponieważ dla nich da się wyciągnąd 

wnioski przestrzenne. Istnienie tylko dwóch obwodów dla gimnazjów powoduje, że jakośd 

wniosków przestrzennych miałaby bardzo niską wartośd. 
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Tabela 18 Średnie wyniki sprawdzianów szóstoklasisty na tle wyników w powiecie w roku szkolnym 2015/2016 

LP. SOŁECTWO (OBSZAR) 
ŚREDNIE WYNIKI SPRAWDZIANÓW 

SZÓSTOKLASISTY NA TLE WYNIKÓW W POWIECIE 

1 Biskupice Zabaryczne 70,00 

2 Kaliszkowice Kaliskie 68,50 

3 Kaliszkowice Ołobockie 57,83 

4 Komorów 55,29 

5 Kotłów 55,29 

6 Mikstat - Pustkowie 55,29 

7 Przedborów 55,29 

8 Mikstat 55,29 

 ŚREDNIA DLA POWIATU 59,49 
Źródło: opracowanie własne 

Wyniki poniżej średniej dla powiatu kształtują się w jednostkach: Komorów, Kotłów, Mikstat-

Pustkowie, Przedborów i Mikstat. 

3.3 IDENTYFIKACJA OBSZARÓW W STANIE KRYZYSOWYM 

Jako obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym można uznad taki, w którym nastąpiła 

koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, 

przestępczości. Do oceny sytuacji społecznej przyjęto wartości następujących 11 wskaźników: 

 (W1) Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 osób w wieku 

produkcyjnym wyznaczonych obszarów w 2016 r.; 

 (W2) Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkaoców 

wyznaczonych obszarów w 2016 r.; 

 (W3) Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkaoców w wieku produkcyjnym 

wyznaczonych obszarów w 2016 r.; 

 (W4) Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 100 mieszkaoców w wieku 

produkcyjnym wyznaczonych obszarów w 2016 r.; 

 (W5) Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej z powodu 

ubóstwa na 100 mieszkaoców wyznaczonych obszarów w 2016 r.; 

 (W6) Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej z powodu 

długotrwałej lub ciężkiej choroby na 100 mieszkaoców wyznaczonych obszarów 

w 2016 r.; 

 (W7) Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej z powodu 

niepełnosprawności na 100 mieszkaoców wyznaczonych obszarów w 2016 r.; 

 W(8) Liczba imprez w sołectwach w 2016 w przeliczeniu na 100 mieszkaoców 

wyznaczonych obszarów r. 
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 (W9) Liczba interwencji policji na 100 mieszkaoców wyznaczonych obszarów w 2016 r.; 

 (W10) Liczba popełnionych przestępstw na 100 mieszkaoców wyznaczonych obszarów 

w 2016 r. 

 W(11) Średnie wyniki sprawdzianów szóstoklasisty na tle wyników w powiecie w roku 

szkolnym 2015/2016. 

Poniżej zestawiono w tabeli wartości poszczególnych wskaźników. Kolorem zielonym 

(podobnie jak w obliczeniach poprzednich podrozdziałów) zaznaczono wartości wskazujące na 

sytuacje kryzysową.  

Tabela 19 Zestawienie wskaźników sfery społecznej 

SOŁECTWO/WSKAŹNIK W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 SUMA 

Biskupice Zabaryczne 23,04 22,11 3,80 1,43 3,91 1,20 0,75 0,45 1,05 0,90 70,00 4 

Kaliszkowice Kaliskie 31,14 21,44 3,09 1,16 0,23 1,04 0,46 0,00 1,85 0,58 68,50 3 

Kaliszkowice Ołobockie 30,62 21,09 3,21 0,86 0,39 0,91 0,39 0,26 1,29 0,39 57,83 2 

Komorów 25,97 19,48 3,68 1,43 1,18 1,96 0,78 0,65 1,05 0,52 55,29 6 

Kotłów 23,62 19,35 2,36 1,57 1,54 0,34 1,71 0,86 2,74 0,51 55,29 6 

Mikstat - Pustkowie 28,05 23,64 1,83 1,22 1,82 1,45 0,73 0,36 1,09 1,09 55,29 6 

Przedborów 24,56 24,67 1,32 0,44 0,80 1,33 0,27 0,80 2,39 0,27 55,29 3 

Mikstat 23,94 19,34 3,75 1,58 1,41 1,47 0,87 0,33 3,20 0,49 55,29 9 

Wartośd średnia 26,05 20,69 3,23 1,32 1,35 1,25 0,77 0,41 20,8 0,55 59,49  
Źródło: opracowanie własne 

Przeprowadzona analiza pozwoliła wyznaczyd obszary o największej koncentracji negatywnych 

zjawisk społecznych wg liczby wskaźników. Założono, że za obszar spełniający kryterium 

koncentracji problemów społecznych uznane zostaną te z wcześniej wyznaczonych obszarów 

w których na 11 analizowanych wskaźników co najmniej 6 przekracza założone kryteria.  

Na tej podstawie wyznaczono obszary znajdujące się w stanie kryzysowym. Są to jednostki: 

Komorów, Kotłów, Mikstat-Pustkowie i Mikstat. 
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Rysunek 4 Obszary w stanie kryzysowym na mapie gminy Mikstat 

(źródło: opracowanie własne) 

Jak widad na mapie sytuacja kryzysowa dotyczy głównie zachodniej części gminy. 

Synteza sytuacji w sferze społecznej w Gminie Mikstat. 

Problemy demograficzne występujące w Gminie Mikstat mają duży wpływ na rozwój 

gospodarczy Gminy. Zmiany w strukturze ludności powodują rozszerzanie problemów 

ekonomiczno-społecznych. Młodzi i wykształceni ludzie są niezbędni społeczności lokalnej, są 

oni gwarancją utrzymania i wzrostu popytu na usługi oraz gwarancją rozwoju gminy. Gmina 

stanie w nadchodzących latach przed problemem wzrostu liczby osób starszych, co wpłynie na 

ograniczenie dochodów gminy. Z analizy danych wynika, że największe problemy społeczne 

koncentrują się w jednostkach: Komorów, Kotłów, Mikstat-Pustkowie i Mikstat. W ramach 

diagnozy sfery społecznej i jej podsumowania wyróżniono grupy społeczne, które najbardziej 

potrzebują wsparcia. Są to na pewno osoby starsze, dzieci i młodzież, a także osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, długotrwałej i ciężkiej choroby, 

i niepełnosprawności. Kolejną grupą społeczną, która potrzebuje wsparcia są osoby 

bezrobotne a w szczególności osoby długotrwale bezrobotne. Należy stworzyd odpowiednie 
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programy aktywizujące. Na podstawie konsultacji społecznych stwierdzono także, że 

problemem, który występuje w gminie jest niska integracja społeczna mieszkaoców. Ich niskie 

zaangażowanie w sprawy gminy. Niezbędna jest zatem aktywizacja i integracja lokalnej 

społeczności poprzez stworzenie odpowiednich programów i działao. Kolejnym problemem, 

który można zauważyd  na zdiagnozowanych obszarach to niski poziom edukacji szczególnie 

w obwodzie szkolnym, który obejmuje Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego 

w Mikstacie (Mikstat, Komorów, Kotłów, Mikstat-Pustkowie i Przedborów). W szkole tej 

powinno zorganizowad się dodatkowe zajęcia wyrównawcze, powinna zostad zapewniona 

specjalistyczna pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, można m. in. 

doposażyd sale komputerowe w celu lepszego przygotowania uczniów do przyszłego wejścia 

na rynek pracy. Należy rozważyd prowadzenie zajęd podnoszących kwalifikacje nauczycieli 

w celu lepszego radzenia sobie z potrzebami uczniów. Zauważono także, że w gminie maleje 

poziom przestępczości (49 stwierdzonych przestępstw w 2014 roku – 34 w 2016 r.). Wzrasta 

natomiast liczba interwencji policji zwłaszcza w Mikstacie (34 interwencji w 2014 roku – 59 

w 2016 r.). Sugeruje to potrzebę podjęcia działao redukujących liczbę przyczyn interwencji np. 

konfliktów międzyludzkich. Mogą to byd wszelakie zajęcia rozwijające umiejętności 

interpersonalne czy też integrujące społecznośd.   

3.4 ZASIĘGI PRZESTRZENNE OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH 

Diagnoza stanu została przeprowadzona w trzech etapach. Pierwszym z nich była analiza 

wskaźnikowa zjawisk społecznych na terenie gminy Mikstat, prowadząca do wskazania 

obszarów znajdujących się   w stanie kryzysowym. Celem prac w drugim etapie było 

wyznaczenie obszarów zdegradowanych. Przeprowadzono analizę wskaźnikową (w przypadku 

braku możliwości wyznaczenia wskaźnika – opis sytuacji na podstawie konsultacji społecznych, 

a także spotkao roboczych Zespołu ds. rewitalizacji, przeprowadzonych wizji lokalnych oraz 

dostępnych danych statystycznych) zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-

funkcjonalnych i technicznych, pozwalających na diagnozę stanu i delimitację obszarów 

zdegradowanych z wykorzystaniem metod statystycznych. W ostatnim etapie 

skoncentrowano się na wskazaniu obszaru rewitalizacji. Obszar zidentyfikowany w wyniku 

przeprowadzonej analizy stanowi najbardziej problemową częśd gminy, w granicach której 

podejmowane będą przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 
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Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym można wyznaczyd jako obszar 

zdegradowany w przypadku wystąpienia na nim 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 rozwiązao 

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 rozwiązao 

technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, 

w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.  

Obszar zdegradowany może byd podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające 

ze sobą   wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na każdym z podobszarów 

występowania koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz przynajmniej jednego 

negatywnego zjawiska z obszaru gospodarczego, środowiskowego, przestrzenno-

funkcjonalnego lub technicznego. 

3.4.1 SFERA GOSPODARCZA – ANALIZA WSKAŹNIKOWA 

W12 – LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 100 MIESZKAOCÓW W WIEKU 

PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZARÓW 

Dobrze rozwinięta sfera działalności gospodarczej jest uzależniona od potencjału kapitału 

ludzkiego, lokalizacji oraz wsparcia lokalnych władz. Analiza podmiotów gospodarczych została 

pokazana poprzez wskaźnik – Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkaoców 

w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów. Duża liczba aktywnych podmiotów 

gospodarczych zapewnia miejsca pracy oraz zwiększa atrakcyjnośd obszaru jako miejsca do 

życia. Aktywnośd gospodarcza jest kluczowym wskaźnikiem gdyż ma wpływ na wiele 
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wskaźników społecznych np. bezrobocie. Wskaźnik odzwierciedla, które jednostki są 

atrakcyjne pod względem prowadzenia działalności gospodarczej. Diagnoza stanu 

w odniesieniu do liczby podmiotów prowadzących działalnośd gospodarczą w przeliczeniu na 

liczbę mieszkaoców w wieku produkcyjnym w jednostkach urbanistycznych, będących 

w stanie kryzysowym została przedstawiona w poniższej tabeli. Wszystkie obszary, które 

uznano za kryzysowe w sferze społecznej przejawiają oznaki kryzysu w tej sferze gospodarczej. 

Z pozostałych sołectw najgorzej sytuacja przedstawia się w Biskupicach Zabarycznych 

i Kaliszkowicach Ołobockich. 

Tabela 20 Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkaoców w wieku produkcyjnym  wyznaczonych 
obszarów w 2016 r. 

LP. SOŁECTWO (OBSZAR) 
LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 100 

MIESZKAOCÓW W WIEKU PRODUKCYJNYM 
WYZNACZONYCH OBSZARÓW 

Obszary, w których występuje koncentracja negatywnych zjawisk w sferze społecznej 

1 Komorów 0,82 

2 Kotłów 1,05 

3 Mikstat - Pustkowie 1,22 

4 Mikstat 1,17 

Pozostałe obszary  

5 Biskupice Zabaryczne 0,71 

6 Kaliszkowice Kaliskie 2,32 

7 Kaliszkowice Ołobockie 0,86 

8 Przedborów 2,19 

 ŚREDNIA DLA GMINY 1,24 
Źródło: opracowanie własne 

W13 – LICZBA WYREJSTROWANYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 100 

MIESZKAOCÓW W WIEKU PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZARÓW W LATACH 2007-

2016 

Kolejnym wskaźnikiem, który wykorzystano aby przeanalizowad sytuację w sferze 

gospodarczej jest liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 mieszkaoców 

w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów.  
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Tabela 21 Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w gminie Mikstat w latach 2007-2016 

LP. 
SOŁECTWO 
(OBSZAR) 

LICZBA WYREJESTROWANYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Komorów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Kotłów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Mikstat - 
Pustkowie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Mikstat 2 9 18 35 13 30 40 24 31 23 

5 
Biskupice 
Zabaryczne 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Kaliszkowice 
Kaliskie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Kaliszkowice 
Ołobockie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Przedborów 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Mikstat 

Analizie poddano lata 2007-2016. Z nich wyciągnięto średnią wyrejestrowywanych podmiotów 

dla każdego z obszarów wcześniej wyznaczonych jako kryzysowe i dopiero tę wartośd użyto 

we wskaźniku. Dla obszarów, które wcześniej nie zostały wyznaczone jako kryzysowe 

zastosowano tą samą metodologię. 

Tabela 22 Liczba wyrejestrowanych  podmiotów gospodarczych na 100 mieszkaoców w wieku produkcyjnym  
wyznaczonych obszarów w latach 2007-2016 r. 

LP. SOŁECTWO (OBSZAR) 
LICZBA WYREJSTROWANYCH PODMIOTÓW 

GOSPODARCZYCH NA 100 MIESZKAOCÓW W WIEKU 
PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZARÓW 

Obszary, w których występuje koncentracja negatywnych zjawisk w sferze społecznej 

1 Komorów 0,00 

2 Kotłów 0,00 

3 Mikstat - Pustkowie 0,00 

4 Mikstat 1,88 

Pozostałe obszary 

5 Biskupice Zabaryczne 0,00 

6 Kaliszkowice Kaliskie 0,00 

7 Kaliszkowice Ołobockie 0,00 

8 Przedborów 0,10 

 ŚREDNIA DLA GMINY 0,58 
Źródło: opracowanie własne 

Najgorzej sytuacja przedstawia się w Mikstacie gdzie w ostatnich 10 latach średnio na 100 

mieszkaoców w wieku produkcyjnym wyrejestrowano najwięcej podmiotów gospodarczych. 

W14 – WSKAŹNIK JAKOŚCIOWY OPISUJĄCY SFERĘ GOSPODARCZĄ NA PODSTAWIE 

KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, A TAKŻE SPOTKAO ROBOCZYCH ZESPOŁU DS. REWITALIZACJI, 

PRZEPROWADZONYCH WIZJI LOKALNYCH ORAZ DOSTĘPNYCH DANYCH STATYSTYCZNYCH 

Większośd terenów wiejskich jeśli chodzi o poziom przedsiębiorczości wypada poniżej średniej 

dla Gminy. Należy jednak zwrócid uwagę, że nie wzięto tu do obliczeo gospodarstw rolnych. 
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Pośrednią przesłanką dla stwierdzenia niskiego poziomu przedsiębiorczości na danym 

obszarze mogą byd w szczególności liczne oferty najmu lokali na działalnośd gospodarczą nie 

znajdujące przez długi czas najemców lub po prostu lokale-pustostany pozostające przez 

dłuższy czas bez użytkownika. Jedno i drugie zjawisko – szczególnie jeśli współwystępują oba 

na raz w znacznym nasileniu – to pośrednia przesłanka dla stwierdzenia niskiego poziomu 

przedsiębiorczości. Podobnie przedstawia się sytuacja z nieruchomościami i lokalami które na 

omawianym obszarze są pustostanami i pozostają nieużytkowane, jednak nie są wystawione 

do wynajmu, prawdopodobnie ze względu na bardzo zły stan techniczny. Dużą ilośd takich 

obiektów na danym terenie można odczytywad jako brak gotowości rynku do poniesienia 

nakładów na ich remonty w celu uruchomienia w nich działalności gospodarczej. Obserwacja 

w terenie ujawnia, że najwięcej lokali do wynajęcia i pustostanów znajduje się w Mikstacie. 

Konieczne jest zwiększenie aktywności gospodarczej mieszkaoców w celu wzrostu lokalnego 

rynku pracy. Najważniejsze problemy gospodarcze na wyznaczonych obszarach kryzysowych 

to: 

 większośd podmiotów to małe firmy, mikroprzedsiębiorstwa plus jeden duży 

(dominujący) przedsiębiorca (pracodawca) w Mikstacie,  

 brak zainteresowania gminą przez inwestorów strategicznych, 

 brak pracy dla ludzi młodych i wykształconych, 

 brak aktywności społecznej w kierunku otwierania własnych przedsiębiorstw, 

 duża liczba wyrejestrowanych przedsiębiorstw szczególnie w Mikstacie. 

3.4.2 SFERA ŚRODOWISKOWA – ANALIZA WSKAŹNIKOWA 

Jednym z równie ważnych aspektów diagnozy obszarów zdegradowanych jest sfera 

środowiskowa. Analiza tego obszaru pozwoli na określenie kondycji środowiskowej 

wyznaczonych obszarów. Współcześnie nacisk kładzie się na optymalizowanie sytuacji 

środowiskowej, gdyż ma ona wpływ na jakośd życia mieszkaoców gminy oraz stanowi 

o atrakcyjności i potencjale danego obszaru. Zatem identyfikacja kondycji środowiska 

w wyznaczonych sołectwach staje się niezwykle potrzebna w celu wyznaczenia obszarów 

kryzysowych, wymagających działao interwencyjnych w ramach procesu rewitalizacji. 
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W15 – ILOŚD ZAINWENARYZOWANEGO AZBESTU NA 100 MIESZKAOCÓW WYZNACZONYCH 

OBSZARÓW W M2 

Sfera środowiskowa w kryzysowych obszarach zdiagnozowana została między innymi na 

podstawie wskaźnika nagromadzenia wyrobów zawierających azbest *m2]. 

Tabela 23 Ilośd zinwentaryzowanego azbestu na 100 mieszkaoców wyznaczonych obszarów w m
2
 

LP. SOŁECTWO (OBSZAR) 
ILOŚD ZAINWENARYZOWANEGO AZBESTU NA 100 

MIESZKAOCÓW WYZNACZONYCH OBSZARÓW 
GMINY W M

2
 

Obszary, w których występuje koncentracja negatywnych zjawisk w sferze społecznej 

1 Komorów 3.818 

2 Kotłów 6.223 

3 Mikstat - Pustkowie 5.674 

4 Mikstat 764 

Pozostałe obszary 

5 Biskupice Zabaryczne 5.493 

6 Kaliszkowice Kaliskie 5.331 

7 Kaliszkowice Ołobockie 5.330 

8 Przedborów 5.044 

 ŚREDNIA DLA GMINY 3.874 
Źródło: opracowanie własne 

Wyższe wartości od średniej dla gminy odnotowano w sołectwach Kotłów i Mikstat-Pustkowie 

(z obszarów w stanie kryzysowym w sferze społecznej) oraz Biskupice Zabaryczne, 

Kaliszkowice Kaliskie, Kaliszkowice Ołobockie i Przedborów (z pozostałych obszarów). Do 

wyznaczenia wskaźnika posłużono się danymi z istniejącego dokumentu środowiskowego, tzn. 

Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mikstat – warto 

zauważyd, że tenże program przewiduje zadania do realizacji, dlatego ich nie powtarzano. 

Ze względu na brak możliwości pozyskania większej liczby danych, dzięki którym można 

wyznaczyd odpowiednie wskaźniki sferę środowiskową zdiagnozowano na podstawie spotkao 

z mieszkaocami, ich opinii oraz na podstawie dokumentów gminy Mikstat. 

W16 – WSKAŹNIK JAKOŚCIOWY OPISUJĄCY SFERĘ ŚRODOWISKOWĄ NA PODSTAWIE 

KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, A TAKŻE SPOTKAO ROBOCZYCH ZESPOŁU DS. REWITALIZACJI, 

PRZEPROWADZONYCH WIZJI LOKALNYCH ORAZ DOSTĘPNYCH DANYCH STATYSTYCZNYCH 

Głównymi problemami dotykającymi obszary wyznaczone jako kryzysowe jest znaczna emisja 

zanieczyszczeo gazowych i pyłowych do powietrza atmosferycznego. Największe zagrożenie 

niesie ze sobą emisja pyłu i substancji smołowych czyli sadzy. Proces rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeo w atmosferze jest bardzo skomplikowany i nie zawsze w sposób właściwy 

można określid strefy jej skażenia. Jest jednak pewne, że jakośd powietrza w jednym rejonie 
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jest ściśle uzależniona od zanieczyszczeo na innych obszarach. Zanieczyszczenia bowiem, 

w określonych warunkach transportowane są na dalekie odległości wpływając bezpośrednio 

na stan jakości powietrza na tych terenach (duży udział w ogólnym tle zanieczyszczeo). 

Głównymi źródłami zanieczyszczeo powietrza na terenach wskazanych jako obszary kryzysowe 

są: 

 źródła komunalno-bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, 

emitory z obiektów użyteczności publicznej. Mają one znaczący wpływ na lokalny stan 

zanieczyszczenia powietrza, gdyż są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Emitują 

najczęściej zanieczyszczenia pyłowe i gazowe; 

 źródła transportowe, w których emisja zanieczyszczeo następuje na niskiej wysokości, 

tworząc niską emisję. Główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek 

węgla, pyły, związki ołowiu, tlenki siarki; 

 pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu; 

 zanieczyszczenia allochtoniczne, napływające spoza terenu Miasta, zgodnie 

z dominującym kierunkiem wiatru. 

Jednym z największych źródeł zanieczyszczenia powietrza na terenach wyznaczonych jako 

kryzysowe jest tzw. „niska emisja”, czyli emisja pochodząca ze źródeł o wysokości 

nieprzekraczającej kilkunastu metrów wysokości. Zjawisko to jest obserwowalne na terenach 

zwartej zabudowy, charakteryzującej się brakiem możliwości przewietrzania. Elementem 

składowym „niskiej emisji” są zanieczyszczenia emitowane podczas ogrzewania budynków 

mieszkalnych. Do źródeł niskiej emisji należy zaliczyd przede wszystkim indywidualne posesje, 

w których występuje opalanie węglowe, a także mniejsze zakłady produkcyjne, punkty 

usługowe i handlowe. Ze względu na dużą ilośd tego typu źródeł emisji nie jest możliwe 

monitorowanie każdego z nich, a tym samym określenie dokładnej ilości dostających się z nich 

do atmosfery zanieczyszczeo. Rzeczywista emisja zanieczyszczeo z jednego źródła może się 

różnid w zależności od: 

 spalania węgla o różnej kaloryczności; 

 opalania mieszkao drewnem; 

 spalanie w domowych piecach części odpadów (szczególnie tworzyw sztucznych). 

Głównymi źródłami zanieczyszczeo powietrza na obszarach wskazanych jako kryzysowe są 

kotłownie osiedlowe, lokalne kotłownie przy obiektach produkcyjnych i indywidualne 

paleniska domowe. Wszystkie te źródła stanowią obecnie coraz mniejsze zagrożenie dla 
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czystości powietrza, ponieważ w ostatnich latach kotłownie węglowe zostają sukcesywnie 

zastępowane przez kotły innego typu. Niewątpliwym problemem jest jednak nagminne 

spalanie w domowych piecach paliw niskiej jakości, a także odpadów, w tym tworzyw 

sztucznych, gumy i tekstyliów. W związku z tym do atmosfery przedostają się duże ilości sadzy, 

węglowodorów aromatycznych, merkaptanów i innych szkodliwych dla zdrowia ludzi 

związków chemicznych. To niekorzystne zjawisko nasila się szczególnie w okresie grzewczym, 

co może powodowad wyraźne okresowe pogorszenie stanu sanitarnego powietrza na 

terenach zasiedlonych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Ta sytuacja jest szczególnie uciążliwa 

także dla mieszkaoców terenów o słabych warunkach przewietrzania. Z punktu widzenia 

higieny atmosfery, sytuacja na wyznaczonych obszarach przedstawia się na ogół korzystnie, 

głównie ze względu na brak przemysłu, który byłby źródłem generowania związków 

zanieczyszczających powietrze atmosferyczne. Uciążliwości mają charakter głównie lokalny 

i na ogół nie wykraczają poza granice własności obiektów. 

