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WSTĘP

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leżajsk na lata 2016-2023 (GPR) to dokument operacyjny
wskazujący na potrzebę realizacji działań głównie w sferze społecznej oraz dodatkowo w sferze
przestrzenno-funkcjonalnej i gospodarczej. Realizacja działań pozwoli na niwelowanie zjawisk
kryzysowych oraz wykorzystanie potencjałów na obszarze rewitalizacji. W konsekwencji pozwoli to na
wyprowadzenie obszarów ze stanów kryzysowych, co pobudzi ich rozwój społeczno-gospodarczy,
oddziaływujący w konsekwencji na całe miasto.
Proces przygotowania GPR poprzedziła diagnoza służąca wyznaczenie obszaru zdegradowanego
i rewitalizacji. Obszar został przyjęty uchwałą nr XXIII/140/16 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia
29 września 2016 r. Dz.Urz. Województwa Podkarpackiego z dnia 3 października 2016 r. poz. 3173.
Zgodnie z art. 13 ustawy o rewitalizacji uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
rewitalizacji stanowi akt prawa miejscowego i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego. Bezpośrednio przed przystąpieniem do sporządzenia GPR Rada
Miejska w Leżajsku podjęła uchwałę NR XXIV/156/16 w sprawie przystąpienia do opracowania
Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Leżajsk.
Zarówno diagnoza miasta, jak i Gminny Program Rewitalizacji zostały opracowane zgodnie z:


Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1023.),



Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r.,



Założeniami Narodowego Planu Rewitalizacji 2022,



Instrukcją Przygotowania Programów Rewitalizacji w Zakresie Wsparcia w Ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,



Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie rewitalizacji w ramach RPO WP 201-2020.

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1023.), rewitalizacja
stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Jest on prowadzony
w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni
i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na
podstawie gminnego programu rewitalizacji.
Gminny Program Rewitalizacji to dokument operacyjny, który posłuży właścicielowi – władzom miasta,
na uruchamianie mechanizmów oraz realizację przedsięwzięć mających na celu szczególny rodzaj
interwencji.
Opracowanie GPR objęte zostało dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020 zgodnie z umową nr RR-II.052.8.20.2016 z Województwem Podkarpackim z dnia
23.11.2016 r.
W dniu 26 stycznia 2017 r. Miasto Leżajsk otrzymało pismo z PWIS w sprawie odstąpienia od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn; „Gminny Program
Rewitalizacji Miasta Leżajsk na lata 2016-2023”.
W dniu 15 lutego 2017 r. Miasto Leżajsk otrzymało pismo z RDOŚ w sprawie odstąpienia od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn: „Gminny Program
Rewitalizacji Miasta Leżajsk na lata 2016-2023”.
Zgodnie z pismem z dnia 25 maja 2017 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie (znak sprawy RR-II.052.8.16.2016.AM) w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Leżajsk
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na lata 2016-2023 zostały wprowadzone zmiany. Zmiany te zostały uzgodnione z interesariuszami oraz
wnioskodawcami przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a także skonsultowane na I posiedzeniu Komitetu
Rewitalizacji które odbyło się 14 września 2017 r.
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I.

POGŁĘBIONA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI. DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK
KRYZYSOWYCH, IDENTYFIKACJA POTENCJAŁÓW ORAZ SKALA I CHARAKTER POTRZEB
REWITALIZACYJNYCH.

I.1. METODYKA WYZNACZANIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I REWITALIZACJI

W Leżajsku nie funkcjonują formalne jednostki pomocnicze, dodatkowo w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie zostały wskazane jednostki urbanistyczne, które
mogłyby zostać poddane analizie przestrzennej. W związku z tym, na potrzeby opracowania GPR, użyto
podziału na obwody wyborcze (cechą charakterystyczną wyznaczonych jednostek analitycznych jest
podobna liczba mieszkańców w 7 obwodach (od 1 721 do 2 019), wyjątek stanowi jedynie obwód
wyborczy nr 8, w którym jest niespełna 1 000 mieszkańców), użyto danych punktowych (prezentacja
danych w ujęciu heksagonalnym, prezentujących nawarstwianie się zjawisk kryzysowych nastąpiła w
sposób zapewniający ukrycie tzw. danych wrażliwych) oraz w przypadku wyników badań społecznych
prezentacji na mapach termicznych.
Mapa 1. Wyznaczone jednostki analityczne - obwody wyborcze wraz z siatką ulic.

Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku
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Mapa 2. Podział Leżajska na siatkę heksagonalną

Opracowanie własne

W procesie diagnozy użyto następujących wskaźników:


sfera społeczna:


liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania w 2016 r.



frekwencja w wyborach samorządowych organów jednostek samorządu terytorialnego (I tura
w 2014 r.,



liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg
miejsca zamieszkania w 2015 r.,



wydatki na pomoc społeczną w przeliczeniu na liczbę osób korzystających pomocy społecznej
w 2015 r.,
% kobiet w ogólnej liczbie osób bezrobotnych w obwodach wyborczych w 2016 r.,



liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem w 2016 r.,



odsetek osób bezrobotnych w podziale na wykształcenie w ogólnej liczbie bezrobotnych
w obwodzie wyborczym w 2016 r.,



wyniki egzaminów 6-klasisty w 2016 r.,
8
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sfera gospodarcza:








liczba podatników prowadzących działalność gospodarczą na 1 000 mieszkańców w obwodzie
wyborczym w 2016 r.,

sfera środowiskowa:


powierzchnia terenów zielonych zarządzanych
w poszczególnych obwodach wyborczych w 2016 r.,



działki zawierające azbest w poszczególnych obwodach wyborczych w 2016 r.,

przez

Urząd

Miejski

w

Leżajsku

sfera przestrzenno-funkcjonalna:


powierzchnia przestrzeni publicznych w poszczególnych obwodach w 2016 r.,



liczba działek niepodłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej w poszczególnych obwodach w
2016 r.,



liczba obiektów wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w poszczególnych obwodach wyborczych w 2016 r.,



liczba obiektów objętych Gminną Ewidencją Zabytków w poszczególnych obwodach
wyborczych w 2016 r.,

sfera techniczna:


liczba pustostanów w poszczególnych obwodach wyborczych w przeliczeniu na 1000
mieszkańców w 2016 r.,



liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do
ogólnej liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych w 2016 r.

Następnie poprzez nakładania się zjawisk kryzysowych zostały wyznaczone miejsca, gdzie wymagana
jest najpilniejsza interwencja w procesie rewitalizacji. Nałożenia zjawisk kryzysowych dokonano
w sferze społecznej oraz dodatkowo w pozostałych czterech sferach.
Dodatkowym elementem służącym wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w procesie
wyznaczania obszaru były badania społeczne oraz badania jakościowe z mieszkańcami (zogniskowany
wywiad grupowy oraz warsztat diagnostyczny opisane w rozdziale VIII).
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Mapa 3. Wskazanie natężenia problemów w sferze społecznej (nakładanie zjawisk w różnym ujęciu)
Mapa nr 25 (Diagnoza,
rozdział I.10)

Mapa nr 26 (Diagnoza,
rozdział I.10)

Mapa nr 20 (Diagnoza,
rozdział I.8)

Opracowanie własne
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Mapa 4. Wskazanie natężenia problemów w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej i gospodarczej (nakładanie zjawisk w różnym ujęciu)
Mapa nr 29 (Diagnoza,
rozdział I.10)

Mapa nr 30 (Diagnoza,
rozdział I.10)

Mapa nr 21, 22, 23, 24
(Diagnoza, rozdział I.10)

Opracowanie własne
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W wyniku powyższych analiz został wyznaczony obszar zdegradowany i rewitalizacji w Leżajsku, który
zamieszkuje 2 521 mieszkańców, co stanowi niespełna 18% ogółu populacji Leżajska, a także zajmuje
powierzchnię 140,74 ha, tj. prawie 7% całości miasta. Obszar rewitalizacji podzielony jest na cztery
podobszary:


Podobszar I – w skład, którego wchodzą (w kolejności alfabetycznej) następujące ulice: Armii
Krajowej, Bernardyńska, Blacharska, Boronia, ks. Brody, Broniewskiego, Curie-Skłodowskiej,
Dolna, plac Dworcowy, mjr „Wyrwy” Furgalskiego, Fabryczna, Franciszkańska, Garncarska,
Grunwaldzka, Górna, Hutnicza, Jarosławska, plac Jana Pawła II, plac Jaszowskiego, św. Jana z Dukli,
Klasztorna, Kołłątaja, Kossaka, Krótka, Kwiatowa, skwer ks. Stanisława Lubasa, plac Mariacki,
Matejki, Mickiewicza, Narodowej Organizacji Wojskowej, Nowińskiego, Opalińskiego, Piekarska,
ks. Popiełuszki, Przemysłowa, Rzeszowska, Rynek, Sandomierska, Sikorskiego, Słowackiego,
Spokojna, Staszica, Studzienna, Szkolna, Szopena, Targowa, plac Targowy, Wałowa, Warszawska,
Wyspiańskiego, Żeromskiego, Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, 11 Listopada, 28 Maja1,



Podobszar II – w skład, którego wchodzą następujące ulice: Podolszyny, Sportowa,



Podobszar III – w skład, którego wchodzą następujące ulice: Krokusowa, Sandomierska,



Podobszar IV – w skład, którego wchodzi ulica Kąty.

Mapa 5. Granice obszar zdegradowanego i rewitalizacji na tle negatywnych zjawisk społecznych

Opracowanie własne

1

Część podobszaru I rewitalizacji położna jest w terenie górniczym „Żołynia-Leżajsk 2”
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Mapa 6. Granice obszaru zdegradowanego i rewitalizacji na tle negatywnych zjawisk w pozostałych sferach

Opracowanie własne
Tabela 1. Ludność w poszczególnych podobszarach
Podobszar
Podobszar I
Podobszar II
Podobszar III
Podobszar IV

Liczba ludności
2417
33
23
48

Opracowanie własne
Podział na podobszary prezentuje poniższa mapa. Na wskazanych obszarach zauważalne jest
nagromadzenie problemów społecznych, technicznych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz
środowiskowych.
Zgodnie z instrukcją przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach
regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 stanowiącą
załącznik do Uchwały nr 194/3956/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 12 lipca 2016 r. w
procesie delimitacji obszaru rewitalizacji w województwie podkarpackim niezbędne jest uwzględnienie
minimum 4 wskaźników w niej zawartych po jednym z każdej kategorii. Dla potrzeb diagnozy przyjęto
następujące wskaźniki:


Kategoria: rynek pracy - liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem w 2014 r.–
źródło danych Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku. Wartość wskaźnika wyniosła dla obszaru
rewitalizacji w Leżajsku w 2014 r. wyniosła 67,8% i była wyższa od wartości referencyjnej dla
województwa, która wynosiła 61,5%.



Kategoria: pomoc społeczna - liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w
przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania w 2014 r. – źródło danych Miejski Ośrodek
13
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Pomocy Społecznej w Leżajsku. Wartość wskaźnika dla obszaru rewitalizacji w Leżajsku w 2014 r.
wyniosła 9,3 i była wyższa od wartości referencyjnej dla województwa, która wynosiła 6,1.


Kategoria: edukacja - wyniki egzaminów 6-klasisty w 2015 r. – źródło danych Zespół Obsługi
Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Miejskich. Wartość wskaźnika dla obszaru
rewitalizacji w Leżajsku w 2015 r. wynosiła 67,2 i była niższa od wartości referencyjnej dla
województwa, która wynosiła 67,7.



Kategoria: uwarunkowania przestrzenne - liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych,
wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych
zamieszkałych 2011 r. – źródło danych Urząd Miejski w Leżajsku.. Wartość wskaźnika dla obszaru
rewitalizacji w Leżajsku w 2011 r. wynosiła 86,19% i była wyższa niż wartość referencyjna dla
województwa, która wynosiła 76,36%.

We wszystkich kategoriach obszar rewitalizacji w Leżajsku reprezentuje wartości gorsze we
wskazanych latach niż ww. Opis wskaźników znajduje się w pogłębionej diagnozie obszaru.
Mapa 7. Obszar zdegradowany i rewitalizacji w Leżajsku

Podobszar I

Podobszar IV

Podobszar II
Podobszar III

Opracowanie własne

W rozdziale I.2 znajduje się pogłębiona diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz identyfikacja
potencjałów. Do pogłębienia diagnozy pozyskano nowe wskaźniki, takie jak:


Ludność wg grup wiekowych - stan na 2016 rok,



Wskaźniki obciążenia demograficznego - stan na 2016 rok,



Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa,
bezrobocia, nieporadności życiowej na 1000 mieszkańców – stan na 2016 rok,



Liczba osób do 18 r.ż. korzystających z dożywiania i liczba osób otrzymujących dofinansowanie do
obiadów szkolnych na 1000 mieszkańców – stan na 2016 rok,
14
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Liczba pozytywnych decyzji wydanych świadczeń w ramach programu Rodzina 500+ na I dziecko
na 1000 mieszkańców – stan na 2016 rok,



Liczba osób korzystających z zajęć stałych w MCK/ bibliotece – stan na 2016 rok.

Dodatkowo w ramach pogłębienia diagnozy przeprowadzono spotkania i warsztaty. Opis wyników
znajduje się w rozdziale I.2.

I.2. DIAGNOZA CZYNNIKÓW
POTENCJAŁÓW

I

ZJAWISK

KRYZYSOWYCH

ORAZ

IDENTYFIKACJA

W celu pogłębienia diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych na obszarze rewitalizacji dokonano
analizy dodatkowych danych ilościowych oraz badań pogłębiających. Jednocześnie wyprowadzenie
obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego byłoby niemożliwe, jeżeli nie zostałby wykorzystany jego
potencjał. Dlatego też na etapie tworzenie GPR została dokonana ich identyfikacja.
Sfera społeczna – czynniki i zjawiska kryzysowe
Obszar rewitalizacji w Leżajsku w odniesieniu do całego miasta charakteryzuje się niższym odsetkiem
osób w wieku przedprodukcyjnym (o 1,6%) oraz wyższym odsetkiem osób w wieku poprodukcyjnym
(o 2,3%) niż całe miasto. Liczba osób w wieku produkcyjnym jest na bardzo zbliżonym poziomie,
jednakże wyższą wartość osiąga całe miasto.
Tabela 2. Ludności wg grup wiekowych - stan na 2016
Wiek przedprodukcyjny
Wiek produkcyjny
Obszar rewitalizacji
15,0%
64,3%
Miasto Leżajsk
16,6%
64,9%
Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku

Wiek poprodukcyjny
20,8%
18,5%

W związku z mniejszym odsetkiem osób w wieku przedprodukcyjnym oraz większym osób w wieku
poprodukcyjnym w stosunku do całego miasta na obszarze rewitalizacji występują niekorzystne
wartości wskaźników świadczących o obciążeniu demograficznym. Wskaźnik obciążenia
demograficznego zarówno ogólnie oraz liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku
produkcyjnym są wyższe niż dla całego miasta, natomiast liczba osób w wieku przedprodukcyjnym na
100 osób w wieku produkcyjnym jest niższa od wartości dla Leżajska. Z jednej strony korzystnie
świadczy to o tym, że mieszkańcy obszaru rewitalizacji żyją dłużej, z drugiej strony ma to niekorzystny
wpływ z punktu widzenia finansów publicznych. Liczba osób płacących podatki jest niższa, natomiast
liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, ochrony zdrowia jest wyższa. Dodatkowo
niższa wartość wskaźnika liczba osób w wieku przedprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
na obszarze w stosunku do całego miasta świadczy również o tym, że osoby w wieku produkcyjnym
rzadziej decydują się na rodzicielstwo niż mieszkańcy spoza obszaru.
Tabela 3. Wskaźniki obciążenia demograficznego - stan na 2016
Liczba osób w wieku
Liczba osób w wieku
przedprodukcyjnym na
poprodukcyjnym na 100
100 osób w wieku
osób w wieku
produkcyjnym
produkcyjnym
Obszar rewitalizacji
23,30
32,34

2

Liczba osób w wieku
nieprodukcyjnym2 na 100
osób w wieku
produkcyjnym
55,64

Wiek nieprodukcyjny – osoby w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym
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Miasto Leżajsk

25,51
28,54
Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku

54,05

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 100 mieszkańców na wyznaczonym obszarze jest
wyższa niż wartość dla miasta i wynosi 9,6 osoby na 100 mieszkańców (wartość dla miasta – 8,1).
Na uwagę zasługuje fakt, że liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100
mieszkańców na obszarze rewitalizacji wzrosła od 2014 r. o 0,3 osoby. Świadczy to o tym, że sytuacja
finansowa mieszkańców przez ostatnie 2 lata uległa pogorszeniu.
Na obszarze rewitalizacji liczba osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej z powodu
ubóstwa, bezrobocia, nieporadności życiowej na 1000 mieszkańców jest ponad dwukrotnie wyższa niż
wartość wskaźnika dla całego miasta. Osoby niepełnosprawne korzystające z pomocy społecznej
to osoby, które szczególnie są narażone na wykluczanie społeczne. Wysoka wartość wskaźnika
świadczy o tym, że na obszarze rewitalizacji mieszka dużo osób, które potrzebują wsparcia oraz działań
aktywizujących.
Również wartość wskaźnika – liczba osób do 18 roku życia korzystających z dożywiania i liczba osób
otrzymujących dofinansowanie do obiadów szkolnych na 1000 mieszkańców – jest mniej korzystna dla
obszaru rewitalizacji niż dla całego miasta. Większa liczba osób do 18 roku życia korzystających
z dożywiania i osób otrzymujących dofinansowanie do obiadów szkolnych w przeliczeniu na 1000
mieszkańców świadczy o niekorzystnej sytuacji ekonomicznej rodzin zamieszkujących obszar
rewitalizacji.
Analogicznie o zamożności społeczeństwa świadczy liczba pozytywnych decyzji wydanych świadczeń
w ramach programu Rodzina 500+ na I dziecko na 1000 mieszkańców. Zgodnie z ustawą o pomocy
państwa w wychowaniu dzieci świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na miesiąc, na drugie
i każde kolejne dziecko będzie wypłacane bez względu na wysokość dochodu na członka rodziny.
Istnieje jednak możliwość uzyskania świadczenia na pierwsze dziecko, w przypadku, gdy: dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł, a w przypadku gdy jedno z dzieci jest osobą
niepełnosprawną dochód ten nie przekracza 1200 zł 3 . Na obszarze rewitalizacji pomimo tego,
że odsetek osób do 18 roku życia, a więc tych, którym potencjalnie przysługuje możliwość udzielenia
zasiłku jest mniejszy niż dla całego miasta to, wartość świadczenia jest znacznie wyższa. Dane te
potwierdzają słabszą kondycję ekonomiczną rodzin zamieszkujących obszar rewitalizacji. Ma to
również wpływ na to, że osoby mieszkające na obszarze rewitalizacji, a zwłaszcza dzieci narażone są na
wykluczenie społeczne.

3

http://www.program500plus.pl/kryterium-dochodowe.html
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Tabela 4. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 100 mieszkańców, liczba osób niepełnosprawnych
korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa, bezrobocia, nieporadności życiowej na 1000
mieszkańców, liczba osób do 18 r.ż. korzystających z dożywiania i liczba osób otrzymujących dofinansowanie
do obiadów szkolnych na 1000 mieszkańców, liczba pozytywnych decyzji wydanych świadczeń w ramach
programu Rodzina 500+ na I dziecko na 1000 mieszkańców stan na 2016 r.
Liczba osób
Liczba osób do 18
niepełnosprawnych
r.ż. korzystających z
Liczba pozytywnych
Liczba osób
korzystających z
dożywiania i liczba
decyzji wydanych
korzystających z
pomocy społecznej
osób otrzymujących świadczeń w ramach
pomocy społecznej z powodu ubóstwa,
dofinansowanie do
programu Rodzina
na 100
bezrobocia,
obiadów szkolnych
500+ na I dziecko na
mieszkańców
nieporadności
na 1000
1000 mieszkańców
życiowej na 1000
mieszkańców
mieszkańców
Obszar
9,6
29,35
22,61
53,15
rewitalizacji
Miasto Leżajsk
8,1
14,36
19,86
39.08
Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku

W ramach badań pogłębionych potwierdziło się się, że oprócz ww. wskaźników ilościowych, do
najważniejszych problemów społecznych na wyznaczonym obszarze należy zaliczyć dużą liczbę osób
korzystających z pomoc społecznej, w tym osób niepełnosprawnych pobierających zasiłki z tytułu
ubóstwa, bezrobocia, nieporadności, a także dużą liczbę osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych
będących w szczególnej sytuacji. Osoby znajdujące się w powyższych sytuacjach życiowych pozostają
bardzo często w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej. Wynikiem tego często jest alienacja oraz
wykluczenie społeczne. Jedną z przyczyną opisanej sytuacji jest pogłębiająca się utrata funkcji
gospodarczych jaką wg założeń z lat 70’ miał pełnić Leżajsk. Leżajsk jako miasto miał być, wedle
ówczesnych planów, ośrodkiem rozwoju gospodarczego. W związku z tym nastąpił duży napływ
ludności do miasta, powstawały nowe osiedla, zwłaszcza budynki wielorodzinne - funkcjonowały duże
zakłady pracy. Sytuacja zmieniła się w wyniku przemian ustrojowych: duże zakłady zaczęły być
przekształcane, zamykane lub dotknęła je redukcja zatrudnienia. Ich upadek, bądź redukcja
zatrudnienia spowodowały wzrost bezrobocia oraz pogorszenie sytuacji ekonomicznej mieszkańców.
Utrata miejsc pracy oraz brak nowych spowodowały utrwalanie się bezrobocia, a tym samym
zwiększenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej – zwłaszcza z powodu ubóstwa
i bezrobocia. Jednocześnie duża część osób, które funkcjonują jako bezrobotne, posiada status
długotrwale bezrobotnych. Analogiczna sytuacja jest z osobami korzystającymi z pomocy społecznej.
Taki stan rzeczy powoduje, że dysfunkcje te pogłębiają się.
Dodatkowo brak nowych zakładów pracy w Leżajsku oraz pogłębiająca się sytuacja kryzysowa na
obszarze rewitalizacji powoduje, iż młodzi ludzie migrują do większych ośrodków miejskich, a co za tym
idzie społeczeństwo na obszarze starzeje się.
Rodziny na obszarze rewitalizacji bardziej niż pozostali mieszkańcy całego miasta narażeni są na
przemoc domową. Świadczy o tym liczba założonych procedur niebieskiej kart na 1000 mieszkańców
założonych w 2016 r.. Wartość ww. wskaźnika jest prawie 1,5 wyższa dla obszaru niż dla miasta.
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Tabela 5. Liczba założonych procedur niebieskiej kart na 1000 mieszkańców w 2016 r.
Liczba założonych procedur niebieskiej kart na 1000 mieszkańców
Obsza rewitalizacji
Miasto Leżajsk
Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku

3,97
2,50

Również liczba osób bezrobotnych liczona na 1000 mieszkańców na wyznaczonym obszarze jest wyższa
niż dla całego miasta. W 2016 r. ww. wartość była wyższa o 3,6.
Analogiczna sytuacja, w 2016 r., wystąpiła również przy porównaniu wskaźników dotyczących osób
bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. dla odsetka długotrwale
bezrobotnych oraz bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niższym.
Występowanie ww. wskaźników definitywnie wskazuje na występowanie problemów społecznych na
wyznaczonym obszarze. Duża część mieszkańców wskazanego obszaru potrzebuje wsparcia
zewnętrznego, w tym działań przewidzianych w programie rewitalizacji.
Tabela 6. Wskaźniki dotyczące bezrobocia na obszarze do rewitalizacji oraz w Leżajsku w 2016 r.
Liczba osób
Liczba długotrwale
Odsetek osób bezrobotnych
bezrobotnych
bezrobotnych w %
z wykształceniem
w przeliczeniu na 1000
bezrobotnych ogółem
gimnazjalnym i niższym
mieszkańców
Obszar rewitalizacji
71,3
62,7
19,2
Miasto Leżajsk
67,7
58,5
15,5
Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku

W obszarze do rewitalizacji znajduje się więcej niż jeden rejon szkół w związku z tym wyniki egzaminu
6-klasisty zostały wyliczone wg średniej ważonej z wykorzystaniem liczby zdających z danej szkoły.

Gdzie:
F – średni wynik z egzaminu 6-klasisty w obszarze do rewitalizacji
w – liczba zdających z obszaru
x – wynik szkoły
n – liczba szkół w obszarze do rewitalizacji
Na podstawie wzoru średni wyniki egzaminu 6-klasisty uczniów zdających z obszaru rewitalizacji był
niższy od wartości referencyjnej dla województwa podkarpackiego, która wynosiła 67,7.
Tabela 7. Wyniki egzaminu 6-klasisty w 2016 r.
Wyniki egzaminu 6-klasisty
Obszar rewitalizacji
64,3
Opracowanie na podstawie danych OKE oraz dostarczonych przez Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej
Szkół i Przedszkoli Miejskich w Leżajsku

Oprócz powyższych dysfunkcji występujących na obszarze zauważalna jest duża bierność części
organizacji pozarządowych w podejmowaniu działań. Według badanych gros organizacji
pozarządowych „uaktywnia” się w procesie przydzielania dotacji z Urzędu Miejskiego. Fakt ten
potwierdził się również podczas badań prowadzonych w procesie tworzenia niniejszego programu.
Na spotkaniach, pomimo zaproszeń, obecni byli nieliczni przedstawiciele NGO’s.
Kolejną dysfunkcją występującą na obszarze jest brak podmiotów ekonomii społecznej oraz spółdzielni
socjalnych. Ww. podmioty nie występują na wyznaczonym obszarze, a w całym mieście funkcjonuje
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jedna spółdzielnia socjalna. Brak obecności podmiotów społecznych świadczy o małych możliwościach
samoorganizacji mieszkańców.
Sfera społeczna – potencjały
Na wskazanym obszarze, bądź w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się obiekty infrastruktury
społecznej ważne z punktu widzenia mieszkańców obszaru oraz całego miasta, takie jak szkoły, Miejskie
Centrum Kultury, biblioteka, stadion czy Urząd Miejski. Powyższe obiekty stanowią znakomitą bazę do
lokalizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Pomimo, iż na podstawie badań stwierdzono, że duża część organizacji pozarządowych na obszarze
rewitalizacji odznacza się bierną postawą to w przeliczeniu na 1000 mieszkańców na obszarze
rewitalizacji jest ponad dwukrotnie więcej organizacji niż w całym mieście. Jest to niezwykle ważne
z punktu widzenia pozyskiwania partnerów oraz realizacji działań partnerskich w procesie rewitalizacji.
Dodatkowym atutem obszaru rewitalizacji jest ponad 4-krotnie wyższa aktywność jego mieszkańców
w zajęciach stałych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury i bibliotekę niż w całym mieście.
Oznacza to, że mieszkańcy obszaru chętnie angażują się w działania instytucji społecznych, w tym
instytucji kultury.
O potencjale mieszkańców świadczy m.in. poziom kapitału społecznego. Istnieje niewiele wskaźników
ilościowych kapitału społecznego, m.in. liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 1000
mieszkańców, która dla wskazanego obszaru wynosi 9,3, natomiast dla całego miasta jest ponad
dwukrotnie niższa (4,6).
Tabela 8. Potencjał społeczny na obszarze do rewitalizacji oraz w Leżajsku w 2016 r.
Obszar rewitalizacji
Miasto Leżajsk
Liczba organizacji pozarządowych
9,3
4,6
Liczba osób korzystających z zajęć stałych w MCK/ bibliotece
13,81
3,30
Opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych z rejestru Starosty Leżajskiego i KRS oraz Miejskiego
Centrum Kultury w Leżajsku

Sfera środowiskowa – czynniki i zjawiska kryzysowe
Adekwatnym wskaźnikiem pozwalającym wyznaczyć poziom degradacji w sferze środowiskowej jest
odsetek działek, na których występują wyroby azbestowe. Na wyznaczonym obszarze wyroby te
występują, aż na 10,48% wszystkich działek miasta obarczonych ww. wskaźnikiem.
Tabela 9. Odsetek działek zawierających wyroby azbestowe na obszarze do rewitalizacji w ogólnej ich liczbie
na terenie miasta w 2016 r.
Odsetek działek zawierających wyroby azbestowe
Obszar rewitalizacji
10,48
Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku

Na obszarze do rewitalizacji wskazano, że występują zauważalne zanieczyszczenia powietrza. Oprócz
zanieczyszczeń powietrza, świadczących pośrednio o nieekologicznych zachowaniach mieszkańców,
występują również zanieczyszczania środowiska widoczne w przestrzeni publicznej.
Sfera przestrzenno-funkcjonalna – czynniki i zjawiska kryzysowe
Na terenie wyznaczonym do rewitalizacji występuje aż 187 obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji
Zabytków. Stanowią one ponad 58% całego zasobu wpisanego do GEZ. Natomiast obiekty wpisane do
rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z obszaru do rewitalizacji
stanowią ponad 79% wszystkich zidentyfikowanych na terenie miasta. Zlokalizowanie obiektów
zabytkowych na terenie obszaru do rewitalizacji, zwłaszcza będących budynkami mieszkalnymi, z
jednej strony podnosi rangę walorów kulturowych, z drugiej natomiast stanowi dużą barierę do
prowadzenia działań służących poprawie ich stanu technicznego, a w konsekwencji poprawie życia ich
mieszkańców.
19

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA LEŻAJSK NA LATA 2016-2023
Tabela 10. Odsetek zabytków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz rejestru prowadzonego przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na obszarze do rewitalizacji w 2016 r.
Odsetek zabytków
Odsetek zabytków wpisanych obiektów wpisanych do
wpisanych do GEZ na
rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego
obszarze w ogólnej liczbie
Konserwatora Zabytków w ogólnej liczbie
Obszar rewitalizacji
58%
79%
Opracowanie własne na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz na podstawie danych Narodowego
Instytutu Dziedzictwa (www.nid.pl)

Istotnym problemem występującym na obszarze rewitalizacji jest także niedostateczna jakość
infrastruktury technicznej i drogowej. Przekłada się to przede wszystkim na bezpieczeństwo
mieszkańców w przestrzeni publicznej. Powyższa sytuacja dotyczy przede wszystkim podobszaru I.
W wyznaczonym obszarze zainstalowany jest przestarzały system oświetlenia ulic oraz niedostateczny
poziom zagospodarowania przestrzeni publicznej. Na wyznaczonym obszarze, zwłaszcza
w podobszarze I, w związku z powyższym zauważalna jest większa częstotliwość zdarzeń drogowych,
w tym zdarzeń z udziałem pieszych. Dodatkowo punktowe zainstalowanie monitoringu miejskiego
bardzo ogranicza przeciwdziałanie aktom wandalizmów.
Jednocześnie, jako problem, na obszarze rewitalizacji wskazano na niedostateczny poziom
zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz obiektów budowlanych. Na wyznaczonym obszarze
występują miejsca ważne z punktu widzenia rozwoju całej gminy, takie jak teren po dawnym tartaku,
stadion miejski czy teren wokół Zalewu Floryda. Oprócz tego istotny problem stanowi niedostateczna
jakość oraz dostęp do infrastruktury społecznej. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia osób
niepełnosprawnych oraz starszych.
Sfera przestrzenno-funkcjonalna - potencjały
Atutem obszaru rewitalizacji jest to, że na wskazanym obszarze znajdują się niezagospodarowane
tereny. Ich atutem są bogate walory turystyczne, a także dziedzictwo kulturowe i historyczne.
Związane jest to m.in. z ponad 600 letnią historią miasta, w tym obecnością zabytkowych obiektów
sakralnych oraz grobu cadyka, do którego rokrocznie przyjeżdżają chasydzi z całego świata.
Do atutów należy zaliczyć także unikalny układ urbanistyczny miasta, zwłaszcza centrum, który został
ukształtowany na przestrzeni wieków. Walory turystyczne związane są z bardzo korzystnym
położeniem miasta w dolinie rzeki San oraz wynikającym z tego otoczeniem. Korzystne warunki
środowiskowe dotyczą zwłaszcza podobszaru IV (teren wokół Zalewu Floryda). Kolejnym atutem
podobszaru IV jest istniejący plan koncepcyjny zagospodarowania obszaru.
Na podobszarze I znajdują się również niezagospodarowane obiekty, które przy odpowiednim
zagospodarowaniu będą stanowiły doskonałą bazę do realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
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Sfera techniczna
Zdecydowaną większość (85,77%) na obszarze do rewitalizacji stanowią budynki mieszkalne
zamieszkałe, wybudowane przed rokiem 1989. Jest to wartość o 17,18% wyższa niż średnia dla miasta.
Tabela 11. Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do
ogólnej liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych na obszarze do rewitalizacji w 2016 r.
Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed rokiem 1989
w relacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych
Obszar rewitalizacji
85,77
Miasto Leżajsk
67,99
Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku

Na wyznaczonym obszarze znajdują się również budynki komunalne, których standard określany jest
mianem „substandardu”. Wynika to m.in. z faktu, iż większość budynków mieszkalnych, w tym
wielorodzinnych, została wybudowana przed 1989 r. Kolejnym problemem technicznym obszaru jest
bardzo niska efektywność energetyczna zarówno obiektów mieszkalnych, jaki i infrastruktury
społecznej. Dlatego też konieczne są odpowiednie działania w tym zakresie.
Efektywność energetyczna budynków to problem, który pośrednio wiąże się z jakością środowiska.
Sfera gospodarcza – czynniki i zjawiska kryzysowe
Poza powyższymi, pomimo dużej aktywności przedsiębiorczej części mieszkańców, ich aktywność do
współdziałania w ramach wspólnych inicjatyw z partnerami publicznymi jest bardzo niska i to mimo
kierowania różnych form promujących współdziałanie i współpracę pomiędzy jednostkami publicznymi
a przedsiębiorcami.
Sfera gospodarcza - potencjały
Obszar rewitalizacji charakteryzuje znacznie wyższy niż w całym mieście odsetek osób prowadzących
działalność gospodarczą w ogólnej liczbie mieszkańców. Oznacza to, że mieszkańcy obszaru bardzo
chętnie podejmują ryzyko gospodarcze i decydują się na prowadzanie „własnego biznesu”. Dlatego też
należy realizować działania wspierające przedsiębiorczość mieszkańców. Jest to niezwykle ważne
z punktu widzenia potencjalnych partnerów do realizacji przedsięwzięć oraz podnoszenia dochodów
mieszkańców obszaru.
Tabela 12. Potencjał gospodarczy na obszarze do rewitalizacji oraz w Leżajsku w 2016 r.
Obszar rewitalizacji
Odsetek podatników prowadzących działalność
14,5
gospodarczą na 100 mieszkańców
Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Leżajsku

Miasto Leżajsk
8,3

Ważnym potencjałem wskazywanym w procesie diagnozy jest również dworek przy ul. Sandomierskiej.

I.3. WSKAŹNIKI REFERENCYJNE DLA OBSZARU REWITALIZACJI

Zgodnie ze instrukcją przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach
regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020, wyznaczony
obszar rewitalizacji powinien charakteryzować się również gorszymi wskaźnikami od zawartych w
instrukcji wartości referencyjnych obliczonych dla województwa podkarpackiego. Należało wykazać,
że wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się minimum 4 wskaźnikami z kategorii: Demografia,
Rynek pracy, Pomoc społeczna, Edukacja, Podmioty gospodarcze, Bezpieczeństwo publiczne,
Uwarunkowania przestrzenne, Integracja społeczna, Ochrona środowiska, których wartości są niższe
niż od wartości referencyjnych dla województwa podkarpackiego, przy czym maksymalnie jest to 1
wskaźnik z każdej kategorii.
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Poniższa tabela przedstawia zestawianie wyników wskaźników dla obszaru rewitalizacji ze wskaźnikami
referencyjnymi dla województwa podkarpackiego. Obszar rewitalizacji w Leżajsku spełnia warunek
posiadania minimum 4 wskaźników (maksymalnie po 1 wskaźniku z każdej kategorii) gorszych niż
wartości referencyjnych dla województwa podkarpackiego w następujących kategoriach: Pomoc
społeczna, rynek pracy, edukacja oraz Uwarunkowania przestrzenne. Obszar rewitalizacji kwalifikuje
się zatem do wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020.
Tabela 13 Ze zestawianie wyników wskaźników dla obszaru rewitalizacji ze wskaźnikami referencyjnymi dla
województwa podkarpackiego
Kategoria: Pomoc Kategoria: Rynek
Kategoria:
Kategoria: Uwarunkowania
społeczna
pracy
edukacja
przestrzenne
Liczba osób
Średni wynik
Wskaźnik: Liczba budynków
korzystających ze
ogółem w
Liczba
mieszkalnych zamieszkałych,
świadczeń pomocy
procentach z
długotrwale
wybudowanych przed rokiem
społecznej w
egzaminu w
bezrobotnych w
1989 w relacji do ogólnej
przeliczeniu na 100
klasach VI
% bezrobotnych
liczby budynków
osób wg miejsca
szkół
ogółem w 2014
mieszkalnych zamieszkałych
zamieszkania w
podstawowyc
w 2011 r.
2014 r.
h w 2015 r.
Obszar rewitalizacji

Województwo
Podkarpackie
Opracowanie własne

9,3. (2014 rok)

6,1 (2014 rok)

67,8% (2014
rok)

67,2 (2015 r.)