Degradacja klimatu akustycznego środowiska ma miejsce przede wszystkim w sąsiedztwie 

głównych tras komunikacji drogowej. Ze względu na trudności związane z eliminowaniem tego 

rodzaju konfliktów akustycznych, podstawowe znaczenie ma właściwa polityka w zakresie 

planowania przestrzennego. Problem ten dotyczy nie tylko decyzji podejmowanych 

w stosunku do obiektów będących źródłami hałasu, ale również lokalizowania projektowanej 

zabudowy i terenów wymagających komfortu akustycznego. Przez Mikstat oraz sołectwo 

Mikstat-Pustkowie przechodzi droga wojewódzka nr 447. W roku 2014 Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadził pomiary poziomów hałasu 

komunikacyjnego na terenie powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Mikstat przy ul. 

Grabowskiej 13 w 1 punkcie pomiarowym. Punkt ten został wytypowany jako punkt 

długookresowego pomiaru hałasu. Badania prowadzono w dwóch cyklach pomiarowych –

wiosną i jesienią, w dni powszednie oraz podczas weekendów. Źródłem hałasu były pojazdy 

poruszające się wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 447. Obliczone przybliżone wartości wskaźników 

długookresowych wynoszą: 

 poziom dzienno-wieczorno-nocny: LDWN=61,7 dB, 

 długotrwały poziom hałasu w porze nocy: LN=52,8 dB. 

Jak wynika z przedstawionych danych wartośd długookresowego wskaźnika poziomu hałasu 

dla pory dzienno-wieczorno-nocnej LDWN oraz wartośd długookresowego poziomu hałasu 

w porze nocnej LN została dotrzymana.  
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Do oceny jakości powietrza na wyznaczonych obszarach pod kątem ochrony zdrowia 

wykorzystano pomiary wykonywane na terenie powiatu, klasyfikację na zasadzie analogii – 

pomiary substancji wykonane na innych stanowiskach pomiarowych w strefie wielkopolskiej 

oraz wyniki modelowania matematycznego. Wartości otrzymane w roku 2014 w odniesieniu 

do poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych i poziomu celu długoterminowego 

pozwoliły na zakwalifikowanie powiatu do poniższych klas: 

 do klasy A – dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, pyłu PM2,5 

oraz metali oznaczanych w pyle PM10 i ozonu, 

 do klasy C – ze względu na wynik oceny pyłu PM10 i benzo(a)pirenu oznaczanego 

w pyle PM10. 

Wartości otrzymane w roku 2014 w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych, poziomów 

docelowych i poziomu celu długoterminowego pod kątem ochrony roślin pozwoliły na 

zaklasyfikowanie powiatu do klasy A zarówno pod względem dwutlenku siarki, i tlenków 

azotu, jaki i ze względu na wynik oceny ozonu. 

W zakresie gospodarki odpadami należy w dalszym ciągu podnosid świadomośd ekologiczną 

mieszkaoców poszczególnych obszarów wyznaczonych jako kryzysowe jak i całej Gminy w celu 

właściwego gospodarowania odpadami oraz podnoszenie skuteczności selektywnego 

zbierania odpadów poprzez rozwój selektywnej zbiórki odpadów w systemie pojemnikowym 

i workowym, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów biodegradowalnych, 

wielkogabarytowych i niebezpiecznych.  

Na terenie badanych sołectw (a w szczególności w Mikstacie) znajduje się wiele budynków 

użyteczności publicznej, które wymagają przede wszystkim remontu i termomodernizacji 

w celu zapewnienia efektywności energetycznej budynków. Mogą one potem służyd 

mieszkaocom jako miejsca spotkao i integracji, mogą zostad wykorzystane do 

przeprowadzania zajęd warsztatowych dla dzieci, młodzieży i seniorów, mogą odbywad się 

w nich szkolenia i kursy aktywizujące lokalną społecznośd.  

Ponadto analiza zasobów obszarów wskazanych jako kryzysowe wykazała następujące obszary 

problemowe, przy których wskazano najbardziej znaczące braki: 

 Budynki użyteczności publicznej: 

 niewystarczający poziom termomodernizacji części budynków użyteczności 

publicznej (szczególnie w mieście Mikstat), 
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 koniecznośd wymiany części wyposażenia na energooszczędne (szczególnie 

w mieście Mikstat); 

 Budynki indywidualne, plebanie, budynki komunalne oraz budynki mieszkaniowe 

wielorodzinne: 

 niski poziom świadomości ekologicznej mieszkaoców obszarów kryzysowych 

(wszystkie sołectwa), 

 niewystarczający poziom efektywności energetycznej części budynków 

(wszystkie sołectwa), 

 koniecznośd wymiany części wyposażenia na energooszczędne (wszystkie 

sołectwa); 

 Transport drogowy: 

 niewystarczająca sied ścieżek rowerowych i pieszych szczególnie w Mikstacie, 

 Oświetlenie uliczne: 

 niska efektywnośd energetyczna (wszystkie sołectwa). 

W Mikstacie wszyscy mieszkaocy mają dostęp do sieci kanalizacyjnej. Największy problem 

z dostępem do sieci kanalizacyjnej występuje w sołectwie Mikstat-Pustkowie. Największe ilości 

zainwentaryzowanego azbestu w przeliczeniu na jednego mieszkaoca są w sołectwie Kotłów, 

Komorów i Mikstat-Pustkowie. Jednak ten problem rozwiązany jest w „Programie usuwania 

wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mikstat”. 

3.4.3 SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA – ANALIZA WSKAŹNIKOWA 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna odgrywa istotną rolę w ocenie komfortu jakości życia 

mieszkaoców danego obszaru. W celu oceny sytuacji przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej 

obszarów kryzysowych diagnozie poddano następujące obszary: 

 gminna infrastruktura społeczna, 

 stan techniczny obiektów budowlanych, 

W17 – LICZBA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, GMINNYCH OBIEKTÓW KULTURALNYCH 

I SPORTOWYCH W JEDNOSTKACH URBANISTYCZNYCH W PRZELICZENIU NA 100 

MIESZKAOCÓW WYZNACZONYCH OBSZARÓW 

Rozwój gminy zależy także od umiejętności gospodarowania zasobami i od tego, jak władze 

gminy będą wykorzystywały swoje mocne strony w tym zakresie. Infrastruktura społeczna 
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obejmuje zadania z zakresu oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i sportu, 

niezbędne do funkcjonowania lokalnej społeczności.  

Ze względu na istotnośd kwestii zaspokojenia potrzeb mieszkaoców w zakresie oświaty 

i kultury, na potrzeby diagnozy w odniesieniu do infrastruktury społecznej, przyjęto wskaźnik 

dostępności placówek oświatowych i gminnych obiektów kulturalnych i sportowych 

w przeliczeniu na liczbę mieszkaoców danej jednostki urbanistycznej. 

Tabela 24 Liczba placówek oświatowych, gminnych obiektów kulturalnych i sportowych w jednostkach 
urbanistycznych w przeliczeniu na 100 mieszkaoców wyznaczonych obszarów 

LP. SOŁECTWO (OBSZAR) 

LICZBA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, GMINNYCH 
OBIEKTÓW KULTURALNYCH I SPORTOWYCH W 

JEDNOSTKACH URBANISTYCZNYCH NA 100 
MIESZKAOCÓW WYZNACZONYCH OBSZARÓW 

Obszary, w których występuje koncentracja negatywnych zjawisk w sferze społecznej 

1 Komorów 0,26 

2 Kotłów 0,17 

3 Mikstat - Pustkowie 0,00 

4 Mikstat 0,38 

Pozostałe obszary 

5 Biskupice Zabaryczne 0,30 

6 Kaliszkowice Kaliskie 0,12 

7 Kaliszkowice Ołobockie 0,26 

8 Przedborów 0,53 

 ŚREDNIA DLA GMINY 0,28 
Źródło: opracowanie własne 

Pod względem dostępności do obiektów oświatowych, kulturalnych i sportowych na 

obszarach kryzysowych (w sferze społecznej) sytuacja najgorzej prezentuje się w sołectwie 

Komorów, Kotłów i Mikstat-Pustkowie. W pozostałych wyznaczonych obszarach Gminy 

najgorzej sytuacja wygląda w Kaliszkowicach Kaliskich i Kaliszkowicach Ołobockich. 

Najwięcej obiektów kulturalnych i sportowych znajduje się w Mikstacie co jest oczywiste ze 

względu na to, że jest to centrum gminy. Odbywają się tu najważniejsze wydarzenia i imprezy 

dla społeczności całej gminy. Można wykorzystad centralne położenie Mikstatu i dużą 

dostępnośd placówek kulturalnych i sportowych do przeprowadzania różnych działao 

integracyjnych i aktywizujących mieszkaoców nie tylko obszarów określonych jako kryzysowe 

ale również z pozostałych sołectw gminy. 

Podobnie jak w przypadku sfery środowiskowej także w tej sferze brak możliwości zdobycia 

szczegółowych danych analitycznych utrudnia wyznaczenie wskaźników. Z tego powodu 

zdecydowano się głównie wykorzystad informacje zdobyte podczas konsultacji społecznych 

oraz poprzez analizę dokumentów strategicznych oraz wizyty terenowe. 
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W18 – WSKAŹNIK JAKOŚCIOWY OPISUJĄCY SFERĘ PRZESTRZENNO-FUNKCONALNĄ NA 

PODSTAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, A TAKŻE SPOTKAO ROBOCZYCH ZESPOŁU DS. 

REWITALIZACJI, PRZEPROWADZONYCH WIZJI LOKALNYCH ORAZ DOSTĘPNYCH DANYCH 

STATYSTYCZNYCH 

Inną sprawą jest jedna stan techniczny obiektów użyteczności publicznej to kolejne 

zagadnienie z tej sfery. Modernizacji wymagają przede wszystkim siedziba ośrodka zdrowia 

w Mikstacie i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z powyższym istnieje 

znaczny potencjał zaoszczędzenia energii cieplnej w budownictwie poprzez zastosowanie 

rozwiązao technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, 

w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. Jednym z możliwych 

działao do podjęcia jest termomodernizacja, prowadząca do zwiększenia efektywności 

wykorzystania energii finalnej, a co za tym idzie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. 

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne obejmują: ulepszenia, w wyniku których następuje 

zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania 

i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków, ulepszenia, w wyniku których 

następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz 

zasilających je lokalnych źródłach ciepła, wykonanie przyłącza technicznego do 

scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku 

czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków, 

całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie 

wysokosprawnej kogeneracji. 

Dużym problemem wskazanym przez mieszkaoców, na obszarach kryzysowych, jest także duża 

liczba barier architektonicznych szczególnie w budynkach użyteczności publicznej. Na terenach 

tych mieszka duża liczba osób niepełnosprawnych i bariery te często uniemożliwiają im 

normalne funkcjonowanie. Należałoby zlikwidowad jak największą liczbę tych przeszkód. 

Przyczyni się do to poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących nie tylko 

obszary wskazane jako kryzysowe ale także całą gminę.  

Na obszarach wyznaczonych jako kryzysowe teren zdegradowany pod względem 

przestrzenno-funkcjonalnym można uznad przede wszystkim Mikstat gdzie stwierdzono:  

 niedostosowania obiektów użyteczności publicznej gdzie występują bariery 

architektoniczne i komunikacyjne,  
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 stanu technicznego budynków (szczególnie Ośrodek Zdrowia i MGOPS) oraz ich niskiej 

efektywności energetycznej.  

W efekcie miejsca te są mało funkcjonalne i przyjazne dla mieszkaoców (szczególnie osób 

niepełnosprawnych i starszych). Zauważane są problemy generowane przede wszystkim przez 

niedostatki infrastrukturalne, których genezy należy upatrywad w niezapewnieniu 

poszczególnym miejscom właściwych i koniecznych elementów.  

Ponadto na obszarach kryzysowych znajduje się tylko jedna ścieżka rowerowa.  

3.4.4 SFERA TECHNICZNA – ANALIZA WSKAŹNIKOWA 

W19 – LICZBA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WYBUDOWANYCH PRZED 1989 ROKIEM 

W PRZELICZENIU NA 100 MIESZKAOCÓW WYZNACZONYCH OBSZARÓW 

W20 – WSKAŹNIK JAKOŚCIOWY OPISUJĄCY SFERĘ TECHNICZĄ NA PODSTAWIE KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH, A TAKŻE SPOTKAO ROBOCZYCH ZESPOŁU DS. REWITALIZACJI, 

PRZEPROWADZONYCH WIZJI LOKALNYCH ORAZ DOSTĘPNYCH DANYCH STATYSTYCZNYCH 

Na obszarach kryzysowych dominującą formą zabudowy jest zabudowa mieszkaniowa. Obok 

niej funkcjonują obiekty handlowe, usługowe, budynki administracji publicznej oraz inne 

obiekty użyteczności publicznej, obiekty sakralne, zabudowa przemysłowa. Na obszarach 

wiejskich osadnictwo cechuje się znacznym stopniem rozproszenia. Zabudowa mieszkaniowa 

zagrodowa i jednorodzinna ukształtowała się w oparciu o dostępnośd komunikacyjną oraz 

wartości naturalne środowiska przyrodniczego, głównie w postaci zwykłych siedlisk 

przydrożnych. Zabudowa zagrodowa, jednorodzinna grupuje się tworząc wsie – ulice. 

Dominuje tu budownictwo niskie, charakterystyczne dla osadnictwa wiejskiego zarówno pod 

względem formy, jak i funkcji, tj. budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z towarzyszącą 

zabudową związaną z działalnością gospodarczą mieszkaoców (zabudowa zagrodowa). Do 

wielu miejscowości w tym do sołectw z obszarów kryzysowych prowadzą drogi, które są 

w niezadowalającym stanie technicznym i wymagają modernizacji wraz z całą infrastrukturą 

okołodrogową. W mieście Mikstat jako główne problemy wskazuje się stan wielu budynków, 

z których wiele pochodzi sprzed 1989 roku. Ponadto szkoła podstawowa nie ma dostępu do 

światłowodu a to może byd barierą w rozwoju uczniów. W mieście występuje duża liczba 

obiektów nieprzystosowanych dla niepełnosprawnych i osób starszych. 
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Tabela 25 Liczba budynków mieszkalnych sprzed 1989 roku w przeliczeniu na 100 mieszkaoców wyznaczonych 
obszarów  

LP. SOŁECTWO (OBSZAR) 
LICZBA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SPRZED 1989 ROKU 

W PRZELICZENIU NA 100 MIESZKAOCÓW 
WYZNACZONYCH OBSZARÓW 

Obszary, w których występuje koncentracja negatywnych zjawisk w sferze społecznej 

1 Komorów 1,44 

2 Kotłów 1,03 

3 Mikstat - Pustkowie 1,82 

4 Mikstat 22,16 

Pozostałe obszary 

5 Biskupice Zabaryczne 0,90 

6 Kaliszkowice Kaliskie 0,70 

7 Kaliszkowice Ołobockie 1,68 

8 Przedborów 0,27 

 ŚREDNIA DLA GMINY 7,42 
Źródło: opracowanie własne 

Na wszystkich badanych obszarach częśd dróg gminnych jest w złym stanie technicznym, 

brakuje chodników, miejsc parkingowych i ścieżek rowerowych, które w znaczny sposób 

poprawiłyby jakośd komunikacji i bezpieczeostwo mieszkaoców (problemy te w szczególności 

dotyczą Mikstatu). W mieście ponadto występuje wiele barier architektonicznych, które 

uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym i starszym normalne funkcjonowanie. 

3.5  DELIMITACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH 

Dla dalszego etapu prac jakim jest monitorowanie Programu Rewitalizacji, poprzedzając 

delimitację obszarów zdegradowanych, podsumowano analizę wskaźnikową w sferze 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej dla wyznaczonych 

obszarów (jednostek analitycznych), w których nie zdiagnozowano wcześniej koncentracji 

negatywnych zjawisk społecznych. Przedstawia to poniższa tabela. Kolorem zielonym  

zaznaczono wartości wskazujące na sytuacje kryzysową. Oprócz tego przy wskaźnikach 

jakościowych (W14, W16, W18 i W20) zaznaczono czy występują problemy w danych sferach 

(TAK – występują, NIE – nie występują).  

Tabela 26 Zestawienie wskaźników sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej 
dla obszarów, w których nie występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych 

SOŁECTWO/WSKAŹNIK W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 

SFERA GOSPODARCZA ŚRODOWISKOWA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA TECHNICZNA 

Biskupice Zabaryczne 0,71 0,00 NIE 5.493 TAK 0,30 NIE 0,90 TAK 

Kaliszkowice Kaliskie 2,32 0,00 NIE 5.331 TAK 0,12 NIE 0,70 TAK 

Kaliszkowice Ołobockie 0,86 0,00 NIE 5.330 TAK 0,26 NIE 1,68 TAK 

Przedborów 2,19 0,10 NIE 5.044 TAK 0,53 NIE 0,27 TAK 
Źródło: opracowanie własne 
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Z powyższej tabeli można wywnioskowad, że w każdym sołectwie (jednostce analitycznej), 

w przynajmniej jednej sferze (poza społeczną) występują stany kryzysowe. 

Następnie skupiono się na delimitacji obszarów zdegradowanych. 

Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym pod względem występowania koncentracji 

negatywnych zjawisk społecznych, można wyznaczyd jako obszar zdegradowany w przypadku 

występowania na nim ponadto co najmniej jednego z negatywnych zjawisk w sferze 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Do uznania obszaru 

gminy jako zdegradowanego konieczna jest diagnoza stanu w zakresie sytuacji gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Przyjęto następujące wskaźniki 

delimitacyjne: 

Tabela 27 Wskaźniki użyte do oceny sfery środowiskowej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej 

WSKAŹNIK  SFERA 

Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkaoców w wieku 
produkcyjnym wyznaczonych obszarów 

W12 gospodarcza 

Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 
mieszkaoców w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów 

W13 gospodarcza 

Wskaźnik jakościowy opisujący sferę gospodarczą na podstawie 
konsultacji społecznych, a także spotkao roboczych Zespołu ds. 
rewitalizacji, przeprowadzonych wizji lokalnych oraz dostępnych 
danych statystycznych 

W14 gospodarcza 

Ilośd zinwentaryzowanego azbestu na 100 mieszkaoców 
wyznaczonych obszarów w m2 

W15 środowiskowa 

Wskaźnik jakościowy opisujący sferę środowiskową na 
podstawie konsultacji społecznych, a także spotkao roboczych 
Zespołu ds. rewitalizacji, przeprowadzonych wizji lokalnych oraz 
dostępnych danych statystycznych 

W16 środowiskowa 

Liczba placówek oświatowych, gminnych obiektów kulturalnych 
i sportowych w jednostkach urbanistycznych w przeliczeniu na 
100 mieszkaoców 

W17 przestrzenno-funkcjonalna 

Wskaźnik jakościowy opisujący sferę  przestrzenno-funkcjonalną 
na podstawie konsultacji społecznych, a także spotkao 
roboczych Zespołu ds. rewitalizacji, przeprowadzonych wizji 
lokalnych oraz dostępnych danych statystycznych 

W18 przestrzenno-funkcjonalna 

Liczba budynków mieszkalnych sprzed 1989 roku w przeliczeniu 
na 100 mieszkaoców wyznaczonych obszarów 

W19 techniczna 

Wskaźnik jakościowy opisujący sferę techniczną na podstawie 
konsultacji społecznych, a także spotkao roboczych Zespołu ds. 
rewitalizacji, przeprowadzonych wizji lokalnych oraz dostępnych 
danych statystycznych 

W20 techniczna 

Źródło: opracowanie własne 

Poniżej zestawiono w tabeli wartości poszczególnych wskaźników. Skupiono się tylko na tych 

sołectwach (wyznaczonych obszarach – jednostkach analitycznych), w których wcześniej 

wykazano koncentrację negatywnych zjawisk społecznych. Kolorem zielonym  zaznaczono 

wartości wskazujące na sytuacje kryzysową. Oprócz tego dla sfery gospodarczej, 
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środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej przy wskaźnikach jakościowych 

(W14, W16, W18 i W20) zaznaczono czy występują problemy w danych sferach (TAK – 

występują, NIE – nie występują). 

Tabela 28 Zestawienie wskaźników sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej 
dla obszarów, w których występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych 

SOŁECTWO/WSKAŹNIK W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 

SFERA GOSPODARCZA ŚRODOWISKOWA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA TECHNICZNA 

Komorów 0,82 0,00 NIE 3.818 TAK 0,26 NIE 1,44 TAK 

Kotłów 1,05 0,00 NIE 6.223 TAK 0,17 NIE 1,03 TAK 

Mikstat - Pustkowie 1,22 0,00 NIE 5.674 TAK 0,00 NIE 0,36 TAK 

Mikstat 1,17 1,88 TAK 1.033 TAK 0,38 TAK 22,16 TAK 
Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie przeprowadzonych analiz wyznaczono obszary zdegradowane na terenie Gminy 

Mikstat, w których oprócz negatywnych zjawisk społecznych, zdiagnozowano występowanie 

negatywnych zjawisk w co najmniej jeden ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej lub technicznej. Przedstawia to poniższa tabela. 

Tabela 29 Zestawienie zdiagnozowanych negatywnych zjawisk wg wskaźników wszystkich badanych sfer dla 
obszarów, w których występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych 

SOŁECTWO/SFERA SPOŁECZNA GOSPODARCZA ŚRODOWISKOWA 
PRZESTRZENNO-
FUNKCJONALNA 

TECHNICZNA 
KWALIFIKACJA DO 

OBSZARU 
ZDEGRADOWANEGO 

Komorów TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

Kotłów TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

Mikstat - Pustkowie TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

Mikstat TAK TAK TAK TAK TAK TAK 
Źródło: opracowanie własne 

Rozmieszczenie przestrzenne obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Mikstat 

przedstawia poniższa mapa. 
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Rysunek 5 Obszar zdegradowany w Gminie Mikstat 

(źródło: opracowanie własne) 

Diagnoza stanu posłużyła do wyznaczenia obszarów zdegradowanych w Gminie Mikstat, które 

mają zostad objęte „Programem rewitalizacji dla Miasta i Gminy Mikstat”. Łączna liczba 

mieszkaoców i powierzchnia obszarów zdegradowanych została zestawiona w tabeli poniżej. 

Tabela 30 Liczba mieszkaoców i powierzchnia obszarów zdegradowanych 

LP. OBSZAR 
LICZBA 

MIESZKAOCÓW 
POWIERZCHNIA 

[ha] 

1. Komorów 765 1.392 

2. Kotłów 548 881 

3. Mikstat - Pustkowie 275 1.478 

4. Mikstat 1.841 249 

 SUMA 3.429 4.000 
Źródło: opracowanie własne 

Obszar zdegradowany w gminie Mikstat zajmuje powierzchnię 4.000 ha co stanowi 45,89% 

powierzchni gminy. Obszar ten jest zamieszkały przez 3.429 osób co stanowi 55,82% 

mieszkaoców gminy. 
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3.6 OBSZARY REWITALIZACJI 

Obszar obejmujący całośd lub częśd obszaru zdegradowanego, cechujący się   szczególną 

koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego gmina zamierza prowadzid rewitalizację, wyznacza się   jako obszar rewitalizacji 

(rozdział 3 Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

z dnia 2 sierpnia 2016 r. MR/H 2014-2020/20(2)08/2016). Obszar rewitalizacji nie może byd 

większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkaoców 

gminy. Obszar rewitalizacji może byd podzielony na podobszary, w tym podobszary 

nieposiadające ze sobą   wspólnych granic.  

Na wyznaczonych obszarach zdegradowanych Gminy Mikstat mieszka 55,82% mieszkaoców, 

a ich powierzchnia stanowi 45,89% łącznej powierzchni gminy. Synteza wyników uzyskanych 

z przeprowadzonej diagnozy stanu oraz badao ilościowych i jakościowych sytuacji społecznej, 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej w Gminie Mikstat, 

a także oczekiwania i potrzeby lokalnej społeczności oraz zamierzenia strategiczne rozwoju 

gminy, wyrażone w „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Mikstat na lata 2016-2022”, pozwoliły 

na wyodrębnienie obszaru rewitalizacji na terenie gminy, który cechuje się   największą 

kumulacją negatywnych zjawisk i problemów. Zgodnie z „Zasadami programowania i wsparcia 

rewitalizacji w ramach WRPO 2014+” wykorzystano dodatkowe analizy, ankiety i wywiady 

pogłębione z interesariuszami Programu w celu określenia obszaru, mającego istotne 

znaczenie dla rozwoju lokalnego gminy, a który powinien zostad objęty procesem rewitalizacji. 

W wyniku szerokich konsultacji społecznych z mieszkaocami zdecydowano, że obszar miasta 

Mikstat będzie obszarem rewitalizacji ponieważ to w nim następuje największa koncentracja 

sytuacji kryzysowych zarówno w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Również mieszkaocy w czasie konsultacji wskazali 

Mikstat jako obszar najbardziej wymagający rewitalizacji. Należy zwrócid uwagę, że 

w Mikstacie występują największe potencjały służące wyjściu z sytuacji kryzysowych i dzięki 

swojemu centralnemu położeniu w gminie, procesy rewitalizacyjne, które zostaną 

przeprowadzone na jego obszarze, będą miały pozytywny wpływ również na inne obszary 

i pozostałych mieszkaoców gminy Mikstat.  
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Tabela 31 Liczba mieszkaoców i powierzchnia wyznaczonych obszarów rewitalizacji 

LP. OBSZAR 
LICZBA 

MIESZKAOCÓW 
POWIERZCHNIA 

[km
2
] 

1. Mikstat 1.841 249 

 UDZIAŁ 29,97% 2,85% 
Źródło: opracowanie własne 

Poniżej, na mapie, zaprezentowano obszar wyznaczony do rewitalizacji (kolor zielony). 

 
Rysunek 6 Schematyczna prezentacja obszaru rewitalizowanego na mapie gminy Mikstat  

(źródło: opracowanie własne) 

We wskazanym jako obszar rewitalizacji sołectwie Mikstat występuje największa koncentracja 

problemów społecznych, które zostały przeanalizowane w niniejszym dokumencie. Występuje 

tu wyższa od średniej dla gminy liczba osób w wieku poprodukcyjnym, większa od średniej dla 

gminy liczba bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych. Również liczba osób korzystających 

z pomocy społecznej (z różnych powodów) jest bardzo wysoka. Podobnie wygląda sytuacja 

z liczbą interwencji policji – jest ona wyższa od średniej dla gminy. Średnia wyników 

sprawdzianów szóstoklasisty jest niższa niż średnia dla powiatu. Także interesariusze poprzez 

konsultacje wskazali ten obszar jako wymagający interwencji.  
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W sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej również 

występują problemy na wyznaczonych obszarach. Szczegółowo zostało to opisane 

w powyższej diagnozie. Z przedsięwzięd, które planuje się w niniejszym dokumencie większośd 

skupia się na poprawie sytuacji w sferze społecznej. 

3.7 POGŁĘBIONA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI 

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje miasto Mikstat. Zgodnie z wymogami ustawy 

wyznaczony obszar rewitalizacji stanowi nie więcej niż 20% powierzchni gminy oraz jest 

zamieszkały przez nie więcej niż 30% liczby mieszkaoców gminy, tj. odpowiednio jest to 2,85% 

powierzchni Gminy, zamieszkiwane przez 29,97% ludności. Wybór tego obszaru ma na celu 

dotarcie z projektami rewitalizacyjnymi do jak największej liczby mieszkaoców i obszaru, który 

tego najbardziej wymaga. 

Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się kumulacją problemów społecznych. Udział 

osób bezrobotnych w populacji mieszkaoców obszaru rewitalizacji jest wyższy niż średnia dla 

gminy, wynosząca 2,03%. Osoby długotrwale pozostające bez pracy stanowią ponad 40% osób 

bezrobotnych na wyznaczonym obszarze. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej 

liczbie mieszkaoców jest wyższa niż średnia dla gminy wynosząca 0,83%. Wśród bezrobotnych 

przeważają osoby młode do 30 roku życia (ponad 30% bezrobotnych), a 45% zarejestrowanych 

bezrobotnych to osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i gimnazjalnym. 

Bezrobocie, obok migracji młodych ludzi do miast, jest uznawane przez mieszkaoców jako 

jedno z największych zagrożeo społecznych. Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji 3,42% 

osób spośród wszystkich mieszkaoców korzysta z zasiłków i pomocy społecznej świadczonej 

przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Najczęstszą przyczyną korzystania 

z pomocy jest ubóstwo, niepełnosprawnośd i długotrwała lub ciężka choroba. Na obszarze 

rewitalizacji znajduje się wiele miejsc/budynków nieprzystosowanych dla osób starszych 

i niepełnosprawnych. Szczególnie Ośrodek Zdrowia i Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Są to miejsca, z których te osoby korzystają w pierwszej kolejności. Również 

siedziba Miejsko-Gminnego Domu Kultury wymaga działao rewitalizacyjnych – czyli 

przystosowania jej dla osób starszych i niepełnosprawnych. M-GDK jeśli zostanie odpowiednio 

przystosowany (np. budowa windy) będzie służył większej liczbie osób. Będą mogły się tu 

odbywad wszelkiego rodzaju spotkania, warsztaty czy też imprezy integracyjne dla młodzieży, 

dzieci i seniorów. W Mikstacie zauważalny jest problem małej liczby osób w wieku 
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przedprodukcyjnym. Stanowią one tylko 19,34% wszystkich mieszkaoców miasta. Na obszarze 

miasta jest najwięcej interwencji policji (i liczba ta z roku na rok wzrasta: 34 w 2014 i 59 

w 2016 r.). Liczba przestępstw jest stosunkowo nieduża (średnia niższa niż dla gminy) ale 

widad tu tendencję wzrostową (6 w 2014 roku 9 w 2016 r.). Przestępstwa to głównie 

kradzieże, włamania i uszkodzenia mienia. Na obszarze rewitalizacji popełniono prawie 30% 

przestępstw z ogółu przestępstw popełnionych w gminie. Z kolei interwencje policji 

w Mikstacie to 46% wszystkich interwencji policji w gminie. Zagospodarowanie przestrzeni czy 

oświetlenie dróg może w istotny sposób wyeliminowad te niekorzystne zjawiska (można od 

razu wymienid oświetlenie na energooszczędne). 

Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji zauważalna jest niska integracja mieszkaoców oraz 

brak miejsc gdzie mieszkaocy mogliby tę integrację pogłębiad – szczególnie brakuje miejsc 

przystosowanych dla starszych i niepełnosprawnych.  

Ponadto w wybranym obszarze wystąpiły także niekorzystne zjawiska w sferze gospodarczej, 

środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej i technicznej. Stosunkowo niska jest 

przedsiębiorczośd mieszkaoców, przejawiająca się chęcią prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej. W Mikstacie dominuje jeden główny pracodawca. Dużą przeszkodą w Mikstacie 

są bariery architektoniczne. Częśd dróg gminnych w obszarze rewitalizacji jest w złym stanie 

technicznym, brakuje chodników, miejsc parkingowych i ścieżek rowerowych, które 

w znacznym stopniu poprawiłyby jakośd komunikacji. Koniecznośd poprawy stanu dróg 

gminnych jest jednym z najważniejszych problemów wymagających rozwiązania, który jest 

postrzegany przez lokalne społeczeostwo jako ważny czynnik określający standard życia.  

Podczas konsultacji społecznych i spotkao z mieszkaocami wskazano także, że Odpusty św. 

Rocha (święcenie zwierząt – odbywające się corocznie) są unikalną tradycją Mikstatu.  
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Rysunek 7 Święcenie zwierząt podczas Odpustu św. Rocha 

(źródło: Urząd Miasta i Gminy Mikstat, zdjęcie: Przemysław Klimek – Specjalista ds. promocji, kultury i sportu w Mikstacie) 

 
Rysunek 8 Święcenie zwierząt podczas Odpustu św. Rocha 

(źródło: Urząd Miasta i Gminy Mikstat, zdjęcie: Przemysław Klimek – Specjalista ds. promocji, kultury i sportu w Mikstacie) 
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Rysunek 9 Odpust św. Rocha w Mikstacie 

(źródło: Urząd Miasta i Gminy Mikstat, zdjęcie: Przemysław Klimek – Specjalista ds. promocji, kultury i sportu w Mikstacie) 

Z roku na rok przyciągają więcej widzów, ale niekoniecznie przekłada się to na bezpośrednie 

korzyści dla mieszkaoców. Ponadto coraz częściej mieszkaocy Mikstatu postrzegają święto 

jako opanowane przez przyjezdnych. Wraz z parafią pw. Św. Trójcy w Mikstacie, organizacjami 

pozarządowymi i przedsiębiorcami powinno przygotowad się koncepcje pozwalające 

dochowad tradycję święta przy jednoczesnym stworzeniu możliwości rozwoju turystycznego 

Mikstatu. Mieszkaocy chcieliby ponownie zaakceptowad święto jako „swoje” a nie tylko jako 

przeznaczone dla osób przyjezdnych. Mieszkaocy ponadto wskazali skwer koło kościoła św. 

Rocha, jako ten, który powinien zostad odnowiony i przystosowany jako punkt widokowy, 

świetnie komponujący się z potrzebami odpustu św. Rocha. Można go wykorzystad jako strefa 

wypoczynku poprzez zagospodarowanie skarpy przy schodach. Mieszkaocy wskazali również 

zdegradowany teren na Stadionie, który na dziś jest kawałkiem asfaltu i zniszczoną sceną. 

Odnowienie i przywrócenie tego terenu do użytku oraz nadanie nowych funkcji temu 

obiektowi (scena), wzbogaciło by ofertę strefy aktywności która może byd częścią kompleksu 

sportowego w Mikstacie (obok znajduje się boisko sportowe, siłownia zewnętrzna, plac 

zabaw, Orlik, miasteczko ruchu rowerowego). 

Wnioski płynące z partycypacji społecznej interesariuszy Programu rewitalizacji pokrywają się 

z opracowaną diagnozą stanu tym bardziej, że sami mieszkaocy uczestniczyli w jej 

opracowaniu. Jako mocne strony rozwoju na terenach rewitalizowanych mieszkaocy uznawali 

najczęściej stosunki sąsiedzkie, poczucie bezpieczeostwa, czy też dostęp do sklepu 

z podstawowymi artykułami. Z kolei słabe strony obszarów rewitalizacji we wskazaniach 
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ankietowanych to stan ścieżek rowerowych, stan chodników oraz stan budynków należących 

do gminy. Mieszkaocy zauważyli ponadto koniecznośd podjęcia dalszej rozbudowy systemów 

oświetleniowych miasta. Więcej informacji na temat prowadzonych konsultacji i dalszy ciąg 

pogłębionej diagnozy znajduje się rozdziale 9.1.1  

Pogłębiona diagnoza wskazanego obszaru rewitalizacji potwierdza wyniki diagnozy 

przygotowanej dla gminy. Warto zauważyd, że rewitalizacja wskazanego obszaru będzie służyd 

przede wszystkim mieszkaocom obszaru rewitalizacji, ale odczuwalna poprawa będzie dla 

wszystkich mieszkaoców gminy. 
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4 WIZJA I CELE PROGRAMU REWITALIZACJI 
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4.1 WIZJA STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI 

Wizja i uporządkowany system celów rewitalizacji stanowią spójną całośd. Każdy z celów 

rewitalizacji w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości przyczyniad się będzie do realizacji 

określonego fragmentu wizji oraz – wizji jako całości. 

Ważne przy określaniu wizji było poznanie oczekiwao społeczeostwa wobec zamierzonej 

rewitalizacji danego obszaru – dotyczy to zarówno mieszkaoców i użytkowników obszaru 

rewitalizacji, jak i wszystkich, na których będą mied wpływ podjęte działania rewitalizacyjne. 

Przeprowadzone spotkania z mieszkaocami oraz badanie ankietowe wskazały najbardziej 

oczekiwane efekty procesu rewitalizacji, na podstawie których sformułowano wizję obszaru 

rewitalizacji.  

WIZJA OBSZARU PO REWITALIZACJI: 

Mikstat (obszar po rewitalizacji) jest miejscem przyjaznym dla mieszkaoców. Zapewnia dostęp 

do infrastruktury potrzebnej dla dobrej jakości życia. Rozwija się w sposób zrównoważony, przy 

udziale mieszkaoców otwartych na zmianę, o kwalifikacjach dostosowanych do rynku pracy. 

Mieszkaocy są inicjatorami, współrealizatorami i uczestnikami projektów służących poprawie 

życia. 

Bardzo istotnym elementem jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży zapewniające 

osiągnięcie co najmniej dwóch celów: poprawy możliwości rozwojowych (edukacja, sport 

i rekreacja itp.) oraz  zwiększenie liczby dzieci dzięki zauważeniu zarówno przez mieszkaoców 

jak i potencjalnych osiedleoców dobrych możliwości rozwojowych. 

Mikstat dba o włączenie społeczne, zwłaszcza osób o mniejszych szansach, np. starszych 

i niepełnosprawnych. Ważnym elementem służącym włączeniu jest odpowiedni poziom 

infrastruktury zapewniającej zaspokojenie potrzeb. 

4.2 CELE PROGRAMU REWITALIZACJI I WYZNACZONE KIERUNKI DZIAŁAO 

Program Rewitalizacji wpisuje się w obowiązującą w gminie Strategię Rozwoju Miasta i Gminy 

Mikstat na lata 2016-2022. Program stanowi dokument wykonawczy w stosunku do Strategii. 

Planowane działania wynikają wprost ze strategii, a zwłaszcza wpisują się w: 

 Cel Strategiczny II: Tworzenie wysokiej jakości przestrzeni i infrastruktury. 
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 Cel Strategiczny III: Stały wzrost jakości kapitału ludzkiego i społecznego. 

Program Rewitalizacji nawiązuje do zidentyfikowanych problemów i na ich podstawie 

dokonuje diagnozy negatywnych zjawisk w Gminie. W ramach Programu Rewitalizacji będą 

realizowane cele ogólne i szczegółowe wpisujące się w inne dokumenty strategiczne Miasta 

i Gminy Mikstat.  Ponadto niniejszy Program Rewitalizacji wpisuje się w główny cel Gminnej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych: 

Zaspakajanie potrzeb społecznych oraz przeciwdziałanie zagrożeniom w stopniu 

zapewniającym równowagę społeczną i rozwój Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem 

działao na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Dla niniejszego Programu Rewitalizacji określono dwa cele strategiczne zbieżne z celami 

określonymi w strategii wraz z kierunkami rozwoju odpowiadające wynikom pogłębionej 

analizy. Są to: 

 

Rysunek 10 Cele strategiczne i kierunki rozwoju określone w PR 

Cel strategiczny I skupia się na działaniach „miękkich”, prospołecznych mających redukowad 

niekorzystne trendy. Ważnym elementem jest tu wspieranie edukacji zarówno dzieci 

i młodzieży jak i osób dorosłych, a także działania wspierające organizację czasu wolnego 

i wypoczynku. Cel obejmuje także działania wspomagające osoby zagrożone wykluczeniem 

społecznym i działania wspierające przedsiębiorczośd. Realizacja celu opierała się będzie na 

współpracy Urzędu Miasta i Gminy Mikstat z innymi jednostkami administracyjnymi, 

Cel strategiczny 1: 
Rozwój aktywności 

społecznej i włączenia 
społecznego 

Działania wspierające 
aktywnośd 

mieszkaoców 

Sprzyjanie rozwojowi 
przedsiębiorczości 

mieszkaoców obszaru 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 2: 
Rozwój infrastruktury 
służącej jakości życia 

Przystosowanie 
infrastruktury do 

potrzeb mieszkaoców 

Podniesienie pro-
ekologiczności 

rewitalizowanego 
obszaru 
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instytucjami społecznymi oraz organizacjami pożytku publicznego i inicjatywami oddolnymi 

mieszkaoców. 

Cel strategiczny II skupia się na działaniach inwestycyjnych ukierunkowanych na rozwój 

infrastruktury, służącej włączeniu społecznemu i integracji mieszkaoców. Obejmuje działania 

w obiektach istniejących, służące zmianie i uzupełnieniu ich funkcjonalności, poprawie 

efektywności energetycznej, remontu mieszkao komunalnych. 

W dalszych rozdziałach zostanie wykazana komplementarnośd poszczególnych przedsięwzięd. 

Wszystkie cele będą realizowane z dbałością o środowisko. Zgodnie z nowoczesnym poglądem 

środowisko to także antroposfera. Miasto powinno byd inicjatorem i wzorcem takich działao 

dla wszystkich jego mieszkaoców, bowiem trudno oczekiwad dbałości o środowisko od nich, 

jeśli samorząd nie stanowi wzoru takich działao.  

Układ celów strategicznych Programu należy traktowad jako stały w całym okresie jego 

obowiązywania. W miarę możliwości powinien on także byd utrzymany w kolejnym programie 

opracowywanym na okres po 2023 roku. 

4.3 OPIS POWIĄZAO PROGRAMU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I 
PLANISTYCZNYMI W TYM DOKUMENTAMI GMINY 

W ramach Programu Rewitalizacji będą realizowane cele ogólne i szczegółowe wpisujące się w 

dokumenty strategiczne kraju, województwa, powiatu i gminy. 

4.3.1 POWIĄZANIA Z DOKUMENTAMI KRAJOWYMI 

Tabela 32 Powiązania PR z krajowymi dokumentami strategicznymi 

LP. DOKUMENT MISJA/CEL/PRIORYTET/DZIAŁANIE 
ODPOWIADAJĄCE 

CELE PR DLA GMINY 
MIKSTAT 

1. Projekt 
Narodowego 
Planu Rewitalizacji 
2022 

Głównym celem NPR jest poprawa warunków rozwoju 
obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, 
społecznym, kulturowym i gospodarczym. Realizacji tego 
celu służyd będzie tworzenie korzystnych warunków dla 
prowadzenia rewitalizacji w Polsce i położenie nacisku na 
holistyczne, zintegrowane podejście do prowadzenia takich 
działao. 

CEL STRATEGICZNY 1 
CEL STRATEGICZNY 2 

2. Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego 
Rozwoju do roku 
2020 (z 
perspektywą do 
2030 r.) 

Cel główny: Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów 
mieszkaoców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności 
w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i 
terytorialnym 
Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz 
silniej o wiedzę, dane i doskonałośd organizacyjną 
Obszar: Rozwój innowacyjnych firm 
Obszar: Małe i średnie przedsiębiorstwa 

CEL STRATEGICZNY 1 
CEL STRATEGICZNY 2 
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Obszar: Kapitał dla rozwoju 
Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie wrażliwy i 
terytorialnie zrównoważony 
Obszar: Spójnośd społeczna 
Obszar: Rozwój zrównoważony terytorialnie 
Cel szczegółowy III – Skuteczne paostwo i instytucje służące 
wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu 
Obszar: Prawo w służbie obywatelom i gospodarce 
Obszar: Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie 
rozwojem 
Obszar: E-paostwo 
Obszar: Finanse publiczne 
Obszar: Efektywnośd wykorzystania środków UE 

3. Krajowa Strategia 
Rozwoju 
Regionalnego 
2010-2020: 
Regiony, Miasta, 
Obszary Wiejskie 

Cel strategiczny: Efektywne wykorzystywanie specyficznych 
regionalnych i innych terytorialnych potencjałów 
rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, 
zatrudnienia  
i spójności w horyzoncie długookresowym. 
Cel regionalny 1: Wspomaganie wzrostu konkurencyjności 
regionów („konkurencyjnośd”). 
Kierunki działao:  

 Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania 
procesów rozwojowych i zwiększania ich absorpcji 
poza miastami wojewódzkimi; 

 Budowa podstaw konkurencyjności województw – 
działania tematyczne. 

Cel regionalny 2: Budowanie spójności terytorialnej  
i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych 
(„spójnośd”); 
Kierunki działao: 

 Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym 
poziomie dostępu mieszkaoców do dóbr i usług 
warunkujących możliwości rozwojowe; 

 Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych 
obszarów tracących dotychczasowe funkcje 
społeczno-gospodarcze. 

Cel regionalny 3: Tworzenie warunków dla skutecznej, 
efektywnej i partnerskiej realizacji działao rozwojowych 
ukierunkowanych terytorialnie („sprawnośd”). 
Kierunki działao: 

 Wspomaganie budowy kapitału społecznego dla 
rozwoju regionalnego w oparciu o sieci współpracy 
między różnymi aktorami polityki regionalnej. 

CEL STRATEGICZNY 1 
CEL STRATEGICZNY 2 

 
 

Źródło: opracowanie własne 

4.3.2 POWIĄZANIA Z DOKUMENTAMI WOJEWÓDZKIMI I KRAJOWYMI 

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DO 2020 ROKU. WIELKOPOLSKA 

2020 

Wizja rozwoju określona w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 to: 

Wielkopolska 2020 roku, w wyniku stopniowego osiągania celów strategii ma byd regionem 

inteligentnym, innowacyjnym i spójnym. Celem generalnym Strategii jest efektywne 

wykorzystanie potencjałów rozwojowych na rzecz wzrostu konkurencyjności województwa, 
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służące poprawie jakości życia mieszkaoców w warunkach zrównoważonego rozwoju. 

Niniejszy PR jest spójny z kierunkami działao wyznaczonymi w „Strategii rozwoju 

województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020”, a z punktu widzenia 

realizacji zamierzeo rewitalizacyjnych w Gminie Mikstat istotne są zapisy, dotyczące celów 

strategicznych i operacyjnych, wśród których wskazano:  

 poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu,  

 poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami,  

 lepsze zarządzanie energią,  

 zwiększenie spójności województwa,  

 wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu,  

 wzrost kompetencji mieszkaoców i zatrudnienia,  

 zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa,  

W Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku za jedną ze słabych stron 

województwa uznano istnienie obszarów i miast wymagających rewitalizacji oraz dużą 

powierzchnię obszarów zdegradowanych. Wśród zagrożeo wymienia się marginalizację 

obszarów i ośrodków o niższej konkurencyjności, a także grup o najniższym wykształceniu, 

upośledzonych pod względem społecznym, fizycznym i psychicznym, wzrost patologii 

społecznych, liczne grupy i środowiska zagrożone wykluczeniem.  

Z punktu widzenia działao rewitalizacyjnych w województwie wielkopolskim kluczowy jest cel 

5.4. Wsparcie terenów wymagających restrukturyzacji, odnowy i rewitalizacji. W Strategii 

stwierdzono, że należy opracowad kompleksowe programy odnowy, które będą obejmowały 

inwestycje w infrastrukturę techniczną i społeczną, projekty aktywizacji gospodarczej 

i projekty edukacyjne. Wskazano następujące  kierunki działao przez które cel ten powinien 

byd realizowany:  

 Kompleksowe,  zintegrowane  programy  rewitalizacji  obejmujące  instrumenty 

stosowane w ramach innych celów, ukierunkowane na specyficzną sytuację na tych 

obszarach; 

 Modernizacja   oraz   lepsze   wykorzystanie   linii   wąskotorowych   regionu dla 

potrzeb turystyki. 