Wskaźnik referencyjny
61,5%, (2014
67,7 (2015 r.)
rok)

86,19 (2011 rok)

76,36% (2011 rok)

I.4. SKALA I CHARAKTER POTRZEB REWITALIZACYJNYCH

Na obszarze rewitalizacji ponad 20% stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym. Dlatego też niezwykle
ważna jest aktywizacja ww. osób, która pozwoli na włączenie ich w życie społeczne.
Również bardzo ważne, by w proces włączania społecznego i aktywizacji społecznej w działania
rewitalizacyjne zaangażować dzieci i młodzież. O takiej potrzebie świadczą wskaźniki pozyskane
w procesie tworzenie diagnozy służące do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji oraz jej
pogłębiania na etapie tworzenia GPR. W wyniku analiz badań ilościowych i jakościowych wykazano, że
działania rewitalizacyjne powinny być kierowane do ww. grup.
W wyniku diagnozy zostało również wskazane, że ważną grupą docelową są rodziny, w tym rodziny
posiadające dzieci. Na obszarze rewitalizacji duża część rodzin potrzebuje wsparcia finansowego oraz
działań społecznych.
Celowe wydaje się również zaprogramowanie działań rewitalizacyjnych pobudzających aktywność
fizyczną mieszkańców, w tym działań sportowych i integrujących, służących wzmacnianiu więzi
międzypokoleniowych.
W celu poprawy jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, a w konsekwencji całej gminy, należy
również zaplanować działania poprawiające bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, a także
poprawiające efektywność energetyczną budynków.
Oprócz powyższych bardzo ważna będzie aktywizacja zawodowa i gospodarcza mieszkańców.
Stworzenie możliwości do współdziałania podmiotów gospodarczych z instytucjami społecznymi oraz
Urzędem Miejskim przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego całego obszaru rewitalizacji.
22

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA LEŻAJSK NA LATA 2016-2023
Tabela 14. Podsumowanie pogłębionej diagnozy
Zjawiska kryzysowe
 Duża liczba osób w wieku poprodukcyjnym
 Starzejące się społeczeństwo
 Wykluczenie społeczne osób starszych
 Niewielka aktywność mieszkańców w życiu
publicznym i kulturalnym
 Niski poziom integracji mieszkańców
 Znaczna izolacja międzypokoleniowa
 Niższa liczba dzieci na obszarze rewitalizacji
 Wysoki wskaźnik obciążenia demograficznego
 Duża liczba osób korzystających z pomocy
społecznej, w tym osób będących w
„szczególnej” sytuacji życiowej
 Duża liczba osób bezrobotnych, w tym
bezrobotnych będących w „szczególnej” sytuacji
życiowej
 Duża liczba założonych niebieskich kart
 Duża liczba osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym
 Duża liczba osób nadużywających alkoholu
 Brak systemu ostrzegania mieszkańców o
zagrożeniach społecznych w mieście
 Niska aktywność społeczna większości NGO
 Niski status materialny dużej części rodzin
 Niska aktywność społeczna części mieszkańców
w życiu społecznym
 Niewystarczający poziom edukacji części uczniów
z obszaru rewitalizacji
 Niski poziom bezpieczeństwa
 Występowanie odpadów niebezpiecznych w
środowisku
 Nieekologiczne zachowania części mieszkańców
 Występowanie zanieczyszczeń w przestrzeni
publicznej
 Niski standard przestrzeni publicznej, w tym
występujące zagrożenia komunikacyjne w
przestrzeniach publicznych
 „Przestarzałe oświetlenie ulic”
 Niski standard mieszkań komunalnych
 Niska
efektywność
energetyczna
części
gospodarstw domowych
 Duża liczba domów wybudowanych przed 1989 r.
 Brak podmiotów ekonomii społecznej oraz
spółdzielni socjalnych
 Niska gotowość do współpracy części podmiotów
gospodarczych z podmiotami zewnętrznymi
Opracowanie własne












Potencjały
Duża liczba organizacji pozarządowych
Duża aktywność części mieszkańców w
działaniach społecznych
Potencjał ludzki
Bliskość obiektów infrastruktury społecznej
Niezagospodarowana przestrzeń publiczna i
obiekty budowlane
Niezagospodarowany budynek zabytkowego
dworku przy ul. Sandomierskiej
Potencjał niezagospodarowanych budynków
mieszkalnych
Walory turystyczne
Bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne
Duża liczba osób prowadzących działalność
gospodarczą
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II. OPIS POWIĄZAŃ GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI
STRATEGICZNYMI GMINY, W TYM STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY, STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
ORAZ STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Gminny Program Rewitalizacji to jeden z podstawowych programów operacyjnych gminy. Planowane
działania w ramach GPR powinny wpisywać się w rozwojową politykę prowadzoną przez Miasto oraz
wizję, która przedstawia pożądany efekt całego procesu. Jednocześnie planowane działania
rewitalizacyjne powinny być spójne z założeniami głównych dokumentów planistycznych
i strategicznych obowiązujących w mieście.
Strategia Rozwoju Gminy Miasto Leżajsk na lata 2015–2020
Strategia Rozwoju Gminy Miasto Leżajsk na lata 2015-2020 to jeden z podstawowych dokumentów
planowania rozwoju miasta. Dokument ten został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Leżajsku nr
XII/70/15 w dn. 23 listopada 2015 r. W dokumencie została dokonana analiza sytuacji społecznogospodarczej całej gminy, wykonano analizę SWOT, a także określono misję, która brzmi następująco:
Misją miasta Leżajsk jest wykorzystanie posiadanych zasobów w celu zapewnienia mieszkańcom
wysokiej jakości życia umożliwiającej rozwijanie obywatelskiej aktywności w różnych dziedzinach oraz
budowanie lokalnej marki poprzez promowanie bogatego dziedzictwa kulturowego i dynamiczny
rozwój gospodarczy oraz wizję obejmującą obszary, w których zajdą pozytywne przemiany, tj. sfery:


życia gospodarczo-ekonomicznego,



aktywności społecznej,



infrastruktury i jakości życia,



dziedzictwa kulturowego, produktu turystycznego i promocji.

Na podstawie analizy oraz projekcji misji i wizji zostały wytyczone cztery obszary priorytetowe obszaru
rewitalizacji, które brzmią następująco:


rozwój gospodarczy,



wsparcie dla aktywności społecznej,



ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego,



poprawa jakości życia poprzez wszechstronny rozwój infrastruktury lokalnej.

Obszary priorytetowe stanowią odzwierciedlenie celów strategicznych w Gminnym Programie
Rewitalizacji.
Strategia rozwoju Miasta wskazuje na kluczowe potrzeby i oczekiwania mieszkańców, dlatego też
spójność GPR z tym dokumentem jest niezwykle ważna.
Opracowana w 2015 r. Strategia Rozwoju Gminy Miasta Leżajsk na lata 2015-2020 wskazuje na
potrzebę kontynuowania działań rewitalizacyjnych. W analizie SWOT jako szansę wskazano
Rewitalizację kompleksową miasta: przestrzeni publicznej oraz sfery społecznej. Z uwagi na to,
iż zgodnie z nowymi dokumentami określającymi wyznaczanie obszarów do rewitalizacji niezbędne są
aspekty społeczne w misji wskazano, że kluczowe jest „wykorzystanie posiadanych zasobów w celu
zapewnienia mieszkańcom wysokiej jakości życia umożliwiającej rozwijanie obywatelskiej aktywności”.
W wizji wskazano, że aktywność społeczna to kluczowa sfera, w której zajdą przemiany, natomiast
w sferze infrastruktura i jakość życia wprost wskazana jest potrzeba zrewitalizowania przestrzeni
miejskiej uwzględniającej społeczne potrzeby i uwarunkowania. W ramach kluczowego obszaru:
Poprawa jakości życia poprzez wszechstronny rozwój infrastruktury lokalnej został zapisany cel
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operacyjny 3.3. Rewitalizacja architektoniczna przestrzeni publicznej, z przypisanymi do niego celami
szczegółowymi: Cel 3.3.a: Opracowanie i realizacja planu rewitalizacji architektonicznej miasta
z uwzględnieniem aspektów społecznych, Cel 3.3.b: Odnowa obiektów zabytkowych w partnerstwie
publiczno-prywatnym. Uzasadnienie do realizacji celu 3.3. wskazuje na potrzebę kontynuacji działań
rewitalizacyjnych.
Zapisana w GPR wizja, cel nadrzędny oraz cele strategiczne i operacyjne z kierunkami działań
rewitalizacyjnych są zbieżne z założeniami i zapisami Strategii Rozwoju Gminy Miasto Leżajsk na lata
2015-2020 oraz stanowią ich uszczegółowieniu.
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie-Miasto Leżajsk na lata 20142021
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie-Miasto Leżajsk na lata 20142021 przyjęta uchwałą Rady Miejskiej nr: XLI/254/14 z dn. 27.10.2014 r. to dokument, który składa się
z trzech zasadniczych części: wstępnej, diagnostycznej oraz programowej. W części wstępnej zostały
przedstawione podstawy prawne działania Miasta oraz zasady polityki społecznej na poziomie
lokalnym. W części diagnostycznej została dokonana analiza danych zastanych oraz badań
ankietowych. Dokonano również analizy SWOT, identyfikacji problemów oraz analizy zasobów
umożliwiających rozwiązanie problemów społecznych. W części programowej została sformułowana
misja, cele strategiczne i operacyjne oraz odpowiadające im kierunki działań, a także określono system
monitorowania i wdrażania strategii.
Dokonana diagnoza w ramach GPR oraz sformułowane w nim cele są zbieżne z celami polityki
społecznej Leżajska. Jako kwestie kluczowe w diagnozie wskazano:


Demografię,



Marginalizacja i wykluczenie społeczne,



Kwestie dziecka,



Kwestia osób bezrobotnych,



Kwestia uzależnień,



Kwestie niepełnosprawności,



Kwestie przestępczości.

W części programowej misja brzmi następująco: Leżajsk miastem silnych rodzin i aktywnych
mieszkańców wspierających osoby zagrożone marginalizacją społeczną zgodnie z zasadami
pomocniczości i dobra wspólnego. Przypisane do niej cele strategiczne i operacyjne brzmią
następująco:
Cel strategiczny 1. Bezpieczna socjalnie rodzina
Cel operacyjny 1.: Wzmacnianie pozycji rodziny i dziecka w środowisku lokalnym
Cel operacyjny 2.: Ograniczenie przyczyn dysfunkcji oraz wspieranie i usprawnianie systemu wsparcia
dla rodziny
Cel operacyjny 3.: Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju
zgodnie z ich potrzebami
Cel operacyjny 4.: Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się opieką i pomocą
rodzinie
Cel strategiczny 2.: Zintegrowany system wsparcia osób zagrożonych marginalizacją
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Cel operacyjny 1.: Redukowanie zjawisk ubóstwa i bezrobocia stwarzających zagrożenie
bezdomnością
Cel operacyjny 2.: Budowa zintegrowanego systemu rozwiązywania problemu uzależnień i przemocy
w rodzinie
Cel operacyjny 3.: Wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych
Cel strategiczny 3. Rozwój aktywności obywatelskiej
Cel operacyjny 1.: Profesjonalizacja służb społecznych jako czynnik integracji lokalnej
Cel operacyjny 2.: Diagnozowanie potrzeb i problemów społeczności lokalnej
Cel operacyjny 3.: Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego
Realizacja powyższych celów odbędzie się poprzez zapisane w dokumencie przedsięwzięcia
rewitalizacyjne. Zapisy GPR stanowią uszczegółowienie założeń polityki socjalnej miasta. Dlatego też
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie-Miasto Leżajsk na lata 20142021 jest komplementarna z celami GPR.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajsk
Przedmiotem „Studium" jest określenie polityki przestrzennej miasta, tj. między innymi wskazanie tych
obszarów, które są najodpowiedniejsze do pełnienia określonych funkcji. Studium jest zatem
podstawowym dokumentem dotyczącym założeń polityki przestrzennej miasta. Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajsk zawiera 8 celów
rozwojowych:
1. utrzymanie rangi miasta jako ponadlokalnego wielofunkcyjnego ośrodka obsługi mieszkańców
regionu,
2. utrzymanie prestiżu miasta oraz tworzenie warunków i szans dla jego wzmocnienia, jako ośrodka
kulturalnego i turystycznego o znaczeniu ponadlokalnym,
3. doskonalenie funkcjonowania istniejących struktur przestrzennych i poprawa ładu przestrzennego
oraz tworzenie nowych struktur przyjaznych ludziom i środowisku,
4. zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz historycznie ukształtowanego specyficznego krajobrazu
miasta, harmonizowanie rozwoju z walorami krajobrazu,
5. zachowanie i ochrona zasobów środowiska przyrodniczego,
6. usprawnienie funkcjonowania układu komunikacyjnego,
7. poprawa stanu wyposażenia w infrastrukturę techniczną,
8. porządkowanie gospodarki odpadami.
Wyznaczone w „Studium” cele umożliwiają efektywną realizację zrównoważonej polityki przestrzennej
i społeczno-gospodarczej miasta. Dlatego też cele zapisane w Gminnym Programie Rewitalizacji są
zbieżne z celami rozwojowymi „Studium”.

26

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA LEŻAJSK NA LATA 2016-2023
III. OPIS WIZJI STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI

Wizja przedstawia pożądany obraz rzeczywistości, który ma być osiągnięty poprzez realizację działań
zapisanych w GPR. Jest ona opisem wizerunku obszaru rewitalizacji w przyszłości, przy założeniu
wystąpienia korzystnych uwarunkowań. Wizja jest możliwie szczegółową „fotografią” stanu i sytuacji
obszaru rewitalizacji w 2023 roku. Jest to koncepcja, która powinna być motywująca, sformułowana
w sposób pozytywny, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań. Jest ukierunkowana prognostycznie,
tak więc wskazuje generalny kierunek jej rozwoju.
Podsumowując, wizja stanowi wzorzec określający stan i tożsamość obszaru rewitalizacji po realizacji
zapisów GPR.
Wizja obszaru rewitalizacji w Leżajsku to:
Obszar rewitalizacji po przeprowadzonym procesie to miejsce tętniące życiem. Mieszkańcy obszaru,
w tym osoby starsze i dzieci, to ludzie przyjaźni, inicjujący i angażujący się w działania społeczne,
korzystający z rozbudowanej oferty usług społecznych ułatwiających ich aktywizację w różnych
dziedzinach. Liczna grupa seniorów chętnie korzysta z dedykowanej dla nich oferty spędzania czasu
wolnego. Ludzie zagrożeni wykluczeniem społecznym w ramach samoorganizacji tworzą grupy
formalne i nieformalne, których celem jest pobudzanie do działania i integracji. Powstają coraz to
nowe, prężnie działające, podmioty ekonomii społecznej i spółdzielnie socjalne. Dzięki temu obszar
rewitalizacji cechuje wysoki poziomu integracji międzyludzkiej, w tym międzypokoleniowej, a poziom
ubóstwa i bezrobocia został znacząco zredukowany. Profilaktyczne działania służb porządkowych
uczyniły obszar rewitalizacji miejscem zdecydowanie bezpieczniejszym. Po zagospodarowanym i
zmodernizowanym ciągu ul. Mickiewicza spacerują mieszkańcy w różnym wieku, szczególnie
widoczne są rodziny z małymi dziećmi. Wymiana oświetlenia wzdłuż ciągu znaczenie podniosła
poziom jego bezpieczeństwa. Sposób zagospodarowania dawnych obiektów poprzemysłowych oraz
przestrzeni publicznej, w tym poziom ich wyposażenia w małą architekturę umożliwia ich
wykorzystanie przez cały rok. Obszar rewitalizacji to obszar wyrównanych szans i możliwości dla
wszystkich jego użytkowników.
Przedstawiona Wizja odnosi się do zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Odpowiada na problemy opisane w diagnozie oraz wskazane w pogłębionej analizie obszaru
rewitalizacji. Jest odpowiedzią na to, jak mieszkańcy chcieliby widzieć Miasto po przeprowadzonych
działaniach rewitalizacyjnych. Kluczowym zagadnieniem jest zniwelowanie zjawisk kryzysowych oraz
wykorzystanie potencjału obszaru rewitalizacji w celu podniesienia jakości życia mieszkańców.
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IV. CELE REWITALIZACJI ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM KIERUNKI DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH
ELIMINACJI LUB OGRANICZENIU NEGATYWNYCH ZJAWISK

Wizja przedstawia pożądany stan obszarów rewitalizacji w przyszłości. Aby jego osiągnięcie było
możliwe konieczne jest wyznaczenie celów rewitalizacji, które będą kierunkowały podejmowane
działania. Poniżej prezentowana jest zakładana struktura rezultatów GPR.
Rysunek 1. Struktura rezultatów GPR

Wizja
Cel nadrzędny rewitalizacji
Podsystem społeczny

Podsystem przestrzennofunkcjonalny

Podsystem gospodarczy

Cele strategiczne

Cele strategiczne

Cele strategiczne

Cele operacyjne

Cele operacyjne

Cele operacyjne

Kierunki działań

Kierunki działań

Kierunki działań

Cel nadrzędny rewitalizacji:
Obszar rewitalizacji to miejsce przyjazne jego mieszkańcom z dobrymi warunkami do ich integracji
międzyludzkiej i międzypokoleniowej, aktywności społecznej, zawodowej i kulturalnej.
Wyznaczony cel nadrzędny kierunkuje proces wyprowadzania obszaru rewitalizacji ze stanu
kryzysowego. Wynika on ze zidentyfikowanych problemów i potrzeb rewitalizacyjnych i ma przyczynić
się do odnowy oraz ożywienia podobszarów rewitalizacji. Powinien być on realizowany wspólnie z
wszystkimi interesariuszami GPR.
Interesariuszami GPR zgodnie z Ustawą o rewitalizacji są:


mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty
zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie
mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego,



inni mieszkańcy Miasta Leżajska,



podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,



podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym
organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,



jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,



organy władzy publicznej.
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Cele rewitalizacji wskazują na rezultaty o kluczowym znaczeniu oraz długiej perspektywie czasowej.
Ukierunkowują działania, których zadaniem jest wyprowadzanie obszaru rewitalizacji ze stanu
kryzysowego, a w rezultacie poprawy jego sytuacji, co w konsekwencji przekłada się na całą gminę.
Uszczegółowieniem celów strategicznych są cele operacyjne i przypisane im kierunki działań.
Cele operacyjne wskazują na sposób osiągnięcia celów strategicznych w zakresie przedsięwzięć
właściwych dla wychodzenia z sytuacji kryzysowej obszaru rewitalizacji.
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne odnoszą się do zidentyfikowanych na etapie diagnozy i jej pogłębienia
problemów oraz potencjałów obszarów rewitalizacji. Skupiają się na priorytetach rewitalizacji, jakimi
jest poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez zintegrowane działania w podsystemach:
społecznym, przestrzenno-funkcjonalnym i gospodarczym.
Cele wyznaczone w poszczególnych podsystemach zostały przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 15. Struktura celów strategicznych i operacyjnych w poszczególnych podsystemach
Podsystem
Cele strategiczne
Cele operacyjne
Społeczny
1. Wysoki poziom
1.1. Aktywizacja społeczno-kulturalna grup
aktywności społecznozagrożonych wykluczeniem społecznym (osób
starszych, niepełnosprawnych, ubogich,
kulturalnej i
bezrobotnych)
zawodowej oraz
1.2.
Wyższy poziom bezpieczeństwa na obszarze
integracji mieszkańców
rewitalizacji
obszaru rewitalizacji
1.3. Stworzenie warunków do integracji różnych grup
społecznych, w tym grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym
1.4. Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru
rewitalizacji
Przestrzenno2. Uporządkowane
2.1. Poprawa ładu przestrzennego na obszarze
funkcjonalny
przestrzenie publiczne
rewitalizacji
na obszarze rewitalizacji 2.2. Poprawa stanu ciągów komunikacyjnych
z funkcjonalną
infrastrukturą
Gospodarczy
3. Wyższy poziom rozwoju 3.1. Stworzenie przyjaznych warunków do rozwoju
gospodarczego na
podmiotów ekonomii społecznej i spółdzielni
obszarze rewitalizacji
socjalnych
Opracowanie własne

W Gminnym Programie Rewitalizacji zostały wyznaczone 3 cele strategiczne w trzech podsystemach.
Wyznaczone cele skupiają się na niwelowaniu zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych oraz
wzmacnianiu istniejących potencjałów.
Podsystem społeczny
Aspekt społeczny jest priorytetowy w procesie prowadzenia rewitalizacji, dlatego też niezwykle ważne
jest jego uwzględnienie we wszystkich wyznaczonych celach, które będą służyły osiągnięciu
sformułowanej wizji obszaru po przeprowadzonym procesie rewitalizacji. Sformułowana wizja zakłada
aktywizację społeczno-kulturalną i zawodową mieszkańców oraz zwiększenie poziomu integracji
różnych grup społecznych co będzie służyło wzrostowi poziomu kapitału społecznego i ludzkiego.
Niezwykle ważnym aspektem poruszanym w wizji jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
dlatego ten element również został zawarty w sformułowanych celach. Należy również pamiętać, że
problemy społeczne dotyczą określonych grup społecznych. W związku z tym, ważne jest, aby
działaniami rewitalizacyjnymi objąć wszystkie grupy zagrożone wykluczeniem społecznym.
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Tabela 16. Kierunki działań oraz przypisane zjawiska kryzysowe i potencjały do celu strategicznego 1
Cel strategiczny 1.: Wysoki poziom aktywności społeczno-kulturalnej i zawodowej oraz integracji mieszkańców
obszaru rewitalizacji
Cel operacyjny 1.1.: Aktywizacja społeczno-kulturalna grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (osób
starszych, ubogich, bezrobotnych)
Kierunki działań
1.1.1. Aktywizacja społeczna osób w wieku poprodukcyjnym
1.1.2. Wdrożenie programów aktywizujących osoby niepełnosprawne
1.1.3. Realizacja działań z zakresu włączenia społecznego osób
wykluczonych społecznie będących w „szczególnej” sytuacji
życiowej
Powiązanie
ze
zjawiskami  Duża liczba osób w wieku poprodukcyjnym
kryzysowymi
 Starzejące się społeczeństwo
 Wykluczenie społeczne osób starszych
 Duża liczba osób korzystających z pomocy społecznej, w tym
osób będących w szczególnej sytuacji życiowej
 Duża liczba osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych będących w
szczególnej sytuacji życiowej
 Niższa liczba dzieci na obszarze rewitalizacji
 Wysoki wskaźnik obciążenia demograficznego
 Duża liczba założonych niebieskich kart
 Duża liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 Duża liczba osób nadużywających alkoholu
 Niska aktywność społeczna większości NGO
 Niski status materialny dużej części rodzin
 Niska aktywność społeczna części mieszkańców w życiu
społecznym
Powiązanie z potencjałami
 Potencjał ludzki
 Bliskość obiektów infrastruktury społecznej
Cel operacyjny 1.2.: Wyższy poziom bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji
Kierunki działań
1.2.1. Realizacja działań profilaktycznych z zakresu poprawy
bezpieczeństwa
1.2.2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej
poprzez montaż monitoringu miejskiego
Powiązanie
ze
zjawiskami  Duża liczba założonych niebieskich kart
kryzysowymi
 Brak systemu ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach
społecznych w mieście
 Niski poziom bezpieczeństwa
Powiązanie z potencjałami
 Potencjał ludzki
 Bliskość obiektów infrastruktury społecznej
Cel operacyjny 1.3.: Stworzenie warunków do integracji różnych grup społecznych, w tym grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym
Kierunki działań
1.3.1. Wdrożenie działań integrujących społeczność obszaru
rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem grup narażonych
na wykluczenie społeczne
1.3.2. Wspieranie procesu integracji międzypokoleniowej oraz
wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy różnymi grupami
wiekowymi
1.3.3. Stworzenie
nowych
i
adaptacja
istniejących
niezagospodarowanych miejsc na miejsca integracji społecznej
1.3.4. Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych i grup
nieformalnych
Powiązanie
ze
zjawiskami  Duża liczba osób w wieku poprodukcyjnym
kryzysowymi
 Starzejące się społeczeństwo
 Wykluczenie społeczne osób starszych
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Cel strategiczny 1.: Wysoki poziom aktywności społeczno-kulturalnej i zawodowej oraz integracji mieszkańców
obszaru rewitalizacji
 Niewielka aktywność mieszkańców w życiu publicznym i
kulturalnym
 Niski poziom integracji mieszkańców
 Znaczna izolacja międzypokoleniowa
 Niższa liczba dzieci na obszarze rewitalizacji
 Wysoki wskaźnik obciążenia demograficznego
 Duża liczba osób korzystających z pomocy społecznej, w tym
osób będących w „szczególnej” sytuacji życiowej
 Duża liczba osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych będących w
„szczególnej” sytuacji życiowej
 Duża liczba założonych niebieskich kart
 Duża liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 Duża liczba osób nadużywających alkoholu
 Niska aktywność społeczna większości NGO
 Niski status materialny dużej części rodzin
 Niska aktywność społeczna części mieszkańców w życiu
społecznym
 Niewystarczający poziom edukacji części uczniów z obszaru
rewitalizacji
Powiązanie z potencjałami
 Duża aktywność części mieszkańców w działaniach społecznych
 Potencjał ludzki
 Bliskość obiektów infrastruktury społecznej
 Niezagospodarowana przestrzeń publiczna i obiekty budowlane
 Walory turystyczne
 Bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne
Cel operacyjny 1.4.: Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji
Kierunki działań

1.4.1. Realizacja działań promujących aktywność zawodową wśród
mieszkańców
1.4.2. Promowanie idei samozatrudnienia wśród mieszkańców
obszaru rewitalizacji
1.4.3. Wdrożenie programu współpracy pomiędzy szkołami a
przedsiębiorcami
Powiązanie
ze
zjawiskami  Duża liczba osób korzystających z pomocy społecznej, w tym
kryzysowymi
osób będących w szczególnej sytuacji życiowej
 Duża liczba osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych będących w
szczególnej sytuacji życiowej
 Duża liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 Niska aktywność społeczna większości NGO
 Niski status materialny dużej części rodzin
 Niska aktywność społeczna części mieszkańców w życiu
społecznym
 Niewystarczający poziom edukacji części uczniów z obszaru
rewitalizacji
 Brak podmiotów ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych
 Niska gotowość do współpracy części podmiotów gospodarczych
z podmiotami zewnętrznym
Powiązanie z potencjałami
 Potencjał ludzki
 Bliskość obiektów infrastruktury społecznej
 Duża liczba osób prowadzących działalność gospodarczą
Opracowanie własne
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Podsystem przestrzenno-funkcjonalny
Realizacja celów i działań w podsystemie przestrzenno-funkcjonalnym przyczyni się do
uporządkowania przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizacji oraz podniesienia jakości życia
mieszkańców i wzmocnienia procesu integracji społecznej. Modernizacja ciągów komunikacyjnych
spowoduje również poprawę bezpieczeństwa. Działania te dotyczą wszystkich mieszkańców.
Tabela 17. Kierunki działań oraz przypisane zjawiska kryzysowe i potencjały do celu strategicznego 2
Cel strategiczny 2.: Uporządkowane przestrzenie publiczne na obszarze rewitalizacji z funkcjonalną
infrastrukturą
Cel operacyjny 2.1.: Poprawa ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji
Kierunki działań
2.1.1. Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej z
przeznaczeniem na cele społeczne
2.1.2. Adaptacja zabytkowego budynku na cele społeczne
2.1.3. Odbudowa budynku po spalonym przedszkolu i przeznaczenie
go na cele społeczne
Powiązanie ze zjawiskami kryzysowymi  Występowanie odpadów niebezpiecznych w środowisku
 Nieekologiczne zachowania części mieszkańców
 Występowanie zanieczyszczeń w przestrzeni publicznej
 Niski standard przestrzeni publicznej, w tym występujące
zagrożenia komunikacyjne w przestrzeniach publicznych
Powiązanie z potencjałami
 Niezagospodarowana przestrzeń publiczna i obiekty
budowlane
 Walory turystyczne
 Bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne
Cel operacyjny 2.2.: Poprawa stanu ciągów komunikacyjnych
Kierunki działań
2.2.1. Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego (ul.
Mickiewicza)
2.2.2. Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji
2.2.3. Poprawa stanu zieleni przy ciągach komunikacyjnych
Powiązanie ze zjawiskami kryzysowymi  Niski poziom bezpieczeństwa
 Niski standard przestrzeni publicznej, w tym występujące
zagrożenia komunikacyjne w przestrzeniach publicznych
 Przestarzałe oświetlenie ulic
Powiązanie z potencjałami

Opracowanie własne

Podsystem gospodarczy
Realizacja celów w podsystemie gospodarczym przyczyni się do ożywienia ekonomicznego, a także na
całym rewitalizowanym obszarze. Poprawa warunków materialnych mieszkańców obszaru przyczyni
się z kolei do poprawy ich warunków socjalno-bytowych. Jednocześnie realizacja działań
w podsystemie gospodarczym będzie miała wpływ na integrację wśród mieszkańców oraz ich
zrzeszanie się w formalne i nieformalne grupy społeczne.
Tabela 18. Kierunki działań oraz przypisane zjawiska kryzysowe i potencjały do celu strategicznego 3
Cel strategiczny 3.: Wyższy poziom rozwoju gospodarczego na obszarze rewitalizacji
Cel operacyjny 3.1.: Stworzenie przyjaznych warunków do rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i
spółdzielni socjalnych
Kierunki działań
3.1.1. Promowanie idei tworzenia podmiotów ekonomii społecznej i
spółdzielni socjalnych wśród mieszkańców obszaru
rewitalizacji
3.1.2. Wspieranie oddolnych inicjatyw gospodarczych
3.1.3. Udostępnianie powierzchni i pomieszczeń do prowadzenia
działalności i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej
Powiązanie ze zjawiskami kryzysowymi  Duża liczba osób korzystających z pomocy społecznej, w tym
osób będących w szczególnej sytuacji życiowej
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Cel strategiczny 3.: Wyższy poziom rozwoju gospodarczego na obszarze rewitalizacji
 Duża liczba osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych będących
w szczególnej sytuacji życiowej
 Duża liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 Niska aktywność społeczna większości NGO
 Niski status materialny dużej części rodzin
 Brak podmiotów ekonomii społecznej oraz spółdzielni
socjalnych
 Niska gotowość do współpracy części podmiotów
gospodarczych z podmiotami zewnętrznymi
Powiązanie z potencjałami
 Duża liczba organizacji pozarządowych
 Duża aktywność części mieszkańców w działaniach społecznych
 Duża liczba osób prowadzących działalność gospodarczą
Opracowanie własne
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V. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych został przeprowadzony w dniach 24.10.2016–05.11.2016
metodą uspołecznioną, co oznacza że każdy interesariusz procesu rewitalizacji mógł przedstawić swój
pomysł na działania rewitalizacyjne. Wypełnione karty można było złożyć w Urzędzie Miejskim
w Leżajsku, drogą elektroniczną – wysyłając formularz mailem lub wypełniając go za pomocą
platformy. Karty również były przedmiotem pracy na warsztacie. Łącznie GPR zawiera 16 kart.
Wszystkie przedsięwzięcia były, razem z GPR, przedmiotem konsultacji społecznych. W wyniku
konsultacji dokonano uzupełnienia jednego przedsięwzięcia, pn. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
mieszkańców i poprawa ładu przestrzennego poprzez modernizację ciągów komunikacyjnych o
największym natężeniu ruchu.
V.1. OPIS PLANOWANYCH PODSTAWOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 4

Realizacja celów możliwa będzie przede wszystkim poprzez wdrożenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych
o charakterze społecznym, a także przestrzenno-funkcjonalnym i gospodarczym. Gminny Program
Rewitalizacji zakłada realizację 16 przedsięwzięć (3 przedsięwzięcia z procesu uspołecznionego
zbierania kart oraz 13 wypracowanych na warsztacie pogłębiającym), które przyczynią się w dużej
mierze do zniwelowania negatywnych zjawisk społecznych zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji
oraz dodatkowo przyczynią się do uporządkowania ładu przestrzennego i ożywienia gospodarczego. W
procesie oceny kart, żadna z nich nie została odrzucona.
Realizacja przedsięwzięć zwiększy poziom integracji mieszkańców, w tym integracji
międzypokoleniowej, zwiększy ich aktywność społeczną i zawodową, a także zwiększy poziom
odpowiedzialności za dbałość o przestrzeń publiczną oraz za podejmowane przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcia miękkie
Tabela 19. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne: Program wspólnych działań w przestrzeni publicznej „Aktywne
Rodziny”
Tytuł
Program wspólnych działań w przestrzeni publicznej „Aktywne Rodziny”
Podobszary:
I (Rynek, Ogródek Jordanowski, MCK, FOK),
II (Stadion),
Lokalizacja
III (enklawa rekreacyjna na terenach zielonych wewnątrz osiedla
wielorodzinnego),
IV (Floryda)
Podmiot realizujący
Urząd Miejski w Leżajsku (MCK)
Potencjalni partnerzy
MOSiR, NGO, Parafia Fara, Klasztor OO. Bernardynów (FOK).

Powiązanie z problemami



Niewielka aktywność mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym



Niski poziom integracji mieszkańców



Znaczna izolacja międzypokoleniowa



Niski status materialny dużej części rodzin

4

W celu dostosowania zapisów przedsięwzięć do SZOOP RPO WP zakres opisów został zmodyfikowany, jednakże
nie wpłynęło to na cele oraz charakter planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
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Tytuł

Program wspólnych działań w przestrzeni publicznej „Aktywne Rodziny”
 Niska aktywność społeczna części mieszkańców w życiu społecznym
Zdiagnozowanym problemem na obszarze rewitalizacji jest niewielka
aktywność rodzin w przestrzeni publicznej. W związku z tym zasadne jest
zaprojektowanie i wdrożenie działań służących aktywizacji i integracji rodzin z
obszaru rewitalizacji. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie aktywności
rodzin poprzez wydarzenia integracyjne, współudział w życiu Miasta
(sportowym, kulturalnym, itp.). Program wspólnych działań w przestrzeni
publicznej „Aktywne Rodziny” zakłada:

Opis przedsięwzięcia

Grupa
docelowa/
ostateczni
odbiorcy
wsparcia
Szacunkowe ramy
finansowe
Okres realizacji
Potencjalne źródła
finansowania
Sposób oceny i miary

Rezultaty



przygotowanie oferty uczestnictwa we wspólnych przedsięwzięciach z
wykorzystaniem przestrzeni publicznej (stref aktywności): pikniki, występy
plenerowe, spotkania, kluby, koła zainteresowań, wspólne grille,
wydarzenia rekreacyjne i sportowe, rajdy, marsze, pokazy, prezentacje,
koncerty, współzawodnictwo rodzinne, warsztaty tematyczne, itp.,



promocję przedsięwzięć w ramach programu,

 realizacja oferty.
Mieszkańcy (rodziny) poszczególnych podobszarów oraz inni zainteresowani.