Ponadto istotne z punktu widzenia realizacji zamierzeo rewitalizacyjnych w Gminie Mikstat są 

przedsięwzięcia wpisujące się w cele wyznaczone w SRWW tj.: Zwiększenie spójności sieci 
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drogowej (cel operacyjny 1.1), Ochrona krajobrazu (cel operacyjny 2.2), Ograniczenie emisji 

substancji do atmosfery (cel operacyjny 2.5), Optymalizacja gospodarowania energią (cel 

operacyjny 3.1), Wsparcie ośrodków lokalnych (cel operacyjny 5.1), Aktywizacja obszarów 

o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych (cel 

operacyjny 5.3), Zwiększenie dostępności do podstawowych usług publicznych (cel operacyjny 

5.5), Wsparcie terenów o wyjątkowych walorach środowiska kulturowego (cel operacyjny 5.6), 

Doskonalenie kadr gospodarki (cel operacyjny 6.7), Rozwój gospodarki społecznej (cel 

operacyjny 6.11), Rozwój „srebrnego” sektora gospodarki (cel operacyjny 6.12), Rozwój 

biznesu i usług zdrowotnych (cel operacyjny 6.13), Poprawa warunków, jakości i dostępności 

edukacji (cel operacyjny 7.1), Promocja przedsiębiorczości i zatrudnialności (cel operacyjny 

7.3), Rozwój oraz promocja postaw kreatywnych i innowacyjnych (cel operacyjny 7.4), Rozwój 

kształcenia ustawicznego (cel operacyjny 7.6), Wzmacnianie aktywności zawodowej (cel 

operacyjny 8.1), Poprawa sytuacji i przeciwdziałanie zagrożeniom demograficznym (cel 

operacyjny 8.2), Promocja zdrowego stylu życia (cel operacyjny 8.4), Wzmacnianie włączenia 

społecznego (cel operacyjny 8.5), Wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej (cel 

operacyjny 8.6), Kształtowanie skłonności mieszkaoców do zaspokajania potrzeb wyższego 

rzędu (cel operacyjny 8.7), Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeostwa 

obywatelskiego (cel operacyjny 8.8), Ochrona zasobów, standardu i jakości życia rodziny (cel 

operacyjny 8.9), Ochrona i utrwalanie dziedzictwa kulturowego (cel operacyjny 8.10). 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Celem Planu jest zrównoważony rozwój przestrzenny regionu jako jedna z podstaw wzrostu 

poziomu życia mieszkaoców. Realizacja tego celu opiera na dwóch celach szczegółowych:  

 dostosowanie przestrzeni do wyzwao XXI wieku, 

 zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa. 

Zgodnie z wytycznymi polityki przestrzennej, Gmina Mikstat znajduje się w następujących 

strefach zróżnicowanej polityki przestrzennej województwa: 

 Systemie obszarów chronionych i powiązao przyrodniczych – wskazuje się na potrzebę 

stworzenia podstaw prawnych dla ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zapewnienia 

prawidłowych powiązao tego systemu, 

 Strefie rolno-leśnej – tu kierunki rozwoju powinny byd zorientowane na utrzymanie 

dotychczasowych ograniczeo dla urbanizacji oraz na funkcję rekreacyjną, 
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 Strefie intensywnej gospodarki rolnej – obszary te, związane z intensywnym 

rolnictwem, opartym o najlepsze w regionie gleby, wymagają ochrony szczególnie 

w obszarach podmiejskich. Celem zasadniczym gospodarki przestrzennej w tych 

strefach jest ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej najwyższej jakości, poprzez 

ograniczanie wyłączania ich spod użytkowania rolniczego i poprawę jakości gleb, 

oraz częściowo w: 

 strefie dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego wzdłuż głównych ciągów 

komunikacyjnych, obszarach pozamiejskich o najwyższym potencjale rozwoju – 

wskazano tu, że najważniejsze korytarze komunikacyjne są głównymi osiami rozwoju. 

Przez Gminę Mikstat przebiega droga wojewódzka nr 447. 

Wśród obiektów objętych ochroną prawną na terenie gminy należy wymienid Obszar 

Chronionego Krajobrazu Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, Obszar Chronionego 

Krajobrazu Dolina rzeki Prosny, sześd pomników przyrody i cztery użytki ekologiczne. 

Działania rewitalizacyjne zaplanowane w PR są spójne z celami szczegółowymi rozpisanymi 

w „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego”, w tym 

w szczególności z następującymi:  

 wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązao z otoczeniem, 

 wzrost znaczenia i zachowanie dziedzictwa kulturowego, 

 restrukturyzacja obszarów o ograniczonym potencjale rozwojowym, 

 wielofunkcyjny rozwój ośrodków regionalnych i lokalnych, 

 restrukturyzację obszarów o ograniczonym potencjale rozwojowym, 

 wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, 

 zwiększenie udziału usług turystycznych i rekreacji w gospodarce regionu. 

DOKUMENTY STRATEGICZNE POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO 

Powiat ostrzeszowski nie posiada aktualnej Strategii Rozwoju, Planu Rozwoju, Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych. Najbardziej aktualnym dokumentem jest Plan 

Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2006-2013. 
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4.3.3 POWIĄZANIA Z DOKUMENTAMI MIASTA I GMINY MIKSTAT 

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY MIKSTAT NA LATA 2016-2022 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Mikstat na lata 2016-2022 jest dokumentem uchwalanym 

przez Radę Miejską w Mikstacie w celu określenia najważniejszych zamierzeo osiąganych 

wspólnym wysiłkiem władz samorządu, mieszkaoców i podmiotów gospodarczych. Strategia 

rozwoju jest szansą na stworzenie długofalowej wizji rozwoju Miasta i Gminy Mikstat oraz 

szansą na koordynację i hierarchizację zadao. Dokument ten pozwala też we właściwy sposób 

i w odpowiedniej kolejności rozwiązywad problemy , a także diagnozowad niektóre z nich, 

zanim się pojawią. W strategii określono kierunki działao, problemy i cele rozwoju społeczno-

gospodarczego, wskazuje możliwe drogi realizacji wyznaczonych celów oraz zasady oceny 

podjętych działao. Strategia stanowi instrument sterowania procesami rozwoju 

gospodarczego i społecznego. Dokument ten powstał w związku z potrzebą sformułowania 

zintegrowanego dokumentu, obejmującego wszystkie polityki sektorowe, a także polityki 

horyzontalne, oparte na aktualnej diagnozie stanu gospodarczego i społecznego Miasta 

i Gminy Mikstat.  W dokumencie określono następujące cele strategiczne i operacyjne 

(w nawiasach wymieniono powiązane z nimi przedsięwzięcia PR): 

 Cel strategiczny I: Stabilny rozwój strategicznych branż gospodarczych gminy Mikstat. 

 Cel operacyjny 1: Modernizacja i przyspieszenie rozwoju sektora przetwórczego 

wszystkich branż (1.6); 

 Cel operacyjny 2: Wzmocnienie znaczenia branży turystycznej w strukturze 

gospodarczej gminy Mikstat (1.4, 2,2). 

 Cel strategiczny II: Tworzenie wysokiej przestrzeni i infrastruktury. 

 Cel operacyjny 1: Poprawa jakości infrastruktury energetycznej Gminy Mikstat 

(U.2.4, U.2.5); 

 Cel operacyjny 2: Poprawa jakości infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy 

Mikstat; 

 Cel operacyjny 3: Rozbudowa i poprawa jakości infrastruktury w gminie Mikstat 

(2.1, U.2.4, U.2.5); 

 Cel operacyjny 4: Poprawa stanu środowiska i przestrzeni do życia (2.1, 2.2, 

2.,3, U.2.4, U.2.5); 

 Cel operacyjny 5: Zapewnienie dostępu do nowych technologii (1.1). 
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 Cel strategiczny III: Stały wzrost jakości kapitału ludzkiego i społecznego. 

 Cel operacyjny 1: Wspieranie aktywności kulturalnej i sportowej mieszkaoców 

gminy (2.2); 

 Cel operacyjny 2: Budowa w zrównoważony sposób kapitału społecznego 

w Gminie Mikstat (zadania określono w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2014-2020); 

 Cel operacyjny 3: Aktywizacja sołectw w kierunku integracji społecznej wsi (1.1, 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.2). 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zaplanowane w PR wpisują się w cele Strategii Rozwoju, 

wpływając na rozwój przedsiębiorczości, eliminację negatywnych zjawisk społecznych oraz 

dbałośd o środowisko. Programy operacyjne Strategii Rozwoju poprzez wyznaczone działania 

mają wpływ także na sfery: przestrzenno-funkcjonalną i techniczną. 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA OBSZARZE MIASTA I GMINY 

MIKSTAT NA LATA 2014-2020 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na obszarze Miasta i Gminy Mikstat na lata 

2014-2020 jest wieloletnim dokumentem programowym. Ma istotne znaczenie dla 

zapewnienia bezpieczeostwa socjalnego jej mieszkaoców, w szczególności grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Strategia zorientowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form 

pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi 

zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz instytucjami działającymi w szerszym 

obszarze polityki społecznej jak: edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeostwo publiczne, 

pomoc osobom niepełnosprawnym, zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Działania 

określone w Strategii są kierowane głównie do środowisk pozostających na marginesie życia 

społecznego, wykluczonych społecznie lub zagrożonych tym zjawiskiem. Celem głównym 

Strategii jest: 

Zaspokajanie potrzeb społecznych oraz przeciwdziałanie zagrożeniom w stopniu 

zapewniającym równowagę społeczną i rozwój Gminy ze szczególnym uwzględnieniem działao 

na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele strategiczne (w nawiasach wymieniono 

powiązane z nimi przedsięwzięcia PR): 
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 Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 

1.6); 

 Budowa systemu wsparcia rodziny ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży 

(1.1, 1.2, 1,5); 

 Rozwój i budowa systemu wsparcie dla osób starszych (1.3, 1,5, 2.1, 2.3); 

 Budowanie zintegrowanego systemu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy 

domowej (1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6); 

 Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych (1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.3). 

Dla każdego z celów strategicznych zostały przedstawione cele szczegółowe i kierunki działao 

oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację.  

Kierunki działao PR odnoszą się do likwidacji negatywnych zjawisk w sferze społecznej. 

Dlatego realizacja PR wpłynie na rozwiązanie problemów społecznych które zostały 

zdiagnozowane w  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

STUDIUM UWARUNKOWAO I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Studium jest podstawowym dokumentem sporządzanym dla całego obszaru gminy, 

określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Obok 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego 

i w systemie planistycznym zaliczane jest do aktów planowania ogólnego. 

Zadaniem „Studium” jest określenie polityki przestrzennej gminy oraz ustalenie wyrażających 

tę politykę ogólnych zasad gospodarowania we wszystkich dziedzinach działalności 

samorządu. Celem „Studium” jest koordynacja działao przestrzennych na terenie gminy 

i stworzenie warunków do ekorozwoju i harmonijnego współdziałania sąsiadujących jednostek 

i terenów.   

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne planowane w PR są spójne z Studium i określonymi w nim 

kierunkami rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy. 

PODSUMOWANIE 

Działania rewitalizacyjne zaplanowane w ramach Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy 

Mikstat na lata 2017-2023 wpisują się w cele wyznaczone w dokumentach strategicznych 
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i planistycznych Gminy Mikstat. Zatem PR dla Gminy Mikstat jest spójny z przeanalizowanymi 

dokumentami  strategicznymi. 
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5.1 LISTA PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘD SŁUŻĄCYCH REALIZACJI CELÓW 
REWITALIZACJI 

Przedsięwzięcia służące eliminacji lub ograniczeniu zdiagnozowanych wcześniej negatywnych 

zjawisk, ściśle odpowiadają przyjętym celom rewitalizacji.  

Wszystkie przedsięwzięcia planowane w Programie Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Mikstat na 

lata 2017-2023 zostały opracowane po wcześniejszej analizie wyników diagnozy, warsztatów 

i konsultacji włączających wszystkich interesariuszy. Każde z zaplanowanych przedsięwzięd 

przeciwdziała negatywnym zjawiskom, które zostały wcześniej wskazane. W ramach Programu 

Rewitalizacji zaplanowano 8 głównych przedsięwzięd i 3 uzupełniające. 

Planowane przedsięwzięcia są ze sobą zintegrowane co szczegółowo jest opisane 

w poniższych fiszkach. Jako przykład można podad przedsięwzięcie 2.2 STWORZENIE STREFY 

AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, które jest zintegrowane z przedsięwzięciami 1.2 PRZYGOTOWNIE 

IMPREZ INTEGRACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, 1.3 PRZYGOTOWNIE SPOTKAO 

INTEGRACYJNYCH DLA SENIORÓW, 1.4 ROZWÓJ TRADYCJI ODPUSTU ŚW. ROCHA, 1.5 

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE WŁĄCZENIE SPOŁECZNE i 1.6 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

W MIEŚCIE MIKSTAT. Z pewnością częśd zadao (działao) opisanych w tych przedsięwzięciach 

„miękkich” współfinansowanych głównie z EFS będzie mogła odbywad się w przygotowanych 

strefach aktywności społecznej – przedsięwzięcie współfinansowane z EFFR.  

5.1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIA I PROJEKTY PODSTAWOWE 

Tabela 33 Fiszka projektowa 1 zadao podstawowych dla celu „Rozwój aktywności społecznej i włączenia 
społecznego” 

Nazwa przedsięwzięcia 1.1 LEPSZA SZKOŁA – LEPSZA PRZYSZŁOŚD 

Lokalizacja przedsięwzięcia Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie 

Własnośd obiektu/działki Obiekt własny 

Charakter przedsięwzięcia Społeczny, gospodarczy 

Odpowiadający cel rewitalizacji Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego 

Odpowiadający kierunek rewitalizacji Działania wspierające aktywnośd mieszkaoców 

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Podmiot realizujący Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie 

Adres korespondencyjny Grabowska 13, 63-510 Mikstat 

Harmonogram realizacji Planowane rozpoczęcie Planowane zakooczenie 

2017 2023 

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Opis stanu istniejącego Program szkolny nie przewiduje wystarczającej liczby i poziomu 
zajęd przygotowujących do aktywności zawodowej. 

Podejmowane działania  Zajęcia wyrównawcze, kursy i szkolenia dla nauczycieli: 
o z zakresu IT zakupionego w celu zrealizowania założeo 

projektowych, 
o Z zakresu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach 
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Źródło: opracowanie własne 

Tabela 34 Fiszka projektowa 2 zadao podstawowych dla celu „Rozwój aktywności społecznej i włączenia 
społecznego” 

Nazwa przedsięwzięcia 1.2 PRZYGOTOWNIE IMPREZ INTEGRACYJNYCH DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY  

Lokalizacja przedsięwzięcia Mikstat 

Własnośd obiektu/działki Obiekty własne (MGOK, Biblioteka, Szkoła Podstawowa w 
Mikstacie) 

Charakter przedsięwzięcia Społeczny 

Odpowiadający cel rewitalizacji Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego 

Odpowiadający kierunek rewitalizacji Działania wspierające aktywnośd mieszkaoców 

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Podmiot realizujący Urząd Miasta i Gminy Mikstat/ MGOK/BIBLIOTEKA 

Adres korespondencyjny ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat 

Harmonogram realizacji Planowane rozpoczęcie Planowane zakooczenie 

2017 2023 

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Opis stanu istniejącego Baza do prowadzenia działao jest w Mikstacie wystarczająca. 
Aktywnośd dzieci i młodzieży jest ograniczona, ze względu na 
niedostosowaną ofertę, byd może także ze względu na brak 
dostatecznej informacji. 

Podejmowane działania Weryfikacja potrzeb dzieci i młodzieży, „desk study” działao 
podejmowanych w innych miejscach, przyciągających dzieci i 
młodzież. Współpraca z organizacjami pozarządowymi przy 
przygotowywaniu programów i zajęd. Poszerzenie oferty 
o problematykę potrzebną do ograniczenia negatywnych zjawisk 
społecznych (np. komunikacja społeczna, radzenie sobie z 
agresją). Warto rozwijad lokalny folklor (wsparcie zespołów 
folklorystycznych). Powinny byd przygotowane cykliczne 
spotkania dedykowane dla różnych grup wiekowych. 

Cel przedsięwzięcia Zwiększenie poczucia przynależności do Mikstatu, zwiększenie 

edukacyjnych, 

 Zapewnienie specjalistycznej pomocy dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych, 

 Stworzenie pracowni zapewniającej nauczanie na zasadzie 
eksperymentu, 

 Organizowanie wyjazdów przedmiotowych, 

 Stworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery. 

Cel przedsięwzięcia  Rozwinięcie u uczniów kooczących szkołę kompetencji 
kluczowych na rynku pracy, 

 Rozwinięcie właściwych postaw i umiejętności poprzez 
wdrożenie programu rozwojowego. 

Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia  Lepsze przygotowanie absolwentów do rynku pracy, 

 Lepsze wyniki nauczania, 

 Zmniejszenie liczby problemów wychowawczych. 

Sposób oceny Opisano w rozdziale 9 

Działania zintegrowane 1.2, 1.5 

Wskaźnik produktu Objęcie programem wszystkich uczniów z OR 

Wskaźnik rezultatu Stworzenie  Szkolnego Punktu Informacji i Kariery – 1  
Poprawa średnich wyników nauczania uczniów OR na wyższe niż 
w powiecie 

KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia 100.000,00 zł. 

Wkład własny 10.000,00 zł. 

Inne źródła finansowania EFS – Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO 2014+ 
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szansy na pozostanie na terenie rewitalizowanym, poprawa 
umiejętności społecznych. 

Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia Większa liczba młodzieży pozostająca w Mikstacie co spowoduje 
wzrost liczby osób w wieku przedprodukcyjnym. Zmniejszenie 
liczby zdarzeo rejestrowanych prze policję na obszarze 
rewitalizacji.  

Sposób oceny Opisano w rozdziale 9 

Działania zintegrowane 1.1, 2.2 

Wskaźnik produktu Liczba zorganizowanych imprez - 12 

Wskaźnik rezultatu Zmniejszenie liczby zdarzeo z udziałem młodzieży rejestrowanych 
przez policję na obszarze rewitalizacji – 5% 

KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia 50.000,00 zł 

Wkład własny 5.000,00 zł 

Inne źródła finansowania EFS – Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO 2014+, 
sponsorzy 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 35 Fiszka projektowa 3 zadao podstawowych dla celu „Rozwój aktywności społecznej i włączenia 
społecznego” 

Nazwa przedsięwzięcia 1.3 PRZYGOTOWNIE SPOTKAO INTEGRACYJNYCH DLA SENIORÓW  

Lokalizacja przedsięwzięcia Mikstat 

Własnośd obiektu/działki Obiekt własny (MGOK, Biblioteka, Szkoła Podstawowa w 
Mikstacie, Klub Seniora) 

Charakter przedsięwzięcia Społeczny,  

Odpowiadający cel rewitalizacji Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego 

Odpowiadający kierunek rewitalizacji Działania wspierające aktywnośd mieszkaoców 

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Podmiot realizujący Urząd Miasta i Gminy Mikstat/MGOPS 

Adres korespondencyjny ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat 

Harmonogram realizacji Planowane rozpoczęcie Planowane zakooczenie 

2017 2023 

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Opis stanu istniejącego Ilośd imprez jest niewielka ze względu na to, że istniejący obiekt 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury jest niedostępny dla osób z 
ograniczeniami ruchowymi (zlokalizowany jest na wysokim 
pierwszym piętrze, dostęp tylko schodami), brakuje miejsca 
spotkao na świeżym powietrzu. 

Podejmowane działania Po przygotowaniu odpowiedniej bazy (poprawa dostępności 
MGOK-u i stworzenie miejsca spotkao) będzie możliwe 
przygotowanie cyklicznych imprez spotkao dedykowanych dla tej 
grupy wiekowej np. spotkania z książką, spotkania teatralne, 
zajęcia fitness dla seniorów itp. Zwłaszcza w kontekście 
rozpoczynającego swą aktywnośd Klubu Seniora. 

Cel przedsięwzięcia Zwiększenie możliwości uczestniczenia w atrakcyjnych zajęciach i 
imprezach 

Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia Większa integracja lokalnej społeczności. Włączenie seniorów w 
rozwój życia społecznego. Zwiększenie zadowolenia z mieszkania 
w Mikstacie.  

Sposób oceny Opisano w rozdziale 9 

Działania zintegrowane 1.4, 2.1, 2.2 

Wskaźnik produktu Liczba zorganizowanych imprez - 24 

Wskaźnik rezultatu Min. 200 uczestników, w tym 50% z OR 

KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia 100.000,00 zł 

Wkład własny 10 000,00 

Inne źródła finansowania EFS – Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO 2014+, 
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sponsorzy 
Źródło: opracowanie własne 

Tabela 36 Fiszka projektowa 4 zadao podstawowych dla celu „Rozwój aktywności społecznej i włączenia 
społecznego” 

Nazwa przedsięwzięcia 1.4 ROZWÓJ TRADYCJI ODPUSTU ŚW. ROCHA 

Lokalizacja przedsięwzięcia Mikstat 

Własnośd obiektu/działki Obiekt własny  

Charakter przedsięwzięcia Społeczny, gospodarczy 

Odpowiadający cel rewitalizacji Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego 

Odpowiadający kierunek rewitalizacji Działania wspierające aktywnośd mieszkaoców 

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Podmiot realizujący Urząd Miasta i Gminy Mikstat 

Adres korespondencyjny ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat 

Harmonogram realizacji Planowane rozpoczęcie Planowane zakooczenie 

2017 2023 

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Opis stanu istniejącego Odpusty św. Rocha (święcenie zwierząt) są unikalną tradycją 
Mikstatu, z roku na rok przyciągają więcej widzów, ale 
niekoniecznie przekłada się to na bezpośrednie korzyści dla 
mieszkaoców. Ponadto coraz częściej mieszkaocy Mikstatu 
postrzegają święto jako święto, które straciło swoją tożsamości i 
jest bardziej świętem dla przyjezdnych niż dla mieszkaoców. 

Podejmowane działania Przygotowanie wraz z parafią rz.-k. pw. Św. Trójcy w Mikstacie, 
organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami koncepcji 
pozwalającej dochowanie tradycji święta przy jednoczesnym 
stworzeniu możliwości rozwoju turystycznego Mikstatu. 

Cel przedsięwzięcia Zwiększenie zainteresowania Mikstatem, stworzenie możliwości 
zarobkowania dla mieszkaoców. 

Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia Zwiększenie akceptacji święta jako „swojego”, a nie tylko 
przeznaczonego dla przyjezdnych. Wzrost dochodów 
mieszkaoców. 