400 000 zł
2017-2023
Budżet Państwa (MRPiPS): Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu – nowy wymiar 2020, wkład własny instytucji i podmiotów
realizujących projekt
Sprawozdania z wydarzeń zawierające informacje m.in. o ilości uczestników.
Rezultaty twarde:


liczba wydarzeń w układzie rocznym,



liczba uczestników,

 liczba osób zaangażowanych w działania.
Rezultaty miękkie: aktywizacja rodzin i zwiększenie ich aktywności w życiu
kulturalnym, sportowym i sąsiedzkim.
Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia
Tabela 20. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne: Aktywne społeczeństwo „Dziś i jutro”
Tytuł
Aktywne społeczeństwo „Dziś i jutro”
Podobszary:
I (Rynek, Ogródek Jordanowski, MCK, FOK),
II (Stadion),
Lokalizacja
III (enklawa rekreacyjna na terenach zielonych wewnątrz
wielorodzinnego),
IV (Floryda)
Podmiot realizujący
Miasto Leżajsk
Potencjalni partnerzy
MCK, MOSiR, NGO, Parafia Fara, Klasztor OO . Bernardynów (FOK)

Powiązanie z problemami

osiedla



Wykluczenie społeczne osób starszych



Niewielka aktywność mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym



Niski poziom integracji mieszkańców



Znaczna izolacja międzypokoleniowa



Wysoki wskaźnik obciążenia demograficznego



Niska aktywność społeczna większości NGO
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Zdiagnozowanym problemem na obszarze rewitalizacji jest wysoki wskaźnik
obciążenia demograficznego, niewielka aktywność mieszkańców i NGO w
przestrzeni społecznej. Projekt ma na celu zwiększenie aktywności zarówno
mieszkańców, jak i NGO w życiu Miasta. W ramach przedsięwzięcia zrealizowane
zostaną następujące zadania:
Opis przedsięwzięcia

Grupa
docelowa/
ostateczni
odbiorcy
wsparcia
Szacunkowe ramy
finansowe
Okres realizacji
Potencjalne źródła
finansowania
Sposób oceny i miary

Rezultaty



przygotowanie oferty uczestnictwa w przedsięwzięciach z wykorzystaniem
przestrzeni publicznej,



utworzenie stref i centrów aktywności dla osób starszych i
zaangażowanie(inspirowanie) NGO w ich prowadzenie,



promocja przedsięwzięć w ramach programu,

 realizacja oferty.
Mieszkańcy (rodziny) poszczególnych podobszarów oraz inni zainteresowani

220 000 zł
2017-2023
Budżet Państwa (MRPiPS): Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu – nowy wymiar 2020, wkład własny instytucji i podmiotów
realizujących projekt


Liczba utworzonych stref i centrów



Rezultaty twarde: liczba utworzonych i funkcjonujących stref i centrów oraz
zrealizowanych wydarzeń



Rezultaty miękkie: aktywizacja mieszkańców i zwiększenie ich aktywności w
życiu kulturalnym, sportowym i sąsiedzkim
Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia
Tabela 21. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne: Program poprawy bezpieczeństwa społecznego „Chrońmy samych
siebie”
Tytuł
Program poprawy bezpieczeństwa społecznego „Chrońmy samych siebie”
Podobszary:
I – w tym: „Biblioteka”, Szkoła Podstawowa nr 1, Miejskie Centrum Kultury,
Lokalizacja
Franciszkański Ośrodek Kultury)
II - stadion
Podmiot realizujący
Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto
Potencjalni partnerzy
Policja, Straż Miejska, Biblioteka, MCK, Szkoły, Klasztor, PSP
Powiązanie z problemami
Brak systemu ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach społecznych w mieście
W chwili obecnej w mieście nie funkcjonuje system ostrzegania przed
zagrożeniami społecznymi w mieście. Na tego typu zdarzenia szczególnie
narażone są osoby starsze, ubogie oraz zagrożone wykluczeniem społecznym.
Chociaż prowadzone są działania prewencyjne, nie odpowiadają one
aktualnym potrzebom. Z uwagi na to, że mieszkańcy obszaru rewitalizacji są w
dużej części osobami starszymi, o znacznym stopniu ubóstwa oraz zagrożeniu
wykluczeniem społecznym, planowana realizacja przedsięwzięcia pn. Program
poprawy bezpieczeństwa społecznego „Chrońmy samych siebie” przyczyni się
Opis przedsięwzięcia
do:


podniesienia świadomości społecznej mieszkańców o występujących
zagrożeniach (wyłudzenia, oszustwa, kradzieże, rozboje itp.) oraz
możliwościach zapobiegania im,

 zwiększenia poczucie bezpieczeństwa.
W ramach realizacji przedsięwzięcia zrealizowane będzie:


wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np.
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Tytuł

Program poprawy bezpieczeństwa społecznego „Chrońmy samych siebie”
teleopieki i innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych
wykorzystujących nowe technologie, aktywizacja środowisk lokalnych w
celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy
wykorzystaniu nowych technologii,


poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji
umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których
korzystanie jest niezbędne do sprawowania wysokiej jakości opieki i
odciążenia opiekunów faktycznych,



Grupa
ostateczni
wsparcia

docelowa/
odbiorcy

Szacunkowe ramy
finansowe
Okres realizacji
Potencjalne źródła
finansowania
Sposób oceny i miary
Rezultaty

wykorzystanie dziennych opiekunów, asystentów osób niesamodzielnych,
wolontariatu opiekuńczego, pomocy sąsiedzkiej i innych form
samopomocowych.
Aby skutecznie zrealizować przedsięwzięcie niezbędne będzie utworzenie
przestrzeni umożliwiającej całoroczne podejmowanie działań w ramach
projektu. W chwili obecnej na obszarze rewitalizacji nie ma dostosowywanych
obiektów, w których możliwa byłaby realizacja wyżej wymienionego
przedsięwzięcia. Jednakże, występują obiekty zdegradowane, które po adaptacji
taką funkcję będą pełniły. Ten obiekt to: Zabytkowy Dworek przy ul.
Sandomierskiej 39. W budynku tym zostanie wyodrębnione pomieszczenie, w
którym prowadzone będzie poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w
uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach
wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne do sprawowania wysokiej jakości
opieki i odciążenia opiekunów faktycznych.
Seniorzy, osoby niepełnosprawne, osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń
z pomocy społecznej, osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki
zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości, rodziny z dzieckiem z
niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne
100 000 zł
2018-2019
RPO WP 8.3., wkład własny instytucji i podmiotów realizujących projekt


Raporty z aplikacji



Raporty o liczbie zorganizowanych spotkań i uczestników spotkań



Zmniejszenie występujących zagrożeń – mniejsza liczba zdarzeń (Statystyki
policyjne)



Liczba zorganizowanych spotkań



Liczba uczestników spotkań

 Liczba osób korzystających z aplikacji
Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia
Tabela 22. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne: Integracja międzypokoleniowa „Doświadczenie i energia”
Tytuł
Integracja międzypokoleniowa „Doświadczenie i energia”
Podobszary:
I – ciąg ulicy Mickiewicza,
Lokalizacja
II – stadion,
III – teren po przedszkolu,
IV – Floryda.
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Podmiot realizujący
Potencjalni partnerzy

Powiązanie z problemami

Miejskie Centrum Kultury5
MOPS, MOSiR, organizacje pozarządowe młodzieży, seniorów oraz osoby
działające w grupach nieformalnych, np. klub seniora, grupa wolontariatu,
szkoły podstawowe z podobszaru rewitalizacji (I).
Starzejące się społeczeństwo, wykluczenie społeczne osób starszych, niewielka
aktywność mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym, niski poziom
integracji mieszkańców, znaczna izolacja międzypokoleniowa.
Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na: zmianę postaw społecznych, integrację
międzypokoleniową, zaktywizowanie grupy społecznej (podniesienie
aktywności) w wieku senioralnym i ludzi młodych, zapobieganie wykluczeniom
społecznym, poprawę jakości życia, wymianę doświadczeń. Organizowana
będzie pomoc w życiu codziennym (np. zakupy, asystenci osób
niesamodzielnych, w formie wolontariatu opiekuńczego, pomocy sąsiedzkiej)
oraz będą organizowane grupy opiekuńcze dla małych dzieci, prowadzone przez
seniorów „zastępcza babcia/dziadek”, „z babcią i dziadkiem wyjście na basen”.
W związku z tym, w ramach przedsięwzięcia zostaną:


Zaangażowani dzienni opiekunowie, asystenci osób niesamodzielnych,
wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy samopomocowe,



dla ww. osób (opiekunów nieformalnych, potrzebnych do opieki nad
osobami niesamodzielnymi) będzie wsparcie w postaci kształcenia, w tym
szkoleń, praktyk i wymiany doświadczeń



Opis przedsięwzięcia

Zorganizowane zostaną zajęcia, wydarzenia kulturalne oraz happeningi
wspierające integrację międzypokoleniową6.
W chwili obecnej na obszarze rewitalizacji nie ma dostosowywanych obiektów i
przestrzeni, w których możliwa byłaby skuteczna realizacja przedsięwzięcia.
Dlatego też w zdegradowanych obiektach (zabytkowy dworek przy ul.
Sandomierskiej 39) po ich wcześniejszej adaptacji zostaną wygospodarowane
pomieszczenia służące jego realizacji. Ww. pomieszczeniach będzie realizowane
kształcenie, szkolenia i praktyki oraz wymiana doświadczeń dla opiekunów
nieformalnych osób niesamodzielnych.
W Zespole Dworu Starościńskiego (zdegradowany budynek w obszarze
rewitalizacji) po jego adaptacji na cele społeczne będą organizowane wydarzenia
całoroczne o charakterze kulturalnym (m.in. lekcje muzealne, ekspozycje
multimedialne, warsztaty kulinarne, warsztaty artystyczne, ekspozycje prac z
warsztatów, pikniki integracyjne dla beneficjentów przedsięwzięcia). Przestrzeń,
która pozwoli również realizować przedsięwzięcie to:


obszar Rynku, w obrębie którego zostanie zainstalowana scena. Na scenie
będą organizowane popisy i występy artystyczne wnuków, dzieci, lokalnych
artystów, które będą integrowały lokalną społeczność. W przestrzeni Rynku
zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne, np. schody w szalecie
miejskim i zainstalowane podjazdy ułatwiające poruszanie się osobom o
ograniczonych możliwościach ruchowych (np. osobom starszym,
niepełnosprawnym). W obrębie rynku zostanie zainstalowana również
fontanna oraz mała architektura (ławki), która umożliwi atrakcyjne
spędzanie czasu wolnego dla różnych grup wiekowych.

5

Jednostka organizacyjna JST posiadająca osobowość prawną

6

Koszt niekwalifikowalny
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Grupa
docelowa/
ostateczni
odbiorcy
wsparcia
Szacunkowe ramy
finansowe
Okres realizacji
Potencjalne źródła
finansowania

Sposób oceny i miary

Rezultaty

plac przed Miejskim Centrum Kultury, gdzie zostanie zainstalowany kącik
szachowych (na stałe zainstalowane stoliki szachowe), przy których będą
organizowane cykliczne, niedzielne turnieje szachowe. Również na placu
zostanie zainstalowana fontanna oraz mała architektura. Utworzenie
atrakcyjnej przestrzeni przyciągnie dzieci, młodzież oraz osoby starsze, a w
konsekwencji wzmocni to integrację międzypokoleniową.
Atrakcyjne zagospodarowanie przestrzenne tych miejsc pozwoli na organizację
zajęć i wydarzeń kulturalnych. Wszelkie działania w ramach przedsięwzięcia
zaktywizują osoby starsze oraz osoby narażone na wykluczenie społeczne.
Ponowne włączenie w życie społeczne spowoduje wzrost zaufania społecznego.
Seniorzy, osoby niepełnosprawne, osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń
z pomocy społecznej, rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, osoby
niesamodzielne.
120 000 zł
2017-2019
RPO WP 8.3, wkład własny instytucji i podmiotów realizujących projekt


Listy obecności



Liczba zorganizowanych wydarzeń



Liczba utworzonych grup formalnych (stowarzyszenia) i nieformalnych
(kluby)



Liczba warsztatów tematycznych dla młodych i seniorów



Liczba osób objętych programem z podobszarów objętych rewitalizacją



Utworzenie grup formalnych (stowarzyszenia) i nieformalnych (kluby)



Integracja międzypokoleniowa

 Podniesienie umiejętności
Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia
Tabela 23. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne: Program wspierania wykluczonych
Tytuł
Program wspierania wykluczonych
Podobszar I - MCK (Biblioteka, MDK), Klasztor oo. Bernardynów (FOK), Parafia
Lokalizacja
Farna
Podmiot realizujący
Miasto Leżajsk - MOPS
Powiatowy Urząd Pracy (PUP), Caritas, Specjalny Ośrodek SzkolnoPotencjalni partnerzy
Wychowawczy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiązanie z problemami

Opis przedsięwzięcia



Duża liczba osób korzystających z pomocy społecznej, w tym osób będących
w szczególnej sytuacji życiowej



Duża liczba osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych będących w
szczególnej sytuacji życiowej



Duża liczba osób nadużywających alkoholu

 Duża liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Ważnym problemem na obszarze rewitalizacji jest duża liczba osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Na wykluczenie społeczne narażone są przede
wszystkim osoby korzystające z pomocy społecznej, osoby w trudnej sytuacji
materialnej czy osoby bezrobotne. Przedsięwzięcie zakłada wsparcie
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparcie będzie odbywało się poprzez:


poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia
kompetencji
życiowych
i
umiejętności
społeczno-zawodowych
umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na
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Tytuł

Program wspierania wykluczonych
rynek pracy i aktywizację zawodową (organizacja spotkań i szkoleń dla
wykluczonych osób ze wskazaniem kierunku powrotu na rynek pracy,
prowadzenie spotkań z udziałem wykwalifikowanych osób np.: psycholog,
które zwalczyły problem bezrobocia, które zwalczyły problem alkoholizmu)


zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze
zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności
zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową (prowadzenie
spotkań z udziałem przedsiębiorców chętnych do współpracy i zwalczania
bezrobocia).
W chwili obecnej na obszarze rewitalizacji nie ma dostosowywanych obiektów i
przestrzeni, w których możliwa byłaby skuteczna realizacja przedsięwzięcia.
Dlatego też w zdegradowanym obiekcie (zabytkowy dworek przy ul.
Sandomierskiej 39) po jego wcześniejszej adaptacji zostanie wygospodarowane
pomieszczenie, w którym będzie prowadzone poradnictwo i wsparcie
indywidualne i grupowe oraz zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych
kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i
umiejętności zawodowych.
Osoby z I podobszaru:
Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia

Szacunkowe ramy
finansowe
Okres realizacji
Potencjalne źródła
finansowania



osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z
ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej



rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z
rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność
sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością

150 000 zł
2018-2020
RPO WP 8.1, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (Aktywne formy
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020), wkład
własny

Sposób oceny i miary

Rezultaty



Liczba zorganizowanych spotkań



Listy obecności ze zorganizowanych spotkań



Oddziaływanie projektu ma na celu uzyskanie aktywności zawodowej osób
bezrobotnych, niepełnosprawnych poprzez zatrudnienie.



Zmniejszenie alkoholizmu na I obszarze, a w konsekwencji czyste miasto,
bezpieczne miasto oraz zmniejszenie wandalizmu i żebractwa.



Podniesienie poziomu życia osób wykluczonych oraz mieszkańców I
obszaru.
Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia
Tabela 24. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne: Aktywizacja społeczna seniorów – „SENIOR TEŻ MOŻE … BYĆ
AKTYWNYM”
Tytuł
Aktywizacja społeczna seniorów – „SENIOR TEŻ MOŻE … BYĆ AKTYWNYM”
Podobszary I, III, IV
Lokalizacja
MCK, stadion miejski, FOK, Parafia Farna, Rynek, Zalew Floryda
Podmiot realizujący
Miasto Leżajsk
Potencjalni partnerzy
MCK, MOSiR, Klasztor oo. Bernardynów, MOPS, Parafia Farna

Powiązanie z
problemami



Duża liczba osób w wieku poprodukcyjnym



Starzejące się społeczeństwo



Wykluczenie społeczne osób starszych



Niska aktywność społeczna części mieszkańców w życiu społecznym
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Tytuł

Aktywizacja społeczna seniorów – „SENIOR TEŻ MOŻE … BYĆ AKTYWNYM”
W chwili obecnej na obszarze rewitalizacji istotny problem stanowi zagrożenie
wykluczeniem osób starszych. Osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią ponad
20% wszystkich mieszkańców obszaru. Osoby starsze bardzo często alienują się od
społeczeństwa, w związku z tym narażone są na wykluczenie społeczne. Celem
planowanego do realizacji przedsięwzięcia będzie:


Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług
środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy
zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych
W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostaną


Opis przedsięwzięcia

Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia
Szacunkowe ramy
finansowe
Okres realizacji
Potencjalne źródła
finansowania
Sposób oceny i miary

Rezultaty

kształcenie, w tym szkolenia, praktyki i wymiana doświadczeń dla opiekunów
nieformalnych (organizacja spotkań tematycznych z wykorzystaniem
doświadczeń między wolontariuszami),



krótkookresowe miejsca opieki w zastępstwie za opiekunów nieformalnych
(dzienne miejsca aktywności dla seniorów) wykorzystanie dziennych
opiekunów, asystentów osób niesamodzielnych, wolontariatu opiekuńczego,
pomocy sąsiedzkiej i innych form samopomocowych.
W chwili obecnej na obszarze rewitalizacji nie ma dostosowywanych obiektów i
przestrzeni, w których możliwa byłaby realizacja ww. zadania w ramach
przedsięwzięcia. Obiekty te powinny charakteryzować się łatwą dostępnością dla
beneficjentów przedsięwzięcia. Dlatego też w zdegradowanym obiekcie
(zabytkowy dworek przy ul. Sandomierskiej 39) po ich wcześniejszej adaptacji
zostaną wygospodarowane pomieszczenia służące jego realizacji), tj. ww.
kształcenie. Przestrzeń, która pozwoli również realizować przedsięwzięcie to
obszar Rynku oraz plac przed Miejskim Centrum Kultury. Atrakcyjne
zagospodarowanie przestrzenne tych miejsc pozwoli na efektywniejszą
aktywizację
beneficjentów
przedsięwzięcia.
Zlikwidowanie
barier
architektonicznych (schody, krawężniki, itp.) zwiększy mobilność oraz umożliwi
aktywizację i integrację osób niesamodzielnych oraz z ograniczonymi
możliwościami ruchowymi.
Seniorzy, osoby niepełnosprawne, osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z
pomocy społecznej, rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, osoby
niesamodzielne
200 000 zł
2017-2020
RPO WP 8.3, Budżet państwa (ASOS), budżet Miasta Leżajsk, środki NGO


Protokoły ze zorganizowanych spotkań



Listy obecności ze spotkań



Rejestr zorganizowanych bezpłatnych badań



Liczba spotkań tematycznych



Liczba edycji szkoleń/spotkań z ekspertami dla seniorów z zakresu np.
zdrowie, sport, prawo na co dzień

 Liczba organizacja bezpłatnych badań dla seniorów
Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia
Tabela 25. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne: Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – „SZANSA NA …..”
Tytuł
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – „SZANSA NA …..”
Podobszary I i II
Lokalizacja
MCK, Budynek stadionu, FOK, Parafia Farna, Rynek
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Tytuł
Podmiot realizujący
Potencjalni partnerzy

Powiązanie z problemami

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – „SZANSA NA …..”
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Caritas Archidiecezji Przemyskiej
Miasto Leżajsk, MOPS


Duża liczba osób korzystających z pomocy społecznej, w tym osób będących
w szczególnej sytuacji życiowej



Duża liczba osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych będących w
szczególnej sytuacji życiowej



Duża liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym



Niska aktywność społeczna większości NGO



Brak podmiotów ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych



Niska gotowość do współpracy części podmiotów gospodarczych z
podmiotami zewnętrznymi
Na obszarze rewitalizacji nie ma zarejestrowanego żadnego podmiotu ekonomii
społecznej ani spółdzielni socjalnej. W całym mieście funkcjonuje natomiast
jeden tego typu podmiot. Dodatkowo ważnym zjawiskiem kryzysowym jest
bierna postawa części NGO. Zakładane do realizacji przedsięwzięcie pozwali na:



podniesienie świadomości mieszkańców na temat ekonomii społecznej,

zwiększenie
aktywności
osób
bezrobotnych
samozatrudnienia lub podjęcia pracy.
W ramach przedsięwzięcia realizowane będą:

Opis przedsięwzięcia

i

umożliwienie



usługi umożliwiające uzyskanie/podniesienie wiedzy i rozwijanie
umiejętności potrzebnych do założenia lub pracy w przedsiębiorstwach
społecznych i jego rozwijania,



usługi polegające na dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji
zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym ,



usługi polegające na podnoszeniu kwalifikacji pracowników podmiotów
ekonomii społeczne,



wsparcie finansowe (dotacje) na tworzenie miejsc pracy dla osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,



udzielanie wsparcia pomostowego w formie finansowej oraz w formie
zindywidualizowanych usług,



usługi polegające na podnoszeniu kwalifikacji pracowników podmiotów
ekonomii społecznej.
Aby skutecznie realizować przedsięwzięcie niezwykle ważne jest zaangażowanie
społeczności lokalnej w jego realizację. Dlatego też niezbędnym elementem jest
udostępnienie mieszkańcom miejsc, które posłużą jako miejscado prowadzenia
działalności przez powstałe podmioty ekonomii społecznej. W chwili obecnej na
obszarze rewitalizacji nie ma miejsc, które mogłyby być od razu przekazane ww.
podmiotom.
Dlatego też w celu skutecznej realizacji przedsięwzięcia niezbędne jest zmiana
sposobu zagospodarowania Rynku oraz adaptacja wieży widokowej. Po
przeprowadzonych zmianach zagospodarowania Rynku podmiotom ekonomii
społecznej powstałym w wyniku jego realizacji zostaną udostępnione ogródki do
prowadzenia działalności, a wieża po przeprowadzonej adaptacji i modernizacji
zarządzana przez podmiot ekonomii społecznej.
Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia



podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ich zrzeszenia,



osoby fizyczne lub prawne (wraz z ich reprezentantami) zainteresowane
założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej,
w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego,
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Tytuł

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – „SZANSA NA …..”


Szacunkowe ramy
finansowe
Okres realizacji
Potencjalne źródła
finansowania

Sposób oceny i miary

Rezultaty

partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości
społecznej.

200 000 zł7
2017-2019
RPO 8.5., budżet Miasta Leżajsk, środki NGO


Listy obecności ze spotkań,



Listy obecności ze szkoleń,



Folder,



Liczba wejść na stronę internetową



Liczba ogródków w Rynku udostępnionych spółdzielniom socjalnym



Liczba umów,



Liczba udostępnionych pomieszczeń podmiotom ekonomii społecznej.



Liczba spotkań z interesariuszami utworzenia spółdzielni socjalnych,



Liczba edycji szkoleń dla mieszkańców Leżajska z zakresu szerokorozumianej
ekonomii społecznej,



Publikacja folderu promującego ideę ekonomii społecznej,



Strona internetowa promująca działalność spółdzielni socjalnych,



Udostępnione tereny/obiekty pod działalność gospodarczą dla spółdzielni
socjalnych na Rynku,



Utworzenie nowych spółdzielni socjalnych,



Utworzenie nowych miejsc pracy,



Udostępnienie istniejących obiektów do działalności podmiotów ekonomii
społecznej
Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia infrastrukturalne
Tabela 26. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne: Adaptacja zabytkowego dworku przy ul. Sandomierskiej 39 na cele
społeczne
Tytuł
Adaptacja zabytkowego dworku przy ul. Sandomierskiej 39 na cele społeczne
Podobszar III
Lokalizacja
ul. Sandomierska 39, działka nr 4290/3
Podmiot realizujący
Powiat Leżajski
Potencjalni partnerzy
Powiązanie z problemami

7



Niewielka aktywność mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym



Niski poziom integracji mieszkańców

Kwota w odniesieniu do Miasta Leżajsk, przedsięwzięcie stanowi część projektu pn. „Nawigator –
kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej” realizowany w ramach Działania 8.5
RPO WP 2014-2020 przez Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony
jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna
Podraza, wartość projektu wynosi: 29 178 680,32 PLN.
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Tytuł

Adaptacja zabytkowego dworku przy ul. Sandomierskiej 39 na cele społeczne


Znaczna izolacja między pokoleniowa



Duża liczba osób korzystających z pomocy społecznej, w tym osób będących
w szczególnej sytuacji życiowej



Duża liczba osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych będących w
szczególnej sytuacji życiowej



Duża liczba osób nadużywających alkoholu



Duża liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym



Starzejące się społeczeństwo



Wykluczenie społeczne osób starszych



Niezagospodarowany budynek zabytkowego dworku przy ul.
Sandomierskiej
W chwili obecnej na obszarze rewitalizacji nie ma obiektu umożlwiającego
całoroczną realizację przedsięwzięć miękkich. Jednakże w granicach obszaru
zlokalizowany jest zabytkowy dworek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.
Data budowy szacowana jest na ok. 1850 rok. Obecnie obiekt jest w bardzo złym
stanie technicznym. Jego adaptacja na cele społeczne pozwoli na realizację tego
typu przedsięwzięć. W tym celu obiekt wymaga interwencji w zakresie robót
remontowo-budowlanych. Dlatego też niezbędne jest opracowanie ekspertyzy
technicznej oraz projektu remontu.

W chwili obecnej na obszarze rewitalizacji nie ma dostosowywanych
obiektów i przestrzeni, w których możliwa byłaby skuteczna realizacja
przedsięwzięć miękkich. Dlatego też w zdegradowanym obiekcie
(zabytkowy dworek przy ul. Sandomierskiej 39) po jego wcześniejszej
adaptacji zostaną wygospodarowane pomieszczenia umożliwiające:


realizację poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego oraz zajęć w
ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym
lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych.



poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji
umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których
korzystanie jest niezbędne do sprawowania wysokiej jakości opieki i
odciążenia opiekunów faktycznych.

Opis przedsięwzięcia



wsparcie w postaci kształcenia, w tym szkoleń, praktyk i wymiany
doświadczeń dla opiekunów nieformalnych nad osobami niesamodzielnymi
(organizacja spotkań tematycznych z wykorzystaniem doświadczeń między
wolontariuszami),
Dzięki adaptacji w budynku zostanie utworzone miejsce umożliwiające realizację
następujących przedsięwzięć miękkich – finansowanych ze środków EFS:,
Integracja międzypokoleniowa „Doświadczenie i energia”, Program wspierania
wykluczonych, Aktywizacja społeczna seniorów – „SENIOR TEŻ MOŻE … BYĆ
AKTYWNYM”, Program poprawy bezpieczeństwa społecznego „Chrońmy
samych siebie”.
Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia
Szacunkowe ramy
finansowe
Okres realizacji
Potencjalne źródła
finansowania

Społeczność lokalna (z obszaru rewitalizacji), JST

2 000 000 zł
2017-2019
RPO WP 6.3., budżet państwa (PFRON), środki własne
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Tytuł
Sposób oceny i miary

Adaptacja zabytkowego dworku przy ul. Sandomierskiej 39 na cele społeczne


Listy obecności

Rezultaty

 Liczba osób biorących udział w projekcie
Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia
Tabela 27. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne: Urządzenie enklawy rekreacyjnej na terenach zielonych wewnątrz
osiedla wielorodzinnego w Leżajsku
Urządzenie enklawy rekreacyjnej na terenach zielonych wewnątrz osiedla
Tytuł
wielorodzinnego w Leżajsku
Podobszar III
Działki nr: 4162/283, 4162/284, 4162/285, 4162/286, 6439/1 oraz 6438/2 –
Lokalizacja
własność Miasta
Działki nr:6438/3, 6439/2, 4162/282 – użytkowanie wieczyste Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Leżajsku
Miasto Leżajsk (w ramach działek będących w posiadaniu)
Podmiot realizujący
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku (w ramach działek będących w
posiadaniu)
W zależności od właściciela terenu:
Potencjalni partnerzy
Miasto Leżajsk
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku

Powiązanie z problemami



Duża liczba osób w wieku poprodukcyjnym



Starzejące się społeczeństwo



Wykluczenie społeczne osób starszych



Niewielka aktywność mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym



Niski poziom integracji mieszkańców



Znaczna izolacja międzypokoleniowa



Niski standard przestrzeni publicznej, w tym występujące zagrożenia
komunikacyjne w przestrzeniach publicznych
Jeden z podobszarów rewitalizacji stanowi teren po spalonym przedszkolu.
Obecnie teren nie jest zagospodarowany, istnieją tam jeszcze ruiny po
spalonym przedszkolu, całość porośnięta jest naturalną, zachwaszczoną łąką,
która wymaga zagospodarowania. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na
uporządkowanie oraz zagospodarowanie obecnie nieużytkowanej przestrzeni
publicznej na tereny rekreacyjno-sportowe z placami zabaw dla dzieci oraz
planowane jest utworzenie świetlicy całorocznej dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, które zakończyły swoją aktywność zawodową – klub
seniora. W ramach zagospodarowania terenu planowane jest:

Opis przedsięwzięcia



Urządzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią,



Stworzenie tzw. „siłowni pod chmurką” ze sztuczną nawierzchnią,



Urządzenie placu zabaw,



Budowa fontanny wodnej,



Wytyczenie alejek spacerowych,



Nasadzenie roślinności (drzewa, krzewy, kwiaty),



Rekultywacja zieleni,



Doposażenie w tzw. małą architekturę (ławki, pergole do części ławek),



Rozbiórka pogorzeliska



Odbudowa budynku na istniejącym fundamencie,



Urządzenie i doposażenie świetlicy osiedlowej,
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Tytuł

Urządzenie enklawy rekreacyjnej na terenach zielonych wewnątrz osiedla
wielorodzinnego w Leżajsku


Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia
Szacunkowe ramy
finansowe
Okres realizacji
Potencjalne źródła
finansowania
Sposób oceny i miary

Rezultaty

Organizacja zaplecza technicznego,

 Montaż instalacji solarnych i paneli fotowoltaicznych na budynku.
Mieszkańcy osiedla podobszaru III (dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy, w tym
osoby niepełnosprawne) oraz mieszkańcy pozostałych podobszarów
rewitalizacji
3 000 000 zł
2017-2019
Środki własne Spółdzielni Mieszkaniowej, środki z budżetu Miasta, POIIŚ
działanie 2.5


Protokoły odbioru



Listy obecności ze zorganizowanych spotkań



Zagospodarowanie terenu

 Utworzenie świetlicy całorocznej
Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia
Tabela 28. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizacji
poprzez budowę systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Leżajska
Tytuł
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę
systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Leżajska
Lokalizacja
Podobszar I
Rondo Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, skrzyżowanie ul. Mickiewicza i ul.
Skłodowskiej, Plac Mariacki, Plac Targowy, ul. Podolszyny – rejon stadionu, pl.
Jaszowskiego, ul. 28 Maja – rejon bazaru
Podmiot realizujący
Miasto Leżajsk
Potencjalni partnerzy
Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku

Powiązanie z problemami

Opis przedsięwzięcia

Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia
Szacunkowe ramy
finansowe
Okres realizacji
Potencjalne źródła
finansowania
Sposób oceny i miary

Niski poziom bezpieczeństwa



Niski standard przestrzeni publicznej, w tym występujące zagrożenia
komunikacyjne w przestrzeniach publicznych
Obecnie w mieście działają 4 kamery, z czego 3 umiejscowione są na wieży
dzwonniczej kościoła farnego, a jedna przy ul. Rynek 2. Monitorowany jest teren
dziedzińca kościelnego oraz parking przed budynkiem Urzędu Miejskiego oraz
Rondo Jana Pawła II. Celem realizacji przedsięwzięcia będzie poprawa stanu
bezpieczeństwa miejsc szczególnie niebezpiecznych.
W ramach przedsięwzięcia planowany jest montaż 8 kamer, które będą
monitorowały na bieżąco newralgiczne punkty Leżajska. Dodatkowo zostanie
zorganizowane centrum zarządzania monitoringiem na terenie KPP w Leżajsku.
Bieżący monitoring pozwoli na natychmiastowe wysłanie na miejsce zdarzeń
patroli interwencyjnych.
Mieszkańcy obszaru rewitalizacji

70 000 zł
2017-2018
Budżet miasta


Statystyki policyjne



Ankieta wśród mieszkańców badająca poziom poczucia bezpieczeństwa
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Tytuł

Rezultaty

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę
systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Leżajska


Zmniejszenie liczby zagrożeń i wykroczeń

 Podniesienie poczucia poziomu bezpieczeństwa
Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia
Tabela 29. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne: Utworzenie przestrzeni sportowo - rekreacyjnej
Tytuł
Utworzenie przestrzeni sportowo - rekreacyjnej
Lokalizacja
Podobszar II
Podmiot realizujący
Miasto Leżajsk
Potencjalni partnerzy
MOSiR Leżajsk, NGO’s
Powiązanie z problemami



Niewielka aktywność mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym



Niski poziom integracji mieszkańców

 Niska aktywność społeczna większości NGO
Obiekt sportowy położony w Podobszarze II posiada przestarzałą infrastrukturę
techniczną, które nie sprzyja pobudzaniu i rozwijaniu aktywności mieszkańców
z obszaru rewitalizacji. Osiągniecie poprawy będzie możliwe poprzez utworzenie
na bazie stadionu miejskiego Centrum Sportów Lekkoatletycznych i tym samym
poszerzenie bazy sportowej o urządzenia lekkoatletyczne: bieżnię, skocznię w
dal, rzutnię do pchnięcia kulą, a także siłownię plenerową. Interwencji wymaga
również dotychczasowe zaplecze techniczne tj. budynek szatniowo-gospodarczy
i trybuny. W budynku szatniowo-gospodarczym po modernizacji znajdą swoje
pomieszczenia (siedzibę) NGO’s działające na obszarze objętym rewitalizacją.
Zakres robót:

Opis przedsięwzięcia

Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia
Szacunkowe ramy
finansowe
Okres realizacji
Potencjalne źródła
finansowania



budowa bieżni okrężnej 4 - torowej - 400 m oraz bieżni prostej 6 - torowej
– 100 m strefa startu 6,0 m + wybieg 17,0 m o nawierzchni z poliuretanu
pełnego grubości 16 mm,



budowa skoczni do skoku w dal,



Budowa rzutni do pchnięcia kulą,



wyposażenie sportowe oraz elektroniczna tablica wyników,



budowa siłowni plenerowej,



wykonanie nawierzchni trawiastej boisk,



Przebudowa trybun,



Wykonanie oświetlenia,



Remont budynku szatniowo-gospodarczego,



Przebudowę ogrodzenia i bram wjazdowych,



Remont nawierzchni parkingu przy stadionie.

Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, uczniowie z obszaru rewitalizacji, NGO
1 800 000 zł
2017-2019
Środki własne, dotacje Ministerstwo Sportu – Program rozwoju infrastruktury
lekkoatletycznej, Ministerstwo Sportu – Program rozwoju ponadlokalnej
infrastruktury sportowej, środki prywatne

Sposób oceny i miary



Listy obecności

Rezultaty



Podniesienie samoorganizacji mieszkańców
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Tytuł

Utworzenie przestrzeni sportowo - rekreacyjnej


Podniesienie kondycji fizycznej mieszkańców

 Podniesienie liczby miejsc pracy
Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia
Tabela 30. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne: Adaptacja Zespołu Dworu Starościńskiego na cele społeczne
Tytuł
Adaptacja Zespołu Dworu Starościńskiego na cele społeczne
Lokalizacja
Podobszar I
Podmiot realizujący
Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku8
Powiat Leżajski, Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej, Towarzystwo Miłośników
Potencjalni partnerzy
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Leżajsku
Powiązanie z
problemami

Opis przedsięwzięcia

Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia
Szacunkowe ramy
finansowe
Okres realizacji
Potencjalne źródła
finansowania
Sposób oceny i miary
Rezultaty



Niewielka aktywność mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym



Niski poziom integracji mieszkańców

 Niska aktywność społeczna większości NGO
Zabytkowy Dwór Starościński wybudowany w latach 1760-1770 wymaga
modernizacji i dostosowania do pełnienia funkcji społecznych. Przedsięwzięcie
zakłada odnowienie Dworu oraz zagospodarowanie terenu wokół na cele
integracyjne mieszkańców. Renowacja i zagospodarowanie Dworu będzie miała
również wpływ na podniesienie atrakcyjności terenu, gdyż jest on zlokalizowany w
centrum miasta, a tym samym w centrum obszaru rewitalizacji. Przedsięwzięcie
zakłada m.in. aktywizację mieszkańców, edukację o lokalnej społeczności,
prowadzenie lekcji muzealnych, ekspozycji multimedialnych, warsztatów kulinarnych,
warsztatów artystycznych, ekspozycji prac z warsztatów, pikników integracyjnych dla
beneficjentów przedsięwzięcia. Przyczyni się to do integracji mieszkańców, zwłaszcza
do integracji międzypokoleniowej. Dzięki realizacji przedsięwzięcia miejsce zyska
nowe funkcje o charakterze społecznym.
Dzięki adaptacji w budynku zostanie utworzone miejsce umożliwiające realizację
następujących przedsięwzięć miękkich – finansowanych ze środków EFS: Integracja
międzypokoleniowa „Doświadczenie i energia”.
Społeczność lokalna (z obszaru rewitalizacji), JST
3 000 000 zł
2017-2020
RPO WP 6.3., środki własne


Protokoły odbioru



Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych



Powierzchnia zagospodarowanego terenu



Wzrost aktywności mieszkańców w życiu społecznym, publicznym i kulturalnym,



Wzrost poziomu integracji mieszkańców



Wzrost atrakcyjności obiektu

 Podniesienie ładu przestrzennego
Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia

8

Instytucja kultury posiadająca osobowość prawną
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Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku
Poniższe przedsięwzięcia opisane w tabelach 31, 32 i 33 stanowią element jednego projektu pn.
Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku. W skład ww. projektu będą wchodziły
następujące przedsięwzięcia:


Udostępnienie wieży widokowej mieszkańcom,



Zwiększenie poziomu integracji mieszkańców poprzez zagospodarowanie Rynku,



Przestrzeń atrakcyjna dla mieszkańców – zmiana sposobu zagospodarowania placu przed Miejskim
Centrum Kultury.
Łączny koszt realizacji projektu będzie wynosił 6,6 mln zł., a jego realizacja planowana jest w okresie
od 2017 do 2019. Realizacja poszczególnych przedsięwzięć w ramach projektu pozwoli na
kompleksową zmianę obszaru rewitalizacji, a także uruchomienie projektów miękkich finansowanych
z EFS.
Tabela 31. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne: Udostępnienie wieży widokowej mieszkańcom
Tytuł
Udostępnienie wieży widokowej mieszkańcom
Lokalizacja
Podobszar I
Podmiot realizujący
Miasto Leżajsk
Potencjalni partnerzy
MCK, Parafia Farna
Powiązanie z
 Niewielka aktywność mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym
problemami
 Niski poziom integracji mieszkańców
Wieża dzwonnicza kościoła farnego nie jest obiektem w pełni wykorzystanym. W
latach 2012 – 2013 w ramach projektu pn. „Rewitalizacja infrastruktury publicznej i
zabytkowych obiektów kościelnych Parafii Farnej i Caritas Archidiecezji Przemyskiej
w Leżajsku” w ramach działania 7.1 Rewitalizacja miast RPO WP na lata 2007-2013
odbyły się prace remontowe ww. obiektu. Jednakże zakres zrealizowanych robót
nie pozwolą na udostępnienie obiektu mieszkańcom i innym zwiedzającym.
Zakres niezbędnych prac w celu udostępnienia wieży zwiedzającym obejmował
będzie
wykonanie
niezbędnych
robót
remontowo–konserwatorskich,
zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych, przebudowę schodów na ostatniej
kondygnacji oraz przejść komunikacyjnych w części dzwonniczej, adaptację poziomu
na cele ekspozycyjne (prezentacja historycznych fotografii miasta na ścianach z
oświetleniem ekspozycyjnym), zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji
drewnianej oraz elementów komunikacyjnych (pomosty, balustrady, schody),
Opis przedsięwzięcia
wykonanie pomostu widokowego, adaptacja otworów okiennych (żaluzji) na
funkcję widokową, przebudowa instalacji elektrycznej, podniesienie atrakcyjności
obiektu poprzez wykonanie iluminacji otworów strzelniczych i okiennych,
Dzięki realizacji przedsięwzięcia miejsce zyska nowe funkcje o charakterze
społecznym, kulturalnym i edukacyjnym.
Po przeprowadzonej adaptacji obiekt zostanie oddany do zarządzania dla podmiotu
ekonomii społecznej, który powstanie w wyniku realizacji przedsięwzięcia: Wsparcie
podmiotów ekonomii społecznej – „Szansa na...”. Adaptacja wieży jest niezbędna
do pobudzenia działalności podmiotu ekonomii społecznej. Jednocześnie
udostępnienie wieży widokowej spowoduje wzrost aktywności NGO działających w
dziedzinie kultury i turystyki na obszarze rewitalizacji
Przedsięwzięcie stanowi element projektu pn. Kompleksowa rewitalizacja
przestrzeni miejskiej w Leżajsku.
Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
Społeczność lokalna (z obszaru rewitalizacji), JST
wsparcia
Szacunkowe ramy
500 000 zł
finansowe
Okres realizacji
2018
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Tytuł
Potencjalne źródła
finansowania

Udostępnienie wieży widokowej mieszkańcom
RPO WP 6.3., środki własne

 Liczba obiektów – 1 (protokół odbioru)
 Liczba zatrudnionych – 1 osoba/sezon (umowa)
 Liczba osób zwiedzających – 300 (książka wejść)
 Dostępność dla mieszkańców i zwiedzających
Rezultaty
 Liczba zatrudnionych osób do obsługi
 Liczba osób zwiedzających rocznie
Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia
Sposób oceny i miary

Tabela 32. Przedsięwzięcie
zagospodarowanie Rynku
Tytuł
Lokalizacja
Podmiot realizujący
Potencjalni partnerzy

Powiązanie z problemami

rewitalizacyjne: Zwiększenie poziomu integracji mieszkańców poprzez
Zwiększenie poziomu integracji mieszkańców poprzez zagospodarowanie Rynku
Podobszar I – Rynek
Miasto Leżajsk
Podmiot NGO


Wykluczenie społeczne osób starszych



Niewielka aktywność mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym



Niski poziom integracji mieszkańców



Znaczna izolacja międzypokoleniowa



Duża liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym



Niska aktywność społeczna większości NGO



Niska aktywność społeczna części mieszkańców w życiu społecznym



Niski standard przestrzeni publicznej, w tym występujące zagrożenia
komunikacyjne w przestrzeniach publicznych
Rynek stanowi unikalny układ urbanistyczny. Obecna zabudowa wynika z
wieloletniej historii. Obecnie murowana zabudowa powstała po odbudowie
wynikającej z pożaru, który strawił miasto w 1906 r. W latach 60 ub. Wieku
nastąpiła nadbudowa kilku kamienic, a także budowa nowych obiektów, które
zaburzył zabytkowy charakter miejsca. Do lat 50-tych ubiegłego wieku stanowił
miejsce jarmarków i spotkań wielu kultur.
W chwili obecnej w obszarze Rynku występuje przestrzeń publiczna istotna z
punktu widzenia mieszkańców obszaru. Jednakże występuje w niej chaos
przestrzenny, reklamowy itp. W obszarze Rynku znajduje się również parking
samochodowy. W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane następujące
działania:


przebudowa Rynku, w skład której będzie wchodziła: likwidacja ciągu
komunikacyjnego wzdłuż południowej pierzei, zmiana lokalizacji miejsc
parkingowych, zaprojektowanie ogródków gastronomicznych, zmiana
układu lokalizacji istniejących elementów architektonicznych, ujednolicenie
elewacji budynków, uporządkowanie zieleni, instalację oświetlenia
podkreślającego unikalny charakter miejsca oraz zaprojektowanie
elementów małej architektury (ławki, fontanna, parking dla rowerów).



w obrębie Rynku zostanie zainstalowana scena. Na scenie będą
organizowane popisy i występy artystyczne wnuków, dzieci, lokalnych
artystów, które będą integrowały lokalną społeczność. W przestrzeni Rynku
zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne, np. schody w szalecie
miejskim i zainstalowane podjazdy ułatwiające poruszanie się osobom o
ograniczonych możliwościach ruchowych (np. osobom starszym,
niepełnosprawnym), krawężniki itp.. Poprzez likwidację barier

Opis przedsięwzięcia
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Tytuł

Zwiększenie poziomu integracji mieszkańców poprzez zagospodarowanie Rynku
architektonicznych zwiększy się aktywności i mobilność osób starszych i
osób niesamodzielnych.
Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na utworzenie przestrzeni atrakcyjnej dla
beneficjentów przedsięwzięcia w różnych grupach wiekowych, w tym osób
niesamodzielnych. Wzmocni te element integracji, w tym integracji
międzypokoleniowej. W obszarze Rynku zostaną utworzone miejsca (pod
ogródki gastronomiczne), które zostaną udostępnione podmiotom ekonomii
społecznej i spółdzielniom socjalnym. Dzięki realizacji przedsięwzięcia miejsce
zyska nowe funkcje o znaczeniu społeczno-gospodarczym. Przedsięwzięcie
umożliwi w związku z tym realizację przedsięwzięć miękkich – finansowanych z
EFS: Integracja międzypokoleniowa „Doświadczenie i energia”, Aktywizacja
społeczna seniorów – „SENIOR TEŻ MOŻE … BYĆ AKTYWNYM”, Wsparcie
podmiotów ekonomii społecznej – „Szansa na...”.
Przedsięwzięcie stanowi element projektu pn. Kompleksowa rewitalizacja
przestrzeni miejskiej w Leżajsku.

Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
Społeczność lokalna (z obszaru rewitalizacji), JST, podmioty gospodarcze
wsparcia
Szacunkowe ramy
5 000 000 zł
finansowe
Okres realizacji
2017-2019
Potencjalne źródła
RPO WP 6.3., wkład własny instytucji i podmiotów realizujących projekt
finansowania
Sposób oceny i miary
Protokołu odbioru z wykonanych robót
Rezultaty
Zmodernizowana powierzchnia w ramach przedsięwzięcia
Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia
Tabela 33. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne: Przestrzeń atrakcyjna dla mieszkańców – zmiana sposobu
zagospodarowania placu przed Miejskim Centrum Kultury
Przestrzeń atrakcyjna dla mieszkańców – zmiana sposobu zagospodarowania
Tytuł
placu przed Miejskim Centrum Kultury
Lokalizacja
Podobszar I – Plac przed MCK
Podmiot realizujący
Miasto Leżajsk
Potencjalni partnerzy
-

Powiązanie z problemami



Wykluczenie społeczne osób starszych



Niewielka aktywność mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym



Niski poziom integracji mieszkańców



Znaczna izolacja między pokoleniowa



Duża liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym



Niska aktywność społeczna większości NGO



Niska aktywność społeczna części mieszkańców w życiu społecznym



Opis przedsięwzięcia

Niski standard przestrzeni publicznej, w tym występujące zagrożenia
komunikacyjne w przestrzeniach publicznych
Plac przed Miejskim Centrum Kultury to bardzo istotna przestrzeń publiczna z
punktu widzenia mieszkańców obszaru. Plac w chwili obecnej unikalny układ
architektoniczno-urbanistyczny został mocno zaburzony w połowie XX w. W
przestrzeni występuj chaos przestrzenny, reklamowy itp.
Przedsięwzięcie zakłada:


zagospodarowanie placu przed MCK, w skład którego będzie wchodziło:
utworzenie mini amfiteatru, uporządkowanie zieleni, instalacja oświetlenia
podkreślającego unikalny charakter miejsca, budowa fontanny wodnej z
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Przestrzeń atrakcyjna dla mieszkańców – zmiana sposobu zagospodarowania
placu przed Miejskim Centrum Kultury
przeznaczeniem do zabaw dziecięcych, zmiana układu lokalizacji
istniejących elementów oraz zaprojektowanie elementów małej
architektury (ławki, parking dla rowerów, stoliki szachowe)

Tytuł

Poprawa stanu zagospodarowania przestrzeni pozwoli na poprawę estetyki,
zwiększenie stopnia integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym
środowisk zagrożonych bądź narażonych na wykluczenie społeczne.
Zainstalowanie kącika szachowego pozwoli na ożywienie miejsca.
Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni przyciągnie dzieci, młodzież oraz osoby
starsze, a w konsekwencji wzmocni to integrację międzypokoleniową.
Dzięki realizacji przedsięwzięcia miejsce zyska nowe funkcje o znaczeniu
społecznym. Przedsięwzięcie umożliwi również realizację przedsięwzięć
miękkich – finansowanych z EFS w przestrzeni publicznej: Integracja
międzypokoleniowa „Doświadczenie i energia”, Aktywizacja społeczna seniorów
– „SENIOR TEŻ MOŻE … BYĆ AKTYWNYM”.
Przedsięwzięcie stanowi element projektu pn. Kompleksowa rewitalizacja
przestrzeni miejskiej w Leżajsku.
Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
Społeczność lokalna (z obszaru rewitalizacji), JST, podmioty gospodarcze
wsparcia
Szacunkowe ramy
1 100 000 zł
finansowe
Okres realizacji
2017-2019
Potencjalne źródła
RPO WP 6.3., wkład własny instytucji i podmiotów realizujących projekt
finansowania
Sposób oceny i miary
Protokoły odbioru z wykonanych robót
Rezultaty
Zmodernizowana powierzchnia w ramach przedsięwzięcia
Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia
Tabela 34. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i poprawa
ładu przestrzennego poprzez modernizację ciągów komunikacyjnych o największym natężeniu ruchu
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i poprawa ładu przestrzennego
Tytuł
poprzez modernizację ciągów komunikacyjnych o największym natężeniu ruchu
Lokalizacja
Podobszar I - od Rynku do Placu Mariackiego do szpitala
Podmiot realizujący
Miasto Leżajsk
Potencjalni partnerzy
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Klasztor OO. Bernardynów,
Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto
Powiązanie z
problemami

Opis przedsięwzięcia



Niski standard przestrzeni publicznej, w tym występujące zagrożenia
komunikacyjne w przestrzeniach publicznych

 Przestarzałe oświetlenie ulic
W chwili obecnej zauważalny jest niski poziom bezpieczeństwa przy głównych
ciągach komunikacyjnych w mieście. Dodatkowo wzdłuż głównych ulic znajdujących
się w obszarze rewitalizacji zainstalowane jest nieekonomiczne, przestarzałe
oświetlenie ulic. Również stopień zagospodarowania zieleni w mieście jest
niewystarczający. Powyższe składa się na niski poziom bezpieczeństwa w
mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Planowane przedsięwzięcie zakłada:


przebudowę istniejącego oświetlenia (wymianę kabli, słupów i opraw),



wymianę istniejącej nawierzchni chodników,



zagospodarowanie zieleni (trawniki, ukwiecenie, drzewa),



przebudowę skrzyżowania ul. Skłodowskiej z Pl. Dworcowym,



budowa parkingu wraz odwodnieniem i oświetleniem.
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Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i poprawa ładu przestrzennego
poprzez modernizację ciągów komunikacyjnych o największym natężeniu ruchu

Tytuł
Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia
Szacunkowe ramy
finansowe
Okres realizacji
Potencjalne źródła
finansowania
Sposób oceny i miary

Rezultaty

Mieszkańcy I podobszaru i inne osoby przebywające na tym podobszarze
2 000 000 zł
2017-2018
POIIŚ, działanie 2.5, wkład własny instytucji i podmiotów realizujących projekt


Informacje zawarte w protokołach odbioru robót



Liczba lamp oświetlenia ulicznego,



Zmodernizowana nawierzchnia chodników,



Liczba nasadzonych drzew niskich,

 Powierzchnia urządzonych rabat kwiatowych oraz trawników
Opracowanie własne na podstawie karty przedsięwzięcia

Przedstawione powyżej przedsięwzięcia zostały ocenione merytorycznie i przyjęte jako spójny
i powiązany pakiet przedsięwzięć podstawowych.
Przedsięwzięcia infrastrukturalne finansowane z EFRR są komplementarne z priorytetami
inwestycyjnymi EFS i powiązane z realizacją celów w zakresie włączenia społecznego i walki
z ubóstwem, a także przyczyniają się do zwiększenia możliwości znalezienia zatrudnienia.

V.2.

OPIS PLANOWANYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

Poza przedsięwzięciami głównymi planowana jest również realizacja przedsięwzięć uzupełniających.
W ich realizacji zostanie uwzględniony szeroki aspekt partnerstwa z innymi podmiotami. Na etapie GPR
nie są znane ich ramy finansowe oraz zakres organizacyjno-techniczny. Głównym założeniem
przedsięwzięć uzupełniających będzie aktywizacja mieszkańców, a także wzmacnianie poczucia
tożsamości lokalnej. Jednocześnie planowane działania przyczynią się do zwiększenia poziomu
integracji mieszkańców, w tym integracji międzypokoleniowej.
Utworzenie nowych, atrakcyjnych przestrzeni publicznych stworzy możliwości do organizacji imprez
i wydarzeń o charakterze społeczno-kulturalnym. Jednocześnie zwiększą się możliwości spędzania
czasu wolnego dla wszystkich grup społecznych, w tym grup szczególnie narażonych na wykluczenie
społeczne. W związku z tym planowane jest:
1. Utworzenie przestrzeni rekreacyjnej – przywrócenie stawu przy ul. Wyspiańskiego,
2. Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej w obrębie zalewu Floryda,
3. Adaptacja przestrzeni Ogródka Jordanowskiego.
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VI.

MECHANIZMY
INTEGROWANIA
REWITALIZACYJNYCH

DZIAŁAŃ

ORAZ

PRZEDSIĘWZIĘĆ

Niezwykle ważnym aspektem rewitalizacji jest zaplanowanie mechanizmów integrowania działań oraz
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wdrożenie tego elementu będzie opierało się o następujące zasady:


Kompleksowości,



Komplementarności przestrzennej,



Komplementarności problemowej,



Komplementarności międzyokresowej,



Komplementarności proceduralno-instytucjonalnej,



Komplementarności źródeł finansowania,



Koncentracji.

Rysunek 2. Schemat integrowania działań rewitalizacyjnych

1. Zasada kompleksowości – co oznacza, że Programie rewitalizacji działania ujęte są w sposób
kompleksowy nie pomijając aspektu społecznego, gospodarczego i przestrzennego (w tym również
infrastrukturalnego, środowiskowego i kulturowego) związanego zarówno z danym obszarem, jak
i jego otoczeniem. Program złożony jest z różnorodnych przedsięwzięć mających przyczynić się w
założeniu do kompleksowej interwencji na rzecz obszaru zdegradowanego. Program wyklucza
realizację indywidualnych inwestycji nieskutkujących zmianami strukturalnymi w obszarze
rewitalizacji,
2. Zasada komplementarności przestrzennej – polega na uwzględnieniu przy realizacji przedsięwzięć
rewitalizacyjnych ciągłości przestrzeni i relacji przestrzennych łączących obszary rewitalizacji
z pozostałymi częściami miasta. Istotne jest traktowanie przestrzeni jako całości i zapobieganie
realizacji projektów realizacyjnych w sposób punktowy. Efekty działań rewitalizacyjnych powinny
również pozytywnie wpływać na całe otoczenie, a w konsekwencji na całe miasto.
Zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą realizowane na obszarze rewitalizacji
i charakteryzują się komplementarnością przestrzenną. Planowane działania mają przede
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wszystkim wymiar społeczny. Zostały one wypracowane w odpowiedzi na zdiagnozowane
problemy. Planowane działania będą oddziaływały na cały obszar rewitalizacji. Wszystkie działania
będą prowadzone w taki sposób, aby niwelować zjawiska kryzysowe, a nie przenosić je w inne
miejsca czy też doprowadzać do niepożądanych efektów takich jak segregacja społeczna czy
wykluczenie.
3. Zasada komplementarności problemowej – polega na konieczności realizacji przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, które się wzajemnie dopełniają pomiędzy różnymi sferami tematycznymi.
Dodatkowo zasada ta wyraża się tym, że poszczególne przedsięwzięcia wpisują się w kierunki
działań przewidziane do rewitalizacji, a co za tym idzie również w cele operacyjne i strategiczne.
W związku z tym, że cele przypisane są bezpośrednio do podsystemów część projektów wpisuje się
w więcej niż jeden cel. Wzajemne dopełnianie się przedsięwzięć oraz powiązanie ich z celami
tematycznymi zapobiega zjawisku fragmentaryzacji, a sam program będzie oddziaływał na obszar
rewitalizacji w sposób kompleksowy, zaś przyczyny zjawisk kryzysowych będą traktowane
całościowo.
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Tabela 35. Komplementarność projektów rewitalizacyjnych z celami strategicznymi, operacyjnymi i kierunkami działań GPR
Cele strategiczme
Cele operacyjne
Kierunki działań
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne
1. Wysoki poziom
1.1. Aktywizacja
1.1.1. Aktywizacja
społeczna Program wspólnych działań w przestrzeni publicznej „Aktywne Rodziny”
aktywności
społecznoosób
w
wieku Aktywne społeczeństwo „Dziś i jutro”
społeczno-kulturalnej
kulturalna grup
poprodukcyjnym
Program poprawy bezpieczeństwa społecznego „Chrońmy samych siebie”
i zawodowej oraz
zagrożonych
Integracja międzypokoleniowa „Doświadczenie i energia”
integracji
wykluczeniem
Program wspierania wykluczonych
mieszkańców obszaru
społecznym (osób
Aktywizacja społeczna seniorów – „SENIOR TEŻ MOŻE … BYĆ AKTYWNYM
rewitalizacji
starszych,
niepełnosprawnych, 1.1.2. Wdrożenie
programów Program wspierania wykluczonych
ubogich,
aktywizujących
osoby
bezrobotnych)
niepełnosprawne
1.1.3. Realizacja
działań
z Program wspólnych działań w przestrzeni publicznej „Aktywne Rodziny”
zakresu
włączenia Program wspierania wykluczonych
społecznego
osób Program poprawy bezpieczeństwa społecznego „Chrońmy samych siebie”
wykluczonych społecznie
będących w „szczególnej”
sytuacji życiowej
1.2. Wyższy poziom
1.2.1. Realizacja
działań Program poprawy bezpieczeństwa społecznego „Chrońmy samych siebie”
bezpieczeństwa na
profilaktycznych z zakresu
obszarze
poprawy bezpieczeństwa
rewitalizacji
1.2.2. Podniesienie
poziomu Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę
bezpieczeństwa
w systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Leżajska
przestrzeni
publicznej
poprzez
montaż
monitoringu miejskiego
1.3. Stworzenie
1.3.1. Wdrożenie
działań Program wspólnych działań w przestrzeni publicznej „Aktywne Rodziny”
warunków do
integrujących społeczność Aktywne społeczeństwo „Dziś i jutro”
integracji różnych
obszaru rewitalizacji ze Integracja międzypokoleniowa „Doświadczenie i energia”
grup społecznych,
szczególnym
w tym grup
uwzględnieniem
grup
zagrożonych
narażonych
na
wykluczeniem
wykluczenie społeczne
społecznym
1.3.2. Wspieranie
procesu Integracja międzypokoleniowa „Doświadczenie i energia”
integracji
Zwiększenie poziomu integracji mieszkańców poprzez zagospodarowanie
międzypokoleniowej oraz Rynku
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Cele strategiczme

Cele operacyjne

1.4. Aktywizacja
zawodowa
mieszkańców
obszaru
rewitalizacji

2.

Uporządkowane
przestrzenie
publiczne na
obszarze rewitalizacji
z funkcjonalną
infrastrukturą

2.1. Poprawa ładu
przestrzennego na
obszarze
rewitalizacji

Kierunki działań
wymiany doświadczeń i
wiedzy pomiędzy różnymi
grupami wiekowymi
1.3.3. Stworzenie nowych i
adaptacja
istniejących
niezagospodarowanych
miejsc
na
miejsca
integracji społecznej

1.3.4. Wsparcie i aktywizacja
organizacji
pozarządowych i grup
nieformalnych
1.4.1. Realizacja
działań
promujących aktywność
zawodową
wśród
mieszkańców
1.4.2. Promowanie
idei
samozatrudnienia wśród
mieszkańców
obszaru
rewitalizacji
1.4.3. Wdrożenie
programu
współpracy
pomiędzy
szkołami
a
przedsiębiorcami
2.1.1. Zagospodarowanie
i
uporządkowanie
przestrzeni publicznej
z
przeznaczeniem na cele
społeczne

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Przestrzeń atrakcyjna dla mieszkańców – zmiana sposobu zagospodarowania
placu przed Miejskim Centrum Kultury
Zwiększenie poziomu integracji mieszkańców poprzez zagospodarowanie
Rynku
Przestrzeń atrakcyjna dla mieszkańców – zmiana sposobu zagospodarowania
placu przed Miejskim Centrum Kultury
Adaptacja zabytkowego dworku przy ul. Sandomierskiej 39 na cele społeczne
Urządzenie enklawy rekreacyjnej na terenach zielonych wewnątrz osiedla
wielorodzinnego w Leżajsku
Utworzenie przestrzeni sportowo – rekreacyjnej
Adaptacja Zespołu Dworu Starościńskiego na cele społeczne
Udostępnienie wieży widokowej mieszkańcom
Aktywne społeczeństwo „Dziś i jutro”

Program wspierania wykluczonych
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – „SZANSA NA …..”

Program wspierania wykluczonych
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – „SZANSA NA …..”

Program wspierania wykluczonych

Zwiększenie poziomu integracji mieszkańców poprzez zagospodarowanie
Rynku
Przestrzeń atrakcyjna dla mieszkańców – zmiana sposobu zagospodarowania
placu przed Miejskim Centrum Kultury
Urządzenie enklawy rekreacyjnej na terenach zielonych wewnątrz osiedla
wielorodzinnego w Leżajsku
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Cele strategiczme

Cele operacyjne

2.2. Poprawa stanu
ciągów
komunikacyjnych

3.

Wyższy poziom
rozwoju
gospodarczego na
obszarze rewitalizacji

3.1. Stworzenie
przyjaznych
warunków do
rozwoju podmiotów
ekonomii
społecznej i
spółdzielni
socjalnych

Kierunki działań
2.1.2. Adaptacja zabytkowego
budynku na cele społeczne
2.1.3. Odbudowa budynku po
spalonym przedszkolu i
przeznaczenie go na cele
społeczne
2.2.1. Modernizacja głównego
ciągu
komunikacyjnego
(ul. Mickiewicza)
2.2.2. Wymiana
oświetlenia
ulicznego na obszarze
rewitalizacji
2.2.3. Poprawa stanu zieleni przy
ciągach komunikacyjnych
3.1.1. Promowanie
idei
tworzenia
podmiotów
ekonomii społecznej i
spółdzielni
socjalnych
wśród
mieszkańców
obszaru rewitalizacji
3.1.2. Wspieranie
oddolnych
inicjatyw gospodarczych
3.1.3. Udostępnianie
powierzchni i pomieszczeń
do
prowadzenia
działalności i rozwoju
podmiotów
ekonomii
społecznej

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Utworzenie przestrzeni sportowo - rekreacyjnej
Adaptacja zabytkowego dworku przy ul. Sandomierskiej 39 na cele społeczne
Adaptacja Zespołu Dworu Starościńskiego na cele społeczne
Urządzenie enklawy rekreacyjnej na terenach zielonych wewnątrz osiedla
wielorodzinnego w Leżajsku

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę
systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Leżajska
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i poprawa ładu
przestrzennego poprzez modernizację ciągów komunikacyjnych o
największym natężeniu ruchu
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i poprawa ładu
przestrzennego poprzez modernizację ciągów komunikacyjnych o
największym natężeniu ruchu
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i poprawa ładu
przestrzennego poprzez modernizację ciągów komunikacyjnych o
największym natężeniu ruchu

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – „SZANSA NA …..”
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – „SZANSA NA …..”
Zwiększenie poziomu integracji mieszkańców poprzez zagospodarowanie
Rynku
Udostępnienie wieży widokowej mieszkańcom

Opracowanie własne
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4. Zasada komplementarności międzyokresowej – polega na ocenie działań rewitalizacyjnych
zrealizowanych w latach 2007-2013 oraz na zachowaniu ciągłości programowej. Wybrane do
realizacji działania, chociaż nowe, w pewnej mierze stanowią już podjęte działania i inicjatywy we
wcześniejszym okresie. Poniżej znajduje się wykaz przykładowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
wraz ze źródłami i kwotą finansowania.
Tabela 36. Wykaz przykładowych przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zewnętrznych zrealizowanych w
latach 2007-2013
Nazwa projektu
Wartość projektu Źródło finansowania
Rozbudowa
i
modernizacja
infrastruktury Miejskiego Centrum
Kultury w Leżajsku niezbędnym
czynnikiem rozwoju kulturowego i
turystycznego w regionie

3 964 602.72 zł

fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego
program: Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
działanie: 6. Turystyka i kultura

Czas na aktywność w gminie miejskiej
Leżajsk

2 532 966.82 zł

„AKTYWNY TRZECI WIEK" na Ziemi
Leżajskiej

48 016.66 zł

Rewitalizacja i zagospodarowanie
przestrzeni
publicznej
wokół
zabytkowego rynku miejskiego w
Leżajsku

4 380 698.25 zł

fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
program: Program Operacyjny Kapitał
Ludzki
działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji
poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej
fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
program: Program Operacyjny Kapitał
Ludzki
działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego
program: Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
działanie: 7.1. Rewitalizacja
zdegradowanych dzielnic miast

Opracowanie własne

Planowane przedsięwzięcia do rewitalizacji będą po części stanowiły uzupełnienie i kontynuację
już zrealizowanych. Uzupełnieniem zrealizowanego przedsięwzięcia Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku niezbędnym czynnikiem rozwoju
kulturowego i turystycznego w regionie będzie przedsięwzięcie pn. Przestrzeń atrakcyjna dla
mieszkańców – zmiana sposobu zagospodarowania placu przed Miejskim Centrum Kultury
Uzupełnieniem zrealizowanego przedsięwzięcia pn. Czas na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk
będą przedsięwzięcia:


Program wspólnych działań w przestrzeni publicznej „Aktywne Rodziny”



Aktywne społeczeństwo „Dziś i jutro”



Integracja międzypokoleniowa „Doświadczenie i energia”



Program wspierania wykluczonych



Aktywizacja społeczna seniorów – „SENIOR TEŻ MOŻE … BYĆ AKTYWNYM”

Uzupełnieniem zrealizowanego przedsięwzięcia pn. „AKTYWNY TRZECI WIEK" na Ziemi Leżajskiej
będą przedsięwzięcia:
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Integracja międzypokoleniowa „Doświadczenie i energia”



Aktywizacja społeczna seniorów – „SENIOR TEŻ MOŻE … BYĆ AKTYWNYM”

Uzupełnieniem zrealizowanego przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni
publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku " na Ziemi Leżajskiej będą
przedsięwzięcia:


Zwiększenie poziomu integracji mieszkańców poprzez zagospodarowanie Rynku



Udostępnienie wieży widokowej mieszkańcom

5. Zasada
komplementarności
proceduralno-instytucjonalnej
–
oznacza
konieczność
zaprojektowania systemu zarządzania programem rewitalizacji, który pozwoli na efektywne
współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność
procedur.
Zasada ta została spełniona poprzez zaprojektowanie kompleksowego systemu zarządzania GPR.
Struktura zarządzania GPR składać się będzie z następujących komórek: Burmistrz Miasta, Biura
Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta – Operatora Programu oraz Komitetu Rewitalizacji.
Szczegółowy opis struktury zarządzania realizacją GPR przedstawiony został w kolejnym
rozdziale IX.
6. Zasada komplementarności źródeł finansowania – oznacza, że przedsięwzięcia rewitalizacyjne są
komplementarne po kątem źródeł finansowania. Planowane do realizacji przedsięwzięcia
uwzględniają ich finansowanie z różnych źródeł wzajemnie się dopełniających. Uwzględnione jest
finansowanie ze źródeł publicznych (krajowych, unijnych, środków własnych) oraz prywatnych bez
ryzyka podwójnego finansowania.
Przedsięwzięcia infrastrukturalne finansowane z EFRR są komplementarne z priorytetami
inwestycyjnymi EFS i powiązane z realizacją celów w zakresie włączenia społecznego i walki
z ubóstwem, a także przyczyniają się do zwiększenia możliwości znalezienia zatrudnienia.
Wytyczne w zakresie rewitalizacji wskazują, że szczególny rodzaj komplementarności w
programach rewitalizacji dotyczy projektów realizowanych w ramach EFRR z projektami
społecznymi finansowanymi w ramach EFS.
Tabela 37. Komplementarność przedsięwzięć finansowanych z EFRR i EFS
Lp. 1
Projekt z EFRR:
Projekty planowane do finansowania z EFS:
Adaptacja zabytkowego dworku przy ul.
Integracja międzypokoleniowa „Doświadczenie i
Sandomierskiej 39 na cele społeczne (RPO WP 6.3.)
energia” (RPO WP 8.3)
Program wspierania wykluczonych (RPO WP 8.1.)
Obszar rewitalizacji: Podobszar III
Aktywizacja społeczna seniorów – „SENIOR TEŻ
MOŻE … BYĆ AKTYWNYM” (RPO WP 8.3)
Program poprawy bezpieczeństwa społecznego
„Chrońmy samych siebie” (RPO WP 8.3.)
Opis wpływu projektów na zdiagnozowaną sytuację kryzysową, w szczególności w sferze społecznej:
Dużym, zdiagnozowanym problemem na obszarze rewitalizacji jest starzenie się społeczeństwa,
niewystarczający poziom wymiany międzypokoleniowej oraz duża liczba osób narażonych bądź wykluczonych
społecznie. Również poziom estetyki i zagospodarowania przestrzeni, w tym części budynków jest mało
zadowalający. Na obszarze rewitalizacji występują zdegradowane obiekty, które poddane zagospodarowaniu
umożliwią całoroczną realizacje projektów miękkich, jednym z nich jest zabytkowy dworek przy ul.
Sandomierskiej 39.
Uzasadnienie niezbędności projektów dla realizacji założonych celów GPR:
Realizacja przedsięwzięcia z EFRR umożliwi utworzenie nowej, bezpiecznej przestrzeni, która pozwoli na
realizację przedsięwzięć miękkich z zakresu integracji pomiędzy mieszkańcami, w tym aktywizacji seniorów
oraz grup wykluczonych społecznie przez cały rok.

60

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA LEŻAJSK NA LATA 2016-2023
Realizacja przedsięwzięcia EFRR jest niezbędna z uwagi na brak w chwili obecnej pomieszczeń i budynków,
które mogłyby zostać udostępnione do realizacji projektów miękkich finansowanych z EFS.
Dostosowanie budynku oraz wygospodarowanie pomieszczeń i dostosowanie ich do świadczenia form
pomocy dla różnych grup społecznych (np. osób starszych, niepełnosprawnych) zwiększy aktywność
odbiorców projektów EFS.
Realizacja przedsięwzięcia z EFRR pozwoli kompleksową realizację przedsięwzięć z EFS.
Opis komplementarności projektów:
Adaptacja budynku na cele społeczne pozowali na realizację przedsięwzięć miękkich służących aktywizacji grup
narażonych na wykluczenie społeczne.
W budynku tym zostaną wyodrębnione pomieszczenia, w których prowadzone będzie poradnictwo, w tym
psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach
wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne do sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów
faktycznych. W pomieszczeniach będzie realizowane również kształcenie, szkolenia i praktyki oraz wymiana
doświadczeń dla opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych. W budynku będzie również realizowane
poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe oraz zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji
o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych.
Z kolei realizacja przedsięwzięć miękkich (finansowanych z EFS) w jednym wskazanym miejscu zwiększy
poziom tożsamości odbiorców przedsięwzięcia z realizowanymi projektami.
Realizacja tych projektów umożliwi podjęcie kompleksowych działań na rzecz osób starszych, zagrożonych lub
wykluczonych społecznie.
Lp. 2
Projekt z EFRR:
Projekty planowane do finansowania z EFS:
Adaptacja Zespołu Dworu Starościńskiego na cele Integracja międzypokoleniowa „Doświadczenie i
społeczne (RPO WP 6.3.)
energia” (RPO WP 8.3)
Obszar rewitalizacji: Podobszar I
Opis wpływu projektów na zdiagnozowaną sytuację kryzysową, w szczególności w sferze społecznej:
Dużym, zdiagnozowanym problemem na obszarze rewitalizacji jest starzenie się społeczeństwa,
niedostateczny poziom wymiany międzypokoleniowej. Również na skutek tego, iż w obszarze rewitalizacji
zamieszkują osoby o różnych statusach materialnych następuje rozwarstwianie się społeczeństwa, a tym
samym alienacja grup osób narażonych na wykluczenie społeczne. Jednocześnie na obszarze rewitalizacji
występują zdegradowane obiekty, które poddane zagospodarowaniu umożliwią całoroczną realizacje
projektów miękkich. Również poziom estetyki i zagospodarowania przestrzeni, w tym części budynków jest
mało zadowalający. Jednym z takich obiektów jest Zespołu Dworu Starościńskiego.
Uzasadnienie niezbędności projektów dla realizacji założonych celów GPR:
Realizacja przedsięwzięcia z EFRR umożliwi utworzenie nowej, bezpiecznej przestrzeni, która pozwoli na
realizację przedsięwzięcia miękkiego z EFS z zakresu integracji pomiędzy mieszkańcami, w tym aktywizacji
seniorów oraz grup wykluczonych społecznie przez cały rok.
Realizacja przedsięwzięcia z EFRR pozwoli kompleksową realizację przedsięwzięć z EFS. Dzięki realizacji
przedsięwzięcia miejsce zyska nowe funkcji o charakterze społecznym.
Opis komplementarności projektów:
Utworzenie nowej atrakcyjnej przestrzeni pozwoli na realizację przedsięwzięcia miękkiego służącego
aktywizacji osób starszych oraz wzmacnianie wymiany międzypokoleniowej i uczestnictwa w kulturze.
Przedsięwzięcie umożliwi m.in. aktywizację mieszkańców, edukację o lokalnej społeczności, prowadzenie lekcji
muzealnych, ekspozycji multimedialnych, warsztatów kulinarnych, warsztatów artystycznych, ekspozycji prac
z warsztatów, pikników integracyjnych dla beneficjentów przedsięwzięcia. Przyczyni się to do integracji
mieszkańców, zwłaszcza do integracji międzypokoleniowej.
Realizacja tych projektów umożliwi podjęcie kompleksowych działań na rzecz osób starszych, zagrożonych lub
wykluczonych społecznie.
Lp. 3
Projekt z EFRR:
Projekty planowane do finansowania z EFS:
Udostępnienie wieży widokowej mieszkańcom (RPO Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – „Szansa
WP 6.3.)
na...” (RPO WP 8.5.)
Obszar rewitalizacji: Podobszar I
Opis wpływu projektów na zdiagnozowaną sytuację kryzysową, w szczególności w sferze społecznej:
Na obszarze rewitalizacji nie ma zarejestrowanego żadnego podmiotu ekonomii społecznej ani spółdzielni
socjalnej. W całym mieście funkcjonuje natomiast jeden tego typu podmiot. Dodatkowo ważnym zjawiskiem
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kryzysowym jest bierna postawa części NGO. Jednocześnie na obszarze rewitalizacji występują zdegradowane
obiekty, które poddane zagospodarowaniu zostaną udostępnione podmiotom ekonomii społecznej.
Uzasadnienie niezbędności projektów dla realizacji założonych celów GPR:
Realizacja przedsięwzięcia z EFRR pozwoli na udostępnienie miejsca do działalności PES, który powstanie w
wyniku przedsięwzięcia współfinansowanego z EFS. Tym samym zwiększy to aktywność mieszkańców obszaru
rewitalizacji Jednocześnie w wyniku zagospodarowania wieży widokowej zwiększy się poziom estetyki
przestrzeni, co również będzie miało wpływ na obszar rewitalizacji.
Realizacja przedsięwzięcia umożliwi utworzenie miejsca służącego integracji różnych grup społecznych.
Realizacja przedsięwzięcia z EFRR pozwoli kompleksową realizację przedsięwzięć z EFS.
Przedsięwzięcie stanowi element projektu pn. Kompleksowa rewitalziacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku.
Opis komplementarności projektów:
Realizacja przedsięwzięcia z EFRR umożliwi utworzenie miejsca służącego integracji różnych grup społecznych
oraz do działania podmiotów utworzonych w ramach przedsięwzięcia finansowanego z EFS. Zwiększy to
dodatkowo aktywność mieszkańców obszaru, zwłaszcza osób narażonych bądź wykluczonych społecznie.
Lp. 4
Projekt z EFRR:
Projekty planowane do finansowania z EFS:
Zwiększenie poziomu integracji mieszkańców poprzez Integracja międzypokoleniowa „Doświadczenie i
zagospodarowanie Rynku (RPO WP 6.3.)
energia” (RPO WP 8.3)
Aktywizacja społeczna seniorów – „SENIOR TEŻ MOŻE
Obszar rewitalizacji: Podobszar I – Rynek
… BYĆ AKTYWNYM” (RPO WP 8.3)
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – „Szansa
na...” (RPO WP 8.5)
Opis wpływu projektu na zdiagnozowaną sytuację kryzysową, w szczególności w sferze społecznej:
Dużym, zdiagnozowanym problemem na obszarze rewitalizacji jest starzenie się społeczeństwa,
niedostateczny poziom wymiany międzypokoleniowej, a także niedostateczny poziom bezpieczeństwa oraz
brak podmiotów ekonomii społecznej. Jednocześnie duży problem stanowi niedostateczne zagospodarowanie
przestrzeni na obszarze rewitalizacji.
Uzasadnienie niezbędności projektów dla realizacji założonych celów GPR:
Realizacja przedsięwzięcia umożliwi utworzenie nowej, bezpiecznej przestrzeni, która pozwoli na zwiększenie
integracji pomiędzy mieszkańcami, w tym aktywizację seniorów oraz grup wykluczonych społecznie.
Jednocześnie udostępnienie ogródków w Rynku podmiotom ekonomii społecznej pobudzi mieszkańców
obszaru rewitalizacji do tworzenia oddolnych inicjatyw w zakresie ekonomii społecznej.
Realizacja przedsięwzięcia z EFRR pozwoli kompleksową realizację przedsięwzięć z EFS.
Przedsięwzięcie stanowi element projektu pn. Kompleksowa rewitaizacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku.
Opis komplementarności projektów:
Utworzenie nowej atrakcyjnej przestrzeni pozwoli na realizację przedsięwzięć miękkich służących aktywizacji
grup narażonych na wykluczenie społeczne. Jednocześnie przedsięwzięcie będzie miało wymierny wpływ na
rozwój gospodarczy obszaru oraz przyczyni się do poprawy estetyki przestrzeni obszaru rewitalizacji.
Zainstalowanie sceny, fontanny oraz małej archiotektury w obrębie Rynku pozwoli na wzmocnienie integracji
mieszkańców, zlikwidowanie barier architektonicznych zwiększy poziom mobliności osób o ograniczonych
możliwościach ruchowych. ,Realizacja przedsięwzięcia z EFRR umożliwi utworzenie miejsca służącego
integracji różnych grup społecznych oraz do działania podmiotów utworzonych w ramach przedsięwzięcia
finansowanego z EFS.
Lp. 5
Projekt z EFRR:
Projekty planowane do finansowania z EFS:
Przestrzeń atrakcyjna dla mieszkańców – zmiana Integracja międzypokoleniowa „Doświadczenie i
sposobu zagospodarowania placu przed Miejskim energia” (RPO WP 8.3)
Centrum Kultury (RPO WP 6.3.)
Aktywizacja społeczna seniorów – „SENIOR TEŻ MOŻE
… BYĆ AKTYWNYM” (RPO WP 8.3)
Obszar rewitalizacji: Podobszar I – Plac MCK
Opis wpływu projektu na zdiagnozowaną sytuację kryzysową, w szczególności w sferze społecznej:
Dużym, zdiagnozowanym problemem na obszarze rewitalizacji jest starzenie się społeczeństwa,
niedostateczny poziom, niedostateczny poziom wymiany międzypokoleniowej, a także niedostateczny
poziom bezpieczeństwa. Jednocześnie duży problem stanowi niedostateczne zagospodarowanie przestrzeni
na obszarze rewitalizacji oraz brak miejsc do integracji społecznej.
Uzasadnienie niezbędności projektów dla realizacji założonych celów GPR:
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Realizacja przedsięwzięcia umożliwi utworzenie nowej, bezpiecznej przestrzeni, która pozwoli na zwiększenie
integracji pomiędzy mieszkańcami, w tym aktywizację seniorów oraz grup wykluczonych społecznie.
Realizacja przedsięwzięcia z EFRR pozwoli na kompleksową realizację przedsięwzięć z EFS.
Przedsięwzięcie stanowi element projektu pn. Kompleksowa rewitalziacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku.
Opis komplementarności projektów:
Utworzenie nowej atrakcyjnej przestrzeni pozwoli na realizację przedsięwzięć miękkich służących aktywizacji
grup narażonych na wykluczenie społeczne. Jednocześnie przedsięwzięcie będzie miało wymierny wpływ na
poprawę estetyki przestrzeni. Zainstalowanie fontanny oraz małej archiotektury (ławki oraz stoliki szachowe)
w obrębie placu przy MCK uczyni to miejsce atrakcyjnym do realizacji przedsięwzięć miękkich, a takaże utworzy
nową przestrzeń do ich realizacji, której w tym momencie na obszarze rewitalziacji brakuje.
Opracowanie własne