Sposób oceny Opisano w rozdziale 9 

Działania zintegrowane 1.3, 2.2 

Wskaźnik produktu 1 impreza rocznie 

Wskaźnik rezultatu Ponowny wzrost akceptacji imprezy – badanie ankietowe 

KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia 200.000,00 zł 

Wkład własny 20.000,00 zł 

Inne źródła finansowania EFS – Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO 2014+, 
sponsorzy 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 37 Fiszka projektowa 5 zadao podstawowych dla celu „Rozwój aktywności społecznej i włączenia 
społecznego” 

Nazwa przedsięwzięcia 1.5 DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

Lokalizacja przedsięwzięcia Mikstat 

Własnośd obiektu/działki Obiekty własne (MGOK, Biblioteka) 

Charakter przedsięwzięcia Społeczny,  

Odpowiadający cel rewitalizacji Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego 

Odpowiadający kierunek rewitalizacji Działania wspierające aktywnośd mieszkaoców 

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Podmiot realizujący Urząd Miasta i Gminy Mikstat 

Adres korespondencyjny ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat 

Harmonogram realizacji Planowane rozpoczęcie Planowane zakooczenie 

2017 2023 

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 
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Opis stanu istniejącego Brakuje działao i zajęd rozwijających umiejętności społeczne, 
brakuje 

Podejmowane działania Przygotowanie i prowadzenie zajęd rozwijających umiejętności 
społeczne (np. komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie 
konfliktów sąsiedzkich i rodzinnych, radzenie sobie ze stresem) 
dla mieszkaoców zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Cel przedsięwzięcia Włączenie społeczne 

Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia Zmniejszenie się liczby podopiecznych MGOPS 

Sposób oceny Opisano w rozdziale 9 

Działania zintegrowane 1.1, 1.6, 2.2 

Wskaźnik produktu Min. 18 spotkao 

Wskaźnik rezultatu 120 uczestników, w tym 50% z OR 
Zmniejszenie liczby osób z OR korzystających z pomocy 
społecznej – 5% 

KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia 100.000,00 zł 

Wkład własny 10 000,00 zł 

Inne źródła finansowania EFS – Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO 2014 
Źródło: opracowanie własne 

Tabela 38 Fiszka projektowa 6 zadao podstawowych dla celu „Rozwój aktywności społecznej i włączenia 
społecznego” 

Nazwa przedsięwzięcia 1.6 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MIEŚCIE MIKSTAT 

Lokalizacja przedsięwzięcia Mikstat 

Własnośd obiektu/działki Obiekt własny (MGOK, Biblioteka) 

Charakter przedsięwzięcia Społeczny, gospodarczy 

Odpowiadający cel rewitalizacji Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego 

Odpowiadający kierunek rewitalizacji Sprzyjanie rozwojowi przedsiębiorczości mieszkaoców obszaru 
rewitalizacji 

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Podmiot realizujący Urząd Miasta i Gminy Mikstat 

Adres korespondencyjny ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat 

Harmonogram realizacji 
Planowane rozpoczęcie Planowane zakooczenie 

2017 2023 

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Opis stanu istniejącego 
Barierą w zdobyciu pracy dla osób bezrobotnych jest często brak 
wystarczających kompetencji zarówno zawodowych jak i 
społecznych.  

Podejmowane działania 
Prowadzenie szkoleo i warsztatów wspierających 
przedsiębiorczośd 

Cel przedsięwzięcia 
Zwiększenie poziomu podejmowania aktywności gospodarczej 
przez osoby bezrobotne, informowanie o dostępnych formach 
wsparcia przedsiębiorczości 

Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia 
Zwiększenie liczby otwieranych działalności gospodarczych, 
zmniejszenie liczby bezrobotnych na terenie rewitalizowanym. 

Sposób oceny Opisano w rozdziale 9 

Działania zintegrowane 1.1, 1.4 

Wskaźnik produktu Liczba szkoleo – min. 18 

Wskaźnik rezultatu 

120 uczestników, w tym 50% z OR 
Zmniejszenie bezrobocia na OR – 5% 
Zmniejszenie liczby osób z OR korzystających z pomocy 
społecznej – 5% 

KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia 100.000,00 zł 

Wkład własny 5.000,00 zł 

Inne źródła finansowania EFS – Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO 2014+ 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Mikstat, opracowanie Remedis SA  
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Tabela 39 Fiszka projektowa 1 zadao podstawowych dla celu „Rozwój infrastruktury służącej jakości życia” 

Nazwa przedsięwzięcia 2.1 LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W OBIEKTACH 
PUBLICZNYCH 

Lokalizacja przedsięwzięcia Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie, 
Urząd Miasta i Gminy Mikstat, Szkoła Podstawowa  

Własnośd obiektu/działki obiekty własne 

Charakter przedsięwzięcia Społeczny, gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny 

Odpowiadający cel rewitalizacji Rozwój infrastruktury służącej jakości życia 

Odpowiadający kierunek rewitalizacji Przystosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkaoców 

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Podmiot realizujący Urząd Miasta i Gminy Mikstat 

Adres korespondencyjny ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat 

Harmonogram realizacji Planowane rozpoczęcie Planowane zakooczenie 

2017 2019 

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Opis stanu istniejącego Wszystkie te obiekty wymagają pokonania schodów. 
Umożliwienie dostępu dla osób z ograniczeniami ruchowymi jest 
niezbędne do prawidłowej realizacji funkcji, zwłaszcza w świetle 
rosnącej liczby osób starszych i niepełnosprawnych. 

Podejmowane działania Analiza możliwości technicznych rozwiązania dostępu w 
poszczególnych budynkach (windy, platformy, inne) 

Cel przedsięwzięcia Zwiększenie dostępności obiektów publicznych dla osób 
starszych i niepełnosprawnych ruchowo, w tym zwłaszcza 
dostępności do działao aktywizujących zarówno społecznie 
(MGOK i MGOPS) jak i zdrowotnie (Ośrodek Zdrowia), 
zainteresowanie podmiotów chcących prowadzid gabinety 
rehabilitacyjne potrzebne mieszkaocom, a także dostępności do 
instytucji publicznych (UMIG, szkoła). Poprawa dostępności tych 
obiektów wpłynie na poprawę jakości życia osób starszych i 
niepełnosprawnych z obszaru rewitalizacji a także z pozostałych 
obszarów gminy. 

Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia Zwiększenie szans na włączenie społeczne poprzez podniesienie 
dostępności obiektów publicznych dla osób starszych i 
niepełnosprawnych ruchowo.  

Sposób oceny Opisano w rozdziale 9 

Działania zintegrowane 1.3, 1.5, 2.3 (pośrednio wspiera wszystkie działania) 

Wskaźnik produktu Udostępnienie 5 obiektów osobom niepełnosprawnym ruchowo 

Wskaźnik rezultatu Wzrost zadowolenia mieszkaoców OR – badanie ankietowe 

KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia 300.000,00 zł 

Wkład własny 30.000,00 zł 

Inne źródła finansowania EFRR w ramach WRPO 2014 - 2020,  Oś. 9 – Infrastruktura dla 
kapitału ludzkiego, Działanie 9.2. -  Rewitalizacja  miast  i  ich  
dzielnic,  terenów  wiejskich,  poprzemysłowych i powojskowych 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 40 Fiszka projektowa 2 zadao podstawowych dla celu „Rozwój infrastruktury służącej jakości życia” 

Nazwa przedsięwzięcia 2.2 STWORZENIE STREFY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 

Lokalizacja przedsięwzięcia Mikstat 

Własnośd obiektu/działki Obiekty własny 

Charakter przedsięwzięcia Społeczny, przestrzenno-funkcjonalny, środowiskowy, techniczny 

Odpowiadający cel rewitalizacji Przygotowanie miejsc służących działaniom prospołecznym 

Odpowiadający kierunek rewitalizacji Przystosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkaoców 
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Podmiot realizujący Urząd Miasta i Gminy Mikstat 
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Adres korespondencyjny ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat 

Harmonogram realizacji Planowane rozpoczęcie Planowane zakooczenie 

2017 2020 

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Opis stanu istniejącego Przygotowanie strefy aktywności. Przewiduje się dwie lokalizacje:  

 skwer koło kościoła św. Rocha - panoramiczny widok 

 zdegradowany teren na Stadionie, na dziś jest kawałkiem 
asfaltu i zniszczoną sceną. Obok znajduje się boisko sportowe, 
siłownia zewnętrzna, plac zabaw, Orlik, miasteczko ruchu 
rowerowego. 

Podejmowane działania Przygotowanie projektów, wyłonienie wykonawcy w obydwu 
lokalizacjach, planuje się: 

 skwer koło kościoła św. Rocha stworzenie punktu 
widokowego, (świetnie komponujący się z potrzebami 
odpustu Św. Rocha); strefa wypoczynku, zagospodarowanie 
skarpy przy schodach. 

 zdegradowany teren na Stadionie - odnowienie i przywrócenie 
tego terenu do użytku wzbogaciło by ofertę strefy aktywności 
który jest częścią kompleksu sportowego w Mikstacie (np. w 
zimie można zorganizowad na tym terenie lodowisko)  

Cel przedsięwzięcia Zwiększenie szans na włączenie społeczne mieszkaoców obszaru 
rewitalizowanego dzięki stworzeniu strefy aktywności społecznej.  

Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia Planowane przedsięwzięcie  przysłuży się zwiększaniu aktywności 
mieszkaoców. 

Sposób oceny Opisano w rozdziale 9 

Działania zintegrowane 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6  

Wskaźnik produktu Uruchomienie obiektów sprzyjających aktywności w 2-lokalizacji 

Wskaźnik rezultatu Zwiększenie liczby korzystających z obiektów (focusowe badania 
terenowe) 

KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia 500.000,00 zł. 

Wkład własny 10.000,00 zł 

Inne źródła finansowania EFRR w ramach WRPO 2014 - 2020,  Oś. 9 – Infrastruktura dla 
kapitału ludzkiego, Działanie 9.2. -  Rewitalizacja  miast  i  ich  
dzielnic,  terenów  wiejskich,  poprzemysłowych i powojskowych  

Źródło: opracowanie własne 

 

5.1.2 PRZEDSIĘWZIĘCIA I PROJEKTY UZUPEŁNIAJĄCE 

Tabela 41 Fiszka projektowa 1 – zadania uzupełniające 
Nazwa przedsięwzięcia U.2.3 DZIAŁANIA NA RZECZ PODNIESIENIA BEZPIECZEOSTWA 

MIESZKAOCÓW 

Lokalizacja przedsięwzięcia Mikstat 

Własnośd obiektu/działki Obiekty własne 

Charakter przedsięwzięcia Społeczny, przestrzenno-funkcjonalny, środowiskowy, techniczny 

Odpowiadający cel rewitalizacji Rozwój infrastruktury służącej jakości życia 

Odpowiadający kierunek rewitalizacji Przystosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkaoców 

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Podmiot realizujący Urząd Miasta i Gminy Mikstat 

Adres korespondencyjny ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat 

Harmonogram realizacji Planowane rozpoczęcie Planowane zakooczenie 

2017 2023 

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Opis stanu istniejącego Zagadnienie bezpieczeostwa było wielokrotnie poruszane przez 
mieszkaoców, dlatego w miarę możliwości należy naprawiad i 
uzupełniad istniejącą sied połączeo dla pieszych i rowerów. Na 
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terenie Mikstatu częśd dróg i chodników jest w złym stanie 
technicznym, brakuje bezpiecznych ścieżek rowerowych i 
bezpiecznych miejsc parkowania. Bezpieczeostwo podniesie 
instalowanie oświetlenia, w tym solarnego. 

Podejmowane działania Przygotowanie projektów, wyłonienie wykonawcy. 

Cel przedsięwzięcia Komunikacja na terenie sołectwa Mikstat jest bardzo istotna dla 
bezpieczeostwa mieszkaoców, przekłada się też na poziom 
uczestnictwa w życiu społecznym.  

Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia Zmniejszenie liczby zdarzeo rejestrowanych przez policję z 
udziałem mieszkaoców 

Sposób oceny Opisano w rozdziale 9 

Działania zintegrowane 1.5, 1.3 (pośrednio wspiera wszystkie projekty) 

Wskaźnik produktu Liczba kilometrów nowych ścieżek rowerowych - 5 
Liczba kilometrów zmodernizowanych chodników – 4 
Liczba nowych miejsc parkingowych – 50 
Liczba wymienionych obwodów oświetleniowych - 250 

Wskaźnik rezultatu Zmniejszenie liczby zdarzeo rejestrowanych przez policję z 
udziałem mieszkaoców – 10% 
Poprawa bezpieczeostwa 

KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia 300.000,00 zł 

Wkład własny 30.000,00 zł 

Inne źródła finansowania EFRR w ramach WRPO 2014 - 2020,  Oś. 9 – Infrastruktura dla 
kapitału ludzkiego, Działanie 9.2. -  Rewitalizacja  miast  i  ich  
dzielnic,  terenów  wiejskich,  poprzemysłowych i powojskowych 

Źródło: opracowanie własne 
 

Tabela 42 Fiszka projektowa 2 – zadania uzupełniające 

Nazwa przedsięwzięcia U.2.4 BUDOWA WIAT PRZYSTANKOWYCH WRAZ Z OŚWIETLENIEM 
SOLARNYM 

Lokalizacja przedsięwzięcia Obszar rewitalizacji 

Własnośd obiektu/działki Obiekty własne 

Charakter przedsięwzięcia Społeczny, gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny, 
środowiskowy, techniczny 

Odpowiadający cel rewitalizacji Rozwój infrastruktury służącej jakości życia 

Odpowiadający kierunek rewitalizacji Podniesienie pro-ekologiczności rewitalizowanego obszaru 

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Podmiot realizujący Urząd Miasta i Gminy Mikstat 

Adres korespondencyjny ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat 

Harmonogram realizacji Planowane rozpoczęcie Planowane zakooczenie 

2017 2023 

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Opis stanu istniejącego Zagadnienie bezpieczeostwa było wielokrotnie poruszane przez 
mieszkaoców, dlatego w miarę możliwości należy przygotowad 
wiaty i oświetlid przystanki na OR, przystanki w chwili obecnej są 
mało widoczne, jest mało miejsca dla oczekujących na transport, 
stwarza to niebezpieczne sytuacje zarówno dla pieszych, 
kierowców, oczekujących i rowerzystów – szczególnie w nocy 
(patrz rys. nr 20) 

Podejmowane działania Rozwiązanie zagadnieo własności gruntu, przygotowanie 
koncepcji i projektów budowlanych,  

Cel przedsięwzięcia Uzupełnienie i modernizacja infrastruktury okołodrogowej, 
poprzez modernizację przystanków poprawi się bezpieczeostwo 
uczestników ruchu w tych miejscach 

Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia Podniesienie bezpieczeostwa i jakości infrastruktury na OR 

Sposób oceny Opisano w rozdziale 9 

Działania zintegrowane Pośrednio wspiera wszystkie projekty  
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Wskaźnik produktu Liczba postawionych wiat - 5 

Wskaźnik rezultatu Zmniejszenie liczby zdarzeo rejestrowanych przez policję z 
udziałem mieszkaoców – 10% 
Poprawa bezpieczeostwa 

KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia 150.000,00 zł 

Wkład własny 15.000,00 zł 

Inne źródła finansowania środki krajowe, powiatowe, wojewódzkie, w formie dotacji, EFRR 
w ramach WRPO 2014 - 2020,  Oś. 9 – Infrastruktura dla kapitału 
ludzkiego, Działanie 9.2. -  Rewitalizacja  miast  i  ich  dzielnic,  
terenów  wiejskich,  poprzemysłowych i powojskowych 

Źródło: opracowanie własne 
 

Tabela 43 Fiszka projektowa 3 – zadania uzupełniające 

Nazwa przedsięwzięcia U.2.5 PODNIESIENIA BEZPIECZEOSTWA UŻYTKOWNIKÓW 
BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W MIKSTACIE 

Lokalizacja przedsięwzięcia ul. Mickiewicza 7, ul. Słowackiego 6, ul. Słowackiego 3, ul. 
Okrężna 5, ul. Brzozowa 14, ul. Kościuszki 4, ul. Kościuszki 6, ul. 
Chopina 1, ul. Krakowska 17, ul. Mickiewicza 1, Os. Bielany 13, ul. 
Estkowskiego 13, ul. Estkowskiego 11, , ul. Grabowska 13 A, ul. 
Grabowska 13 

Własnośd obiektu/działki Obiekty własne 

Charakter przedsięwzięcia Społeczny, przestrzenno-funkcjonalny, środowiskowy, techniczny 

Odpowiadający cel rewitalizacji Rozwój infrastruktury służącej jakości życia; 

Odpowiadający kierunek rewitalizacji Przystosowanie infrastruktury dla potrzeb mieszkaoców; 
Podniesienie pro-ekologiczności rewitalizowanego terenu 

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Podmiot realizujący Urząd Miasta i Gminy Mikstat 

Adres korespondencyjny ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat 

Harmonogram realizacji Planowane rozpoczęcie Planowane zakooczenie 

2017 2023 

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Opis stanu istniejącego Zakres działao jest różny dla różnych obiektów. Potrzebne są 
remonty klatek schodowych poprawiające dostępnośd obiektów, 
zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych. Zawsze wiąże się to z 
termomodernizacją i remontem elewacji. Niekiedy konieczna jest 
naprawa dachu lub wymiana instalacji wewnętrznych w celu 
dostosowania do obowiązujących przepisów. Dodatkowo to 
działanie obniży zużycie energii pierwotnej, jednocześnie 
rewitalizacja podniosłaby jakośd tkanki miejskiej.  

Podejmowane działania Przeprowadzenie audytu termomodernizacyjnego budynków 
komunalnych, przygotowanie projektów, wyłonienie wykonawcy. 

Cel przedsięwzięcia Obniżenie zużycie energii pierwotnej. Wzrost bezpieczeostwa. 

Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20%, podniesienie 
jakości tkanki miejskiej 

Sposób oceny Opisano w rozdziale 9 

Działania zintegrowane 1.3, 2.1 

Wskaźnik produktu 15 zrewitalizowanych obiektów 

Wskaźnik rezultatu Zmniejszenie wydatków na usuwanie skutków awarii o 50% 
Wzrost zadowolenia mieszkaoców OR z budynków komunalnych 
(focusowe badania terenowe) 

KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia 1.000.000,00 zł 

Wkład własny 50.000,00 zł 

Inne źródła finansowania EFRR w ramach WRPO 2014 - 2020,  Oś. 9 – Infrastruktura dla 
kapitału ludzkiego, Działanie 9.2. -  Rewitalizacja  miast  i  ich  
dzielnic,  terenów  wiejskich,  poprzemysłowych i powojskowych 

Źródło: opracowanie własne 
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6.1 MECHANIZMY ZAPEWNIENIA KOMPLEMENTARNOŚCI MIĘDZY 
POSZCZEGÓLNYMI PROJEKTAMI REWITALIZACYJNYMI ORAZ POMIĘDZY 
DZIAŁANIAMI RÓŻNYCH PODMIOTÓW I FUNDUSZY NA OBSZARZE 
OBJĘTYM PROGRAMEM REWITALIZACJI 

Komplementarnośd jest jednym z ważnych aspektów Programu Rewitalizacji. Zapewnienie 

powiązao pomiędzy poszczególnymi projektami skutkowad będzie lepszym i bardziej 

efektywnym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na rewitalizację.  

Według Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

opracowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wymogiem koniecznym przy 

opracowaniu programów rewitalizacji jest koniecznośd zapewnienia komplementarności 

w pięciu aspektach: przestrzennym, problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, 

międzyokresowym i źródeł finansowania. 

6.1.1 KOMPLEMENTARNOŚD PRZESTRZENNA 

Komplementarnośd przestrzenną w Programie Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Mikstat na lata 

2017-2023 zapewniają projekty wyznaczone do realizacji na obszarze rewitalizacji pozwalające 

na wyprowadzenie go ze stanu kryzysowego. Są to projekty wzajemnie ze sobą powiązane, 

synergiczne i wzajemnie się dopełniające, a ich realizacja wpłynie na poprawę sytuacji całego 

obszaru rewitalizacji. O delimitacji obszaru rewitalizacji decydowała, zarówno sytuacja 

społeczno-gospodarcza (wartości wskaźników), jak i wola mieszkaoców gminy. Planowana 

interwencja nie spowoduje przesunięcia problemów na inny obszar a także nie doprowadzi do 

niepożądanych efektów społecznych takich jak segregacja społeczna i wykluczenie  

Wszystkie zidentyfikowane projekty rewitalizacyjne skupiają się na obszarze rewitalizacji i są 

z nim ściśle powiązane. Stanowią odpowiedź na główne problemy obszaru rewitalizacji, 

natomiast zasięg ich oddziaływania będzie dużo większy niż wyznaczony obszar rewitalizacji, 

gdyż z efektów rewitalizacji przestrzennej (np. ze zmodernizowanych ulic, ścieżek rowerowych 

i chodników) będą korzystad nie tylko mieszkaocy obszaru rewitalizacji, ale również 

mieszkaocy innych miejscowości, a także przedsiębiorcy. Dzięki tak dużemu oddziaływaniu 

zaplanowanych projektów zapewnione zostanie, że Program Rewitalizacji będzie efektywnie 

oddziaływał na całą gminę. Projekty te będą mied pozytywny wpływ na obszar i mieszkaoców, 

przyczynią się do zwiększenia integracji i aktywizacji społeczności lokalnej. 
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Na terenie rewitalizowanym zaplanowano przede wszystkim działania nastawione na 

ożywienie właśnie tego obszaru. Przedsięwzięcie dotyczące rozwoju tradycji odpustu św. 

Rocha (1.4) ma na celu przywrócenie świętu tożsamości lokalnej. Zaplanowano także działania 

zmniejszające liczbę barier architektonicznych. Skorzystają z nowych udogodnieo nie tylko 

mieszkaocy obszaru rewitalizacji ale całej gminy a także osoby przyjezdne. Kolejne 

zaplanowane działania to modernizacje budynków użyteczności publicznej, które z pewnością 

poprawią bezpieczeostwo mieszkaoców nie tylko obszaru rewitalizacji. Obiekty te służą 

mieszkaocom z terenów rewitalizowanych, ale infrastruktura powstała w wyniku realizacji 

projektów będzie dostępna również dla mieszkaoców pozostałych obszarów gminy, które nie 

zostały wyznaczone do rewitalizacji. Z kolei dzięki działaniom integracyjnym (dla starszych, 

dzieci i młodzieży) nastąpi rzeczywista integracja lokalnej społeczności.  

Projekty społeczne skierowane do grup wykluczonych społecznie, przyczynią się do ożywienia 

społecznego mieszkaoców terenów rewitalizacji oraz spadku liczby osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przeprowadzone szkolenia, kursy i zajęcia 

edukacyjne mogą pośrednio przyczynid się do znalezienia pracy przez osoby bezrobotne. 

W konsekwencji spowoduje to ograniczenie bezrobocia w wyznaczonym obszarze. Powyższe 

zjawisko będzie oddziaływad na obszar całej Gminy, ponieważ poprawa sytuacji materialnej 

osób z grup wykluczonych społecznie spowoduje ograniczenie liczby beneficjentów pomocy 

społecznej i występowania negatywnych zjawisk społecznych. 

Poniżej zamieszczono mapkę pokazującą schematycznie lokalizację poszczególnych 

przedsięwzięd. 
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Rysunek 11 Orientacyjna lokalizacja głównych przedsięwzięd rewitalizacyjnych w Mikstacie  

(źródło: opracowanie własne) 

6.1.2 KOMPLEMENTARNOŚD PROBLEMOWA 

W Programie Rewitalizacji zapewniona została także komplementarnośd problemowa. 

Zidentyfikowane projekty rewitalizacyjne wzajemnie dopełniają się tematycznie, sprawiając że 

realizowany PR będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji we wszystkich niezbędnych 

aspektach (społecznym, gospodarczym, przestrzennofunkcjonalnym, technicznym, 

środowiskowym). Projekty polegające na poprawie dostępu do infrastruktury publicznej 

przełożą się na wzrost poczucia tożsamości lokalnej i budowanie silnego kapitału społecznego. 

Podczas podejmowania strategicznych decyzji przez samorząd lokalny na innych polach, pod 

uwagę brane będą zaplanowane działania rewitalizacyjne, aby zapewnid lepszą koordynację 

tematyczną i organizacyjną działao administracji. Należy wskazad, że program rewitalizacji 

wykazuje zgodnośd z dokumentami strategicznymi m. in. na poziomie lokalnym, tak więc już 
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na poziomie programowania rewitalizacji została zapewniona komplementarnośd 

problemowa. 

Tabela 44 Macierz korelacji projektów z poszczególnymi sferami – projekty podstawowe 

PROJEKT 
SFERA 

SPOŁECZNA 
SFERA 

GOSPODARCZA 
SFERA 

ŚRODOWISKOWA 

SFERA 
PRZESTRZENNO-
FUNKCJONALNA 

SFERA 
TECHNICZNA 

LEPSZA SZKOŁA – 
LEPSZA PRZYSZŁOŚD 

     

PRZYGOTOWNIE 
IMPREZ 
INTEGRACYJNYCH DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY 

     

PRZYGOTOWNIE 
SPOTKAO 
INTEGRACYJNYCH DLA 
SENIORÓW 

     

ROZWÓJ TRADYCJI 
ODPUSTU ŚW. ROCHA 

     

DZIAŁANIA 
WSPIERAJĄCE 
WŁĄCZENIE 
SPOŁECZNE 

     

WSPARCIE 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W MIEŚCIE MIKSTAT 

      

LIKWIDACJA BARIER 
ARCHITEKTONICZNYCH 
W OBIEKTACH 
PUBLICZNYCH 

     

STWORZENIE STREFY 
AKTYWNOŚCI 
SPOŁECZNEJ 

     

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 45 Macierz korelacji projektów z poszczególnymi sferami – projekty uzupełniające 

PROJEKT 
SFERA 

SPOŁECZNA 
SFERA 

GOSPODARCZA 
SFERA 

ŚRODOWISKOWA 

SFERA 
PRZESTRZENNO-
FUNKCJONALNA 

SFERA 
TECHNICZNA 

DZIAŁANIA NA RZECZ 
PODNIESIENIA 
BEZPIECZEOSTWA 
MIESZKAOCÓW 

     

BUDOWA WIAT 
PRZYSTANKOWYCH 
WRAZ Z 
OŚWIETLENIEM 
SOLARNYM 

     

PODNIESIENIA 
BEZPIECZEOSTWA 
UŻYTKOWNIKÓW 
BUDYNKÓW 
KOMUNALNYCH W 
MIKSTACIE 

     

Źródło: Opracowanie własne 
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Projekty służące poprawie infrastruktury i atrakcyjności przestrzeni publicznych Gminy 

Mikstat, jak również projekty społeczne służące pobudzeniu rynku pracy i aktywizacji 

zawodowej mieszkaoców, przełożą się na wzmocnienie sfery gospodarczej w dynamicznie 

rozwijającym się otoczeniu gminy. Oddziaływanie wszystkich przedsięwzięd podstawowych 

zostanie wzmocnione na skutek projektów uzupełniających. 

6.1.3 KOMPLEMENTARNOŚD PROCEDURALNO-INSTYTUCJONALNA 

Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Mikstat na lata 2017-2023 charakteryzuje się 

komplementarnością proceduralno-instytucjonalną gdyż obejmuje system zarządzania 

procesem rewitalizacji, który pozwoli na efektywne współdziałanie interesariuszy, w tym 

niezależnych od siebie instytucji i podmiotów. Szczegółowy system zarządzania procesem 

rewitalizacji został przedstawiony w kolejnych rozdziałach niniejszego dokumentu, jest on 

spójny i przejrzysty. Instytucją bezpośrednio zaangażowaną w proces rewitalizacji na obszarze 

gminy oraz koordynującą wdrażanie PR jest Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat oraz osoba 

wyznaczona – Koordynator Rewitalizacji. Wśród struktur organizacyjnych biorących udział 

w realizacji PR wymienid należy dwa typy podmiotów:  

 podmiot zarządzający, czyli jednostka nadzorująca oraz koordynująca wdrożenie 

programu, jako całości, a przy tym prowadząca monitoring i ocenę programu,  

 podmioty wykonawcze, czyli jednostki realizujące poszczególne zadania.  

Kompleksowa rewitalizacja obszaru zdegradowanego wymaga współpracy wszystkich 

rodzajów jednostek funkcjonujących na obszarze rewitalizowanym, dlatego korzystnym 

modelem jest współpraca podmiotów publicznych, prywatnych i społecznych. System 

zarządzania programem rewitalizacji został osadzony w systemie działania i zarządzania gminy 

Mikstat w związku z czym zapewniona jest komplementarnośd proceduralna i instytucjonalna. 

Szczegółowy zakres kompetencji poszczególnych jednostek został określony w rozdziale 9 

SYSTEM REALIZACJI, W TYM MONITORING I OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁAO ORAZ SPOSOBY 

MODYFIKACJI PR. Dodatkowo, tak wypracowana struktura umożliwia zaangażowanie w proces 

rewitalizacji szerokiego grona interesariuszy, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach nad 

programem już na etapie jego programowania, w tym poprzez aktywne uczestnictwo 

w organizowanych konsultacjach społecznych. Komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy 

w Mikstacie będą miały również za zadanie współpracowad z jednostkami odpowiedzialnymi 

za wdrażanie przedsięwzięd, wsparcie w uzyskiwaniu dotacji, dokumentacji projektowej. 

W system zarządzania zaangażowani będą również lokalni partnerzy z sektorów: publicznego, 
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społecznego i gospodarczego. Oprócz wskazanych jednostek zaangażowanych w realizację PR, 

włączone zostaną stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, podmioty 

gospodarczego NGO-sy, które funkcjonują na terenie gminy Mikstat. 

6.1.4 KOMPLEMENTARTNOŚD MIĘDZYOKRESOWA 

Program Rewitalizacji zwraca także uwagę na zachowanie ciągłości programowej. 

Przedsięwzięcia podejmowane w poprzednich okresach programowych mają swoją ciągłośd 

i kontynuację w obecnym dokumencie. Zidentyfikowane projekty inwestycyjne i nie 

inwestycyjne stanowią kontynuację zrealizowanych już przedsięwzięd, zarówno tych 

wspartych ze środków unijnych, jak i tych realizowanych przy udziale środków krajowych. 

Komplementarnośd projektów opiera się na wykorzystaniu doświadczeo powstałych 

produktów i rezultatów, udziale tych samych użytkowników, pełnieniu tych samych funkcji. 

Ponadto obejmują kompleksowe rozwiązania obszarowe w zakresie rozwiązywania 

problemów i zaspokajanie potrzeb. Poniżej zestawiono najważniejsze działania o charakterze 

rewitalizacyjnym zrealizowane w ostatnich latach. Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy 

Mikstat na lata 2017-2023 jest kontynuacją wcześniejszych działao realizowanych na terenie 

Miasta. Były to działania realizowane nie tylko przez gminę, ale także inne podmioty, zarówno 

samorządowe jak i prywatne. Poniżej zaprezentowano przykłady niektórych działao 

zrealizowanych z wsparciem środków Unijnych w perspektywie 2007-2013 wraz z ich 

odniesieniami do Celów Strategicznych i Kierunków niniejszego Programu Rewitalizacji.  

CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego:  

 Działania wspierające aktywnośd mieszkaoców; 

 Sprzyjanie rozwojowi przedsiębiorczości mieszkaoców obszaru rewitalizacji. 

Przykładowe działania z okresu programowania 2007-2013:  

DAJMY DZIECIOM RÓWNE SZANSE i DAJMY WSZYSTKIM RÓWNE SZANSE 

nazwa beneficjenta: Mikstat 

fundusz: Europejski Fundusz Społeczny 

okres realizacji: 2012-2013 

Kontynuowany w planowanym w PR przedsięwzięciu „LEPSZA SZKOŁA – LEPSZA PRZYSZŁOŚD” 

INTEGRACJA I NABYWANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI U PROGU JESIENI ŻYCIA 

nazwa beneficjenta: "Sied Bezpieczeostwa" Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeostwa i Rozwoju 

Społecznego 
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powiat: ostrzeszowski 

fundusz: Europejski Fundusz Społeczny 

okres realizacji: 01.06.2010 - 22.09.2010 

Kontynuowany w planowanym w PR przedsięwzięciu „PRZYGOTOWNIE SPOTKAO 

INTEGRACYJNYCH DLA SENIORÓW” 

PROFESJONALNE KWALIFIKACJE 

nazwa beneficjenta: Powiat Ostrzeszowski/Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie 

powiat: ostrzeszowski 

fundusz: Europejski Fundusz Społeczny 

okres realizacji: 2008-2010 

PROFESJONALNY URZĄD PRACY 

nazwa beneficjenta: Powiat ostrzeszowski/Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie 

powiat: ostrzeszowski 

fundusz: Europejski Fundusz Społeczny 

okres realizacji: 2008-2010 

EFEKTYWNA KADRA 

nazwa beneficjenta: Powiat Ostrzeszowski/Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie 

powiat: ostrzeszowski 

fundusz: Europejski Fundusz Społeczny 

okres realizacji: 2012-2014  

ZAWÓD PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO SZANSĄ DLA CIEBIE 

nazwa beneficjenta: Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich 

powiaty: ostrzeszowski, ostrowski (wielkopolskie) 

fundusz: Europejski Fundusz Społeczny 

program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w 

regionie 

poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 

dziedzina: praca i integracja społeczna 

okres realizacji: 2011 
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WSPARCIE NA STARCIE 

nazwa beneficjenta: Powiat Ostrzeszowski/Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie 

powiat: ostrzeszowski 

fundusz: Europejski Fundusz Społeczny 

program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej 

w regionie 

poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 

dziedzina: praca i integracja społeczna 

okres realizacji: 2013-2015 

Kontynuowany w planowanym w PR przedsięwzięciu „WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

W SOŁECTWIE MIKSTAT” 

CEL STRATEGICZNY 2: Rozwój infrastruktury służącej jakości życia:  

 Przystosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkaoców; 

 Podniesienie pro-ekologiczności rewitalizowanego obszaru. 

BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO – ROWEROWEJ MIKSTAT-KOTŁÓW 

nazwa beneficjenta: Miasto i Gmina Mikstat  

fundusz: PROW na lata 2007-2013 

okres realizacji: 2014 

Kontynuacja w planowanym w PR przedsięwzięciu „DZIAŁANIA NA RZECZ PODNIESIENIA 

BEZPIECZEOSTWA MIESZKAOCÓW” 

BUDOWA SIŁOWNI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU NA TERENIE BOISKA SPORTOWEGO 

W MIKSTACIE 

nazwa beneficjenta: Miasto i Gmina Mikstat  

fundusz: PROW na lata 2007-2013. 

Beneficjent: Miasto i Gmina Mikstat.  

Okres realizacji: 2014 

BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE BOISKA SPORTOWEGO W MIKSTACIE 

Kontynuowane w planowanym w PR przedsięwzięciu „STWORZENIE STREFY AKTYWNOŚCI 

SPOŁECZNEJ” 
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6.1.5 KOMPLEMENTARNOŚD ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA 

Projekty, które zostały zapisane w Programie Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Mikstat na lata 

2017-2023 mają możliwośd realizacji przy udziale różnych źródeł finansowania w tym środków 

unijnych. W Programie Rewitalizacji wykorzystano możliwośd łączenia wsparcia ze środków 

EFRR i EFS (dzięki dużej synergii projektów rewitalizacyjnych) w celu realizacji założonych 

celów i wyprowadzania obszaru ze stanu kryzysowego. Realizacja projektów rewitalizacyjnych 

z różnych źródeł z wykluczeniem ryzyka podwójnego finansowania pozwala na uzyskanie 

korzystnych efektów i wpływa na wzrost dynamiki pożądanych zmian. Ponadto projekty 

zapisane w dokumencie dają także możliwośd włączenia środków prywatnych w finansowanie 

procesów rewitalizacji. Źródła finansowania opisano w fiszkach projektowych jak również w 

indykatywnych ramach finansowych. 
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7 INDYKATYWNE RAMY FINANSOWE 
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7.1 INDYKATYWNE RAMY FINANSOWE 

Poniższa tabela przedstawia plan finansowy przedsięwzięd rewitalizacyjnych. Wskazują one 

między innymi szacowane środki finansowe związane z realizacją przedsięwzięd 

z uwzględnieniem źródeł finansowania. 

Tabela 46 Indykatywne ramy finansowe projektów/przedsięwzięd głównych 
NUMER 

PRZEDSIĘW
ZIĘCIA/ 

PROJEKTU 

NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA/ 

PROJEKTU 

SZACUNKOWA 
WARTOŚD PROJEKTU* 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

EFS EFRR 
BUDŻET  MIASTA 
I GMINY MIKSTAT 

INNE 

1.1 
LEPSZA SZKOŁA – 
LEPSZA 
PRZYSZŁOŚD 

100.000,00 zł 90.000,00 zł - 10.000,00 zł - 

1.2 

PRZYGOTOWNIE 
IMPREZ 
INTEGRACYJNYCH 
DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY 

50.000,00 zł 40.000,00 zł - 5.000,00 zł 
środki prywatne 

-5.000,00 zł 

1.3 

PRZYGOTOWNIE 
SPOTKAO 
INTEGRACYJNYCH 
DLA SENIORÓW 

100.000,00 zł 85.000,00 zł - 10.000,00 zł 
środki prywatne 

-5.000,00 zł 

1.4 
ROZWÓJ TRADYCJI 
ODPUSTU ŚW. 
ROCHA 

200.000,00 zł 170.000,00 zł - 20.000,00 zł 
środki prywatne 

-10.000,00 zł 

1.5 

DZIAŁANIA 
WSPIERAJĄCE 
WŁĄCZENIE 
SPOŁECZNE 

100.000,00 zł 90.000,00 zł - 10.000,00 zł - 

1.6 

WSPARCIE 
PRZEDSIĘBIORCZOŚ
CI W MIEŚCIE 
MIKSTAT 

100.000,00 zł 95.000,00 zł - 5.000,00 zł - 

2.1 

LIKWIDACJA 
BARIER 
ARCHITEKTONICZN
YCH W OBIEKTACH 
PUBLICZNYCH 

300.000,00 zł - 265.000,00 zł 30.000,00 zł 
środki prywatne 

-5.000,00 zł 

2.2 

STWORZENIE 
STREFY 
AKTYWNOŚCI 
SPOŁECZNEJ 

500.000,00 zł - 490.000,00 zł 10.000,00 zł - 

 SUMA 1.450.000,00 zł 570.000,00 zł 755.000,00 zł 100.000,00 zł 25.000,00 zł 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Mikstat 
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Tabela 47 Indykatywne ramy finansowe projektów/przedsięwzięd uzupełniających 
NUMER 

PRZEDSIĘWZI
ĘCIA/ 

PROJEKTU 

NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA/ 

PROJEKTU 

SZACUNKOWA 
WARTOŚD PROJEKTU* 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

EFS EFRR 
BUDŻET  MIASTA 
I GMINY MIKSTAT 

INNE 

U.2.3 

DZIAŁANIA NA RZECZ 
PODNIESIENIA 
BEZPIECZEOSTWA 
MIESZKAOCÓW 

300.000,00 zł - 270.000,00 zł 30.000,00 zł - 

U.2.4 

BUDOWA WIAT 
PRZYSTANKOWYCH 
WRAZ Z 
OŚWIETLENIEM 
SOLARNYM 

150.000,00 zł - 120.000,00 zł 15.000,00 zł 

Środki krajowe, 
wojewódzkie i 
powiatowe w 

formie dotacji – 
15.000,00 zł 

U.2.5 

PODNIESIENIE 
BEZPIECZEOSTWA 
UŻYTKOWNIKÓW 
BUDYNKÓW 
KOMUNALNYCH W 
MIKSTACIE 

1.000.000,00 zł - 950.000,00 zł 50.000,00 zł - 

 SUMA 1.450.000,00 zł 0,00 zł 1.340.000,00 zł 95.000,00 zł 15.000,00 zł 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Mikstat 
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8 MECHANIZMY WŁĄCZENIA INTERESARIUSZY W 
PROCES REWITALIZACJI 
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8.1 MECHANIZMY WŁĄCZENIA INTERESARIUSZY W PROCES REWITALIZACJI 

Jedną z podstawowych zasad przygotowania programów rewitalizacji jest partycypacja 

społeczna. Prace nad przygotowaniem Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Mikstat na lata 

2017-2023 oparte były na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy w tym szczególnie 

z mieszkaocami Gminy, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami 

pozarządowymi. Partycypacja społeczna polega na realizacji wśród interesariuszy 

następujących działao: 

 prowadzeniu działao edukacyjnych i informacyjnych o procesie rewitalizacji, 

skierowanych do interesariuszy (o zasadach, celach, istotnie prowadzenia rewitalizacji 

oraz jej przebiegu),  

 inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działao służących rozwijaniu dialogu między 

interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji,  

 zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących 

rewitalizacji,  

 wspieraniu inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy 

w przygotowywaniu i realizacji programu rewitalizacji,  

 zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości 

wypowiedzenia się przez interesariuszy, 

 poznaniu potrzeb i oczekiwao interesariuszy oraz dążenia do spójności planowanych 

z nimi działao. 

W przygotowaniu Programu Rewitalizacji wykorzystano formy konsultacji społecznych:  

 zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym linków do formularzy 

zamieszczonych na stronie Miasta i Gminy Mikstat,  

 spotkania i debaty z interesariuszami,  

 zbieranie uwag i opinii w formie ankiet skierowanych do wszystkich interesariuszy, 

 wizje lokalne. 

Dla zapewnienia efektywnej współpracy z partnerami procesu rewitalizacji wykorzystano na 

każdym etapie prac następujące narzędzia komunikacji i informowania interesariuszy: 

 szkolenie dla zespołu pracowników UMiG dedykowanych do współpracy przy 

tworzeniu Programu Rewitalizacji, 

 dedykowana zakładka na stronie internetowej Miasta i Gminy Mikstat, 
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 plakaty i ulotki rozprowadzane na terenie całej Gminy zapraszające na spotkania 

informacyjno-konsultacyjne z mieszkaocami oraz z partnerami z sektora społecznego 

i gospodarczego, 

 wizytowanie wybranych obszarów Gminy (kryterium była informacja z UMiG 

o największych potencjałach). 

8.1.1 PARTYCYPACJA SPOŁECZNA NA ETAPIE DIAGNOZOWANIA I 

WYZNACZANIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I REWITALIZACJI ORAZ 

WYZNACZANIA CELÓW REWITALIZACJI 

Spotkanie 10 maja 2017 r. 

W zespole pracowników dedykowanych do współpracy wraz z konsultantem zewnętrznym 

omówiono wstępnie stan, możliwości i potrzeby poszczególnych sołectw i miasta Mikstat. 

Obecni ze strony Miasta i Gminy 

 Pani Danuta Kamioska, Sekretarz Miasta i Gminy; 

 Pani Joanna Józefiak, Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, 

Przestrzennej i Ochrony Środowiska; 

 Pani Agnieszka Burszta, koordynator projektu PR; 

 Pan Wiesław Zbanyszek, MGOPS Mikstat. 

Ze strony Remedis SA 

 Pan Krzysztof Mrowicki, Dyrektor; 

 Pan Bartosz Baranowski, Specjalista ds. Sektora Publicznego. 

Spotkanie 1 czerwca 2017 r. 

Po przygotowaniu wstępnej  analizy wskaźnikowej odbyło się spotkanie warsztatowe. Krótkie 

podsumowanie spotkania: 

Częśd prezentacyjna: 

Omówiono pojęcie, podstawy prawne i przykłady Programu Rewitalizacji. Omówiono zasady 

podziału gminy na jednostki delimitacyjne (zdecydowano się na podział na sołectwa, gmina 

dostarczyła do Remedis SA mapkę podkładową z SIP z zaznaczonymi granicami sołectw). 

Częśd warsztatowa: 

Na bazie zasad omówionych w dokumencie „Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji 

w ramach WRPO 2014+” opublikowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 
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Wielkopolskiego pracowano nad potrzebami i możliwościami pozyskiwania kolejnych danych 

do poszczególnych wskaźników używanych w procesie diagnozy. 

Następnie dyskutowano nad możliwością pozyskiwania interesariuszy do współpracy podczas 

przygotowania i wdrożenia PR. Uznano, że do współpracy należy zaprosid przedsiębiorców, 

NGO-sy, samorządowców oraz mieszkaoców. Nie można zapomnied o Parafii Rzymsko-

Katolicka (ze względu na tradycje związane z odpustem św. Rocha). Następnie omówiono 

wstępnie potencjały i deficyty Miasta i Gminy. 

Potencjały: 

 Tradycje związane z odpustem św. Rocha (16 sierpnia); 

 Powstający Klub Seniora. 

Deficyty: 

 Kiepski stan komputerów w szkołach; 

 Mała liczba podmiotów gospodarczych; 

 Dominujący zakład produkcyjny AMI sp. z o.o. sp.k. (produkcja i przetwórstwo drobiu); 

 Sied wod.kan. wymagająca nakładów remontowych; 

 Drogi, ulice wraz z oświetleniem; 

 Zagadnienia niskoemisyjności; 

 Starzenie się społeczeostwa – możliwości rehabilitacji; 

 Zły stan ośrodka zdrowia oraz siedziby MGOPS; 

 Bariery architektoniczne; 

 Szkoła nr 1 nie jest podłączona do światłowodu. 

Po wstępnym omówieniu przez uczestników spotkania analizy wskaźnikowej stwierdzono,  że 

najbardziej zdegradowane sołectwa gminy to Mikstat i Kaliszkowice Kaliskie. 

Spotkanie 22 czerwca 2017 r. 

Przebieg spotkania: 

Częśd prezentacyjna: 

Omówiono pojęcie, podstawy prawne i przykłady Programu Rewitalizacji. Omówiono 

możliwośd poszerzenia ankiety o punkt „wydatki na leki”. Remedis przygotuje te zmiany 

w oparciu o analizę danych statystycznych. 
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Częśd warsztatowa: 

Omówiono potencjały i deficyty Gminy. 

Potencjały: 

 Świetnym miejscem do wykorzystania na punkt widokowy/miejsce spotkao 

w Mikstacie jest skwer koło kościoła św. Rocha (panoramiczny widok); 

 Płaski dach kościoła w Kotłowie świetnie nadaje się na punkt widokowy/ obserwacji 

astronomicznych.  Są już wykonane pewne prace analityczne (wytrzymałośd dachu 

itp.); 

 Kaliszkowice Kaliskie – teren wokół szkoły świetnie nadaje się na miejsce spotkao. Jest 

tam miejsce na siłownię zewnętrzną, plac zabaw, boiska; 

 Budynek starej (z 1902 r.) szkoły w Kaliszkowicach Kaliskich mógłby byd wykorzystany 

na oddział przedszkolny; 

 W Przedborowie mieszkaocy (Rada Parafialna, OSP) chcieliby odnowid boiska 

sportowe; 

 Dobrym pomysłem na ożywienie życia społecznego byłoby wsparcie zespołów 

folklorystycznych. 

Deficyty: 

 Brakuje miejsc spotkao w gminie; 

 W Przedborowie kościół i siedziba parafii są oddalone od siebie, trochę to komplikuje 

życie; 

 Siedzibę MDK w Mikstacie należy udostępnid niepełnosprawnym (dobudowa windy). 

Znacznie to zwiększy możliwości działania na rzecz starszych i niepełnosprawnych 

mieszkaoców gminy; 

 Podobnie w Mikstacie należy udostępnid niepełnosprawnym siedzibę MOPS; 

 Liczba barier architektonicznych w Gminie jest za wysoka; 

 Brakuje ścieżek rowerowych; 

 Brakuje gabinetów rehabilitacyjnych, trzeba jeździd np. do Ostrzeszowa; 

Jedna z uczestniczek, była wieloletnia pracownica Poczty, ze smutkiem wskazała na fakt, że 

poczta w Mikstacie stempluje listy datownikiem „Ostrzeszów”. To jest element odbierania 

tożsamości mieszkaocom. 
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8.1.2 PARTYCYPACJA SPOŁECZNA NA ETAPIE KONSULTACJI PROJEKTU 

PROGRAMU REWITALIZACJI 

Spotkanie konsultacyjne odbyło się 10 października 2017 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku 

Kultury w Mikstacie. Cieszyło się ono bardzo dużym zainteresowaniem interesariuszy (lista 

obecności – załącznik nr 11).   

Przedstawiciele Miasta i Gminy: 

 Pan Henryk Zielioski, Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat; 

 Pani Danuta Kamioska, Sekretarz Miasta i Gminy Mikstat; 

 Pan Przemysław Klimek, Specjalista ds. promocji, kultury i sportu. 

Ze strony Remedis SA (prelegenci, moderatorzy) uczestniczyli: 

 Pan Marcin Wyszogrodzki, Prokurent – Dyrektor ds. Sektora Publicznego; 

 Pan Bartosz Baranowski, Specjalista ds. Sektora Publicznego. 