7. Zasada koncentracji – oznacza prowadzenie działań rewitalizacyjnych na terenach o istotnym
znaczeniu dla rozwoju miasta, obejmujących całość lub część obszaru zdegradowanego w
miejscach szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk.
Wszystkie planowane działania rewitalizacyjne zlokalizowane są na obszarze rewitalizacji i są
kierowane do grup szczególnie narażonych na działanie zjawisk kryzysowych. Działania te są
skoncentrowane terytorialnie.
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VII. SZACUNKOWE RAMY FINANSOWE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI WRAZ Z
SZACUNKOWYM WSKAZANIEM ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZE ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH I
PRYWATNYCH

W procesie wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych kluczowa jest dywersyfikacja źródeł
finansowania. Finansowanie z różnych źródeł (komplementarność finansowa) sprawia, że realizacja
przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie efektywna i bezpieczna (zwiększa szanse na powodzenie i pełną
realizację założeń). Dywersyfikacja źródeł finansowania daje możliwość korzystania zarówno z
funduszy komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne mogą być realizowane
przez różnorodne grupy podmiotów tj. przez podmioty z sektora publicznego, prywatnego
i pozarządowego.
Do pierwszego rodzaju źródeł finansowania (tj. komercyjnych) zalicza się przede wszystkim kredyty,
pożyczki, obligacje komunalne. Ponadto wskazuje się, że niektóre działania mogą być wspierane przez
środki własne przedsiębiorstw i innych podmiotów prywatnych i pozarządowych. Na etapie realizacji
zapisów GPR bardzo istotna jest współpraca różnych podmiotów gwarantująca powodzenie
wdrażanych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Wspomniany drugi rodzaj obejmuje źródła niekomercyjne. Wśród nich największe znaczenie mają
środki własne budżetu gminy, fundusze europejskie, środku budżetu Państwa. Należy wspomnieć
o tym, że fundusze europejskie są wyposażone w dedykowane działania, które można wykorzystać
planując i realizując działania rewitalizacyjne.
Poniższa tabela prezentuje przedsięwzięcia rewitalizacyjne wraz z wartością, okresem realizacji oraz
źródłami finansowania.
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Tabela 38. Udział środków finansowych z różnych źródeł w realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Środki unijne w % Budżet Środki własne
Środki unijne w zł
Budżet
Źródła finansowania
państwa (publiczne lub
państwa w zł
EFS
EFRR
EFS
EFRR
w%
prywatne) w %
Budżet Państwa
(MRPiPS): Aktywne formy
przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu
0%
0%
85%
15%
0,00
0,00
340 000,00
Program wspólnych
– nowy wymiar 2020,
działań w przestrzeni
wkład własny instytucji i
publicznej „Aktywne
podmiotów realizujących
Rodziny”
projekt
Aktywne społeczeństwo Budżet Państwa
„Dziś i jutro”
(MRPiPS): Aktywne formy
przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu
0%
0%
85%
15%
0,00
187 000,00
– nowy wymiar 2020 ,
wkład własny instytucji i
podmiotów realizujących
projekt
RPO WP 8.3., budżet
Program
poprawy
państwa (ASOS), wkład
bezpieczeństwa
własny instytucji i
80%
0%
10%
10%
80 000,00
0,00
10 000,00
społecznego „Chrońmy
podmiotów realizujących
samych siebie”
projekt
Integracja
RPO WP 8.3, wkład
międzypokoleniowa
własny instytucji i
85%
0%
0%
15%
102 000,00
0,00
0,00
„Doświadczenie
i podmiotów realizujących
energia”
projekt
RPO WP 8.1,
Ministerstwo Rodziny
Program wspierania
Pracy i Polityki Społecznej
85%
0%
10%
5%
127 500,00
0,00
15 000,00
wykluczonych
(Aktywne formy
przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu

Środki własne
(publiczne lub
prywatne) w zł

60 000,00

33 000,00

10 000,00

18 000,00

7 500,00
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Środki unijne w %
Źródła finansowania

Aktywizacja społeczna
seniorów – „SENIOR TEŻ
MOŻE
…
BYĆ
AKTYWNYM”
Wsparcie podmiotów
ekonomii społecznej –
„SZANSA NA …..”
Adaptacja zabytkowego
dworku
przy
ul.
Sandomierskiej 39 na
cele społeczne
Urządzenie
enklawy
rekreacyjnej
na
terenach
zielonych
wewnątrz
osiedla
wielorodzinnego
w
Leżajsku
Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców obszaru
rewitalizacji
poprzez
budowę
systemu
monitoringu wizyjnego
na
terenie
miasta
Leżajska

– nowy wymiar 2020),
wkład własny
RPO WP 8.3., budżet
państwa (ASOS), budżet
Miasta Leżajsk, środki
NGO
RPO WP 8.5, Budżet
państwa, budżet Miasta
Leżajsk, środki NGO
RPO WP 6.3., budżet
państwa (PFRON), środki
własne
Środki własne Spółdzielni
Mieszkaniowej, środki z
budżetu Miasta, POIIŚ
działanie 2.5

Budżet miasta

Środki własne, dotacje
Ministerstwo Sportu –
Utworzenie przestrzeni Program rozwoju
sportowo - rekreacyjnej infrastruktury
lekkoatletycznej,
Ministerstwo Sportu –

EFS

EFRR

Budżet Środki własne
państwa (publiczne lub
w%
prywatne) w %

Środki unijne w zł
EFS

Budżet
państwa w zł

EFRR

Środki własne
(publiczne lub
prywatne) w zł

85%

0%

10%

5%

170 000,00

0,00

20 000,00

10 000,00

80%

0%

10%

10%

160 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0%

60%

25%

15%

0,00

1 200 000,00

500 000,00

300 000,00

0%

50%

0%

50%

0,00

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

0%

0%

0%

100%

0,00

0,00

0,00

70 000,00

50%

0%

40%

10%

900 000,00

0,00

720 000,00

180 000,00
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Środki unijne w %
Źródła finansowania

EFS

EFRR

Budżet Środki własne
państwa (publiczne lub
w%
prywatne) w %

Środki unijne w zł
EFS

EFRR

Budżet
państwa w zł

Środki własne
(publiczne lub
prywatne) w zł

Program rozwoju
ponadlokalnej
infrastruktury sportowej,
środki prywatne
Adaptacja Zespołu
Dworu Starościńskiego
na cele społeczne
Udostępnienie wieży
widokowej
mieszkańcom
Zwiększenie poziomu
integracji mieszkańców
poprzez
zagospodarowanie
Rynku
Przestrzeń atrakcyjna
dla mieszkańców –
zmiana
sposobu
zagospodarowania
placu przed Miejskim
Centrum Kultury
Zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa
mieszkańców i poprawa
ładu
przestrzennego
poprzez modernizację
ciągów
komunikacyjnych
o
największym natężeniu
ruchu
Łącznie

RPO WP 6.3., środki
własne

0%

85%

0%

15%

0

1 500 000,00

0

300 000,00

RPO WP 6.3., środki
własne

0%

85%

0%

15%

50 000,00

425 000,00

0,00

75 000,00

RPO WP 6.3., wkład
własny instytucji i
podmiotów realizujących
projekt

0%

85%

10%

5%

0,00

4 250 000,00

250 000,00

500 000,00ł

RPO WP 6.3., wkład
własny instytucji i
podmiotów realizujących
projekt

0%

85%

10%

5%

0,00

935 000,00

55 000,00ł

110 000,00

POIIŚ, działanie 2.5, wkład
własny instytucji i
podmiotów realizujących
projekt

0%

75%

0%

25%

0,00

1 500 000,00

0,00

500 000,00

16,68%

52,10%

13,00%

18,23%

3 095 500,00

9 669 000,00 2 412 000,00

3 383 500,00

Opracowanie własne
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W związku z tym, że projekty tzw. „miękkie” (w tym finansowane z EFS) i infrastrukturalne (w tym finansowane z EFRR), które są finansowane z różnych źródeł
powinny być ze sobą komplementarne poniżej znajduje się macierz, która pokazuje powiązania. Projekty miękkie (w tym finansowane z EFS) będą stanowiły
dopełnienie projektów infrastrukturalnych.
Tabela 39. Powiązania projektów miękkich i infrastrukturalnych
Przedsięwzięcia Program
miękkie wspólnych
działań
w
Aktywne
przestrzeni
społeczeństwo „Dziś
Przedsięwzięcia
publicznej
i jutro” (tabela 20)
infrastrukturalne
„Aktywne
Rodziny” (tabela
19)
Adaptacja
zabytkowego
dworku
przy
ul.
Sandomierskiej 39 na cele
społeczne (tabela 26)
Urządzenie
enklawy
rekreacyjnej na terenach
zielonych wewnątrz osiedla
X
X
wielorodzinnego w Leżajsku
(tabela 27)
Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
obszaru
rewitalizacji
poprzez
budowę
systemu
X
X
monitoringu wizyjnego na
terenie miasta Leżajska
(tabela 28)
Utworzenie
przestrzeni
sportowo – rekreacyjnej
X
X
(tabela 29)
Adaptacja Zespołu Dworu
Starościńskiego na cele
społeczne (tabela 30)
Udostępnienie
wieży
widokowej
mieszkańcom

Program poprawy
bezpieczeństwa
społecznego
„Chrońmy
samych siebie”
(tabela 21)

Integracja
międzypokoleniowa
„Doświadczenie
i
energia ” (tabela 22)

X

X

Program
wspierania
wykluczonych
(tabela 23)

X

X

X

X

X

Aktywizacja
społeczna
seniorów
–
„SENIOR TEŻ
MOŻE … BYĆ
AKTYWNYM”
(tabela 24)

Wsparcie
podmiotów
ekonomii
społecznej
– „SZANSA
NA
…..”
(tabela 25)

X

X

X

X

X

X
X
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Przedsięwzięcia
miękkie

Przedsięwzięcia
infrastrukturalne

(część
infrastrukturalna)
(tabela 31)
Zwiększenie
poziomu
integracji
mieszkańców
poprzez zagospodarowanie
Rynku (tabela 32)
Przestrzeń atrakcyjna dla
mieszkańców – zmiana
sposobu zagospodarowania
placu
przed
Miejskim
Centrum Kultury (tabela 33)
Zwiększenie
poziomu
bezpieczeństwa
mieszkańców i poprawa ładu
przestrzennego
poprzez
modernizację
ciągów
komunikacyjnych
o
największym
natężeniu
ruchu (tabela 34)

Program
wspólnych
działań
w
przestrzeni
publicznej
„Aktywne
Rodziny” (tabela
19)

Aktywne
społeczeństwo „Dziś
i jutro” (tabela 20)

X

X

X

X

X

X

Program poprawy
bezpieczeństwa
społecznego
„Chrońmy
samych siebie”
(tabela 21)

X

Aktywizacja
społeczna
seniorów
–
„SENIOR TEŻ
MOŻE … BYĆ
AKTYWNYM”
(tabela 24)

Wsparcie
podmiotów
ekonomii
społecznej
– „SZANSA
NA
…..”
(tabela 25)

X

X

X

X

X

Integracja
międzypokoleniowa
„Doświadczenie
i
energia ” (tabela 22)

X

Program
wspierania
wykluczonych
(tabela 23)

X

X

Opracowanie własne
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W przypadku niepozyskania dotacji na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych wnioskodawcy,
podejmą próbę sfinansowania realizacji projektów korzystając m.in. z preferencyjnych unijnych
pożyczek, kredytów krajowych, dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich czy Fundacji Kronenberga.
Należ jednak mieć na uwadze, że planowany zakres projektów lub czas ich realizacji będzie zależny
od uzyskania innych źródeł wsparcia.
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VIII. MECHANIZMY WŁĄCZANIA MIESZKAŃCÓW

Jednym z podstawowych założeń prowadzenia procesu rewitalizacji, zgodnie z zapisami ustawy z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji, jest realna partycypacja społeczna. Wszystkie działania
partycypacyjne od początku opracowania diagnozy oraz GPR były zaprojektowane w taki sposób, aby
włączyć możliwie maksymalną liczbę interesariuszy z różnych grup społecznych w proces
diagnozowania i projektowania działań rewitalizacyjnych.
Interesariusze już od początku prowadzonego procesu mogli uczestniczyć w pracach nad finalnym
kształtem dokumentu. Na etapie diagnozy były to: zogniskowany wywiad grupowy, warsztat
diagnostyczny, badanie ankietowe oraz konsultacje społeczne projektu uchwały o wyznaczeniu obszary
zdegradowanego i rewitalizacji, w ramach których odbyło się spotkanie konsultacyjne, zbieranie uwag
za pomocą formularzy elektronicznych i papierowych oraz dostępnej ankiety w formie elektronicznej i
papierowej. Na etapie opracowania GPR odbył się warsztat projekcyjny, warsztaty pogłębiające,
wywiady z liderami lokalnymi, a także uspołecznione zbieranie kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Projekt dokumentu, zgodnie z zapisami ustawy, został poddany konsultacjom społecznym, w ramach
których możliwe było zgłaszanie uwag za pomocą formularzy papierowych i elektronicznych, ustnie do
protokołu, a także podczas spotkania konsultacyjnego. Uzyskane wyniki obok analizy danych
ilościowych pozwoliły na wytyczenie obszaru, a następnie stworzenie GPR.
Na potrzeby informowania mieszkańców o prowadzonych działaniach została stworzona zakładka
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leżajsk na stronie internetowej www.miastolezajsk.pl, na której
publikowane były wszystkie bieżące informacje o planowanych działaniach. Dodatkowo na stronie BIP
Urzędu Miejskiego na bieżąco zamieszczano podsumowania przeprowadzonych konsultacji
społecznych.

VIII.1.

ETAP OPRACOWANIA DIAGNOZY

Zogniskowany wywiad grupowy (FGI)
W dniu 23 lutego 2016 r. odbył się zogniskowany wywiad grupowy. W wywiadzie wzięli udział
przedstawiciele Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych (MOPS, MCK, ZEASiP), innych instytucji
publicznych (PUP), spółdzielni mieszkaniowej oraz lokalni liderzy (LSR, Fundacja Fundusz Lokalny).
Celem spotkania była wstępna diagnoza zdegradowanych przestrzeni do wyznaczenia obszaru
rewitalizacji w mieście.
W ramach pierwszej części spotkania uczestnicy zostali wprowadzeni w proces rewitalizacji oraz został
zaprezentowany przykład dobrej praktyki wdrażania rewitalizacji.
W drugiej części uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące problemów i zjawisk kryzysowych w
mieście. Pytania były podzielone na 3 części. Pierwsza część dotyczyła sfery społecznej, druga sfery
technicznej, gospodarczej, środowiskowej lub przestrzenno-funkcjonalnej. Każdorazowo uczestnicy
byli proszeni o umiejscowienie zjawisk w przestrzeni. W ramach trzeciej części uczestnicy odpowiadali
na pytania dotyczące zaangażowania społecznego mieszkańców, więzi lokalnych, aktywności sektora
pozarządowego oraz konfliktów w mieście. W spotkaniu wzięło udział 16 osób.
Badanie ankietowe wśród mieszkańców
W dniach 7-29 marca 2016 r. zostało przeprowadzone badanie ankietowe wśród mieszkańców. Celem
badania ilościowego przeprowadzonego w ramach wyznaczania obszarów zdegradowanych było
opracowanie diagnozy i zebranie opinii mieszkańców na temat problemów społecznych,
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gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych w mieście, wraz z
ulokowaniem ich w przestrzeni. Łącznie badaniem ankietowym zostało objętych 160 mieszkańców z
terenu całego miasta.
Badanie było prowadzone metodą mixed-mode łączącą techniki: ankiet papierowych oraz
internetowych do samodzielnego wypełnienia.
Ankieta papierowa do samodzielnego wypełniania SAQ (ang. self-administered questionnaire)
to tradycyjna forma przeprowadzania badań społecznych w oparciu o kwestionariusz, który wypełniają
respondenci. Jest to technika charakteryzująca się wysokim stopniem standaryzacji oraz możliwością
uzyskania danych ilościowych nadających się do analiz statystycznych. Przy zastosowaniu tej metody
ankiety wypełniane są papierowo.
Ankieta internetowa do samodzielnego wypełnienia CASI (ang. Computer-Assisted Self-Interviewing)
to technika badań ilościowych wykorzystująca nowoczesne technologie. Jej główną zaletą jest to,
że respondenci mogą wypełnić formularz w dogodnym dla siebie miejscu i czasie, co zwiększa liczbę
osób gotowych wziąć udział w badaniu. Istotne jest również wysokie poczucie anonimowości,
sprzyjające udzielaniu szczerych odpowiedzi. Kwestionariusz ankiety został zamieszczony na należącej
do wykonawcy platformie internetowej Cyfrowa Demokracja.
Zastosowane metody, ze względu na to, że respondent sam wypełniał formularz, wyeliminowały
ryzyko wystąpienia efektu ankieterskiego, co oznacza, że odpowiedzi w większym stopniu odpowiadały
rzeczywistym opiniom lokalnej społeczności.
W badaniu łącznie wzięło udział 160 osób.
Ankiety były dostępne w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, dodatkowo link do ankiety zamieszczony był
na stronie www.miastolezajsk.pl oraz na portalu www.cyfrowademokracja.pl.
Warsztat diagnostyczny
W dniu 16 maja 2016 r. odbył się warsztat diagnostyczny. Warsztat miał formułę otwartą (każdy
mieszkaniec miasta mógł wziąć udział). Celem warsztatu było doprecyzowanie granic obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji w mieście na podstawie przeprowadzonej diagnozy ilościowej oraz
badań ankietowych wśród mieszkańców. Uczestnicy warsztatu w podgrupach wyznaczali propozycję
obszaru, który powinien zostać poddany rewitalizacji. Jednocześnie diagnozując problemy oraz
potencjały występujące na wybranych obszarach. Ostatecznie wszystkie grupy wypracowały
propozycję zasięgu przestrzennego obszaru.
W warsztacie wzięło łącznie udział 19 osób.
Konsultacje społeczne projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji
Na przełomie sierpnia i września (25.08.2016-26.09.2016) odbyły się konsultacje społeczne projektu
uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Informacja o konsultacjach
społecznych została opublikowana na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Konsultacje społeczne trwały 30
dni. W ramach konsultacji społecznych (zgodnie z ustawą o rewitalizacji) odbyło się zbieranie uwag za
pomocą formularzy papierowych i elektronicznych, była dostępna ankieta w formie papierowej i
elektronicznej nt. granic obszaru rewitalizacji, a także 24 września 2016 r. odbyło się spotkanie
konsultacyjne. Każda z form konsultacji społecznych została podsumowana osobnym raportem, który
został opublikowany na stronie BIP Urzędu Miejskiego. W procesie konsultacji zgodnie z art. 6 ust. 3
pkt. 1 i 2 nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące projektu uchwały oraz granic obszaru zdegradowanego
i rewitalizacji. Brak uwag w procesie konsultacji społecznych potwierdza akceptację społeczną
mieszkańców do wyznaczonego obszaru zdegradowanego i rewitalizacji wyrażoną również w trakcie
spotkania konsultacyjnego, które zostało przeprowadzone w dn. 14.09.2016 r.
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VIII.2.

ETAP OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Uspołeczniony proces zbierania kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Od 19 października do 4 listopada 2016 r. mieszkańcy i główni interesariusze mogli zgłaszać swoje
pomysły i przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które pozwolą na wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze
stanu kryzysowego.
Wypełnione karty można było składać:




korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk,
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego,
za pomocą poczty elektronicznej elektronicznie, wypełniając formularz na stronie:
www.cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/zglos-swoj-projekt-rewitalizacyjny-wlezajsku.

W procesie uspołecznionego zbierania kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpłynęły 3 karty.
Warsztat pogłębiający
W dniach 25-27 listopada 2016 r. odbył się warsztat pogłębiający problemy obszaru rewitalizacji. W
warsztacie wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz głównych jednostek organizacyjnych
miasta. Podczas warsztatu zostały również wypracowane dodatkowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne,
które pozwolą wyprowadzić obszar zdegradowany ze stanu kryzysowego.
Warsztat projekcyjny
W dniu 28 listopada 2016 r. odbył się warsztat projekcyjny. Podczas warsztatu została wypracowana
propozycja wizji wyprowadzania obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego, a także propozycje
kierunków działań. Warsztat miał formułę otwartą, tzn., że każdy interesariusz procesu rewitalizacji w
Leżajsku mógł wziąć w nim udział.
Wywiady z lokalnymi liderami
W dn. 28 listopada 2016 r. odbyły się wywiady z lokalnymi liderami – właścicielami GPR (włodarzami
Leżajska). Podczas wywiadów została omówiona struktura dokumentu oraz proces jego wdrażania.
Konsultacje społeczne projektu GPR
W dniach 05 stycznia – 04 lutego 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu GPR. W ramach
konsultacji społecznych interesariusze rewitalizacji mogli zgłaszać uwagi i propozycje do projektu za
pomocą:





drogą elektroniczną na adres e-mail wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego
Programu Rewitalizacji” lub online na stronie cyfrowademokracja.pl
drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, 37-300, z dopiskiem:
„Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”
bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1.
na spotkaniu w dniu 24 stycznia 2017 r.

W procesie konsultacji zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 1 wpłynął jeden formularz do projektu Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Miasta Leżajska na lata 2016-2023.
W ramach formularza zgłoszono jedną uwagę, która dotyczyła rozszerzenia zakresu przedsięwzięcia
pn. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację ciągów
komunikacyjnych o największym natężeniu ruchu o budowę parkingu wraz z oświetleniem. Uwaga
została uwzględniona.
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W procesie konsultacji zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 nie wpłynęły żadne uwagi. Brak uwag w procesie
konsultacji społecznych prowadzonych za pomocą zbierania uwag do protokołu potwierdza akceptację
społeczną mieszkańców dla projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Leżajska
na lata 2016-2023.

VIII.3.

ETAP WDRAŻANIA I OCENY GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Wdrażanie, monitoring oraz ocena Gminnego Programu Rewitalizacji będzie realizowana z możliwie
najszerszym udziałem interesariuszy, którzy będą źródłem pełnej informacji o sytuacji społecznogospodarczej oraz o zmianach, które zaszły na podobszarach rewitalizacji. Związane jest to przede
wszystkim z koniecznością powodzenia realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w długookresowej
perspektywie, zwłaszcza w przypadku ograniczenia możliwości finansowania niektórych z nich.
Na powyższym etapie przewidywane są otwarte spotkania z interesariuszami procesu rewitalizacji, a
także sprawozdania partnerów z realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Jednocześnie planowane
jest badanie ankietowe opinii społecznej na temat realizowanych projektów i efektów ich wdrażania.
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IX. OPIS STRUKTURY ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI,
WSKAZANIE KOSZTÓW TEGO ZARZĄDZANIA WRAZ Z RAMOWYM HARMONOGRAMEM
REALIZACJI PROGRAMU
Zarządzanie Gminnym Programem Rewitalizacji jest zadaniem trudnym i skomplikowanym. Ma na to
wpływ duża liczba partnerów uczestniczących w jego realizacji oraz multidyscyplinarny charakter
przedsięwzięć, które zostały przewidziane do realizacji.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji zadaniem własnym Miasta
jest m.in. tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji.
Skuteczna realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji będzie prowadzona w oparciu o następujące
zasady:
1. Kompleksowość – realizacja działań i projektów wieloaspektowo, z perspektywy całego miasta;
zasada jest weryfikowana na poziomie Programu, a nie pojedynczych projektów.
2. Koncentracja terytorialna – GPR realizowany jest na wskazanym obszarze kryzysowym, który
charakteryzuje się szczególnymi warunkami w skali Leżajska. Jednocześnie zachowana jest
koncentracja środków na zadania priorytetowe o największych korzyściach społecznych.
3. Komplementarność – projekty realizowane w ramach różnych działań i priorytetów wzajemnie się
uzupełniają; inwestycje publiczne są realizowane równolegle z projektami wspierającymi i
towarzyszącymi partnerów zewnętrznych.
4. Partnerstwo – do realizacji GPR włączają się partnerzy społeczni, gospodarczy i instytucjonalni.
Warunkiem skutecznego partnerstwa jest otwarta i ciągła komunikacja.
5. Współpraca – współdziałanie wewnątrz komórek i jednostek organizacyjnych GPR, pomiędzy
partnerami publicznymi, społecznymi i prywatnymi; realizacja zasady dotyczy zarówno ustalania
priorytetów, realizacji projektów, jak i mierzenia ich efektów.
6. Stały monitoring realizacji programu rewitalizacji i jego ewaluacja.
Główne strony współpracy przy wdrażaniu Programu Rewitalizacji:
1. Poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego w Leżajsku oraz jego jednostki organizacyjne.
2. Zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych wchodzących w skład obszaru rewitalizacji.
3. Beneficjenci zewnętrzni odpowiadający za realizację projektów rewitalizacyjnych tj. instytucje
kultury, instytucje polityki społecznej, organizacje samorządu gospodarczego, fundacje
i stowarzyszenia, lokalni przedsiębiorcy, parafie, osoby prywatne.
4. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji.
5. Inni interesariusze Gminnego Programu Rewitalizacji.
Głównym celem wdrażania GPR jest budowanie partnerstwa między koordynatorem procesu Urzędem Miejskim w Leżajsku a innymi podmiotami publicznymi oraz prywatnymi i pozarządowymi
działającymi w mieście. Właściwe zarządzanie wdrażaniem wymaga przyjęcia odpowiednich rozwiązań
organizacyjnych prezentowanych poniżej.
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IX.1.

ORGANIZACJA WDROŻENIA

We wdrożeniu GPR będą brały udział dwa typy podmiotów:


Podmioty wykonawcze, tzn. jednostki odpowiedzialne za realizację poszczególnych przedsięwzięć.



Podmioty zarządzające, tzn. jednostki zarządzające oraz koordynujące wdrażanie całości
programu, które równocześnie prowadzą monitoring oraz ocenę programu.

Wdrażanie i monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji będą realizowane z udziałem szerokiego
grona interesariuszy. Poniżej przedstawiona jest organizacja wdrożenia.
Rysunek 3. Organizacja wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji
Opracowanie własne

Organem mającym ustawowe umocowanie do zarządzania Programem Rewitalizacji jest Burmistrz
Miasta, który ustanawia pozostałe elementy organizacyjne struktury zarządzania wdrożeniem.

IX.2.

KOMITET REWITALIZACJI

Komitet Rewitalizacji będzie stanowił forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji
z organami Gminy w zakresie prowadzenia i oceny rewitalizacji. Jednocześnie będzie on pełnił funkcję
opiniodawczo-doradczą dla Burmistrza Leżajska.
Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa Rada Miejska w drodze
uchwały, zapewniając wyłanianie przez interesariuszy ich przedstawicieli. Zasady te będą przyjęte nie
później niż w dniu przyjęcia GPR. Podjęcie uchwały w tej sprawie będzie poprzedzone konsultacjami
społecznymi.
Burmistrz Leżajska powoła w drodze zarządzenia Komitet Rewitalizacji w terminie nie dłuższym niż 3
miesiące, licząc od dnia uchwalenia przez Radę Leżajska zasad wyznaczania składu oraz zasad działania
Komitetu Rewitalizacji.

IX.3.

OPERATOR PROGRAMU REWITALIZACJI

Operatorem GPR będzie właściwa merytorycznie istniejąca komórka Urzędu Miejskiego w Leżajsku –
Biuro Rozwoju Gospdoarczego. Do zadań i odpowiedzialności Operatora będą należały:
1. Kontakty i koordynacja działań wszystkich realizatorów projektów.
2. Koordynacja procesu pozyskiwania i analizy danych niezbędnych do przeprowadzenia monitoringu
i ewaluacji na etapie wdrażania GPR.
3. Bieżące informowanie i raportowanie w zakresie prowadzonych działań rewitalizacyjnych.
4. Podejmowanie działań na rzecz włączenia interesariuszy GPR w proces jego wdrażania.
5. Promocja idei rewitalizacji i informowanie społeczności lokalnej o postępach we wdrażaniu GPR.
Do prowadzenia procesu rewitalizacji na etapie jego wdrożenia Operator będzie wykorzystywał system
informatyczny oraz narzędzia komunikacji elektronicznej. System ten pozwoli na gromadzenie,
przetwarzanie i udostępnianie informacji i dokumentów w sposób umożlwiający koordynację działań
wszystkich uczestników wdrożenia oraz systematyczne gromadzenia danych do monitoringu i oceny
GPR.
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Sposób wykonywania zadań przez Operatora będzie miał podstawowe znaczenie dla tworzenia
i utrzymania dobrych relacji z partnerami i odbiorcami realizowanych działań rewitalizacyjnych, którzy
mają bezpośredni wpływ na powodzenie wdrażania Programu.

IX.4.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE

Podstawowymi instrumentami wdrażania GPR są kluczowe przedsięwzięcia, które zostały wyłonione
w procesie partycypacji społecznej na etapie programowania.
Zgodnie z art. 21 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. po uchwaleniu Programu
Rewitalizacji kluczowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne służące realizacji zadań własnych Miasta będą
niezwłocznie wprowadzone do załącznika uchwały przyjmującej Wieloletnią Prognozę Finansową
Miasta.
Zakłada się, że przedsięwzięcia będą finansowane przez poszczególne podmioty ze sfery publicznej,
prywatnej i pozarządowej – poszczególnych wnioskodawców przedsięwzięć ujętych w programie.
Współfinansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych przez podmioty z trzech sektorów (publicznego,
prywatnego i pozarządowego) będzie wyrazem partnerstwa. Szczególnym wyrazem tego partnerstwa
będą projekty wspólne.
Partnerstwo może być zawiązane z inicjatywy władz miasta bądź organizacji pozarządowej. Decyzję
o realizacji projektu w partnerstwie z organizacją pozarządową władze Miasta będą podejmowały
w oparciu o spójność działań z celami strategicznymi i listą przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 projekty wspólne będą realizowane w ramach
następujących form:


Projekt zintegrowany to co najmniej dwa projekty powiązane ze sobą tematycznie w ramach
wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji, których wybór do dofinansowania
lub realizacja jest koordynowana przez właściwe instytucje. Koordynacja polega w szczególności
na określeniu wzajemnych relacji między projektami w zakresie warunków ich wyboru i oceny lub
postanowień umów o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu.



Projekt partnerski stosowany jest w celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez
instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym albo instytucję zarządzającą
regionalnym programem operacyjnym. Podmioty wchodzące w skład partnerstwa mogą wnosić do
projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe na warunkach określonych
w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.



Projekt hybrydowy polega na wspólnej realizacji projektu przez partnerstwo publiczno-prywatne
utworzone w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnej, którą może być budowa, przebudowa lub
remont obiektu budowlanego lub wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia
podwyższające jego wartość lub użyteczność, połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem
przedmiotem tej inwestycji za wynagrodzeniem.



Projekt grantowy to projekt, którego beneficjent udziela grantów na realizację zadań służących
osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców. Grantobiorcą jest podmiot publiczny albo
prywatny, inny niż beneficjent projektu grantowego, wybrany w drodze otwartego naboru
ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego w ramach realizacji projektu grantowego.
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Realizacja projektów będzie również finansowana ze środków UE, jak i środków z funduszy celowych.
Zróżnicowanie i zachowanie niezależności źródeł finansowania jest niezbędne w poprawnym
zarządzaniu i realizacji projektów rewitalizacyjnych. Za pozyskiwanie informacji dotyczących
konkursów organizowanych w ramach programów krajowych, RPO Województwa Podkarpackiego
oraz przygotowanie wniosków o dofinansowanie i ich realizację będą odpowiadali indywidualnie
poszczególni właściciele (wnioskodawcy) przedsięwzięć, znajdujących się w Gminnym Programie
Rewitalizacji.
Wsparcie ekspertów zewnętrznych w przygotowaniu projektów, dokumentacji oraz wniosków
aplikacyjnych o wspófinansowanie przedsięwzięć z środków zewnętrznych będzie następowało
w drodze nawiązywanej indywidualnie współpracy (na własną odpowiedzialność i własny koszt) przez
poszczególnych właścicieli (wnioskodawców) przedsięwzięć, znajdujących się w GPR.
Planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne obejmują całą perspektywę czasową GPR. Poniżej
prezentowany jest harmonogram realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Tabela 40. Harmonogram realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
2016
2017
2018
2019
Program wspólnych działań w
przestrzeni publicznej „Aktywne
Rodziny”
Aktywne społeczeństwo „Dziś i jutro”
Program poprawy bezpieczeństwa
społecznego „Chrońmy samych siebie”
Integracja
międzypokoleniowa
„Doświadczenie i energia”
Program wspierania wykluczonych
Aktywizacja społeczna seniorów –
„SENIOR TEŻ MOŻE … BYĆ AKTYWNYM”
Wsparcie
podmiotów
ekonomii
społecznej – „SZANSA NA …..”
Adaptacja zabytkowego dworku przy ul.
Sandomierskiej 39 na cele społeczne
Urządzenie enklawy rekreacyjnej na
terenach zielonych wewnątrz osiedla
wielorodzinnego w Leżajsku
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
obszaru rewitalizacji poprzez budowę
systemu monitoringu wizyjnego na
terenie miasta Leżajska
Utworzenie przestrzeni sportowo rekreacyjnej
Adaptacja
Zespołu
Dworu
Starościńskiego na cele społeczne
Udostępnienie
wieży
widokowej
mieszkańcom
Zwiększenie
poziomu
integracji
mieszkańców
poprzez
zagospodarowanie Rynku
Przestrzeń atrakcyjna dla mieszkańców
– zmiana sposobu zagospodarowania
placu przed Miejskim Centrum Kultury
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
mieszkańców
i
poprawa
ładu
przestrzennego poprzez modernizację

2020

2021

2022

2023
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

ciągów komunikacyjnych o największym
natężeniu ruchu
Opracowanie własne

IX.5.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZARZĄDCZYCH

W związku z tym, wdrażanie GPR jest procesem bardzo złożonym i rozciągniętym w czasie, niezbędne
jest zaplanowanie działań zarządczych. Poniżej znajduje się harmonogram przedstawiający powyższe
działania.
Tabela 41. Harmonogram działań zarządczych
2017
Uchwalenie GPR
Realizacja przedsięwzięć
rewitalizacyjnych (działanie ciągłe)
Ocena stopnia realizacji z możliwością
dokonywania w nim stosownych zmian
(po upływie 3 lat)
Ewaluacja mid-term wraz z raportem)
Sprawozdania z realizacji
przedsięwzięć rewitalizacyjnych (na
koniec każdego roku poczynając od
2018 r.)
Ewaluacja ex-post wraz z raportem (po
zakończeniu procesu wdrażania GPR)
Opracowanie własne

IX.6.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

KOMUNIKACJA

Komunikacja w procesie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji będzie adresowana do
następujących grup interesariuszy:
1. interesariusze zaangażowani w przygotowanie realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
2. mieszkańcy obszaru rewitalizacji,
3. pozostali mieszkańcy Miasta.
Komunikacja z interesariuszami na etapie wdrażania i oceny GPR będzie obejmowała:
1. Spotkania koordynacyjne z podmiotami odpowiedzialnymi za realizację przedsięwzięć
rewitalizacyjnych.
2. Bieżące kontakty osobiste, mailowe i telefoniczne z przedstawicielami
odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

podmiotów

3. Cykliczne otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne z interesariuszami GPR.
Cel spotkań: efektywne zarządzanie przepływem informacji na temat prowadzonych działań
rewitalizacyjnych oraz włączanie interesariuszy
4. Przeprowadzanie badań ankietowych.
Celem badań będzie poznanie opinii mieszkańców na temat dotychczas zrealizowanych projektów
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5. Dostęp do informacji będzie zapewniony dzięki aktualizacji strony internetowej oraz BIP Urzędu
Miejskiego w Leżajsku.
W grupie interesariuszy zaangażowanych w przygotowanie i realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych
kluczowe działania komunikacyjne będą dotyczyły procesu koordynacji prac wszystkich realizatorów
tych przedsięwzięć. W ramach tej komunikacji będą również pozyskiwane i analizowane dane
niezbędne do przeprowadzenia monitoringu i ewaluacji.