Prelegenci przedstawili dotychczasowe wyniki prac nad Programem Rewitalizacji. 

Zaprezentowano projekt Programu Rewitalizacji zawierający uwagi i opinie zebrane w czasie 

poprzednich spotkao i konsultacji społecznych. Omówiono poszczególne etapy wyznaczania 

obszaru rewitalizacji i przedstawiono cele rewitalizacji wraz z propozycjami przedsięwzięd 

służących ich realizacji. Po prelekcji rozpoczęła się debata moderowana przez przedstawicieli 

Remedis SA. Interesariusze (przede wszystkim mieszkaocy Miasta i Gminy) zwrócili szczególną 

uwagę na potrzebę przeprowadzania przedsięwzięd służących integracji społeczeostwa. 

Podano przykłady wcześniejszych działao (zajęcia z wikliniarstwa, ikebany). Dostrzeżono 

również problem wandalizmu obiektów użyteczności publicznej, proponując jednocześnie 

stworzenie różnych form zajęd kierowanych do dzieci i młodzieży (np. zorganizowanie 

lodowiska z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury). Moderatorzy zapewnili, iż 

przedsięwzięcia zawarte w projekcie Programu Rewitalizacji uwzględniają działania służące 

rozwojowi aktywności i integracji społecznej wśród dzieci, młodzieży i seniorów. Była 

wieloletnia pracownica Poczty, podobnie jak w czasie poprzednich konsultacji społecznych, 

zwróciła uwagę na stemplowanie listów mieszkaoców Gminy stemplem „Ostrzeszów”. 

Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że jest to przykry przykład odbierania tożsamości 

mikstaczanom.  

Przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy oraz moderatorzy podziękowali wszystkim 

zgromadzonym za dotychczasowe, aktywne uczestnictwo w pracach nad Programem 

Rewitalizacji. Spotkanie zakooczyło się przypomnieniem o możliwości wnoszenia uwag do 
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zaprezentowanego projektu Programu Rewitalizacji w terminie do 18 października 2017 r. 

poprzez formularz wyłożony przy wyjściu z sali oraz zamieszczony na stronie internetowej 

Urzędu Miasta i Gminy. Poniżej znajdują się zdjęcia z przeprowadzonych konsultacji. 

 
Rysunek 12 Konsultacje społeczne w MGOK  

(źródło: Urząd Miasta i Gminy Mikstat, zdjęcie: Przemysław Klimek – Specjalista ds. promocji, kultury i sportu w Mikstacie)  

 
Rysunek 13 Konsultacje społeczne w MGOK  

(źródło: Urząd Miasta i Gminy Mikstat, zdjęcie: Przemysław Klimek – Specjalista ds. promocji, kultury i sportu w Mikstacie) 

 

 

 



 

118 
 

 
Rysunek 14 Konsultacje społeczne w MGOK  

(źródło: Urząd Miasta i Gminy Mikstat, zdjęcie: Przemysław Klimek – Specjalista ds. promocji, kultury i sportu w Mikstacie) 

Po spotkaniu konsultacyjnym odbyła się wizja lokalna obszaru rewitalizacji obejmująca: 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia  

 
Rysunek 15 Wejście do MGOZ – bariery architektoniczne  

(źródło: Urząd Miasta i Gminy Mikstat, zdjęcie: Przemysław Klimek – Specjalista ds. promocji, kultury i sportu w Mikstacie) 
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 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 
Rysunek 16 Wejście do MGOPS – bariery architektoniczne 

 (źródło: Urząd Miasta i Gminy Mikstat, zdjęcie: Przemysław Klimek – Specjalista ds. promocji, kultury i sportu w Mikstacie) 

 Skwer koło kościoła św. Rocha 

 
Rysunek 17 Skarpa przy schodach koło kościoła św. Rocha   

(źródło: Urząd Miasta i Gminy Mikstat, zdjęcie: Przemysław Klimek – Specjalista ds. promocji, kultury i sportu w Mikstacie) 
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Rysunek 18 Punkt widokowy koło kościoła św. Rocha  

(źródło: Urząd Miasta i Gminy Mikstat, zdjęcie: Przemysław Klimek – Specjalista ds. promocji, kultury i sportu w Mikstacie) 

 Zdegradowany teren stadionu 

 
Rysunek 19 Zdegradowany teren na stadionie  

(źródło: Urząd Miasta i Gminy Mikstat, zdjęcie: Przemysław Klimek – Specjalista ds. promocji, kultury i sportu w Mikstacie) 
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Rysunek 20 Zdegradowany teren na stadionie 

(źródło: Urząd Miasta i Gminy Mikstat, zdjęcie: Przemysław Klimek – Specjalista ds. promocji, kultury i sportu w Mikstacie) 

 
Rysunek 21 Zniszczona scena przy stadionie 

(źródło: Urząd Miasta i Gminy Mikstat, zdjęcie: Przemysław Klimek – Specjalista ds. promocji, kultury i sportu w Mikstacie) 
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Rysunek 22 Wejście na scenę 

(źródło: Urząd Miasta i Gminy Mikstat, zdjęcie: Przemysław Klimek – Specjalista ds. promocji, kultury i sportu w Mikstacie) 
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Rysunek 23 Budynek komunalny przy ulicy Estkowskiego (przyszła siedziba Klubu Seniora) 

(źródło: Urząd Miasta i Gminy Mikstat, zdjęcie: Przemysław Klimek – Specjalista ds. promocji, kultury i sportu w Mikstacie) 

 
Rysunek 24 Przystanek autobusowy w Mikstacie  

(źródło: Urząd Miasta i Gminy Mikstat, zdjęcie: Przemysław Klimek – Specjalista ds. promocji, kultury i sportu w Mikstacie) 



 

124 
 

Potwierdzono zasadnośd i koniecznośd przeprowadzania zaproponowanych przedsięwzięd na 

wizytowanym terenie. 

Do 18 października 2017 r. interesariusze mieli możliwośd składania do Urzędu Miasta i Gminy 

swoich uwag i opinii dotyczących projektu Programu Rewitalizacji.  Mimo szeroko  informacji 

nie wpłynęły żadne propozycje zmian czy zastrzeżenia do PR. Ich brak potwierdza efektywną 

pracę podczas przygotowania projektu dokumentu. 

8.1.3 PARTYCYPACJA SPOŁECZNA NA ETAPIE WDRAŻANIA I MONITOROWANIA 

Nieodzowną częścią realizacji procesu rewitalizacji jest informacja i promocja działao 

przewidzianych w Programie Rewitalizacji. Obowiązek ten spoczywa przede wszystkim na 

Gminie Mikstat. Rolę inicjującą pełni Burmistrz Miasta i Gminy, bądź wyznaczona przez niego 

osoba. Celem informowania Interesariuszy jest przede wszystkim zapewnienie pełnego 

przepływu informacji, stworzenie uwarunkowao do zapoznania się interesariuszy z kształtem 

i postępami procesu rewitalizacji oraz promocja działao, pozyskiwanie nowych przedsięwzięd 

oraz podmiotów i osób skłonnych do zaangażowania w proces rewitalizacji. Zaangażowanie na 

każdym etapie interesariuszy zainteresowanych udziałem w programie (m.in. organizacji 

pożytku publicznego, stowarzyszeo, przedsiębiorców, mieszkaoców obszaru rewitalizacji) 

umożliwi im aktywny udział w planowaniu i wdrażaniu zmian społecznych, gospodarczych 

i infrastrukturalnych zgodnie z ich potrzebami i interesami. Dlatego też niezbędne jest 

umożliwienie wymiany informacji i dyskusji o kształcie, jaki powinna przybrad rewitalizacja za 

pomocą różnorodnych instrumentów promocyjnych i informacyjnych. Poniższy schemat 

przedstawia instrumenty systemu informacji i promocji w powiązaniu z mechanizmami 

włączenia mieszkaoców i partnerów w proces rewitalizacji. 
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Rysunek 25 Schemat przedstawiający instrumenty systemu informacji i promocji w połączeniu z mechanizmami 

włączenia interesariuszy 

Jak wynika z powyższego schematu działania informacyjne i promocyjne są związane 

z mechanizmami włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji. Aby udział lokalnej 

społeczności w tworzeniu i wdrażaniu programu przyniósł spodziewane efekty, konieczne jest 

prowadzenie szeregu działao, skupiających się przede wszystkim na:  

 Organizacji zebrao z mieszkaocami zwłaszcza obszarów rewitalizowanych oraz 

partnerami społecznymi i gospodarczymi, które stanowid mają forum wymiany 

informacji i pomysłów na działania rewitalizacyjne,  

 Publikowaniu ogłoszeo zamieszczanych na tablicach ogłoszeo,  

 Wykorzystaniu możliwości kontaktu elektronicznego poprzez stronę internetową 

gminy,  

 Biuletyn Informacji Publicznej,  

 Promocja działao rewitalizacyjnych podczas lokalnych imprez,  

 Rozmowy z przedstawicielami mieszkaoców – radnymi i działaczami organizacji 

pozarządowych. 

Działania promocyjne będą zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego I Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
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przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. W związku z tymi wytycznymi 

działania promocyjne będą polegały także na:  

 umieszczeniu na wszystkich materiałach i dokumentach związanych z realizacją 

projektów w ramach Programu Rewitalizacji, które uzyskają wsparcie z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego lub innego właściwego 

projektowi programu, 

 umieszczaniu tablic informacyjnych o współfinansowaniu projektu ze środków Unii 

Europejskiej w miejscu prowadzenia inwestycji, 

 podaniu aktualnych informacji na temat programu rewitalizacji w mediach lokalnych, 

 umieszczenie informacji na oficjalnych stronach internetowych Gminy.
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9.1 SYSTEM ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ PROGRAMU REWITALIZACJI 

9.1.1 STRUKTURA ZARZĄDZANIA 

Za wdrażanie, monitoring i ewaluację Programu Rewitalizacji będzie odpowiadad Burmistrz 

Miasta i Gminy Mikstat. Jako organ wykonawczy jest odpowiedzialny za realizację wszystkich 

działao rewitalizacyjnych określonych w niniejszym Programie. W zakresie zadao, które będą 

realizowane przez lub przy współudziale podmiotów prywatnych Burmistrz będzie sprawował 

kontrolę nad zgodnością ich realizacji z celami rewitalizacyjnymi. 

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat wyznaczony zostanie zespół ds. rewitalizacji. 

Będzie on odpowiadał bezpośrednio za realizację Programu, a przede wszystkim za 

zarządzanie Programem, w tym koordynację współpracy pomiędzy różnymi, publicznymi 

i prywatnymi interesariuszami rewitalizacji. Do jego zadao będzie należed także organizowanie 

spotkao podmiotów, archiwizowanie dokumentacji związanej z Programem Rewitalizacji oraz 

monitorowanie postępów w realizacji PR.  

W toku prowadzenia procesów rewitalizacyjnych przewiduje się ścisłą, zadaniową współpracę 

pomiędzy osobą odpowiedzialną za realizację Programu Rewitalizacji, a podmiotami 

publicznymi i prywatnymi, które będą wykonawcami zadao i projektów rewitalizacyjnych. 

Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat i zespół ds. rewitalizacji będą na bieżąco korzystali z pomocy 

wszystkich struktur, komórek Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych gminy. 

Ponadto istotną rolę w niniejszych procesach odegrają również pracownicy zatrudnieni 

w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy będą zaangażowani 

w projekty dotyczące aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

i włączenia tych osób. W ramach kompetencji i struktury urzędu realizacja 

przedsięwzięd/projektów zlecana będzie tym jednostkom i podmiotom, które posiadają 

najlepsze kompetencje wykonawcze, np. zadania społeczne będą realizowane przy współpracy 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub organizacji pozarządowych na podstawie 

umów. Zespół ds. Rewitalizacji jest także odpowiedzialny za promocję i współpracę w zakresie 

swoich kompetencji z radnymi gminy oraz mieszkaocami gminy. Rada Miejska również będzie 

zaangażowana w proces realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Mikstat na lata 

2017-2023.  
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Najważniejsze zadania podmiotów uczestniczących w  procesie przygotowania i wdrażania 

programu rewitalizacji: 

 Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat: 

 Koordynowanie całego procesu rewitalizacji;  

 Prowadzenie analiz służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji, sporządzeniu lub zmianie PR, ocenie aktualności i stopnia jego 

realizacji;  

 Prowadzenie konsultacji społecznych; 

 Ogłaszanie informacji o podjęciu uchwały w sprawie uchwalenia PR; 

 Rada Miejska: 

 Zatwierdzenie i uchwalenie PR;  

 Wprowadzenie przedsięwzięd rewitalizacyjnych zawartych w PR, służących 

realizacji zadao własnych gminy, do załącznika do uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy;  

 Uchwalanie zmian PR;  

 Podjęcie uchwały o uchyleniu PR w całości lub w części w przypadku 

stwierdzenia osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych. 

 Zespół ds. rewitalizacji: 

 Współpraca ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację 

programu,  

 Koordynowanie działao projektowych wymagających jednoczesnego 

zaangażowania jednostek gminy oraz strony społecznej,  

 Składanie wniosków i pozyskiwanie środków zewnętrznych na ich realizację,  

 Ocena projektów zgłoszonych do realizacji na obszarze objętym rewitalizacją 

pod kątem osiągnięcia celów programu,  

 Przygotowywanie projektów aktualizacji programu, w tym w szczególności 

wykazu projektów,  

 Promocja programu,  

 Organizacja i wdrażanie systemu monitorowania rzeczowego i finansowego dla 

programu,  

 Dokonywanie okresowych przeglądów realizacji projektów,  

 Sporządzanie raportów okresowych oraz raportu koocowego z realizacji 

programu, 
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 Współpraca z wydziałami/pracownikami UMiG w zakresie realizacji programu. 

Istotą procesu rewitalizacji jest prowadzenie przez interesariuszy skoordynowanych działao na 

rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Charakterystyka interesariuszy 

i mechanizmy partycypacyjne opisane zostały w rozdziale 8. 

Z powyższego wynika, że podmiotami zaangażowanymi w proces przygotowania i wdrożenia 

programu są: Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat, zespół ds. rewitalizacji, Rada Miejska 

i Interesariusze rewitalizacji 

 
Rysunek 26 Schemat zarządzania PR 

 

9.1.2 HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI 

Ramowy harmonogram realizacji Programu Rewitalizacji dla  Miasta i Gminy Mikstat na lata 

2017-2023 obejmuje okres od 2017 r. kiedy zostały rozpoczęte prace nad Programem 

Rewitalizacji do kooca 2023 r., czyli do planowanego zakooczenia realizacji projektów 

wynikających z Programu Rewitalizacji. 

 

BURMISTRZ 
MIASTA I GMINY 

RADA MIEJSKA 
INTERESARIUSZE 
REWITALIZACJI 

ZESPÓŁ DS. 
REWITALIZACJI 
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Rysunek 27 Schemat przedstawiający ramowy harmonogram rewitalizacji 

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu wynikają z rozdziałów 5,6,7. 

9.2 SYSTEM MONITORINGU I OCENY SKUTECZNOŚCI DZIAŁAO 

Monitoring i ewaluacja Programu Rewitalizacji polega na dokonywaniu okresowej oceny 

stopnia realizacji działao zapisanych w dokumencie i wprowadzaniu modyfikacji zgodnie ze 

zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi i wewnętrznymi wpływającymi na rozwój 

społeczny i gospodarczy. Do monitoringu i ewaluacji Programu Rewitalizacji zobowiązuje się 

samorząd gminy, zatwierdzając Program Rewitalizacji. Zadaniem powołanego zespołu ds. 

rewitalizacji będzie przeprowadzanie monitoringu, ewaluacji oraz aktualizacji Programu przy 

współpracy z instytucjami, organizacjami, a także podmiotami prywatnymi mogącymi 

uczestniczyd w realizacji Programu. Monitoring i ewaluacja odbywad się może w trakcie 

posiedzeo Rady Miejskiej, która będzie wnosid zmiany w postaci uchwał. Dzięki wprowadzeniu 

systemu monitoringu i ewaluacji zostaje rozwiązany problem dezaktualizacji założeo Programu 

Rewitalizacji wynikający ze zmieniających się warunków funkcjonowania samorządu, 

prawodawstwa i innych czynników mogących deformowad zasadnośd podejmowanych działao 

w ramach Programu Rewitalizacji. Prócz modyfikacji działao w trakcie ich realizacji istnieje 

możliwośd tworzenia dodatkowych fiszek projektów, które będą wpisywad się w wyznaczone 

cele. W ten sposób Program Rewitalizacji może się rozwijad wraz z rozwojem społecznym 

i gospodarczym gminy. Ocena realizacji Programu Rewitalizacji odbywa się będzie na poziomie 

oceny realizacji poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. Każdy projekt powinien posiadad 

kartę oceny realizacji, zawierającą planowane efekty realizacji w postaci wskaźników 

Uchwalenie 
programu 

Ocena 
okresowa 

Ocena 
okresowa 

Raport 
koocowy 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
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ilościowych. Bieżąca ocena powinna pozwoli na natychmiastowe dostosowywanie działao lub 

ich elementów do zmieniających się warunków zewnętrznych. 

System monitoringu Programu Rewitalizacji obejmuje 4 płaszczyzny:  

 Monitorowanie podstawowych parametrów programu rewitalizacji na etapie przyjęcia 

programu oraz późniejszych jego aktualizacji. Pod uwagę zostaną wzięte następujące 

wskaźniki monitoringowe: 

 Liczba ludności obszaru zdegradowanego, 

 Liczba ludności obszaru rewitalizacji, 

 Udział liczby ludności obszaru rewitalizacji w liczbie ludności gminy ogółem 

(w %), 

 Powierzchnia obszaru zdegradowanego, 

 Powierzchnia obszaru rewitalizacji, 

 Udział powierzchni obszaru rewitalizacji w powierzchni gminy ogółem (w %). 

W przypadku podjętej decyzji o aktualizacji programu należy uwzględnid, czy nie zostały 

przekroczone wskaźniki liczby ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji oraz powierzchni 

obszaru rewitalizacji. 

 Monitorowanie stopnia realizacji celów określonych w programie rewitalizacji 

(z częstotliwością 2-letnią). 

Lista wskaźników monitorowania realizacji celów została zamieszczona w tabeli poniżej. 

Zmiana wskaźników będzie określana wyłącznie dla obszaru rewitalizacji: 

Tabela 48 Wskaźniki monitorowania celów 

CEL 
REWITALIZACJI 

WSKAŹNIK PRODUKTU WSKAŹNIK REZULTATU 

ROZWÓJ 
AKTYWNOŚCI 
SPOŁECZNEJ 

ORAZ 
WŁĄCZENIA 

SPOŁECZNEGO 

Objęcie programem wszystkich uczniów OR 
(przedsięwzięcie 1.1) 
Liczba imprez integracyjnych dla dzieci i 
młodzieży – 12  
Liczba zorganizowanych imprez na rzecz 
seniorów – 24 
Odpust św. Rocha – 1 rocznie 
Liczba zajęd rozwijających umiejętności 
społeczne – min. 18  
Liczba szkoleo/warsztatów wspierających 
przedsiębiorczośd – min. 18  

Stworzenie Szkolnego Punktu Informacji 
i Kariery – 1 
Poprawa średnich wyników nauczania 
na OR a wyższe niż w powiecie 
Zmniejszenie liczby zdarzeo 
rejestrowanych przez policję na OR – 5% 
Wzrost liczby uczestników imprez 
integracyjnych z OR – 200 uczestników 
(50% z OR) 
Wzrost akceptacji imprezy (odpust św. 
Rocha) – badanie ankietowe 
Liczba uczestników zajęd rozwijających 
umiejętności społeczne – 120 (50% z OR) 
Zmniejszenie liczby osób korzystających 
z pomocy społecznej na OR – 5% 
Liczba uczestników szkoleo/warsztatów 
wspierających przedsiębiorczośd – 120 
(50% z OR) 
Zmniejszenie bezrobocia na OR – 5% 
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ROZWÓJ 
INFRASTRUKTURY 

SŁUŻĄCEJ 
JAKOŚCI ŻYCIA 

Liczba obiektów przystosowanych dla osób 
niepełnosprawnych na OR – 5 
Uruchomione obiekty sprzyjające aktywności – 
2 
Liczba zrewitalizowanych obiektów – 15 
Liczba kilometrów nowych ścieżek rowerowych 
– 4 
Liczba kilometrów zmodernizowanych 
chodników – 4  
Liczba nowych miejsc parkingowych – 50 
Liczba wymienionych obwodów 
oświetleniowych – 250  

Wzrost zadowolenia mieszkaoców na OR 
– badanie ankietowe 
Zwiększenie liczby osób korzystających z 
obiekty sprzyjających aktywności – 
focusowe badanie terenowe 
Zmniejszenie wydatków na usuwanie 
awarii 
Zmniejszenie liczby zdarzeo 
rejestrowanych przez policję na OR – 
10% 
Wzrost bezpieczeostwa – badanie 
ankietowe 

Źródło: Opracowanie własne 

 Monitorowanie skutków realizacji programu poprzez analizę aktualnego poziomu 

wskaźników wykorzystywanych na etapie delimitacji obszarów rewitalizacji 

(z częstotliwością 2-letnią) 

Tabela 49 Wskaźniki monitorowania celów 

WSKAŹNIK DELIMITACYJNY (LICZONE DLA OBSZARU 
REWITALIZACJI) – PIERWSZE BADANIE W 2019 R. 

OCZEKIWANA 
ZMIANA 

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 osób 
w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów 

SPADEK 

Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym na 100 mieszkaoców 
wyznaczonych obszarów 

WZROST 

Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkaoców w wieku 
produkcyjnym wyznaczonych obszarów 

SPADEK 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 100 mieszkaoców w 
wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów 

SPADEK 

Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej 
z powodu ubóstwa na 100 mieszkaoców wyznaczonych obszarów 

SPADEK 

Liczba osób korzystających z środowiskowej pomocy społecznej z 
powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby na 100 mieszkaoców 
wyznaczonych obszarów 

SPADEK 

Liczba osób korzystających z środowiskowej pomocy społecznej z 
powodu niepełnosprawności na 100 mieszkaoców wyznaczonych 
obszarów 

SPADEK 

Liczba imprez w sołectwach WZROST 

Liczba interwencji policji na 100 mieszkaoców wyznaczonych 
obszarów 

SPADEK 

Liczba popełnionych przestępstw na 100 mieszkaoców 
wyznaczonych obszarów 

SPADEK 

Średnie wyniki sprawdzianów szóstoklasisty na tle wyników w 
powiecie w roku szkolnym 2015/2016 

WZROST 

Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkaoców w wieku 
produkcyjnym wyznaczonych obszarów 

WZROST 

Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 
mieszkaoców w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów 

SPADEK 

Liczba placówek oświatowych, gminnych obiektów kulturalnych i 
sportowych w jednostkach urbanistycznych w przeliczeniu na 100 
mieszkaoców 

SPADEK 

Liczba budynków mieszkalnych sprzed 1989 roku w przeliczeniu 
na 100 mieszkaoców wyznaczonych obszarów 

BEZ ZMIAN 

Źródło: Opracowanie własne 
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Monitorowane będą także zmiany w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-

funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej obszaru rewitalizacji dotyczące zagadnieo 

przedstawionych w analizie wskaźnikowej w formie opisowej. 

 Bieżące monitorowanie poziomu wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji, jak 

również informacje niezbędne w zakresie monitorowania programów rewitalizacji na 

potrzeby sprawozdawczości WRPO 2014+ (załącznik nr 4 Formularz efektów 

monitorowania do Zasad programowania i prowadzenia rewitalizacji w ramach WRPO 

2014+). Raz na pół roku do Departamentu Polityki Regionalnej UMWW (do 15 stycznia 

i do 15 lipca) Gmina Mikstat będzie przekazywała wypełniony „Formularz efektów 

monitorowania programów rewitalizacji”. Jest to zadanie obligatoryjne. 