IX.7.

KOSZTY ZARZĄDZANIA WDROŻENIEM PROGRAMU REWITALIZACJI

W procesie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji niezwykle istotne jest określenie kosztów
zarządzania, dlatego też szacunkowe koszty zostały określone poniżej.
Tabela 42. Szacunkowe koszty zarządzania w poszczególnych latach Gminnym Programem Rewitalizacji
w latach 2016-2023
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Łącznie
0
32000
36000
36000
52000
36000
36000
52000
280000
Opracowanie własne

Na koszty zarządzania będą składały się:


bezpośrednie (wynagrodzenie koordynatora/ kierownika projektu lub innej osoby mającej za
zadanie koordynowanie lub zarządzanie projektem, wydatki związane z utworzeniem lub
prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub
odrębnego rachunku bankowego, zakup lub amortyzacja sprzętu lub wartości
niematerialnych i prawnych oraz zakup mebli do zarządzenia projektem, działania
informacyjno-promocyjne związane z realizacją projektu, inne koszty bezpośrednio związane
z realizacją projektu)



pośrednie (koszty zarządu, koszty personelu obsługowego, koszty obsługi księgowej, koszty
utrzymania powierzchni biurowych, opłaty za media, amortyzacja, koszty teleinformatyczne i
usług pocztowych, materiały biurowe, ubezpieczenie, ochrona, koszty utrzymania i obsługi
administracyjnej).
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X. SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
X.1. MONITORING GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Monitoring prowadzonego procesu rewitalizacji stanowi procedurę systematycznego rejestrowania
i raportowania postępów procesu rewitalizacji na poziomie powstawania jego założonych produktów.
Obejmuje on monitoring rzeczowy i finansowy.
Monitoring rzeczowy polega na bieżącej inspekcji przeprowadzanych w danym czasie przedsięwzięć,
pozyskiwaniu informacji nt. postępów w ich realizacji, zapewnieniu zgodności z założeniami PR.
Monitoring finansowy obejmuje kontrolę finansowych aspektów inwestycji oraz zapewnia trwałość
osiągniętych rezultatów. Dodatkowym aspektem monitoringu finansowego może być pomoc
partnerom uczestniczącym w rewitalizacji w uzyskaniu informacji nt. możliwych źródeł finansowania
zewnętrznego inwestycji.
Za monitoring i ocenę postępów we wdrażaniu GPR odpowiedzialny będzie Operator. Podstawą
systemu monitoringu i oceny realizacji GPR będą pozyskane dane ilościowe (monitorowanie metodą
ilościową) i jakościowe (monitorowanie metodą jakościową). Dane będą gromadzone na poziomie
poszczególnych jednostek (okręgów wyborczych, ulic, punktów adresowych). Umożliwi
to przeprowadzanie analiz i okresowe raportowanie postępu realizacji GPR. Do okresowego
monitorowania zmian stanu obszaru rewitalizacji w poszczególnych jego podobszarach będą
wykorzystane te same wskaźniki ilościowe które były podstawą delimitacji obszaru zdegradowanego
i rewitalizacji.
Do monitorowania GPR został zaprojektowany system wskaźników w oparciu o następujące kryteria:


Mierzalności – wskaźniki powinny być możliwe do zmierzenia na odpowiednio wysokim poziomie
dokładności,



Rzetelności – pomiar wskaźników powinien być dokonywany w sposób obiektywny, za każdym
razem na tych samych zasadach,



Trafności – wskaźniki powinny odzwierciedlać rzeczywisty poziom realizacji celów, a więc
być dobrane tak, aby odzwierciedlać rzeczywiste wyniki działań,



Dostępności – wskaźniki powinny być dostępne dla osób lub instytucji dokonujących ewaluacji, ich
pozyskanie powinno być proste i nie wymagać nadmiernych nakładów finansowych ani czasowych.

Zastosowane zostaną wskaźniki produktu, które będą mierzyły materialne, konkretne efekty
podejmowanych działań w ramach realizacji zapisów dokumentu (co oznacza, że poziom wyjściowych
tych wskaźników wynosi przeważnie zero).
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Tabela 43. Tabela wskaźników GPR
Podsystem
Cele strategiczne/cele
operacyjne
1.

Wysoki poziom aktywności
społeczno-kulturalnej i
zawodowej oraz integracji
mieszkańców obszaru
rewitalizacji

1.1. Aktywizacja społecznokulturalna grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym
(osób starszych,
niepełnosprawnych, ubogich,
bezrobotnych)
Społeczny

1.2. Wyższy poziom
bezpieczeństwa na obszarze
rewitalizacji

Przestrzennofunkcjonalny

Wskaźnik
Liczba inicjatyw
obywatelskich podjętych
we współpracy z Miastem
po zakończeniu udziału w
działaniach realizowanych
w ramach GPR
Liczba osób zagrożonych
wykluczeniem objętych
wsparciem w ramach GPR

Liczba osób
uczestniczących w
spotkaniach ze służbami
mundurowymi (np. Straż
Miejska, Policja) w ramach
GPR
Liczba kamer monitoringu
wizyjnego na obszarze
rewitalizacji

1.3. Stworzenie warunków do
integracji różnych grup
społecznych, w tym grup
zagrożonych wykluczeniem
społecznym

Powierzchnia
udostępnionych miejsc i
obiektów do integracji
mieszkańców w ramach
GPR

1.4. Aktywizacja zawodowa
mieszkańców obszaru
rewitalizacji

Liczba osób bezrobotnych
objętych wsparciem w
ramach GPR
Wzrost procentowy
powierzchni użytkowej na
obszarze rewitalizacji w

2.

Uporządkowane
przestrzenie publiczne na

Rodzaj wskaźnika

Wartość bazowa

Wartość docelowa

rezultatu

Źródło
Urząd Miejski w
Leżajsku, Miejski
Ośrodek Pomocy
Społecznej,
Miejskie Centrum
Kultury
Urząd Miejski w
Leżajsku, Miejski
Ośrodek Pomocy
Społecznej,
Miejskie Centrum
Kultury, MOSiR

0

4

produktu

0

200

produktu

0

150

Urząd Miejski w
Leżajsku

produktu

4

12

Urząd Miejski w
Leżajsku

15 000 m2

Urząd Miejski w
Leżajsku,
Starostwo
Powiatowe,
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

120

Urząd Miejski w
Leżajsku

4%

Urząd Miejski w
Leżajsku

produktu

0

0
produktu

rezultatu

Stan na dzień 31
grudnia 2016
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Podsystem

Cele strategiczne/cele
operacyjne
obszarze rewitalizacji z
funkcjonalną infrastrukturą
2.1. Poprawa ładu
przestrzennego na obszarze
rewitalizacji

2.2. Poprawa stanu ciągów
komunikacyjnych
Gospodarczy

3.

Wyższy poziom rozwoju
gospodarczego na obszarze
rewitalizacji
3.1. Stworzenie przyjaznych
warunków do rozwoju
podmiotów ekonomii
społecznej i spółdzielni
socjalnych

Wskaźnik
stosunku do powierzchni
sumarycznej w obszarze
rewitalizowanym
Powierzchnia
zagospodarowanych
nieużytków w ramach GPR
Liczba zmodernizowanych
obiektów w ramach GPR
Długość
zmodernizowanych ciągów
komunikacyjnych
Wzrost dochodów
podatników z obszaru
rewitalizacji
Liczba
nowozarejestrowanych
podmiotów ekonomii
społecznej i spółdzielni
socjalnych na obszarze
rewitalizacji

Rodzaj wskaźnika

Wartość bazowa

Wartość docelowa

Źródło

produktu

0

19 000 m2

Urząd Miejski w
Leżajsku

produktu

0

2

produktu

0

2300 m

Urząd Miejski w
Leżajsku
Urząd Miejski w
Leżajsku

rezultatu

produktu

Stan na dzień 31
grudnia 2016

10%

0

3

Urząd Skarbowy w
Leżajsku
Urząd Miejski w
Leżajsku

Opracowanie własne
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Monitorowanie metodą jakościową będzie odbywało się za pomocą danych jakościowych mierzących
skuteczność prowadzonych działań, tj. systematycznym (raz w roku) prowadzeniu badań społecznych
(wywiadów, spotkań) z odbiorcami rewitalizacji.
Gminny Program Rewitalizacji będzie raz na 3 lata podlegał ocenie stopnia realizacji z możliwością
dokonywania w nim stosownych zmian (zgodnie z wynikami oceny). Za dokonywanie oceny będzie
odpowiadał Burmistrz Miasta.
Narzędziami monitoringu i ewaluacji GPR będą także okresowe otwarte spotkania organizowane przez
Urząd Miejski w Leżajsku dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, a także sprawozdania
partnerów rewitalizacji dotyczące realizowanych przez nich przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Okresowe (na koniec każdego roku poczynając od roku 2018) sprawozdania dotyczące realizacji GPR
będą przedkładane do akceptacji Burmistrzowi Miasta oraz zamieszczane na stronie internetowej i BIP
Urzędu Miejskiego.
W przypadku zaistnienia potrzeby aktualizacji GPR Operator Programu zgłosi wniosek do Burmistrza
Miasta, a ten przedłoży projekt do uchwalenia przez Rada Miejska w Leżajsku. W proces aktualizacji
GPR będą angażowani wszyscy interesariusze rewitalizacji, którzy będą informowani na bieżąco
o przebiegu procesu wdrażania i monitoringu GPR (GPR). Aktualizacja programu zostanie dokonana
zgodnie z obowiązującymi w danym momencie wytycznymi oraz regulacjami prawnymi.
Materiał zebrany w procedurze monitoringu będzie podstawą do przeprowadzenia oceny (ewaluacji)
skuteczności działań rewitalizacyjnych zarówno po ich zakończeniu (ewaluacja ex-post), jak również
w wyznaczonych momentach (po upływie połowy czasu wdrażania GPR, tj. w roku 2020) jej realizacji
(ewaluacja mid-term).

X.2. OCENA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Ocena (ewaluacja) procesu rewitalizacji jest sformalizowaną oceną stopnia osiągnięcia celów
rewitalizacji w danej chwili i będzie dokonywana w oparciu o odpowiednio zaplanowane badania
społeczno-ekonomiczne, które będą dotyczyły w szczególności następujących kryteriów:


skuteczności i efektywności procesu rewitalizacji,



użyteczności, trwałości i trafności osiągniętych rezultatów.

Do oceny będą miały zastosowanie oparte na wytycznych Komisji Europejskiej poniższe kryteria:


trafność (ang. relevance) – czy cele rewitalizacji odpowiadają potrzebom beneficjentów (różnych
grup mieszkańców, przedsiębiorców)?



efektywność (ang. efficiency) – czy działania rewitalizacyjne są racjonalne z ekonomicznego punktu
widzenia? Czy ponoszone koszty są proporcjonalne do osiąganych efektów?



skuteczność (ang. effectiveness) – czy wdrażanie działań rewitalizacyjnych przyczynia
się do realizacji założonych celów strategicznych?



użyteczność (ang. utility) – czy realizacja działań rewitalizacyjnych przyczynia się do lepszego
zaspokojenia potrzeb beneficjentów i rozwiązywania zidentyfikowanych problemów?
Czy beneficjenci faktycznie korzystają z efektów działań? Czy pojawiają się niepożądane,
negatywne efekty uboczne realizowanych działań?



trwałość (ang. sustainability) – czy pozytywne skutki działań rewitalizacyjnych mają charakter
stały? Czy efekty działań będą trwałe?
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Procedura monitorowania i oceny:
Tabela 44. Kroki w procedurze monitorowania i oceny
1.

Pozyskiwanie i dokumentowanie danych

2.

Gromadzenie danych i ich weryfikacja

3.

Porównywanie danych ze wskaźników z zakładanymi wartościami
planowanymi (o ile zostały określone)

4.

Przeprowadzenie badań opinii mieszkańców, opracowanie
raportów

5.

Opracowanie wniosków na podstawie wskaźników monitoringu
oraz badań opinii

6.

Udostępnienie wniosków z oceny

7.

Weryfikacja i aktualizacja
rewitalizacyjnych

8.

Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach aktualizacji
Programu

9.

Realizacja działań rewitalizacyjnych określonych w Programie

Programu,

w

tym

Zakres monitoringu

Zakres oceny

działań
Wykorzystanie wyników oceny

Opracowanie własne

X.3. SYSTEM MODYFIKACJI W REAKCJI NA ZMIANY W OTOCZENIU GMINNEGO
PROGRAMU REWITALIZACJI

Organem odpowiedzialnym za wprowadzanie modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu jest Rada
Miejska w Leżajsku, która będzie to czyniła na wniosek Burmistrza Miasta. Burmistrz może wystąpić z
wnioskiem podjętym na skutek analizy raportów opracowywanych okresowo na podstawie wyników
monitoringu GPR i sytuacji w mieście.
Kroki w procedurze oceny realizacji i zmian GPR:
1. Przekazanie przez Burmistrza Komitetowi Rewitalizacji do zaopiniowania ocenę aktualności
i stopnia realizacji GPR.
2. Ogłoszenie oceny sporządzonej przez Burmistrza w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Leżajska.
3. Wystąpienie przez Burmistrza do Rady Miejskiej z wnioskiem (wraz z opinią Komitetu Rewitalizacji)
o zmianę GPR, jeżeli w wyniku oceny zmiana jest konieczna.
4. Podjęcie przez Radę Miejską uchwały o zmianie GPR z zachowaniem wymagań zawartych w art. 23
Ustawy o rewitalizacji.
Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji GPR, stwierdzone zostanie osiągnięcie celów
rewitalizacji, Rada Miasta powinna uchylić uchwałę w sprawie GPR w całości albo w części, z własnej
inicjatywy albo na wniosek Burmistrza. Jednakże Program nie może być uchylony w wymaganym
okresie zachowania trwałości produktów będących wynikiem zrealizowanych przedsięwzięć w ramach
dofinansowania z środków RPO Województwa Podkarpackiego lub programów krajowych.
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XI. OKREŚLENIE NIEZBĘDNYCH ZMIAN W UCHWAŁACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 21 UST
1 USTAWY Z DNIA 21 CZERWCA 2001 R. O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW,
MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO (DZ. U. Z 2016
R. POZ. 1610)
W związku z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji możliwe będzie wprowadzenie zmian
w uchwałach definiujących politykę mieszkaniową miasta:


Uchwała Nr III/10/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Leżajsk na lata 2015 – 2019,



Uchwała Nr IX/95/03 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 października 2003r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Leżajska.

Zmiany będą dotyczyły w pierwszej kolejności elementów związanych ze sposobem i trybem
gospodarowania zasobami mieszkaniowymi po zakończeniu wdrażania programu rewitalizacyjnych.
Niezbędne zmiany zostaną wprowadzone również w przepisach wykonawczych do ww. uchwał.
Należy jednak zwrócić uwagę, że w chwili obecnej nie przewiduje się zmian
w dokumentach dotyczących polityki mieszkaniowej z uwagi na to, że obowiązujące dokumenty są
zgodne z przyjętymi kierunkami procesu rewitalizacji w Leżajsku.
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XII. OKREŚLENIE NIEZBĘDNYCH ZMIAN W UCHWALE, O KTÓREJ MOWA W ART. 7 UST. 3
USTAWY O REWITALIZCAJI

W dniu 29 maja 2017 r. Rada Miejska w Leżajsku przyjęła Uchwałę XXXII/212/17 w sprawie
Wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. W chwili obecnej nie przewiduje się
zmian ww. Uchwały.
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XIII. SPECJALNA STREFA REWITALIZACJI
Na obszarze rewitalizacji nie planuje się ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa
w art. 25 ustawy z dnia 9 października 2016r. o rewitalizacji.
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XIV. SPOSÓB REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W

ZAKRESIE

W związku z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji możliwe będzie dokonanie zmian
w uchwałach definiujących politykę planowania zagospodarowania przestrzennego przyjętych przez
Radę Miejską w Leżajsku, tj.:


w uchwałach dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,



Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Należy jednak zwrócić uwagę, że w chwili obecnej nie przewiduje się zmian w dokumentach
dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego z uwagi na to, że obowiązujące
dokumenty są zgodne z przyjętą polityką rewitalizacji w Leżajsku.
Brak jest konieczności uchwalania miejscowego planu rewitalizacji, o którym mowa w art. 37f ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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WSTĘP
Gminny Program Rewitalizacji (GPR) dla Miasta Leżajsk na lata 2016-2023 to dokument, którego celem
będzie zaprogramowanie i uruchomienie działań pozwalających na wyprowadzenie obszarów
zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Prowadzone działania przyczynią się w rezultacie do poprawy
sytuacji społeczno-gospodarczej całego miasta.
Zgodnie z założeniami przyjętymi w perspektywie finansowania 2014-2020, zarówno w dokumentach
krajowych, jak i regionalnych w procesie rewitalizacji najistotniejsze do rozwiązania są problemy
społeczne, czyli te, które bezpośrednio dotykają ludzi. Dlatego też podstawą opracowanego
dokumentu jest diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, która wyznacza obszary problemowe
charakteryzujące się koncentracją negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz dodatkowo
w minimum jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej albo technicznej.
Miasto Leżajsk nie dysponuje formalnymi jednostkami pomocniczymi typu osiedla czy dzielnice, które
mogłyby zostać poddane analizie przestrzennej, a w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego nie zostały wskazane również jednostki urbanistyczne, które
mogłyby zostać poddane analizie. Na potrzeby opracowania programu rewitalizacji został przyjęty
podział według obwodów wyborczych. Cechą charakterystyczną wyznaczonych jednostek
analitycznych jest podobna liczba mieszkańców w 7 obwodach (od 1 721 do 2 019), wyjątek stanowi
jedynie obwód wyborczy nr 8, w którym jest niespełna 1 000 mieszkańców.
Na podstawie diagnozy, która została opracowana w oparciu o dane ilościowe oraz opinie
mieszkańców Leżajska, zostały wskazane obszary zdegradowane oraz obszary do rewitalizacji.
Dokument diagnozy prezentuje dwa obrazy miasta:


ogólny na tle powiatu, województwa oraz kraju,



szczegółowy – sporządzony z uwzględnieniem granic wyznaczonych jednostek analitycznych
(8 obwodów wyborczych) oraz siatki heksagonalnej prezentujący obszary miasta znajdujące się w
stanie kryzysowym.

W poszczególnych sferach zostały przyjęte następujące wskaźniki:


sfera społeczna:


liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania



frekwencja w wyborach samorządowych organów jednostek samorządu terytorialnego (I tura)



frekwencja w wyborach prezydenckich w poszczególnych obwodach wyborczych,



frekwencja w wyborach do sejmu w poszczególnych obwodach wyborczych,



frekwencja w wyborach do senatu w poszczególnych obwodach wyborczych,



liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg
miejsca zamieszkania



wydatki na pomoc społeczną w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców,



% kobiet w ogólnej liczbie osób bezrobotnych w obwodach wyborczych,



liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem



odsetek osób bezrobotnych w podziale na wykształcenie w ogólnej liczbie bezrobotnych
w obwodzie wyborczym,



wyniki egzaminów 6-klasisty
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sfera gospodarcza:








liczba podatników prowadzących działalność gospodarczą na 1 000 mieszkańców w obwodzie
wyborczym,

sfera środowiskowa:


powierzchnia terenów zielonych zarządzanych
w poszczególnych obwodach wyborczych,



działki zawierające azbest w poszczególnych obwodach wyborczych,

przez

Urząd

Miejski

w

Leżajsku

sfera przestrzenno-funkcjonalna:


powierzchnia przestrzeni publicznych w poszczególnych obwodach,



odsetek dróg we własności gminnej wymagających remontów w poszczególnych obwodach
wyborczych,



liczba obiektów wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w poszczególnych obwodach wyborczych,



liczba obiektów objętych Gminną Ewidencją Zabytków w poszczególnych obwodach
wyborczych,

sfera techniczna:


liczba pustostanów w poszczególnych obwodach wyborczych w przeliczeniu na 1000
mieszkańców,



liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji
do ogólnej liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych,



liczba działek niepodłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej w poszczególnych obwodach,

Analiza powyższych wskaźników, a także badania ilościowe (SAQ oraz CASI) i jakościowe (zogniskowany
wywiad grupowy oraz warsztat diagnostyczny) pozwoliły na wskazanie obszarów zdegradowanych i do
rewitalizacji cechujących się nawarstwieniem zjawisk kryzysowych w sferze społecznej oraz dodatkowo
co najmniej w jednej z pozostałych sfer.

4

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA LEŻAJSK NA LATA 2016-2023 - DIAGNOZA
I.

DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH ORAZ SKALA I CHARAKTER POTRZEB
REWITALIZACYJNYCH
I.1. METODYKA WYZNACZANIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I REWITALIZACJI

W Leżajsku nie funkcjonują formalne jednostki pomocnicze, dodatkowo w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie zostały wskazane jednostki urbanistyczne, które
mogłyby zostać poddane analizie przestrzennej. W związku z tym, na potrzeby opracowania GPR, użyto
podziału na obwody wyborcze (cechą charakterystyczną wyznaczonych jednostek analitycznych jest
podobna liczba mieszkańców w 7 obwodach (od 1 721 do 2 019), wyjątek stanowi jedynie obwód
wyborczy nr 8, w którym jest niespełna 1 000 mieszkańców), użyto danych punktowych (prezentacja
danych w ujęciu heksagonalnym, prezentujących nawarstwianie się zjawisk kryzysowych nastąpiła
w sposób zapewniający ukrycie tzw. danych wrażliwych) oraz w przypadku wyników badań
społecznych prezentacji na mapach termicznych.
Mapa 1. Wyznaczone jednostki analityczne - obwody wyborcze wraz z siatką ulic.

Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku
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Mapa 2. Podział Leżajska na siatkę heksagonalną

Opracowanie własne

W procesie diagnozy użyto następujących wskaźników, w zależności od dostępności danych w różnym
ujęciu:


sfera społeczna:


liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania w 2016 r.



frekwencja w wyborach samorządowych organów jednostek samorządu terytorialnego (I tura)
w 2014 r.,



liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg
miejsca zamieszkania w 2015 r.,



wydatki na pomoc społeczną w przeliczeniu na liczbę osób korzystających pomocy społecznej
w 2015 r.,



% kobiet w ogólnej liczbie osób bezrobotnych w obwodach wyborczych w 2016 r.,



liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem w 2016 r.,



odsetek osób bezrobotnych w podziale na wykształcenie w ogólnej liczbie bezrobotnych
w obwodzie wyborczym w 2016 r.,
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sfera gospodarcza:








wyniki egzaminów 6-klasisty w 2016r.,

liczba podatników prowadzących działalność gospodarczą na 1 000 mieszkańców w obwodzie
wyborczym w 2016 r.,

sfera środowiskowa:


powierzchnia terenów zielonych zarządzanych
w poszczególnych obwodach wyborczych w 2016 r.,



działki zawierające azbest w poszczególnych obwodach wyborczych w 2016 r.,

przez

Urząd

Miejski

w

Leżajsku

sfera przestrzenno-funkcjonalna:


powierzchnia przestrzeni publicznych w poszczególnych obwodach w 2016 r.,



liczba działek niepodłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej w poszczególnych obwodach w
2016 r.,



liczba obiektów wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w poszczególnych obwodach wyborczych w 2016 r.,



liczba obiektów objętych Gminną Ewidencją Zabytków w poszczególnych obwodach
wyborczych w 2016 r.,

sfera techniczna:


liczba pustostanów w poszczególnych obwodach wyborczych w przeliczeniu na 1000
mieszkańców w 2016 r.,



liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do
ogólnej liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych w 2016 r.

Następnie poprzez nakładania się zjawisk kryzysowych zostały wyznaczone miejsca, gdzie wymagana
jest najpilniejsza interwencja w procesie rewitalizacji. Nałożenia zjawisk kryzysowych dokonano
w sferze społecznej oraz dodatkowo w pozostałych czterech sferach.
Dodatkowym elementem służącym wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w procesie
wyznaczania obszaru były badania społeczne oraz badania jakościowe z mieszkańcami (zogniskowany
wywiad grupowy oraz warsztat diagnostyczny opisane w rozdziale VIII).
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I.2. INFORMACJE OGÓLNE O MIEŚCIE
Miasto Leżajsk, które jest siedzibą powiatu leżajskiego, znajduje się w północnej części województwa
podkarpackiego, w dolinie rzeki San. Leżajsk od północy i południa sąsiaduje z gminą Leżajsk,
od wschodu z gminą Kuryłówka, a od zachodu z gminą Nowa Sarzyna. Położone jest na skraju
Płaskowyżu Kolbuszowskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Puszczy Sandomierskiej.
Mapa 3. Położenie Leżajska na tle powiatu leżajskiego

http://www.infopowiat.pl

Leżajsk to jedno z najstarszych miast w Polsce południowo-wschodniej, a tym samym w województwie
podkarpackim. Prawa miejskie zostały mu nadane 1397 roku. W 2016 r. miasto zamieszkiwało
niespełna 14 tysięcy mieszkańców i zajmuje powierzchnię 20,58 km2. Pomimo, iż jest to miasto
powiatowe, prawie 80% powierzchni zajmują użytki rolne i tereny zielone.
Z uwagi na długoletnią historię Leżajsk jest ważnym ośrodkiem życia społeczno-gospodarczego
na podkarpaciu. Miasto jest korzystnie zlokalizowane względem dróg wojewódzkich, krajowych
i autostrady. Do miasta dochodzi linia kolejowa, a w odległości niespełna 40 km znajduje się
międzynarodowy port lotniczy Rzeszów-Jasionka.
Leżajsk jest także ważnym ośrodkiem kultury chasydzkiej. W mieście znajduje się ohel cadyka
Elimelecha Weissbluma z Leżajska. Każdego roku, w rocznicę śmierci cadyka, która przypada 21 dnia
żydowskiego miesiąca adar, do Leżajska przyjeżdżają chasydzi z całego świata.
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I.3. SFERA SPOŁECZNA
I.3.1. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA
W 2016 r. liczba ludności w Leżajsku wynosiła 13 998 osób. Najliczniej zamieszkany był obwód
wyborczy nr 6 – 2019 osób, natomiast najmniejsza liczba ludności odnotowana została w obwodzie
wyborczym nr 8 (996 osób). W pozostałych obwodach liczba ludności była na zbliżonym poziomie
i wynosiła od 1 721 osób (obwód wyborczy nr 5) do 1 919 (obwód wyboczy nr 2).
Tabela 1. Liczba ludności w poszczególnych obwodach wyborczych – stan na 2016 r.
Liczba mieszkańców
Obwód nr 1
1 895
Obwód nr 2
1 919
Obwód nr 3
1 799
Obwód nr 4
1 731
Obwód nr 5
1 721
Obwód nr 6
2 019
Obwód nr 7
1 918
Obwód nr 8
996
Miasto Leżajsk
13 998
Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku

W 2015 r. liczba ludności w Leżajsku wynosiła 14 021 osób. W latach 2011-2015 w Leżajsku saldo
migracji każdego roku miało wartość ujemną, a łączny spadek liczby ludności wyniósł (-) 373 osoby.
Największy spadek, w stosunku do roku poprzedniego, nastąpił w roku 2015, wartość salda migracji
wyniosła wówczas (-) 139 osób.
Tabela 2. Liczba ludności i saldo migracji w latach 2011-2015
2011
2012
2013
2014
Liczba ludności
14 394
14 339
14 246
14 160
Saldo migracji
-33
-55
-93
-86
Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku

2015
14 021
-139

W 2014 r. w Leżajsku wartość wskaźnika urodzenia żywe na 1 000 mieszkańców wynosiła 7,2 i była
niższa niż średnia dla kraju (9,7), województwa podkarpackiego (9,4) oraz powiatu leżajskiego (8,8).
Na przestrzeni lat 2010-2014 liczba urodzeń żywych na 1 000 mieszkańców w Leżajsku spadła, przy
czym nie możemy mówić o stałej tendencji.
Tabela 3. Urodzenia żywe na 1 000 mieszkańców w latach 2010-2014
2010
2011
2012
Polska
10,7
10,1
10,0
Województwo
10,3
9,9
9,9
podkarpackie
Powiat leżajski
9,8
9,9
9,6
Miasto Leżajsk
9,3
8,1
8,8
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

2013
9,6

2014
9,7

9,6

9,4

9,9
8,1

8,8
7,2
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W 2014 r. w Leżajsku wartość wskaźnika zgony na 1 000 mieszkańców wynosiła 6,2 i była niższa
niż średnia dla kraju (9,8), województwa podkarpackiego (8,6) oraz powiatu leżajskiego (8,4).
Na przestrzeni lat 2010-2014 liczba zgonów na 1 000 mieszkańców w Leżajsku spadła, przy czym nie
możemy mówić o stałej tendencji spadkowej.
Tabela 4. Zgony na 1 000 mieszkańców w latach 2010-2014
2010
2011
Polska
9,8
9,7
Województwo
podkarpackie
8,6
8,6
Powiat leżajski
8,8
8,2
Miasto Leżajsk
6,9
5,5
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

2012
10,0

2013
10,1

2014
9,8

8,6
8,3
7,7

8,7
8,6
5,6

8,6
8,4
6,2

W latach 2010-2014 w Leżajsku występowała dodatnia wartość przyrostu naturalnego w przeliczeniu
na 1 000 mieszkańców. Wartość ww. wskaźnika w 2014 r. w Leżajsku była wyższa niż średnia
dla powiatu leżajskiego, województwa podkarpackiego oraz kraju.
Tabela 5. Przyrost naturalny na 1 000 mieszkańców w latach 2010-2014
2010
2011
2012
Polska
0,9
0,3
0,0
Województwo podkarpackie
1,7
1,4
1,3
Powiat leżajski
1,1
1,7
1,3
Miasto Leżajsk
2,4
2,7
1,1
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

2013
-0,5
0,8
1,3
2,5

2014
0,0
0,7
0,3
1,0

Udział ludności w wieku produkcyjnym w ogóle ludności w Leżajsku wynosił 63,5% i był zbliżony
do średniej dla powiatu (63,4%) oraz województwa (63,5%). W odniesieniu do jednostek
referencyjnych należy zauważyć fakt, iż Leżajsk charakteryzował niższy odsetek ludności w wieku
przedprodukcyjnym oraz wyższy w wieku poprodukcyjnym.
Tabela 6. Ludność w podziale na grupy wieku (%) na tle wojewódzkim i krajowym w roku 2014
wiek przedprodukcyjny
Polska
Województwo podkarpackie
Powiat leżajski
Miasto Leżajsk
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

18,0
18,8
19,4
16,8

wiek produkcyjny
63,0
63,5
63,4
63,5

wiek
poprodukcyjny
19,0
17,7
17,2
19,7

Leżajsk w 2014 r. charakteryzował niższy niż w jednostkach referencyjnych wskaźnik obciążenia
demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym). Należy
jednak zauważyć, iż w latach 2010-2014, dynamika ww. zjawiska w Leżajsku była najwyższa. Oznacza
to, że społeczeństwo w Leżajsku starzeje się szybciej niż w powiecie, województwie i kraju.
Tabela 7. Wskaźnik obciążenia demograficznego - ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku
produkcyjnym w latach 2010-2014
2010
2011
2012
2013
2014
Dynamika
Polska
7
55,8
56,6
57,6
58,8
106,52
Województwo
56,6
56,5
56,7
57,1
57,6
101,77
podkarpackie
Powiat leżajski
57,7
57,5
57,2
57,5
57,8
100,17
Miasto Leżajsk
50,1
51,6
52,3
55
57,5
114,77
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS
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Miasto Leżajsk w odniesieniu do jednostek referencyjnych charakteryzuje się nieznacznie wyższym
współczynnikiem feminizacji (108 kobiet na 100 mężczyzn). Jednakże należy zauważyć, iż wartości
wskaźników są do siebie zbliżone. Średnia dla kraju ww. wskaźnika wynosiła 107, dla województwa
podkarpackiego 104, natomiast dla powiatu leżajskiego 102 kobiety na 100 mężczyzn.
Tabela 8. Współczynnik feminizacji w latach 2010-2014
2010
2011
Polska
107
107
Województwo podkarpackie
104
104
Powiat leżajski
102
102
Miasto Leżajsk
109
109
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

2012
107
104
102
108

2013
107
104
102
109

2014
107
104
102
108

I.3.2. EDUKACJA
W Leżajsku funkcjonują 4 przedszkola, 3 miejskie i 1 niepubliczne. Do przedszkoli miejskich w latach
2010-2014 uczęszczało łącznie 1 652 dzieci w wieku 3-5 lat. Największa liczba dzieci uczęszczała
do Przedszkola Miejskiego nr 4. Od roku 2011 do roku 2014 łączna liczba dzieci w przedszkolach
miejskich spadła o 24 osoby.
Od 2010 r. do 2014 r. o ponad 8% wzrósł odsetek dzieci w przedszkolach miejskich.
Tabela 9. Liczba i odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach miejskich w latach
2010-2014
2010
2011
2012
2013
2014
Przedszkole Miejskie Nr 2
84
83
85
93
88
Przedszkole Miejskie Nr 3
92
98
102
99
89
Przedszkole Miejskie Nr 4
139
166
148
140
146
Ogółem w przedszkolach
315
347
335
332
323
Odsetek dzieci w przedszkolach miejskich
71,11% 83,82% 81,71% 80,98% 79,36%
Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku

Na terenie miasta zlokalizowane są 3 szkoły podstawowe. Szkoły podstawowe zgodnie z uchwałą
nr VI/19/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 7 kwietnia 2011 r. zostały podzielone na 3 obwody.
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku, mieszcząca się przy ul. Grunwaldzkiej 1
obejmuje następujące ulice: Akacjową, Blacharską, Bławatkową, Błonie, Boczną Moniuszki,
Burmistrzów Zawilskich, Dolną, 28 Maja, Fiołkową, Furgalskiego, Garncarską, Górną, Grunwaldzką,
Irysową, Jarosławską, Klonową, Konwaliową, Kpt. Kuczka, Krokusową, Krótką, Kwiatową, Lipy,
Mickiewicza do nr 33 włącznie, Moniuszki, Nizinną, Ogrodową, Piekarską, Plac Jaszowskiego, Plac
Targowy, Podzwierzyniec, Ppłk. L. Więcława "Śląskiego", Reymonta, Rynek Rzeszowską, Sandomierską,
Sikorskiego, Spokojną, Sportową, Studzienną, Szkolną, Szymanowskiego, Św. Jadwigi Królowej,
Targową, Tulipanową, Wałową, Wierzbową, Zmuliską, Żwirki i Wigury.
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku, mieszcząca się przy
ul. Mickiewicza 51, obejmuje następujące ulice: Br. Śniadeckich, Chrobrego, Jagiełły, K.K. Baczyńskiego,
Kołłątaja, Kopernika, M. C. Skłodowskiej, Mickiewicza od nr 34 do nr 69 włącznie, Plac Dworcowy,
Podolszyny, Polna, Sanowa, Słowackiego, Spółdzielcza, Staszica, Witosa.
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku , mieszcząca się przy ul. 11
Listopada 8, obejmuje następujące ulice: Armii Krajowej, Bernardyńską, Borki, Boronia, Broniewskiego,
Długą, Fabryczną, Franciszkańską, Hutniczą, 11 Listopada, Iwaszkiewicza, J. Brzozy, J. Kossaka, Kąty,
Kilińskiego, Klasztorna, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kraszewskiego, Ks. Cz. Brody, Leśną,
Leśników, Łąkową, Matejki, Mickiewicza od nr 70, Narodowej Organizacji Wojskowej, Nowińskiego,
Odległą, Opalińskiego, Orzeszkowej, Paderewskiego, Plac Mariacki, Podleśną, Popiełuszki, Prusa,
11
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Przemysłową, Pułaskiego, Reja, Siedlanka, Sienkiewicza, Słoneczną, Sosnową, Szopena, Św. Jana
z Dukli, T. Michałka, Tuwima, Warszawska, Wyspiańskiego, Zieloną, Żeromskiego.
W 2015 r. do trzech szkół w Leżajsku uczęszczało łącznie 764 uczniów. Najwięcej (ponad 50%) stanowili
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 – 398 uczniów. Najmniej, 112 uczniów, uczęszczało natomiast
do Szkoły Podstawowej nr 1.
W latach 2011-2015 liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w Leżajsku spadła o 114
osób. Największy spadek odnotowano w Szkole Podstawowej nr 1 (spadek o 75 uczniów).
Tabela 10. Liczba uczniów szkół podstawowych w latach 2011-2015
2011
2012
2013
Szkoła Podstawowa Nr 1
187
155
143
Szkoła Podstawowa Nr 2
420
415
377
Szkoła Podstawowa Nr 3
271
271
267
Ogółem
878
841
787
Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku

2014
131
372
238
741

2015
112
398
254
764

Wykres 1. Liczba uczniów szkół podstawowych w latach 2011-2015
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Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku

Analiza średnich wyników ze sprawdzianu szóstoklasisty w latach 2011-2016 pokazuje, iż wyniki
we wszystkich szkołach podstawowych w Leżajsku były na bardzo zbliżonym poziomie. W latach 2014
i 2015 najniższe wyniki osiągali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1, natomiast 2016 r. najniższy
wynik osiągnęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2.
Tabela 11. Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w latach 2011-2015 w %
2011
2012
2013
Szkoła Podstawowa Nr 1
69
59
61
Szkoła Podstawowa Nr 2
65
60
65
Szkoła Podstawowa Nr 3
69
60
60
Powiat leżajski
64
54
58
Opracowanie na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

2014
62
68
65
63

2015
63
66
69
66

2016
68
62
63
61
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W Leżajsku funkcjonuje jedno gimnazjum, do którego w 2015 r. uczęszczało 394 uczniów. W latach
2011-2013 liczba uczniów w Gimnazjum była względnie stała. Natomiast w latach 2013-2015 nastąpił
znaczny spadek liczby uczniów (o 109 uczniów). Analiza prognozy wskazuje, iż spadek liczby uczniów
będzie się utrzymywał w kolejnych latach.
Tabela 12. Liczba uczniów Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku w latach 2011-2015
2011
2012
2013
Liczba uczniów
481
499
503
Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku

2014
461

2015
394

Wykres 2. Liczba uczniów Gimnazjum Miejskiego w latach 2011-2015 wraz z prognozą
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16 000 000,00
14 000 000,00
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10 000 000,00
8 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
2 000 000,00
0,00
9 675 000,00

1 885 000,00

3 377 500,00

Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku

W 2015 r. średnie wyniki z egzaminu gimnazjalnego ze wszystkich części uczniów z Gimnazjum
Miejskiego w Leżajsku były wyższe niż średnie wyniki uzyskane przez uczniów z całego powiatu
leżajskiego i województwa podkarpackiego. Najmniejsza różnica wystąpiła w przypadku wyników
z części przyrodniczej. Na uwagę zasługuje również fakt, że w 2015 r. uczniowie z Leżajska uzyskali
wyższe wyniki niż w roku 2012.
Tabela 13. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 w % w porównaniu do średniej dla powiatu leżajskiego
oraz województwa podkarpackiego
Egzamin

Leżajsk

Powiat leżajski

Województwo
podkarpackie

61,2
41,7
60,7
63,0
48,0
49,9

64,2
45,1
62,7
65,0
50,1
51,2

z języka obcego nowożytnego poziom podstawowy
76,3
z języka obcego nowożytnego poziom rozszerzony
56,3
z języka polskiego
66,0
z historii i WOS
67,7
z matematyki
52,9
z przedmiotów przyrodniczych
51,4
Opracowanie na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
Tabela 14. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2012-2015 w %
Egzamin
2012
2013
z języka obcego nowożytnego
68,7
71,5
z języka polskiego
65,9
65,8
z historii i WOS
61,3
60,5
z matematyki
48,2
48,9
z przedmiotów przyrodniczych
50,1
62,2
Opracowanie na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

2014
73,9
72,1
60,1
48
53,9

2015
76,3
66
67,7
52,9
51,4
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I.3.3.