Lista przyjętych w programie przedsięwzięd podstawowych i uzupełniających będzie 

aktualizowana w trybie bieżącym w zależności od aktualnego postępu rzeczowego, wraz 

z podaniem poniesionych kosztów, źródeł finansowania oraz rezultatów ich wdrożenia (efekty 

rzeczowe). Monitorowanie osiąganych wskaźników będzie się odbywało na podstawie danych, 

udostępnianych przez:  

 Urząd Miasta i Gminy w Mikstacie, 

 jednostki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie, 

 Komendę Powiatową Policji w Ostrzeszowie, 

 innych interesariuszy, którzy byli zaangażowani w realizację przedsięwzięd 

rewitalizacyjnych  

Procedura sporządzania oceny została określona tak, aby zapewnid partycypacyjny charakter 

tego procesu. Po opracowaniu raportu z podjętych działao i jego akceptacji przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Mikstat, zostanie on upubliczniony poprzez jego zamieszczenie na stronie 

internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Zasadniczym celem polityki 

promocji, jest rozwój zaangażowania społeczności lokalnej w proces rewitalizacji, jej udziału 

w decyzjach oraz odpowiedzialności za powodzenie realizacji Programu. W założeniach 

polityka promocji Programu powinna przybliżad mieszkaocom korzyści, jakie mogą byd 

osiągnięte dzięki procesowi rewitalizacji, udostępniad wszystkim zainteresowanym stronom 

rewitalizacji i partnerom informacje o celach i problemach rewitalizacji, pobudzad partnerów 

programu do wyrażania własnych opinii, zachęcad do przedstawiania własnych projektów. 

Nowe przedsięwzięcia zgłaszane przez interesariuszy będą uwzględniane w Programie. 
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Włączenie nowych inicjatyw do Programu jest uwarunkowane możliwościami finansowania, 

uwarunkowaniami formalnymi i faktycznymi, a także stopniem realizacji założenia celów 

rewitalizacji. Zgłaszanie nowych przedsięwzięd Koordynatorowi ds. Rewitalizacji będzie się 

odbywało za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji. Raz na dwa lata 

przeprowadzona zostanie analiza wskaźników delimitacyjnych wykorzystanych do diagnozy 

stanu i wyboru obszaru rewitalizacji. Będzie ona stanowiła raport kontrolny z realizacji do 

aktualizacji zapisów Programu. Uzyskane wyniki umożliwią   ocenę skuteczności zaplanowanych 

działao rewitalizacyjnych w celu porównania aktualnych wartości wskaźników z wartościami 

bazowymi, opracowanymi przy diagnozowaniu stanu gminy. Ocena realizacji Programu będzie 

zawierała odniesienie do danych porównawczych z obszaru gminy, pozwalających na ocenę 

procesu wychodzenia obszaru ze stanu kryzysowego.  

Przyjęty system monitorowania jest podstawą do efektywnej ewaluacji i aktualizacji PR 

w przypadku gdy stwierdzony zostanie brak osiągnięcia założonych celów. Systematyczna 

ocena i aktualizacja umożliwi dostosowywanie założeo Programu Rewitalizacji do bieżących 

uwarunkowao zewnętrznych wpływających na efektywnośd realizacji zaplanowanych działao 

mających na celu poprawę zdiagnozowanej sytuacji kryzysowej. W załączonej tabeli 

zaprezentowano kartę oceny wdrażania przedsięwzięd rewitalizacyjnych systematyzującą 

prezentację stopnia wdrożenia poszczególnych przedsięwzięd PR. 

 



 

 
 

Tabela 50 Karta wdrażania przedsięwzięd rewitalizacyjnych - wzór 

DATA 

Dokumentacja 
projektowa/kosztorysowa/inne 

dokumenty wymagane 
prawem 

Przetarg 
/zapytanie 

Wniosek o grant z 
konkursu, inne źródłą 

finansowania 
zewnętrznego 

Zawarcie 
umowy o 

dofinansowanie 

Wartośd 
całkowita 

projektu/kwota 
dofinansowania 

Dotychczas 
wydatkowano 

Opis 
stanu 

realizacji 

 Stan lub data zakooczenia 

Data 
ogłoszenia, 

termin 
zgłaszania 

ofert, uwagi 

Data ogłoszenia, 
termin zgłaszania 

ofert, termin złożenia 
wnisku, uwagi 

Data, uwagi PLN PLN 

Przedsięwzięcie  
 
 

    
 

 
 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 



 

 
 

9.3 SYSTEM WPROWADZANIA ZMIAN 

Po dwóch latach od uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Mikstat zostanie 

przeprowadzona ewaluacja programu, która pozwoli na ocenę stopnia realizacji zakładanych 

celów rewitalizacji, stopieo, zakres oraz trwałośd zmian jakie zaszły na obszarze objętym 

rewitalizacją na skutek wdrażania programu, a także sprawnośd i skutecznośd zarządzania tym 

procesem. Zakłada się, że dwa lata to krótki okres, aby oczekiwad znacznych zmian, jednak 

wystarczający, aby określid, czy program wymiana aktualizacji. Raport ewaluacyjny zostanie 

sporządzony na podstawie zestawieo danych i informacji z monitoringu oraz na podstawie 

dodatkowych analiz. Zauważone zmiany wskaźników oraz obserwowanej sytuacji w sferze 

społecznej, gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i środowiskowej pozwolą 

określid, w jakim ewentualnie zakresie program wymaga aktualizacji. Aktualizacja będzie 

przeprowadzona również w sytuacji zidentyfikowania nowych projektów rewitalizacyjnych 

mogących mied wpływ na realizację celów. Przeprowadzona ewaluacja stanowid będzie cenny 

materiał analityczny umożliwiający wskazanie działao naprawczych w procesie rewitalizacji 

(o ile taka potrzeba zostanie zdiagnozowana) oraz zaprogramowanie kolejnych działao 

rewitalizacyjnych, które powinny zostad ujęte w zaktualizowanym programie rewitalizacji lub 

innym, równoważnym dokumencie, którego przedmiotem będzie polityka rewitalizacyjna 

gminy. W przypadku stwierdzenia, że Program Rewitalizacji wymaga zmiany, Burmistrz Miasta 

i Gminy Mikstat występuje do Rady Miejskiej z prośbą o jego zmianę. Do wniosku załączona 

zostaje raport z ewaluacji lub uzasadnienie wynikające z  konieczności wprowadzenia nowych 

projektów rewitalizacyjnych. Zmiana programu rewitalizacji następuje w trybie, w jakim on 

jest uchwalany, tj.: 

 Wykonanie projektu aktualizacji dokumentu, 

 Przeprowadzenie konsultacji społecznych proponowanych zmian (w zależności od 

zakresu aktualizacji przewiduje się różne formy konsultacji, minimalna forma to 

konsultacje pisemne za pośrednictwem strony internetowej, w przypadku szerszego 

zakresu aktualizacji planuje się przeprowadzenie spotkao konsultacyjnych), 

 Wprowadzenie zmian w aktualizacji Programu Rewitalizacji pochodzących z konsultacji 

społecznych, 

 Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 



 

138 
 

 Przedłożenie Radzie Miejskiej przez Burmistrza Miasta i Gminy zaktualizowanego 

projektu PR, 

 Uchwalenie aktualizacji PR, 

 Wpisanie zaktualizowanego PR na wykaz programów rewitalizacji gmin województwa 

wielkopolskiego w miejsce poprzedniej wersji dokumentu. 
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10 PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
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10.1 OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Na podstawie art. 48 ust. 1, w związku z art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 

r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), 

Wielkopolski Paostwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wnioskiem 

Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat uzgodnił pozytywnie możliwośd odstąpienia od procedury 

przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PR. Pismo nr DN-

NS.9012.1409.2017 potwierdzające powyższe stanowi załącznik nr 1 do PR. 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z późn. zm.), Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Poznaniu po zapoznaniu się z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy 

Mikstat stwierdził, że PR nie wymaga przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. Pismo nr WOO-III.410.757.2017.AM.2 potwierdzające powyższe stanowi załącznik 

nr 2 do PR 
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11 ZAŁĄCZNIKI 
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Załącznik nr 1 – Opinia sanitarna 
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Załącznik nr 2 – Opinia RDOŚ 
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Załącznik nr 3 – wzór ankiety 

Szanowni Paostwo, 

Celem badania jest poznanie Paostwa opinii na temat potrzeb związanych z rewitalizacją. 

Prosimy o podzielenie się z nami Paostwa opinią największych brakach. Ankieta jest 

anonimowa. 

Proszę ocenid własne sołectwo i Gminę wystawiając ocenę w skali od 1 (beznadziejnie) do 5 

(bardzo dobrze): 

1. MOJE SOŁECTWO MUSZĄ BYĆ WSZYSTKIE 

 Miejsca do spędzania wolnego czasu (zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci) 

 Miejsca pracy 

 Stosunki sąsiedzkie 

 Stan chodników 

 Oświetlenia w miejscach publicznych 

 Bezpieczne ścieżki rowerowe 

 Ogólne poczucie bezpieczeostwa 

 Stan budynków należących do Gminy 

 Dostęp do apteki 

 Dostęp do lekarza 

 Dostęp do sklepu z podstawowymi artykułami 

 Połączenia drogowe z innymi wsiami 

 Komunikacja publiczna 

 Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

 Zasilanie w energię elektryczną 

 Hałas z dróg, inny („5” oznacza brak, „1” jest bardzo głośno)  

 Problemy środowiskowe takie jak np. dzikie wysypiska śmieci , wylewanie ścieków do 

rowów, palenie śmieci („5” oznacza brak, „1”  jest bardzo źle) 

2. CAŁA GMINA MUSZĄ BYĆ WSZYSTKIE 

 Miejsca do spędzania wolnego czasu (zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci) 

 Miejsca pracy 

 Stosunki sąsiedzkie 

 Stan chodników 

 Oświetlenia w miejscach publicznych 

 Bezpieczne ścieżki rowerowe 

 Ogólne poczucie bezpieczeostwa 

 Stan budynków należących do Gminy 

 Dostęp do apteki 

 Dostęp do lekarza 
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 Dostęp do sklepu z podstawowymi artykułami 

 Połączenia drogowe z innymi wsiami 

 Komunikacja publiczna 

 Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

 Zasilanie w energię elektryczną 

 Hałas z dróg, inny („5” oznacza brak, „1” jest bardzo głośno)  

 Problemy środowiskowe takie jak np. dzikie wysypiska śmieci , wylewanie ścieków do 

rowów, palenie śmieci („5” oznacza brak, „1”  jest bardzo źle) 

Teraz prosimy odpowiedzied na parę pytao dotyczących informacji statystycznych: 

1. Czy wyjeżdża Pani/Pan na wakacje?  MOŻNA NIE ODPOWIADAĆ 

 TAK/NIE 

2. Mogąc podjąd decyzję na jakie priorytetowe działania na terenie Swojego sołectwa  

wydałaby/wydałby Pani/Pan kwotę 500.000,00 zł wolnych środków budżetu? 

 80 ZNAKÓW, MOŻNA POMINĄD 

3. Proszę zaznaczyd sołectwo, w jakim Pani/Pan mieszka: MUSI BYĆ TYLKO JEDEN 

ZAZNACZONY 

 Biskupice Zabaryczne,  

 Kaliszkowice Kaliskie,  

 Kaliszkowice Obłockie,  

 Komorów,  

 Kotłów,  

 Mikstat,  

 Mikstat-Pustkowie,  

 Przedborów. 

4. Proszę podad płed MOŻNA NIE ODPOWIADAĆ 

 K/M 

5. W jakim przedziale wiekowym się Pan(i) znajduje? MOŻNA NIE ODPOWIADAĆ 

 do 24 lat  

 25-35 lat 

 36-50 lat 

 51-70 lat 

 co najmniej 71 lat 

 odmowa odpowiedzi 

6. Moja sytuacja życiowa: MUSI BYĆ JEDNA ODPOWIEDŹ 
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 Uczę się 

 Pracuję 

 Szukam pracy 

 Jestem na rencie/emeryturze 

 Jestem na utrzymaniu rodziny 

 Inna (Jaka?)………………………..(20znaków) 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 

 

Załącznik nr 4 – Pismo do nauczycieli 

Szanowni Paostwo, 

Przystępujemy do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Ważnym elementem tych 
prac jest zebranie opinii mieszkaoców. Przygotowaliśmy ankietę w sieci (badanie CAWI). 
Zależy nam na jak najszerszym dostępie mieszkaoców do ankiety. 

 Wypełnienie ankiety zajmie około kwadransa. Proszę o przeprowadzenie ankiety 

wśród uczniów na lekcji informatyki bądź WOS (bądź innej z dostępem do 

komputerów).  

 Adres ankiety to: http://mikstat.badanie.net/ (aktywny od 7 do 30 czerwca 2017 r.) 

 Jednocześnie prosimy uczniów o poinformowanie bliskich (rodziców, dziadków, 

wujków itp.). 

 Prosimy także Paostwa nauczycieli o wypełnienie ankiety i zaproszenie swoich bliskich 

do jej wypełnienia. 

 Termin realizacji – do kooca czerwca 2017 r. 

 W razie wątpliwości i problemów proszę o kontakt z Panem Krzysztofem Mrowickim, 

email: kmrowicki@remedis.eu  

 

Uprzejmie proszę o przekazanie tej informacji nauczycielom, którzy będą nadzorowad 
wypełnianie ankiety przez uczniów. 

 

Z poważaniem, 

(Burmistrz) 
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Załącznik nr 5 - Zrzut strony Miasta i Gminy Mikstat zapraszającej do wzięcia udziału 

w ankiecie  
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Załącznik nr 6 – Skrócony raport z badao ankietowych 

W ankiecie wzięło udział 57 osób (nie wszystkie odpowiedzi sumują się do 57, bowiem jak 

powyżej zaznaczono, niektóre odpowiedzi można było pominąd). Odpowiedzi na pytanie” 

„Mogąc podjąd decyzję na jakie priorytetowe działania na terenie Swojego sołectwa  

wydałaby/wydałby Pani/Pan kwotę 500.000,00 zł wolnych środków budżetu?” umieszczono 

w tabeli zawierającej zbiorcze zestawienie uwag mieszkaoców. 

Miejsce zamieszkania: 
1) Biskupice Zabaryczne, 5,26% 

2) Kaliszkowice Kaliskie, 12,28% 

3) Kaliszkowice Obłockie, 7,02% 

4) Komorów, 8,77% 

5) Kotłów, 17,54% 

6) Mikstat, 31,58% 

7) Mikstat-Pustkowie, 12,28% 

8) Przedborów. 5,26% 

 
Płed: 

1) K 62,50% 

2) M 37,50% 

 
Wiek: 

 Odpowiedź % 

1) do 24 lat 55,36% 

2) 25-35 lat 10,71% 

3) 36-50 lat 19,64% 

4) 51-70 lat 8,93% 

5) co najmniej 71 lat 1,79% 

6) odmowa odpowiedzi 3,57% 

 
Sytuacja życiowa: 

 Odpowiedź % 

1) Uczę się 55,36% 

2) Pracuję 35,71% 

3) Szukam pracy 5,36% 

4) Jestem na rencie/emeryturze 1,79% 

5) Jestem na utrzymaniu rodziny 0,00% 

6) inna 1,79% 

 
Ocena własnego sołectwa: 

 Skala szkolna 1 2 3 4 5 

  % odp. % odp. % odp. % odp. % odp. 

1) Miejsca do spędzania wolnego czasu 
(zarówno dla 
dorosłych, jak i dla dzieci) 

29,82% 14,04% 35,09% 14,04% 7,02% 

2) Miejsca pracy 26,32% 24,56% 26,32% 19,30% 3,51% 
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3) Stosunki sąsiedzkie 12,28% 5,26% 24,56% 38,60% 19,30% 

4) Stan chodników 26,32% 17,54% 26,32% 19,30% 10,53% 

5) Oświetlenia w miejscach publicznych 15,79% 8,77% 38,60% 19,30% 17,54% 

6) Bezpieczne ścieżki rowerowe 45,61% 21,05% 12,28% 7,02% 14,04% 

7) Ogólne poczucie bezpieczeostwa 8,77% 15,79% 35,09% 26,32% 14,04% 

8) Stan budynków należących do Gminy 15,79% 19,30% 26,32% 29,82% 8,77% 

9) Dostęp do apteki 29,82% 3,51% 17,54% 15,79% 33,33% 

10) Dostęp do lekarza 33,33% 7,02% 28,07% 15,79% 15,79% 

11) Dostęp do sklepu z podstawowymi 
artykułami 

14,04% 5,26% 7,02% 17,54% 56,14% 

12) Połączenia drogowe z innymi wsiami 12,28% 17,54% 26,32% 19,30% 24,56% 

13) Komunikacja publiczna 36,84% 14,04% 21,05% 15,79% 12,28% 

14) Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 14,04% 14,04% 29,82% 24,56% 17,54% 

15) Zasilanie w energię elektryczną 8,77% 7,02% 15,79% 29,82% 38,60% 

16) Hałas z dróg, inny („5” oznacza brak, 
„1” jest bardzo głośno) 

10,53% 19,30% 36,84% 26,32% 7,02% 

17) Problemy środowiskowe takie jak np. dzikie 
wysypiska śmieci , wylewanie ścieków do 
rowów, palenie śmieci („5” oznacza brak, „1” 
jest bardzo źle) 

19,30% 22,81% 22,81% 15,79% 19,30% 

 
Ocena całej Gminy: 

 Skala szkolna 1 2 3 4 5 

  % odp. % odp. % odp. % odp. % odp. 

1) Miejsca do spędzania wolnego czasu 
(zarówno dla 
dorosłych, jak i dla dzieci) 

14,04% 10,53% 33,33% 22,81% 19,30% 

2) Miejsca pracy 24,56% 5,26% 28,07% 36,84% 5,26% 

3) Stosunki sąsiedzkie 10,53% 7,02% 31,58% 31,58% 19,30% 

4) Stan chodników 19,30% 15,79% 29,82% 21,05% 14,04% 

5) Oświetlenia w miejscach publicznych 10,53% 7,02% 33,33% 26,32% 22,81% 

6) Bezpieczne ścieżki rowerowe 28,07% 22,81% 17,54% 21,05% 10,53% 

7) Ogólne poczucie bezpieczeostwa 10,53% 7,02% 35,09% 29,82% 17,54% 

8) Stan budynków należących do Gminy 14,04% 8,77% 28,07% 31,58% 17,54% 

9) Dostęp do apteki 8,77% 3,51% 19,30% 21,05% 47,37% 

10) Dostęp do lekarza 10,53% 14,04% 28,07% 21,05% 26,32% 

11) Dostęp do sklepu z podstawowymi 
artykułami 

8,77% 5,26% 10,53% 10,53% 64,91% 

12) Połączenia drogowe z innymi wsiami 10,53% 5,26% 24,56% 31,58% 28,07% 

13) Komunikacja publiczna 31,58% 14,04% 26,32% 14,04% 14,04% 

14) Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 8,77% 15,79% 26,32% 29,82% 19,30% 

15) Zasilanie w energię elektryczną 7,02% 3,51% 21,05% 31,58% 36,84% 

16) Hałas z dróg, inny („5” oznacza brak, 
„1” jest bardzo głośno) 

15,79% 14,04% 35,09% 22,81% 12,28% 
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17) Problemy środowiskowe takie jak np. dzikie 
wysypiska śmieci , wylewanie ścieków do 
rowów, 
palenie śmieci („5” oznacza brak, „1” 
jest bardzo źle) 

21,05% 19,30% 22,81% 22,81% 14,04% 

 
Zestawienie propozycji działao (zadania od wszystkich uczestników zgrupowano, nazwy 
sołectwa pojawiają się jeśli zostały wymienione przez ankietowanego): 

Lp. Zadanie 
Krotnośd 

wystąpienia 

1 
Poprawa stanu dróg (ze szczególnym wskazaniem wjazdu do Mikstatu od strony 
Kotłowa) 

13 

2 Remont i budowa chodników 12 

3 Budowa ścieżek rowerowych 11 

4 
Tworzenie miejsc spędzanie wolnego czasu dla dorosłych, młodzieży i dzieci 
(wskazanie Kotłowa, jako jedynej miejscowości w Gminie bez Orlika) 

10 

5 Rozbudowa remizy OSP Mikstat 4 

6 Oświetlenie miejsc publicznych 3 

7 Ochrona środowiska (wod-kan, woda opadowa, śmieci itp.) 2 

8 Komunikacja publiczna 2 

9 Budowa obwodnicy Mikstatu 2 

10 Remont sali wiejskiej (Przedborów, Kotłów) 2 

11 Budowa fermy fotowoltaicznej 2 

12 Kwiaty na lampach ulicznych, książki do biblioteki 1 

13 Bezpieczeostwo pożarowe 1 

14 Bezpieczeostwo publiczne 1 

15 Remont budynku szkolnego Kaliszkowice Kaliskie  1 

16 Na budowę basenu 1 

 
Zestawienie wyników ankiet mieszkaoców Mikstatu 
Ze względu na niewielką liczebnośd nie przeliczono odpowiedzi na %. 
Ocena Mikstatu względem całej Gminy 
 Skala szkolna 1 2 3 4 5 Opis*) 

1) Miejsca do spędzania wolnego czasu 
(zarówno dla 
dorosłych, jak i dla dzieci) 

3/4 4/1 6/7 3/4 2/2 Porównywalnie 

2) Miejsca pracy 2/5 3/0 7/4 4/6 2/3 Trochę gorzej 

3) Stosunki sąsiedzkie 4/4 2/1 2/2 7/7 3/4 Trochę gorzej 

4) Stan chodników 2/3 4/4 4/4 5/4 3/3 Trochę lepiej 

5) Oświetlenia w miejscach publicznych 3/3 2/2 6/5 3/4 4/4 Porównywalnie 

6) Bezpieczne ścieżki rowerowe 8/8 6/5 2/1 2/3 0/1 Trochę gorzej 

7) Ogólne poczucie bezpieczeostwa 3/3 1/2 9/7 2/3 3/3 Trochę gorzej 

8) Stan budynków należących do Gminy 3/4 1/0 7/4 5/7 2/3 Porównywalnie 

9) Dostęp do apteki 2/3 0/1 2/2 5/4 9/8 Porównywalnie 

10) Dostęp do lekarza 3/3 1/3 5/2 5/4 4/6 Porównywalnie 

11) Dostęp do sklepu z podstawowymi 
artykułami 

3/3 0/2 0/2 4/1 11/10 Trochę lepiej 

12) Połączenia drogowe z innymi wsiami 3/4 3/1 4/3 4/5 4/5 Trochę gorzej 
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13) Komunikacja publiczna 3/8 4/2 4/4 2/1 2/3 Porównywalnie 

14) Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 4/3 3/6 5/3 2/1 4/5 Trochę lepiej 

15) Zasilanie w energię elektryczną 3/3 1/1 3/5 4/4 7/5 Porównywalnie 

16) Hałas z dróg, inny („5” oznacza brak, 
„1” jest bardzo głośno) 

5/5 3/2 6/6 4/4 0/1 Porównywalnie 

17) Problemy środowiskowe takie jak np. dzikie 
wysypiska śmieci , wylewanie ścieków do 
rowów, palenie śmieci („5” oznacza brak, „1” 
jest bardzo źle) 

4/6 7/3 2/3 2/2 3/4 Porównywalnie 

*) Ze względu na bardzo małą próbę stosowanie metod analitycznych byłoby niepoprawne.  
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Załącznik nr 7 - Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne 1 
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Załącznik nr 8 – Zrzut ze strony internetowej Gminy informujący o konsultacjach 
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Załącznik nr 9 – zaproszenie na spotkanie konsultacyjne 2 

 

 

  



 

159 
 

Załącznik nr 10 – Arkusz konsultacji społecznych 
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Załącznik nr 11 – Lista obecności ze spotkania konsultacyjnego 2 
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