KAPITAŁ SPOŁECZNY

Według Roberta Putnama 1 kapitał społeczny to te cechy organizacji społecznych, takich jak sieci
(układy) jednostek lub gospodarstw domowych oraz powiązanych z nimi norm i wartości, które kreują
efekty zewnętrzne dla całej wspólnoty.
Kapitał społeczny to cechy jakościowe. Jako mierniki ilustrujące pewien aspekt kapitału społecznego
można zastosować wskaźnik frekwencji wyborczej, liczby stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz
fundacji na 10 000 mieszkańców, a także aktywność przedsiębiorczą mieszkańców. Niski poziom
kapitału społecznego prowadzi do powstania dysfunkcji społecznych mierzonych za pomocą, m.in.
wskaźników: przestępczości, rozwodów, samobójstw, rozmiaru szarej strefy.
Instytucje kultury
Na terenie Leżajska do instytucji upowszechniających kulturę zaliczane są:


Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, w którego skład wchodzą następujące obiekty:


Dom Kultury (budynek przy ul. Mickiewicza 65), w którym mieści się kino oraz Centrum
Informacji Turystycznej i Kulturalnej,



Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego (budynek przy ul. Jarosławskiej 1) z dwoma
filiami (budynek przy ul. Mickiewicza 65 oraz budynek Szpitala Powiatowego ul. Leśna 22),



Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta (budynek przy ul. Jarosławskiej 1),



Muzeum Ziemi Leżajskiej (ul. Mickiewicza 20 A),



Biblioteka Pedagogiczna – filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie
(ul. Mickiewicza 79),



Muzeum Prowincji OO. Bernardynów w Leżajsku (Plac Mariacki 8).

Organizacje pozarządowe
Na terenie Leżajska w 2016 r. zarejestrowanych było 65 organizacji pozarządowych (NGO). Najwięcej
organizacji było zlokalizowanych w obwodzie wyborczym nr 2 (17 NGO) oraz w obwodzie wyborczym
nr 5 (13 NGO). Natomiast najmniejsza liczba organizacji pozarządowych zarejestrowana była w
obwodzie wyborczym nr 3 (1 NGO) oraz w obwodzie nr 8 (4 NGO).
Tabela 15. Liczba organizacji pozarządowych – stan na 2016 r.
Liczba organizacji pozarządowych
Obwód nr 1
8
Obwód nr 2
17
Obwód nr 3
1
Obwód nr 4
7
Obwód nr 5
13
Obwód nr 6
7
Obwód nr 7
8
Obwód nr 8
4
Miasto Leżajsk
65
Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z rejestru Starosty Leżajskiego i KRS

W Leżajsku w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w 2016 r. zarejestrowanych było 4,64 organizacji
pozarządowych. Wartość ww. wskaźnika była najwyższa dla obwodu wyborczego nr 2 (8,86 organizacji
pozarządowej na 1 000 mieszkańców) oraz dla organizacji pozarządowej dla obwodu wyborczego nr 5
1

Za: Robert D. Putnam, Samotna gra w kręgle, przekł. Przemysław Sadura i Sebastian Szymański, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
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(7,76 organizacji pozarządowych na 1 000 mieszkańców). Najmniejszą wartość wskaźnika odnotowano
natomiast dla obwodu wyborczego nr 3 (0,56 organizacji pozarządowej na 1 000 mieszkańców).
Tabela 16. Liczba organizacji pozarządowych na 1 000 mieszkańców – stan na 2016
Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców
Obwód nr 1
4,22
Obwód nr 2
8,86
Obwód nr 3
0,56
Obwód nr 4
4,04
Obwód nr 5
7,55
Obwód nr 6
3,47
Obwód nr 7
4,17
Obwód nr 8
4,02
Miasto Leżajsk
4,64
Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z rejestru Starosty Leżajskiego i KRS

Frekwencja wyborcza
Analizie została poddana frekwencja z wyborów: samorządowych z 2014 r, II tury wyborów
prezydenckich z 2015 r. oraz do sejmu i senatu z 2015 r.
Najwyższą frekwencję w wyborach samorządowych w 2014 r. uzyskano w obwodzie nr 1 (53,47%),
najniższą natomiast w obwodzie nr 4 (43,16%). W przypadku II tury wyborów prezydenckich z 2015 r.
oraz wyborów do sejmu i senatu z 2015 r. najwyższą frekwencją wyborczą charakteryzował się obwód
wyborczy nr 8, najniższą natomiast obwód wyborczy nr 5. Na uwagę zasługuje również fakt,
że w obwodzie nr 8 w przypadku wyborów samorządowych odnotowano frekwencję (52,18%), drugą
co do wielkości w mieście.
Tabela 17. Frekwencja wyborcza w poszczególnych obwodach
Wybory samorządowe Wybory prezydenckie
w 2014 r.
2015 r. - II tura
Obwód nr 1
53,47
59,45
Obwód nr 2
45,80
53,89
Obwód nr 3
43,28
53,43
Obwód nr 4
43,16
54,46
Obwód nr 5
44,60
52,56
Obwód nr 6
45,96
56,46
Obwód nr 7
45,03
55,19
Obwód nr 8
52,18
61,55
Miasto Leżajsk
46,36
55,07
Województwo
43,85
55.65
podkarpackie
Polska
39,28
55,34
Opracowanie na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej

Wybory do sejmu
2015 r.
54,83
48,54
50,21
48,82
48,40
52,58
53,19
59,93
51,35

Wybory do
senatu 2015 r.
54,83
48,54
50,14
48,82
48,40
52,64
53,13
59,93
50,59

50,43

50,43

50,92

50,91
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I.3.4. POZIOM ZAMOŻNOŚCI SPOŁECZEŃSTWA I POMOC SPOŁECZNA
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w latach 2011-2014 w Leżajsku nieznacznie wzrosła.
Jednakże w opisywanym okresie nie zaobserwowano stałej tendencji wzrostowej. Analogiczna sytuacja
została również odnotowana w powiecie, województwie oraz kraju.
Tabela 18. Osoby w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej w latach 2010-2014
(porównanie rok do roku, gdzie rok poprzedni=100)
Dynamika
2011
2012
2013
2014
(2011-2014)
Polska
100,00
100,23
103,01
92,17
95,17
Województwo podkarpackie
100,00
101,58
103,07
92,26
96,59
Powiat leżajski
100,00
107,51
107,26
93,45
107,77
Miasto Leżajsk
100,00
99,64
111,50
93,62
104,00
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS oraz danych dostarczonych z MOPS w Leżajsku

W 2014 r. większość osób korzystających z pomocy społecznej w Leżajsku stanowiły osoby poniżej
kryterium dochodowego. W stosunku do roku 2010 liczba ww. osób nieznacznie się zwiększyła. Warto
jednak zauważyć, iż w latach 2010-2013 nastąpił znaczny przyrost osób korzystających z pomocy
społecznej poniżej kryterium dochodowego (+ 21,5%). Natomiast w okresie 2013-2014 liczba ww. osób
spadła o 131 (dynamika 76,27).
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Poniżej kryterium
dochodowego

Powyżej kryterium
dochodowego

Poniżej kryterium
dochodowego

Powyżej kryterium
dochodowego

Poniżej kryterium
dochodowego

Powyżej kryterium
dochodowego

Poniżej kryterium
dochodowego

Powyżej kryterium
dochodowego

Poniżej kryterium
dochodowego

Powyżej kryterium
dochodowego

Polska
100,00
100,00
91,09
Województwo
100,00
100,00
89,37
podkarpackie
Powiat
100,00
100,00
92,78
leżajski
Miasto
100,00
100,00
103,96
Leżajsk
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

96,29

115,64

74,39

102,27

104,96

89,07

100,05

95,95

75,22

93,28

122,25

71,80

101,12

107,85

88,50

100,89

97,78

72,88

88,61

127,00

77,40

105,71

111,21

88,60

105,14

110,36

80,19

72,41

113,09

74,76

103,36

122,73

82,94

114,81

100,79

76,27

Poniżej kryterium
dochodowego

Powyżej kryterium
dochodowego

Tabela 19. Osoby w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej poniżej i powyżej kryterium dochodowego w latach 2010-2014 (porównanie rok do
roku, gdzie rok poprzedni=100)
2010
2011
2012
2013
2014
Dynamika
(2010-2014)
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W latach 2010-2014 w Leżajsku, tak jak w jednostkach referencyjnych, spadła liczba rodzin
otrzymujących zasiłki rodzinne na dzieci. Przy czym w Leżajsku dynamika zjawiska była najniższa
(spadek o 23,12%).
Tabela 20. Rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na dzieci w latach 2010-2014
2010
2011
2012
2013
Polska
100,00
91,90
90,77
93,09
Województwo
100,00
91,90
90,58
92,85
podkarpackie
Powiat leżajski
100,00
93,10
91,80
94,10
Miasto Leżajsk
100,00
94,30
93,61
91,65
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

2014

Dynamika

92,43

71,77

92,50
93,02
95,03

71,50
74,82
76,88

W 2014 r. udział dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, w ogólnej
liczbie dzieci w tym wieku w Leżajsku wynosił 31,3%. Wartość ww. wskaźnika jest niższa niż średnia dla
powiatu (44,4%) oraz województwa (36,2%), natomiast jest nieznacznie wyższa niż średnia dla kraju
(28,3%).
Wykres 3. Udział dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci
w tym wieku w latach 2010-2014 w %
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Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

18

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA LEŻAJSK NA LATA 2016-2023 - DIAGNOZA
Głównym podmiotem udzielającym pomocy społecznej w Leżajsku jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej (MOPS), który działa od roku 1990 i jest jednostką organizacyjną gminy miejskiej Leżajsk.
MOPS realizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej oraz zlecone gminie z zakresu
administracji rządowej. Ośrodek wykonuje ponadto inne zadania zlecone przez Burmistrza Leżajska:


wypłatę dodatków mieszkaniowych,



świadczeń rodzinnych,



świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Do zadań Ośrodka należy również koordynacja realizacji miejskiej strategii integracji i rozwiązywania
problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej i innych,
których celem jest integracja osób i rodzin z grupy szczególnego ryzyka.
W 2015 r. z pomocy społecznej w Leżajsku korzystały 1 132 osoby. Na przestrzeni lat 2011-2015 liczba
osób korzystających z pomocy społecznej w Leżajsku utrzymywała się na względnie stałym poziomie.
Największy udział w ogólnej liczbie osób korzystających z pomocy społecznej w 2015 r. mieli
mieszkańcy obwodu wyborczego nr 3 (220 osób) oraz obwodu wyborczego nr 5 (219 osób).
Najmniejszy udział osób korzystających z pomocy społecznej w ogólnej liczbie osób korzystających,
w 2015 r. mieli mieszkańcy obwodu wyborczego nr 8 (40 osób) oraz obwodu wyborczego nr 6
(95 osób).
Tabela 21. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w latach 2011-2015
2011
2012
2013
Obwód nr 1
134
133
148
Obwód nr 2
181
181
201
Obwód nr 3
214
213
237
Obwód nr 4
115
115
128
Obwód nr 5
210
212
236
Obwód nr 6
89
91
102
Obwód nr 7
119
110
127
Obwód nr 8
38
41
43
Miasto Leżajsk
1100
1096
1222
Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z MOPS w Leżajsku

2014
141
189
228
98
238
87
114
49
1144

2015
138
187
220
119
219
95
114
40
1132

W przeliczeniu na 100 mieszkańców, w 2015 r. w Leżajsku z pomocy społecznej korzystało 8,1 osób.
Najwyższą wartość ww. wskaźnika odnotowano w obwodzie wyborczym nr 5 (12,7 osób na 100
mieszkańców korzystało z pomocy społecznej) oraz obwodzie wyborczym nr 3 (12,2 osoby na 100
mieszkańców korzystały z pomocy społecznej). Najmniejszą wartość ww. wskaźnika (4 osoby na 100
mieszkańców korzystało z pomocy społecznej) w 2015 r. odnotowano w obwodzie wyborczym nr 8.
Tabela 22. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2015 r.
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców
Obwód nr 1
7,3
Obwód nr 2
9,7
Obwód nr 3
12,2
Obwód nr 4
6,9
Obwód nr 5
12,7
Obwód nr 6
4,7
Obwód nr 7
5,9
Obwód nr 8
4,0
Miasto Leżajsk
8,1
Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z MOPS w Leżajsku

19

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA LEŻAJSK NA LATA 2016-2023 - DIAGNOZA
W 2015 r. w Leżajsku na pomoc społeczną wydano 1 660 659 zł. W odniesieniu do 2010 r. wydatki
na pomoc społeczną w mieście wzrosły o ponad 43%.
Analizując wydatki na pomoc społeczną w przeliczeniu na liczbę osób z niej korzystających
w poszczególnych obwodach należy stwierdzić, że najwyższe były one w obwodzie wyborczym nr 8
(2 315,38 zł na osobę), najniższe natomiast w obwodzie wyborczym nr 2 (1 314,42 zł). We wszystkich
obwodach, w odniesieniu do 2010 r., nastąpił znaczny wzrost wydatków na pomoc społeczną
w przeliczeniu na liczę osób z niej korzystających. Najwyższą dynamikę odnotowano w obwodzie
wyborczym nr 7 (176,28), najmniejszą natomiast w obwodzie wyborczym nr 2 (124,94).
Tabela 23. Kwota pomocy społecznej w poszczególnych obwodach 2011-2015 w przeliczeniu na liczbę osób
z niej korzystających
2011
2012
2013
2014
2015
Dynamika
Obwód nr 1
1 052,00 zł
1 208,00 zł
1 333,00 zł
1 323,00 zł
1 356,86 zł
128,98
Obwód nr 2
1 052,00 zł
1 208,00 zł
1 333,00 zł
1 323,00 zł
1 314,42 zł
124,94
Obwód nr 3
1 052,00 zł
1 335,63 zł
1 337,92 zł
1 323,00 zł
1 340,84 zł
127,46
Obwód nr 4
1 052,00 zł
1 208,00 zł
1 333,00 zł
1 323,00 zł
1 365,04 zł
129,76
Obwód nr 5
966,29 zł
1 028,00 zł
1 333,00 zł
1 323,00 zł
1 443,24 zł
149,36
Obwód nr 6
1 052,00 zł
1 208,00 zł
1 333,00 zł
1 323,00 zł
1 579,96 zł
150,19
Obwód nr 7
1 052,00 zł
1 208,00 zł
1 333,00 zł
1 330,81 zł
1 854,48 zł
176,28
Obwód nr 8
1 545,42 zł
1 495,22 zł
1 333,00 zł
1 323,00 zł
2 315,38 zł
149,82
Miasto
1 052,68 zł
1 208,73 zł
1 333,95 zł
1 323,78 zł
1 467,01 zł
139,36
Leżajsk
Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z MOPS w Leżajsku

Wartość pomocy społecznej w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w 2015 r. w Leżajsku wynosiła
118 635 zł. Najwyższa wartość wskaźnika została odnotowana w obwodzie wyborczym nr 5 oraz
w obwodzie wyborczym nr 3. Natomiast najniższymi wartościami wskaźnika cechowały się obwody
wyborcze nr 6 oraz 8.
Tabela 24. Wydatki w przeliczeniu na liczbę osób korzystających pomocy społecznej w 2015 r.
Wydatki na pomoc społeczną w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców
Obwód nr 1
98 915,48 zł
Obwód nr 2
128 353,00 zł
Obwód nr 3
164 520,36 zł
Obwód nr 4
93 841,71 zł
Obwód nr 5
183 761,05 zł
Obwód nr 6
74 268,18 zł
Obwód nr 7
110 339,77 zł
Obwód nr 8
92 893,68 zł
Miasto Leżajsk
118 737,24 zł
Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z MOPS w Leżajsku

Przeciętne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej w 2014 r. w powiecie leżajskim
wynosiło 80,5. Wartość wskaźnika była również niższa niż przeciętne wynagrodzenie brutto w relacji
do średniej krajowej liczone dla województwa podkarpackiego. Na uwagę zasługuje również fakt,
że wartość ww. wskaźnika w relacji do średniej krajowej w powiecie leżajskim systematycznie spadała
na przestrzeni lat 2010-2014 (dynamika 95,27), natomiast w województwie podkarpackim nieznacznie
wzrosła (dynamika 101,67).
Tabela 25. Przeciętne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej w latach 2011-2014
2010
2011
2012
2013
Polska
100,0
100,0
100,0
100,0
Województwo
83,8
83,4
84,2
84,7
podkarpackie
Powiat leżajski
84,5
83,7
82,9
81,1
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

2014
100,0
85,2
80,5
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W latach 2011-2014 kwota dochodów podatników systematycznie rosła (dynamika 10,61%). W 2014
r. dochody podatników z Leżajska wyniosły łącznie 266 854 805 zł. W stosunku do roku 2011 nastąpił
przyrost o ponad 10%. Analogiczne zjawisko wystąpiło również w przeliczeniu dochodów
na 1 podatnika. W 2014 r. wartość wskaźnika wynosiła 32 271,71 zł i była wyższa o ponad 8%
od wartości ww. wskaźnika liczonego dla roku 2011.
Tabela 26. Dochód podatników z terenu Miasta Leżajska w latach 2011-2015
Rok
2011
2012
2013
2014
Dochody w zł
241 252 401 248 397 205 260 826 709 266 854 805
Dochody w zł w przeliczeniu
29 703,57
30 455,76
31 519,84
32 271,71
na 1 podatnika
Liczba podatników miasta Leżajsk
8122
8156
8275
8269
Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Urzędu Skarbowego w Leżajsku

Dynamika
110,61
108,65

I.3.5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego w Leżajsku na co dzień zajmują się jednostki państwowe,
tj. Policja oraz Straż Pożarna, a także jednostka podległa Urzędowi Miasta – Straż Miejska.
Analizie zostało poddanych 8 typów przestępstw:


Rozboje i wymuszenia,



Bójki i pobicia,



Kradzieże,



Kradzieże z włamaniem,



Zniszczenia mienia,



Fizyczne i psychiczne znęcanie się nad rodziną,



Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym,



Przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.

Według danych otrzymanych z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku łączna liczba ww. typów
przestępstw w 2015 r. wyniosła 131. W odniesieniu do roku 2013 nastąpił spadek czynów zabronionych
o 45. Najczęściej popełnianym przestępstwem w Leżajsku w 2015 r. były kradzieże (46 przestępstw)
oraz kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym (35 przestępstw). Jednakże w obu przepadkach ich
liczba spadła w stosunku do roku 2013, odpowiednio o 14 (dynamika 76,66%) i 22 (dynamika 61,40%).
Na uwagę zasługuje fakt, iż w analizowanych latach 2013-2015 każdego roku popełniane były tylko dwa
rozboje i wymuszenia.
Tabela 27. Liczba przestępstw w podziale na typ przestępstw (w szczególności przeciwko rodzinie i opiece)
w latach 2013-2015
2013
2014
2015
Rozboje i wymuszenia
2
2
2
Bójki i pobicia
3
5
5
Kradzieże
60
50
46
Kradzieże z włamaniem
33
19
23
Zniszczenia mienia
10
25
9
Fizyczne i psychiczne znęcanie się nad rodziną
4
14
7
Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym
57
41
35
Przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu
7
14
4
Suma
176
170
131
Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku

21

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA LEŻAJSK NA LATA 2016-2023 - DIAGNOZA
Straż Miejska w 2015 r. podjęła 1 278 interwencji. W stosunku do roku 2013 nastąpił przyrost o 156
(dynamika 113,90%). Najczęściej popełnianym wykroczeniem, stanowiącym przyczynę interwencji
Straży Miejskiej w Leżajsku, było wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji - 481 (art. 84103 Kodeksu Wykroczeń) oraz przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu - 282 (art. 49-64
Kodeksu Wykroczeń). Liczba interwencji z ww. przyczyn wzrosła odpowiednio o 57 (dynamika 113,44%)
oraz o 82 (dynamika 141,00%).
Tabela 28. Liczba interwencji Straży Miejskiej w Leżajsku ze względu na rodzaj wykroczenia w latach 20132015
Rodzaj wykroczenia zgodnie z Kodeksem Wykroczeń
2013
2014
2015
Przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (art. 49-64 KW)
200
244
282
Przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym (art. 65-69 KW)
0
3
0
Przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia (art. 70-83 KW)
33
20
35
Przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (art. 84-103 KW)
424
439
481
Przeciwko zdrowiu (art. 109-118 KW)
71
104
201
Przeciwko mieniu (art. 119 KW)
10
13
7
Przeciwko obyczajności publicznej (art. 140-142 KW)
22
31
10
Przeciwko urządzeniom użytku publicznego (art. 143-145 KW)
213
185
159
Przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości
107
114
68
Przeciwko ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i
39
29
22
wyrobów tytoniowych
Inne
3
15
13
Suma
1122
1197
1278
Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Komendy Powiatowej Policji Leżajsku

W 2015 r. według danych z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku na terenie miasta
odnotowano 134 interwencje (88 miejscowych zagrożeń, 42 pożary oraz 4 alarmy fałszywe), w których
uczestniczyły jednostki KPPS oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Wartość strat ogółem wyniosła
583 100 zł (153 100 zł z powodu pożarów oraz 430 100 z powodu miejscowych zagrożeń). Wartość
uratowanego mienia wyniosła natomiast 2 640 000 zł (2 484 000 zł z powodu pożarów oraz 156 000
z powodu miejscowych zagrożeń).
W stosunku do roku 2014 nastąpił spadek liczby interwencji o 8, natomiast wzrosła wartość strat
ogółem o ponad 100 000 zł, a spadła wartość uratowanego mienia o ponad 600 000 zł.

I.3.6. CHARAKTERYSTYKA BEZROBOCIA
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w Leżajsku w 2015 r.
wynosił 10%. W odniesieniu do roku 2011 udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym w Leżajsku wzrósł nieznacznie (0,4%). Wartość wskaźnika była nieznacznie
niższa niż dla województwa podkarpackiego (o 0,2%) oraz powiatu leżajskiego (o 2,0%) oraz wyższa
o 2,5% od średniej krajowej.
Tabela 29. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w latach 20102014 w %
2011
2012
2013
2014
2015
Polska
7,9
8,0
8,7
8,8
7,5
Województwo
10,5
10,7
11,3
11,4
10,2
podkarpackie
Powiat leżajski
11,7
12,2
12,3
12,6
12,0
Miasto Leżajsk
9,6
10,0
10,5
10,4
10,0
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS
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W Leżajsku, w 2014 r. odnotowano najwyższy spośród jednostek referencyjnych procentowy udział
pracujących kobiet w ogólnej liczbie pracujących (52,1%). Nieznacznie niższą wartość ww. wskaźnika
odnotowano w powiecie leżajskim. Odwrotne wartości wskaźnik przyjął w województwie
podkarpackim (47,5%).
Tabela 30. Udział pracujących w podziale na płeć w ogólnej liczbie pracujących w podziale na płeć w 2014 r.
Mężczyźni
Kobiety
Polska
50,0
50,0
Województwo podkarpackie
52,5
47,5
Powiat leżajski
48,7
51,3
Miasto Leżajsk
47,9
52,1
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

W 2016 r. w Leżajsku było zarejestrowanych 948 bezrobotnych. Największa liczba bezrobotnych
zarejestrowana była w obwodzie wyborczym nr 2 (152 osoby, co stanowiło 16% ogólnej liczby
bezrobotnych Leżajska oraz 7,9% mieszkańców całego obwodu) oraz w obwodzie wyborczym nr 6 (136
osób, co stanowiło 14,3% ogólnej liczby bezrobotnych Leżajska oraz 6,7% mieszkańców obwodu) i
obwodzie wyborczym nr 1 (135 osób, co stanowiło 14,3% ogólnej liczby bezrobotnych Leżajska oraz
7,1% mieszkańców obwodu). Najmniejsza liczba bezrobotnych zarejestrowana była w obwodzie
wyborczym nr 8 (58 osób, co stanowiło 6,1% ogólnej liczby bezrobotnych Leżajska).
Kobiety w Leżajsku stanowiły 46,5% (441 na 948 osób bezrobotnych). Największy odsetek kobiet
bezrobotnych odnotowano w obwodzie wyborczym nr 8 (53,4%). Najmniejszy odsetek kobiet wśród
osób bezrobotnych został zarejestrowany w obwodzie wyborczym nr 5 (40%)
Tabela 31. Liczba bezrobotnych w poszczególnych obwodach, liczba bezrobotnych kobiet i udział % kobiet
w ogólnej liczbie osób bezrobotnych w jednostkach analitycznych – stan na 03.2016 r.
Liczba bezrobotnych
Kobiety
% udział kobiet
Obwód nr 1
135
61
45,2%
Obwód nr 2
152
73
48,0%
Obwód nr 3
128
62
48,4%
Obwód nr 4
106
51
48,1%
Obwód nr 5
115
46
40,0%
Obwód nr 6
136
65
47,8%
Obwód nr 7
118
52
44,1%
Obwód nr 8
58
31
53,4%
Miasto Leżajsk
948
441
46,5%
Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku

W 2016 r. aż 58,5% osób bezrobotnych w Leżajsku pozostawało bez pracy przez okres powyżej 12
miesięcy. Największy odsetek osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy występował w obwodzie nr 5
(67,0%) oraz w obwodzie nr 1 (64,4%). Najmniejszy odsetek osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy
występował w obwodzie nr 6 (52,2%) oraz w obwodzie nr 6 (54,6%). Należy jednak zauważyć, że w obu
ww. obwodach osoby te stanowiły ponad połowę ogółu bezrobotnych.
Tabela 32. Odsetek osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w obwodzie – stan na
03.2016 r.
Odsetek osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych
Obwód nr 1
64,4%
Obwód nr 2
54,6%
Obwód nr 3
60,9%
Obwód nr 4
56,6%
Obwód nr 5
67,0%
Obwód nr 6
52,2%
Obwód nr 7
55,9%
Obwód nr 8
56,9%
Miasto Leżajsk
58,5%
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Największy odsetek osób bezrobotnych w Leżajsku stanowiły osoby z wykształceniem
pomaturalnym/policealnym i średnim zawodowym 27,2%. Największy udział ww. grupy odnotowano
w obwodzie wyborczym nr 3 (35,9%), najmniejszy natomiast w obwodzie wyborczym nr 5 (20,9%).
Osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym stanowiły w 2016 r. w Leżajsku 15,5% ogółu
bezrobotnych. Największy udział osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niższym
odnotowano w obwodzie wyborczym nr 1 (19,3%) oraz nr 2 (17,8%), najmniejszy natomiast
w obwodzie wyborczym nr 6 (12,5%).
Osoby bezrobotne z wykształceniem wyższym w Leżajsku stanowiły 17,4% ogółu bezrobotnych. Udział
ww. grupy w poszczególnych obwodach wahał się od 15,1% (obwód nr 4) do 22,4% (obwód nr 8).
Tabela 33. Odsetek osób bezrobotnych w podziale na wykształcenie w poszczególnych obwodach – stan
na 2016 r.
Obwody wyborcze
Miasto
Leżajsk
1
2
3
4
5
6
7
8
gimnazjalne,
podstawowe i niepełne 19,3% 17,8% 13,3% 17,0% 13,0% 12,5% 16,1%
13,8%
15,5%
podstawowe lub brak
zasadnicze zawodowe 28,1% 24,3% 18,8% 31,1% 33,9% 28,7% 27,1%
17,2%
26,6%
średnie
11,9% 16,4% 12,5%
9,4%
15,7% 12,5% 11,9%
17,2%
13,3%
ogólnokształcące
pomaturalne/
policealne i średnie
24,4% 25,0% 35,9% 27,4% 20,9% 27,2% 28,8%
29,3%
27,2%
zawodowe
wyższe (w tym
16,3% 16,4% 19,5% 15,1% 16,5% 19,1% 16,1%
22,4%
17,4%
licencjat)
Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku

I.3.7. PODSUMOWANIE
Leżajsk jest miastem w województwie podkarpackim, w którym w 8 obwodach wyborczych, w 2016 r.
na stałe zameldowanych było 13 998 mieszkańców. Najwięcej mieszkańców (2019) zameldowanych
było w obwodzie wyborczym nr 6, najmniej natomiast w obwodzie wyborczym nr 8.
Na uwagę zasługuje również fakt, iż Leżajsk to miasto, w którym systematycznie zmniejsza się liczba
ludności. Na przestrzeni lat 2010-2014 saldo migracji wyniosło łącznie (-) 373 osoby.
W porównaniu do jednostek referencyjnych Leżajsk charakteryzują niższe wartości dwóch wskaźników
– urodzenia żywe oraz zgony na 1 000 mieszkańców, odpowiednio 7,2 i 6,2. Odwrotna sytuacja
występuje w przypadku wartości wskaźnika przyrost naturalny na 1 000 mieszkańców – wartość
wskaźnika wynosi 1,0 i jest wyższa od średniej dla powiatu, województwa oraz kraju.
Leżajsk w odniesieniu do jednostek referencyjnych charakteryzuje nieznacznie starsze społeczeństwo.
Ludność w wieku przedprodukcyjnym, w 2014 r. stanowiła jedynie 16,8% i jest niższa od średniej dla
powiatu, województwa i kraju. Natomiast ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi 19,7% i jest
wyższa od wartości w jednostkach porównywanych.
Społeczeństwo w Leżajsku starzeje się szybciej niż w jednostkach referencyjnych. Wskaźnik obciążenia
demograficznego w 2014 r. wynosił 57,5. W odniesieniu do jednostek porównywanych jest
on nieznacznie niższy, jednakże od 2010 r. bardzo dynamicznie rośnie jego wartość (dynamika 114,77).
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Liczba dzieci w przedszkolach miejskich w latach 2010-2014 utrzymywała się na względnie stałym
poziomie. Jednak we wskazanych latach nieznacznie wzrósł odsetek dzieci w wieku przedszkolnym
uczęszczających do przedszkoli miejskich.
Na terenie Leżajska funkcjonują trzy szkoły podstawowe, do których w 2015 r. uczęszczało łącznie 764
uczniów. Najliczniejsza grupa uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 2. Należy również zauważyć,
iż w latach 2011-2015 nastąpił spadek liczby uczniów uczęszczających do leżajskich szkół.
Wyniki uzyskiwane ze sprawdzianu szóstoklasisty we wszystkich szkołach z terenu Leżajska były
na bardzo zbliżonym poziomie. W 2016 r. sprawdzian najsłabiej napisali uczniowie szkoły podstawowej
nr 2 (62%).
Mapa 4. Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w 2016 r. w %

Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku

Liczba uczniów uczęszczających do jedynego gimnazjum na terenie Leżajska w latach 2011-2015 spadła
o 87 i w 2015 roku wynosiła 394. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego uzyskane w 2015 r. przez uczniów
z Leżajska były wyższe niż średnia dla powiatu i województwa. Na uwagę zasługuje również fakt,
iż od 2012 wyniki egzaminu gimnazjalnego w Leżajsku nieznacznie wzrosły.
Leżajsk jako miasto powiatowe posiada szereg instytucji kultury, które udostępniają mieszkańcom
bogatą ofertę. Do głównych instytucji kultury w mieście zaliczamy Miejskie Centrum Kultury
w Leżajsku, wraz z Domem Kultury, Biblioteką Publiczną im. Stanisława Wyspiańskiego, Pracownią
Dokumentacji Dziejów Miasta oraz Kinem, Muzeum Ziemi Leżajskiej, Bibliotekę Pedagogiczną oraz
Muzeum Prowincji OO. Bernardynów.
Na terenie miasta funkcjonuje 65 organizacji pozarządowych. Najwięcej organizacji pozarządowych
zarówno w wartościach nominalnych oraz w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców działa w obwodzie
wyborczym nr 2 oraz 5, najmniej w obwodzie wyborczym nr 3. Zróżnicowanie charakteru działalności
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organizacji pozarządowych w Leżajsku może świadczyć o zaangażowaniu społeczeństwa w życie
publiczne.
Mapa 5. Organizacje pozarządowe w Leżajsku w 2016 r.

Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z rejestru Starosty Leżajskiego i KRS

26

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA LEŻAJSK NA LATA 2016-2023 - DIAGNOZA
O zaangażowaniu społeczeństwa w życie publiczne świadczy również frekwencja wyborcza, zwłaszcza
podczas wyborów samorządowych. Frekwencja podczas wyborów samorządowych w Leżajsku
wyniosła 43,85%, jednakże była ona zróżnicowana i w zależności od obwodu wyborczego wynosiła
od 43,16% (w obwodzie nr 4) do 53,47% (w obwodzie nr 1). Na uwagę zasługuje również fakt,
iż we wszystkich obwodach frekwencja w ww. wyborach była wyższa niż średnia dla kraju, a w dwóch
obwodach (3 oraz 4) nieznacznie niższa niż średnia dla województwa.
Mapa 6. Frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 r.

Opracowanie na podstawie danych PKW
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Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w Leżajsku od 2011 r. utrzymuje się na względnie
stałym poziomie. Były to osoby głównie poniżej kryterium dochodowego. Należy jednak zauważyć,
że od 2010 r. spadła w Leżajsku liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej, a także procentowy
udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymają zasiłek rodzinny. Największa liczba osób korzystająca
z pomocy społecznej, zarówno w wartościach nominalnych, jak i w przeliczeniu na 100 mieszkańców,
zamieszkiwała obwód wyborczy nr 3 oraz 5, najmniejsza natomiast obwód nr 8 i 6. W latach 2010-2015
wzrosły również w Leżajsku wydatki na pomoc społeczną (dynamika 143,41).
Mapa 7. Wydatki na pomoc społeczną w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w obwodzie oraz liczba osób
korzystających z pomocy społecznej na 1 000 mieszkańców w obwodzie w 2015 r.

Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z MOPS w Leżajsku

Społeczeństwo w Leżajsku na przestrzeni lat 2011-2014 stało się bogatsze. Od 2011 r. wzrosły dochody
podatników zarówno w wartościach nominalnych (dynamika 110,61), jak i w przeliczeniu na jednego
podatnika (dynamika 108,65).
Leżajsk można zaliczyć do miast bezpiecznych. Poziom bezpieczeństwa w Leżajsku w 2015 r. był wyższy
niż w roku 2014. Liczba popełnionych przestępstw spadła o ponad 25%. Najczęstszym przestępstwem
w statystykach policyjnych były kradzieże oraz kierowanie w stanie nietrzeźwym. Najrzadziej powodem
interwencji policyjnej były bójki i rozboje. Straż Miejska interweniowała najczęściej z powodu
wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji oraz przeciwko porządkowi i spokojowi
publicznemu. Straż Pożarna w Leżajsku w 2014 r. interweniowała 134 razy, przy czym 88 interwencji
zostało zakwalifikowanych jako miejscowe zagrożenia, 42 jako pożar, natomiast 4 jako alarmy
fałszywe.
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Niewątpliwym problemem społecznym w Leżajsku jest bezrobocie. Udział osób bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w Leżajsku w 2016 r. wynosił 10% (948
osób). W przypadku Leżajska problem bezrobocia dotyka częściej mężczyzn niż kobiety. Najwięcej osób
bezrobotnych w 2016 r. było zarejestrowanych w obwodach wyborczych nr 2, 3 i 5. Dużym problemem
w Leżajsku jest czas pozostawania bez pracy przez osoby bezrobotne – w 2016 r. aż 58,5%
bezrobotnych pozostawało bez pracy minimum 12 miesięcy. Problem ten dotyczył głównie osób
bezrobotnych zamieszkujących obwód wyborczy nr 5.
Mapa 8. Osoby długotrwale bezrobotne w 2016 r.

Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku
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Brak odpowiedniego wykształcenia jest bardzo często przyczyną trudności z podjęciem pracy. Osoby
z wykształceniem gimnazjalnym i niższym, w 2016 r., w Leżajsku stanowiły 15,5% wszystkich
bezrobotnych. Najwięcej osób z ww. wykształceniem zostało zarejestrowanych w obwodzie nr 1.
Mapa 9. Osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym – stan na 2016 r.

Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku
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I.4. SFERA GOSPODARCZA
I.4.1. LICZBA I STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
W 2014 r. w Leżajsku liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 1 000 mieszkańców wynosiła
111. W odniesieniu do jednostek referencyjnych liczba ta była ponad dwukrotnie wyższa niż wartość
wskaźnika liczona dla kraju, województwa podkarpackiego oraz powiatu leżajskiego.
Tabela 34. Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON w latach 2010-2014 na 1 000 mieszkańców
2010
2011
2012
2013
2014
Polska
101
100
103
106
107
Województwo
72
71
73
75
76
podkarpackie
Powiat leżajski
57
57
58
59
61
Miasto Leżajsk
105
106
107
111
111
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

W Leżajsku w latach 2010-2014 znacznie wzrosła liczba podmiotów zatrudniających od 0 do 9
pracowników w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców. W jednostkach referencyjnych również został
odnotowany przyrost mikroprzedsiębiorstw w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców. Na uwagę
zasługuje fakt, iż w odniesieniu do jednostek referencyjnych wartość ww. wskaźnika w 2014 r. była
najwyższa.
W analizowanym okresie spadła natomiast w Leżajsku liczba podmiotów gospodarczych
zatrudniających 10-49 osób w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. Taka
tendencja została również odnotowana w jednostkach referencjach. Należy jednak zauważyć, iż regres
zjawiska w Leżajsku postępował najszybciej (dynamika 74,8).
Wskaźnik liczby średnich i dużych przedsiębiorstw w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców zarówno
w Leżajsku, jak i w jednostkach referencyjnych w analizowanych latach pozostawał na względnie
stałym poziomie.
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Tabela 35. Liczba podmiotów gospodarczych wg klas wielkości zatrudnienia na 10 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w latach 2010- 2014
0-9
10 - 49
50 - 249
250 i więcej
2010
Polska

2011

2012

2013

2014

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012

2013

2014

2010

2011

2012
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1495,6 1485,5 1542,1 1593,1 1625,5

65,1

65,0

59,5

59,5

60,6

12,0

11,9

12,1

12,1

12,2

2,0

1,9

1,9

1,8

1,8

1062,8 1050,9 1085,9 1123,7 1148,3
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43,0

43,7

9,1

9,0

9,3

9,4

9,4

1,5

1,5

1,5

1,4

1,4

917,8

37,7

37,0

30,7

30,8

30,5

8,3

8,3

8,1

8,3

8,4

1,1

1,1

1,1

0,9

0,9

1479,1 1506,8 1552,3 1635,7 1667,8
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

75,4

73,1

61,1

59,3

56,4

20,6

20,9

19,0

20,5
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3,1

3,1
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894,9
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W 2014 r. liczba osób prowadzących działalność gospodarczą w przeliczeniu na 100 osób w wieku
produkcyjnym w Leżajsku wyniosła 12,7. Od 2010 r. wartość ta nieznacznie wzrosła. Jest to zgodne
zarówno z tendencją powiatową, wojewódzką, jak i krajową.
Tabela 36. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym w latach
2010-2014 r.
2010
2011
2012
2013
2014
Polska
11,9
11,6
11,9
12,1
12,2
Województwo
8,7
8,5
8,7
8,9
9,0
podkarpackie
Powiat leżajski
7,1
7,0
7,1
7,3
7,4
Miasto Leżajsk
11,9
11,9
12,0
12,6
12,7
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

W 2016 r. zarejestrowanych było 1 162 aktywnych podatników prowadzących działalność gospodarczą,
w tym działalność prowadzoną w formie spółek cywilnych. Średnia wartość w przeliczeniu na 1 000
mieszkańców wyniosła 83 podmioty. Największa liczba podmiotów w przeliczeniu na 1 000
mieszkańców zarejestrowana była w obwodzie wyborczym nr 2 (135) oraz obwodzie wyborczym nr 1
(112,4). Najmniejszą wartością ww. wskaźnika odznaczały się obwody wyborcze nr 3 (55,6), nr 5 (63,3)
oraz nr 4 i 7 (64,1). W obwodach wyborczych nr 6 oraz 8 wartości wskaźnika były zbliżone do średniej
dla całego miasta i wynosiły odpowiednio 80,7 oraz 84,3.
Tabela 37. Liczba podatników prowadzących działalność gospodarczą na 1 000 ludności– stan na 03.2016 r.
Liczba podatników prowadzących działalność gospodarczą na 1 000 ludności
Obwód nr 1
112,4
Obwód nr 2
135,0
Obwód nr 3
55,6
Obwód nr 4
64,1
Obwód nr 5
63,3
Obwód nr 6
80,7
Obwód nr 7
64,1
Obwód nr 8
84,3
Miasto Leżajsk
83,0
Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Dochody z prowadzenia działalności gospodarczej
Dochody podatników z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w 2014 r. wyniosły 35 606 714 zł
i były wyższe od dochodów z 2011 r. o 15%. Należy jednak zauważyć, iż spadek dochodów odnotowano
w roku 2012 w stosunku do roku 2011.
Tabela 38. Dochód podatników z terenu Miasta Leżajska w latach 2011-2015 z tytułu prowadzanie
działalności gospodarczej
Rok
2011
2012
2013
2014
Dynamika
Dochody z działalności
30 863 120
29 360 190
34 013 603
35 606 714
115,37
gospodarczej (zasady ogólne) w zł
Liczba podatników
1 535
1 552
1 592
1 581
103,00
Dochody z działalności
gospodarczej (zasady ogólne) w zł
20 106,27
18 917,65
21 365,33
22 521,64
112,01
w przeliczeniu na podatnika
Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Urzędu Skarbowego w Leżajsku
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I.4.2. PODSUMOWANIE
Średnio w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców, w 2016 r. działalność gospodarczą prowadziły 83 osoby.
W latach 2010-2014, w Leżajsku wzrosła liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 000
mieszkańców. Od 2010 do 2014 r. w Leżajsku wzrosła liczba przedsiębiorstw zatrudniających od 0 do 9
osób w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców, a także wzrosła liczba osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym. Świadczy to przede wszystkim o tym, że
ludzie coraz częściej podejmują pracę na własny rachunek.
Mapa 10. Liczba podatników prowadzących działalność gospodarczą na 1 000 mieszkańców w obwodzie –
stan na 2016 r.

Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Dodatkowo w latach 2011-2015 r. wzrosły dochody podatników z terenu Leżajska z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej.
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I.5. SFERA ŚRODOWISKOWA
I.5.1. STAN ŚRODOWISKA
Obszary prawnie chronione
Na terenie Leżajska jedynym obszarem prawnie chronionym jest Rezerwat Las Klasztorny.
Powierzchnia rezerwatu, która wynosi 39,49 ha, stanowi niecałe 2% powierzchni miasta. W odniesieniu
do jednostek referencyjnych jest to znacznie niższa wartość (Polska 32,5%, województwo podkarpackie
44,9%, powiat leżajski 44,0%). Należy jednak zauważyć, iż tereny prawnie chronione najczęściej
znajdują się poza obszarami miejskimi zarówno w województwie podkarpackim, jak i w kraju. Wartość
ww. wskaźnika liczonego dla gmin miejskich w kraju wyniosła 15,5%, natomiast dla gmin miejskich
w województwie podkarpackim 3,5%.
Tabela 39. Udział obszarów prawnie chronionych w udziale powierzchni ogółem w latach 2010-2014
2010
2011
2012
2013
2014
Polska
32,4%
32,4%
32,5%
32,5%
32,5%
Województwo podkarpackie
44,7%
44,7%
44,7%
44,9%
44,9%
Powiat leżajski
42,1%
42,1%
42,1%
44,0%
44,0%
Miasto Leżajsk
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Dzikie wysypiska
Na terenie Leżajska w 2014 r. na 100 km2 przypadało 4,8 dzikich wysypisk. W odniesieniu do jednostek
referencyjnych jest to wartość najwyższa (ponad 3-krotnie od wartości powiatu leżajskiego, prawie
7 krotnie od wartości dla województwa podkarpackiego oraz 6-krotnie od wartości dla kraju).
Analiza wskaźnika w latach 2010-2014 wskazuje, iż nie było stałej tendencji. Po całkowitej likwidacji
dzikich wysypisk w 2011 r. nastąpił wzrost wskaźnika do wartości 9,5, a następnie jego prawie
dwukrotny spadek.
Tabela 40. Dzikie wysypiska na 100 km2 powierzchni ogółem
2010
2011
Polska
1,2
0,8
Województwo podkarpackie
1,1
0,9
Powiat leżajski
1,9
1,5
Miasto Leżajsk
4,8
0,0
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

2012
0,7
0,8
1,9
9,5

2013
0,9
0,7
1,7
9,5

2014
0,8
0,7
1,5
4,8

Łączna powierzchnia dzikich wysypisk w przeliczeniu na 100 km2 wynosiła 238 m2. W odniesieniu
do roku 2010 nastąpił ponad 6-krotny wzrost wartości wskaźnika. Jest to tendencja odwrotna niż
w kraju oraz województwie podkarpackim.
Tabela 41. Powierzchnia dzikich wysypisk na 100 km 2 powierzchni ogółem
2010
2011
2012
Polska
1 595
806
801
Województwo podkarpackie
1 234
375
337
Powiat leżajski
48
44
49
Miasto Leżajsk
38
0
143
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

2013
703
108
49
190

2014
533
112
51
238
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Gospodarka komunalna, ochrona środowiska, tereny zieloni
Wydatki na gospodarkę komunalną oraz ochronę środowiska w budżecie Leżajska w 2014 r. wynosił
6,40% ogółem. W odniesieniu do roku 2010 nastąpił wzrost udziału ww. wydatków w budżecie ogółem
o 2,22%. Jednakże w latach 2010-2014 udział ich był na różnym poziomie, od 3,12% w roku 2012
do 6,40% w roku 2014.
Tabela 42. Udział wydatków na gospodarkę komunalną oraz ochronę środowiska w budżecie Gminy w latach
2010-2014 r. na tle powiatu, województwa i kraju
2010
2011
2012
2013
2014
Polska
7,14%
6,60%
6,23%
7,04%
8,09%
Województwo
9,89%
7,85%
6,49%
8,19%
8,51%
podkarpackie
Powiat leżajski
3,09%
7,01%
3,09%
3,86%
4,92%
Miasto Leżajsk
4,18%
3,69%
3,12%
4,90%
6,40%
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Łączna powierzchnia terenów zielonych w Leżajsku, które są na bieżąco zarządzane przez Urząd
Miejski, wynosi 12,78 ha. Największa powierzchnia terenów zielonych zlokalizowana jest w obwodzie
wyborczym nr 2 (3,60 ha) oraz w obwodzie wyborczym nr 6 (3,27 ha). Najmniejszą powierzchnią
obszarów zielonych charakteryzował się obwód wyborczy nr 3 oraz obwód wyborczy nr 8, odpowiednio
0,58 oraz 0,68 ha.
Tabela 43. Powierzchnia terenów zarządzanych przez Urząd Miejski – stan na 2016 r. (ha)
Powierzchnia terenów zielonych zarządzanych przez
Urząd Miejski
Obwód nr 1
1,58
Obwód nr 2
3,60
Obwód nr 3
0,58
Obwód nr 4
0,43
Obwód nr 5
0,42
Obwód nr 6
3,27
Obwód nr 7
2,21
Obwód nr 8
0,68
Miasto Leżajsk
12,78
Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku
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Odpady stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia
Dużym zagrożeniem dla środowiska jest obecność azbestu na terenie działek znajdujących się
w granicach miasta. W Leżajsku w 2016 r. znajdowały się 72 działki na których zlokalizowane były
wyroby azbestowe, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wartość wskaźnika wynosiła 5,14. Największa
ich liczba znajdowała się w obwodzie wyborczym nr 2 (28 działek, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
14,6) oraz w obwodzie wyborczym nr 1 (15 działek, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 7,9). W dwóch
obwodach wyborczych, tj. nr 4 i 5 nie zostały zarejestrowane działki zawierające substancje szkodliwe
typu wyroby azbestowe.
Tabela 44. Liczba działek zawierających wyroby azbestowe – stan na 2016 r.
Działki zawierające wyroby
Działki zawierające wyroby azbestowe w
azbestowe
przeliczeniu na 1000 mieszkańców
Obwód nr 1
15
7,9
Obwód nr 2
28
14,6
Obwód nr 3
1
0,6
Obwód nr 4
0
0,0
Obwód nr 5
0
0,0
Obwód nr 6
13
6,4
Obwód nr 7
11
5,7
Obwód nr 8
4
4,0
Miasto Leżajsk
72
5,1
Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku

Stan i jakość powietrza w mieście
W wynik pomiarów pyłu zawieszonego PM2.5 ze stacji monitoringu powietrza za rok 2016 na terenie
miasta Leżajsk wykazano w zakresie przekroczeń obszar fazy II. W przypadku pyłu zawieszonego PM10
średnioroczne stężenie pyłu mieściło się w przedziale 25-29 µg/m3 i nie przekraczało maksymalnej
wartości 36.
Mapa 11. Obszary przekroczeń pyłu zawieszonego PM 2.5 w 2016 r. na terenie miasta Leżajsk oraz
województwa podkarpackiego

Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za rok 2016. WIOŚ Rzeszów
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Mapa 12. Rozkład średniorocznych stężeń pyłu PM 10 w 2016 r. na terenie miasta Leżajsk oraz województwa
podkarpackiego - wyniki modelowania

Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za rok 2016. WIOŚ Rzeszów

Hałas
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w ramach PMŚ nie wykonywał pomiarów
hałasu.
W mieście nie identyfikuje się miejsc szczególnie uciążliwych miejsc pod względem hałasu. Zgodnie
z zapisami Programu dla Miasta Leżajska na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 pozytywny wpływ
na klimat akustyczny w Leżajsku ma obwodnica drogowa, która została wybudowana w ciągu drogi
krajowej nr 77, a także polepszenie nawierzchni ulic (z akustycznego punktu widzenia) i lokalizacja
nowej zabudowy mieszkaniowej poza strefami uciążliwości komunikacyjnych.
Również hałas przemysłowy w Leżajsku nie jest uciążliwy, a w procesie pracy istniejących zakładów
oraz ich zaplecza technicznego nie występują przekroczenia natężeń hałasu.
Również zgodnie z ww. Programem jedynie, zagrożenie hałasem wynika ze strony niewielkich zakładów
produkcyjnych, usługowych i gastronomicznych. Emitują one hałas o niewysokim poziomie i niewielkim
zasięgu oddziaływania, często o nieznacznych przekroczeniach norm.

I.5.2. PODSUMOWANIE
Leżajsk jest miastem, w którym tereny prawnie chronione stanowią jedynie 1,9%. W latach 2010-2014
Leżajsk borykał się z problemem dzikich wysypisk, ich łączna powierzchnia wzrosła o 210 m2.
Jednocześnie w latach 2010-2014 wzrosły wydatki z budżetu Miasta na gospodarkę komunalną
i ochronę środowiska. Łączna powierzchnia terenów zielonych, które są na zarządzane przez Urząd
Miejski wynosiła w 2016 r. 12,78 ha. Najwięcej z nich znajdowało się w obwodzie wyborczym nr 2,
najmniej natomiast w obwodzie wyborczym nr 5.
Łączna liczba działek na terenie Leżajska zawierająca wyroby azbestowe wynosi 72. Prawie 50%
stanowią działki z obwodu wyborczego nr 1 (7,9 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców) i 2 (14,6 w
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przeliczeniu na 1000 mieszkańców). W dwóch obwodach wyborczych, nr 4 i 5, nie zostały odnotowane
żadne działki z azbestem. Natomiast w obwodzie wyborczym nr 3 była tylko jedna działka z wyrobami
azbestowymi.
Mapa 13. Liczba działek z azbestem oraz powierzchnia terenów zielonych zarządzanych przez Urząd Miejski –
stan marzec 2016 r.

Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku
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I.6. SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA
I.6.1. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA
Powierzchnia Leżajska wynosi 2 058 ha, co stanowi 3,5% wielkości całego powiatu leżajskiego
Największy udział w powierzchni mają użytki rolne, które stanowią 54% powierzchni (1 111 ha), a także
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione (503 ha). Tereny zurbanizowane i zabudowane stanowią
20,3% całej powierzchni (418 ha), z czego 37,1% stanowią tereny mieszkaniowe (155 ha, tj. 7,5% całej
powierzchni miasta), 2,6% tereny przemysłowe (54 ha, tj. 2,6 % całej powierzchni miasta) oraz 5,0%
tereny rekreacyjne i wypoczynkowe (21 ha, tj. 1,0 % całej powierzchni miasta). Najmniejszy udział
w powierzchni ogółem, tj. 0,1% (3 ha), stanowią nieużytki.
Tabela 45. Struktura użytkowania gruntów
Polska
Województwo podkarpackie
użytki rolne razem
59,90%
52,60%
grunty leśne oraz
zadrzewione i
30,90%
40,90%
zakrzewione
grunty pod wodami
2,10%
1,20%
grunty zabudowane i
zurbanizowane - tereny
1,00%
0,80%
mieszkaniowe
grunty zabudowane i
zurbanizowane - tereny
0,40%
0,30%
przemysłowe
grunty zabudowane i
zurbanizowane - tereny
0,20%
0,20%
rekreacji i wypoczynku
nieużytki
1,50%
0,60%
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

I.6.2. CHARAKTERYSTYKA PRZESTRZENI
INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ

Powiat leżajski
59,70%

Miasto Leżajsk
54,00%

33,60%

24,40%

1,10%

1,10%

0,70%

7,50%

0,50%

2,60%

0,20%

1,00%

0,30%

0,10%

PUBLICZNYCH

I

DOSTĘPNOŚĆ

DO

Przestrzenie publiczne
W Leżajsku jako przestrzeń publiczną, zgodna zarówno ustawą z o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym2, jak i punktu z widzenia integracji mieszkańców, która pełni nieformalnie ww. rolę
zalicza się:
1. Teren Rynku oraz skweru Ks. Stanisława Lubasa o łącznej powierzchni 0,5 ha,
2. Plac przed Miejskim Centrum Kultury przy ul. Mickiewicza o łącznej powierzchni 0,17 ha,
3. Stadion o powierzchni 6,87 ha,
4. Działka nr 6449/6 przy ul. Wyspiańskiego o łącznej powierzchni 0,70 ha,

2

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 2., pkt. 6.:.obszar
przestrzeni publicznej. - obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości
ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy
funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy;

40

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA LEŻAJSK NA LATA 2016-2023 - DIAGNOZA
5. Ogródek jordanowski przy ul. Mickiewicza o łącznej powierzchni 0,9 ha,
6. Teren pomiędzy blokami na osiedlu przy ul. Kopernika, w tym teren po spalonym przedszkolu 1,60
ha,
7. Wąwóz ul. 28 Maja oraz plac targowy przy ul. Sikorskiego o łącznej powierzchni 1,63ha,
8. Cmentarz komunalny przy ul. Cmentarnej o łącznej powierzchni 17 ha.
Liczba i lokalizacja miejsc przestrzeni publicznej w Leżajsku jest duża i dogodna. Jednakże ich stan oraz
stopień zagospodarowania ocenili mieszkańcy w badaniu ankietowym (opis wyników znajduje się w
rozdziale I.8.). W opinii badanych przestrzenie publiczne są niewystarczająco zagospodarowane
dotyczy to przede wszystkim Rynku oraz placu przy MCK (ul. Mickiewicza), a także za ul. Broniewskiego
(teren starego stawu) oraz wokół dworca PKS i PKP. W opinii badanych w ww. przestrzeni występują
bariery architektoniczne, uniemożliwiające swobodne z niej korzystanie zwłaszcza przez osoby starsze
i niepełnosprawne. Dotyczy to zwłaszcza Rynku oraz placu przy MCK.
Dostęp do obiektów infrastruktury społecznej
Do obiektów infrastruktury społecznej zalicza się na obiekty nauki, oświaty, ochrony zdrowia i opieki
społecznej, kultury oraz wypoczynku i kultury fizycznej. Na terenie miasta funkcjonują obiekty
infrastruktury społecznej, które są jednostkami organizacyjnymi Miasta, są to:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Pl. Jaszowskiego 6,



Miejskie Centrum Kultury - ul. Mickiewicza 65,



MCK - Biblioteka Publiczna w Leżajsku - ul. Jarosławska 1,



MCK - Centrum Informacji Turystycznej - ul. Rynek 1,



MCK - Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta - ul. Jarosławska 1.



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - ul. Jagiełły 2,



Gimnazjum Miejskie im. Władysława Jagiełły w Leżajsku - ul. M.C. Skłodowskiej 8,



Szkoła Podstawowa nr 1 - ul. Grunwaldzka 1,



Szkoła Podstawowa nr 2 - ul. Mickiewicza 51,



Szkoła Podstawowa nr 3 - ul. 11 Listopada 8,



Przedszkole Miejskie Nr 2 - ul. Mickiewicza 27,



Przedszkole Miejskie Nr 3 - ul. Br. Śniadeckich 8,



Przedszkole Miejskie Nr 4 - ul. Curie-Skłodowskiej 8.

Ww. obiekty zapewniają mieszkańcom dostępność do podstawowych usług społecznych (edukacja,
kultura, wypoczynek i kultura fizyczna). Jednakże w trakcie badań ankietowych (opisanych w rozdziale
I.8) respondenci wskazywali, iż dostępność do ww. obiektów jest niewystarczająca. Również
respondenci wskazywali, iż dostępność, z uwagi głównie na bariery architektoniczne, ww., obiektów
jest niewystarczająca, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych i starszych.

41

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA LEŻAJSK NA LATA 2016-2023 - DIAGNOZA
Mapa 14. Dostęp do obiektów infrastruktury społecznej – bufor 1 km (ok. 15 min dojścia)

Opracowanie własne. Podkład mapowy: Openstreetmap.org

I.6.3. KOMUNIKACJA I TRANSPORT PUBLICZNY
Leżajsk to miasto dobrze skomunikowane. Przez teren miasta przebiega droga krajowa nr 77, dwie
drogi wojewódzkie: nr 875, która łączy Leżajsk z Mielcem oraz nr 877, która łączy Naklik ze Szklarami,
a także dwie drogi powiatowe. W odległości niespełna 40 km od miasta przebiega autostrada A4,
również w odległości ok. 40 km znajduje się międzynarodowy port lotniczy Rzeszów-Jasionka. Przez
teren miasta przebiega także linia kolejowa relacji Lublin-Przeworsk, a w samym Leżajsku znajduje się
odnowiona w 2012 r. stacja kolejowa.
Stan dróg będących we własności gminy w Leżajsku należy ocenić jako dobry. Przedział dróg
wymagających remontu waha się od 0,0% (obwód wyborczy nr 4) do 0,3% (obwody wyborcze nr 1 i 3).
Tabela 46. Odsetek dróg we własności gminnej wymagających remontów
Odsetek dróg we własności gminnej wymagających remontów
Obwód nr 1
0,3
Obwód nr 2
0,2
Obwód nr 3
0,3
Obwód nr 4
0,0
Obwód nr 5
0,0
Obwód nr 6
0,2
Obwód nr 7
0,3
Obwód nr 8
0,1

I.6.4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
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W 2014 r. w Leżajsku z sieci wodociągowej korzystało 91% mieszkańców. W odniesieniu do jednostek
referencyjnych jest to wynik średni nieznacznie niższy do średniej krajowej (91,6%). Wyższy wynik
odnotowano również dla powiatu leżajskiego (95%), niższy wynik został natomiast odnotowany dla
województwa podkarpackiego (80,2%).
Na uwagę zasługuje fakt, iż w latach 2010-2014 w Leżajsku nastąpił nieznaczny przyrost ludności
korzystającej z sieci wodociągowej (dynamika 100,22).
Tabela 47. Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej w latach 2010-2014
2010
2011
2012
2013
Polska
87,4
87,6
87,9
88
Województwo
podkarpackie
75,7
75,9
76,1
76,7
Powiat leżajski
90,5
90,7
90,8
90,9
Miasto Leżajsk
90,8
90,8
90,9
90,9
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

2014
91,6

Dynamika
104,81

80,2
95,0
91,0

105,94
104,97
100,22

W 2014 r. w Leżajsku z sieci kanalizacyjnej korzystało 88,9% mieszkańców. W odniesieniu do jednostek
referencyjnych jest to wynik najwyższy, znacznie wyższy od średniej krajowej (68,7%) wojewódzkiej
(68,7%) oraz dla powiatu leżajskiego (63,9%).
Na uwagę zasługuje fakt, iż w latach 2010-2014 w Leżajsku nastąpił nieznaczny przyrost ludności
korzystającej z sieci kanalizacyjnej (dynamika 100,45).
Tabela 48. Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w latach 2010-2014
2010
2011
2012
2013
Polska
62,0
63,5
64,3
65,1
Województwo
podkarpackie
56,9
60,7
61,5
62,6
Powiat leżajski
47,0
54,5
56,4
57,4
Miasto Leżajsk
88,5
88,6
88,6
88,7
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

2014
68,7

Dynamika
110,81

68,7
63,9
88,9

120,74
135,96
100,45

W 2014 r. w Leżajsku z sieci gazowej korzystało 93,3% mieszkańców. Jest to najwyższa wartość
wskaźnika w odniesieniu do jednostek referencyjnych. Odsetek korzystających z sieci gazowej w kraju
wyniósł 52,2%, w województwie podkarpackim 72,5%, natomiast w powiecie leżajskim 61,5%.
Warto zauważyć, iż pomimo tego, że odsetek ludności korzystających z sieci gazowej w Leżajsku był
znacznie wyższy niż w jednostkach referencyjnych, to również dynamika tego zjawiska była największa
(dynamika 101,76).
Tabela 49. Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej w latach 2010-2014
2010
2011
2012
2013
Polska
52,5
52,5
52,4
52,4
Województwo
71,9
71,8
72,6
72,6
podkarpackie
Powiat leżajski
60,9
60,7
61,9
61,6
Miasto Leżajsk
90,7
90,6
92,5
92,1
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

2014
52,2
72,5

Dynamika
99,43
100,83

61,5
92,3

100,99
101,76

Na terenie Leżajska w 2016 r łącznie znajdowało się 114 działek nie podłączonych do sieci
kanalizacyjnej. Największa liczba ww. działek znajdowała się w obwodzie wyborczym nr 2 (32 działki).
W trzech obwodach, tj. nr 3, 4 i 5 wszystkie działki były podłączone do sieci wodno-kanalizacyjnej.
W pozostałych obwodach liczba działek niepodłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej wahała się
od 14 do 23.
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Tabela 50. Liczba działek niepodłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz w przeliczeniu na 1000
mieszkańców w obwodzie
Liczba działek niepodłączonych do sieci
Liczba działek niepodłączonych do sieci wodnowodno-kanalizacyjnej
kanalizacyjnej na 1000 mieszkańców
Obwód nr 1
22
11,61
Obwód nr 2
32
16,68
Obwód nr 3
0
0,00
Obwód nr 4
0
0,00
Obwód nr 5
0
0,00
Obwód nr 6
23
11,39
Obwód nr 7
23
11,99
Obwód nr 8
14
14,06
Miasto Leżajsk
114
8,14
Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku

I.6.5. ZABYTKI
Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
zabytek to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich część lub zespół, będące dziełem człowieka lub
związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których
zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub
naukową za zabytki:


nieruchome uznaje się krajobraz kulturowy, układy urbanistyczne, ruralistyczne i zespoły
budowlane, dzieła architektury i budownictwa, dzieła budownictwa obronnego, obiekty techniki,
cmentarze, parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni, miejsca upamiętniające wydarzenia
historyczne lub działalność wybitnych osobistości bądź instytucji,



ruchome uznaje się dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, kolekcje,
numizmaty oraz pamiątki historyczne, wytwory techniki, materiały biblioteczne, instrumenty
muzyczne, wytwory sztuki ludowej i rękodzieła oraz inne obiekty etnograficzne oraz przedmioty
upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji.

Do rejestru zabytków nie wpisuje się zabytków wpisanych do inwentarza muzeum lub wchodzącego
w skład narodowego zasobu bibliotecznego. Muzea stanowią najważniejszą formę organizacyjną
opieki nad zabytkami ruchomymi. W Leżajsku działają 2 muzea:


Muzeum Ziemi Leżajskiej, mieszczące się przy ul. Mickiewicza 20A,



Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku, mieszczące się przy Placu Mariackim 8.

Zewidencjonowane lub uznane prawem zabytki ruchome i nieruchome stanowią kulturowy potencjał
materialny.
Do rejestru zabytków, prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wpisane
są 24 zabytki nieruchome w następujących obwodach:


Obwód wyborczy nr 1 – 11 zabytków,



Obwód wyborczy nr 2 – 9 zabytków,



Obwód wyborczy nr 6 – 1 zabytek,
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Obwód wyborczy nr 8 – 3 zabytki3.

Tabela 51. Liczba obiektów wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w 2016 r.
Liczba wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
Obwód nr 1
11
Obwód nr 2
9
Obwód nr 3
1
Obwód nr 4
0
Obwód nr 5
0
Obwód nr 6
0
Obwód nr 7
0
Obwód nr 8
3
Miasto Leżajsk
24
Opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (www.nid.pl)

Na terenie Leżajska w 2016 r., znajdowało się 321 obiektów zabytkowych objętych Gminną Ewidencją
Zabytków. Zabytki zlokalizowane są głównie wzdłuż osi Mickiewicza oraz w południowej (Rynek) i
północnej części miasta (Podklasztor). Najwięcej zabytków zlokalizowanych jest w obwodzie
wyborczym nr 1 (139) oraz nr 2 (96). Najmniej natomiast zlokalizowanych jest w obwodach wyborczych
nr 3 i 5 (0) oraz 4 (2). W pozostałych obwodach wyborczych liczba zabytków waha się od 15 (obwód
wyborczy nr 7) do 38 (obwód wyborczy nr 8).
Tabela 52. Liczba obiektów objętych Gminną Ewidencją Zabytków w 2016 r.
Liczba obiektów objętych Gminną Ewidencją Zabytków
Obwód nr 1
139
Obwód nr 2
96
Obwód nr 3
0
Obwód nr 4
2
Obwód nr 5
0
Obwód nr 6
31
Obwód nr 7
15
Obwód nr 8
38
Miasto Leżajsk
321
Opracowanie własne na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków

Do najważniejszych zabytków w Leżajsku zaliczamy4:


Bazylikę pw. Zwiastowania NMP - Klasztor OO. Bernardynów - Sanktuarium Matki Boskiej
Pocieszenia z początku XVII w., które zostało ufundowane przez Łukasza Opalińskiego,
późniejszego marszałka wielkiego koronnego, starosty leżajskiego i jego żony Anny z Pileckich.
Konsekracja kościoła została dokonana w 1630 r. W Bazylice znajdują się organy wybudowane
w okresie od końca XVII w. do połowy XVIII w. W 2005 r. zespół klasztorny otrzymał dwa
wyróżnienia: prestiżowy wpis na Listę Pomników Historii oraz tytuł Laureata Podkarpacia
w konkursie „Zabytek Zadbany A.D. 2005”.



Zespół Dworu Starościńskiego – został wzniesiony w związku z nową lokalizacją Leżajska dokonaną
w 1524 r. przez Zygmunta I Starego jako siedziba starosty. W 1657 r. został zniszczony, a obecny
został zbudowany w latach 1760-1770 dla starosty Józefa Potockiego. Od roku 2008 mieści się
w nim Muzeum Ziemi Leżajskiej.

3

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkownieruchomych/stan%20na%2031.03.2016/PDK-rej.pdf, dostęp online 04.04.2016 r.
4
Opracowanie na podstawie http://miastolezajsk.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-2, dostęp on-line 10.04.2016 r.
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Kościół Parafialny p.w. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych – wzniesiony w 1616 r.,
a konsekrowany w 1619 r. Ołtarz główny pochodzi z okresu wczesnego baroku, a ołtarze boczne
są barokowe. Nieopodal kościoła znajduje się plebania z 1614 r., przebudowana w roku 1820.



Dawna Cerkiew Parafialna grecko-katolicka p.w. Zaśnięcia N.P. Marii – cerkiew pod wezwaniem
Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny zbudowana w latach trzydziestych XIX w. obecnie kościół
filialny pod wezwaniem Pana Jezusa Miłosiernego.



Cmentarz żydowski (kirkut) z XVIII w. ul. Górna – znajduje się na południowy wschód od Rynku.
Wejście stanowi brama od ul. Studziennej. Na cmentarzu znajduje się ohel, w którym jest grób
sławnego cadyka Elimelecha Weisbluma, zwanego też Majlech z Leżajska i ocalała maceba z grobu
jego syna.



Dawny „Narodnyj Dom” – ul. Jarosławska 1 – wzniesiony w 1913 r., budynek na rzucie litery „L”,
mieścił siedzibę ukraińskiego stowarzyszenia „Proświta". Aktualnie ma tam siedzibę Miejska
Biblioteka Publiczna.



Dworek Podstarościch, ul. Słowackiego 2 – wzmianki od dworku pochodzą z „Inwentarza
Starostwa Leżajskiego” z 1759 r. Dworek został przebudowany na początku XX wieku, a następnie
w 1950 r. i 1990 r. odbyły się jego remonty.
I.6.6. PODSUMOWANIE

Leżajsk to miasto, które zajmuje 3,5% powierzchni całego powiatu. Jego powierzchnię zajmują głównie
użytki rolne (54%) oraz grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione (24,4%). Tereny zabudowane
i zurbanizowane stanowią łącznie 20,3% miasta. Największy udział wśród terenów zurbanizowanych
i zabudowanych mają tereny mieszkaniowe i przemysłowe. Bardzo mały odsetek stanowią nieużytki
(0,1%).
Mapa 15. Struktura użytkowania gruntów w Leżajsku - stan kwiecień 2016 r.

Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku
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Łączna powierzchnia przestani rozumianych powszechnie jako publiczne wynosi 46,2 ha.
Leżajsk jest miastem, które należy uznać za dobrze zlokalizowane względem dróg krajowych,
autostrady i lotniska. Stan dróg w Leżajsku należy uznać za dobry. Odsetek dróg gminnych
wymagających remontów w poszczególnych obwodach waha się od 0,0 do 0,3%, a drogi
nieutwardzone występują tylko w jednym obwodzie i ich długość wynosi jedynie 1,1 km.
Około 90% mieszkańców Leżajska korzysta z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej.
W mieście znajdują się 114 działek niepodłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej. Największa ich
liczba znajduje się w obwodzie wyborczym nr 2. W trzech obwodach wszystkie działki są podłączone
do sieci wodno-kanalizacyjnej.
Mapa 16. Liczba działek niepodłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej na 1000 mieszkańców

Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku
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Z uwagi na bogatą historię, w Leżajsku występuje aż 321 zabytków nieruchomych z różnych okresów
wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków. Spośród zabytków nieruchomych, 24 zabytki wpisane są
do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Mapa 17. Obiekty wpisane do rejestru prowadzonego przez WKZ, liczba obiektów objętych GEZ stan 2016 r.

Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku

I.7. SFERA TECHNICZNA
I.7.1. CHARAKTERYSTYKA ZASOBU MIESZKANIOWEGO
I BUDOWLI O INNYM PRZEZNACZENIU

ORAZ

BUDYNKÓW

W 2014 roku oraz na przestrzeni lat 2010-2014 w Leżajsku średniorocznie oddawanych było
20 mieszkań w nowych budynkach mieszkalnych (oddanych do użytkowania w całości lub
w poszczególnych częściach) i niemieszkalnych. Największa liczba mieszkań została oddana
do użytkowania w roku 2013 (28), natomiast na przestrzeni lat 2010-2012, każdego roku oddawanych
było 17 mieszkań.
Tabela 53. Mieszkania oddawane w nowych budynkach mieszkalnych (oddanych do użytkowania w całości
lub w poszczególnych częściach) i niemieszkalnych w latach 2010-2014
2010
2011
2012
2013
2014
Dynamika
Polska
130801
126474
148663
141160
139557
106,69
Województwo
4859
5638
6437
6064
6306
129,78
podkarpackie
Powiat leżajski
94
128
124
142
119
126,60
Miasto Leżajsk
17
17
17
28
20
117,65
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS
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W Leżajsku przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w 2014 r. wynosiła 75,7 m 2. Wartość
ta była nieznacznie większa od średniej dla kraju (73,4 m2), jednakże niższa niż średnia dla powiatu
(84,3 m2) i województwa (84,3 m2).
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w Leżajsku na przestrzeni lat 2010-2014 uległa
niewielkim zmianom (dynamika 101,47).
Tabela 54. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w latach 2010-2014
2010
2011
2012
2013
Polska
72,3
72,6
72,8
73,1
Województwo
podkarpackie
79,6
79,9
80,2
80,5
Powiat leżajski
83,1
83,4
83,7
84,1
Miasto Leżajsk
74,6
74,9
75,2
75,5
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

2014
73,4

Dynamika
101,52

80,9
84,3
75,7

101,63
101,44
101,47

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w 2014 r. w Leżajsku wynosiła 24,2 m 2.
Wartość ww. wskaźnika była o 0,7 m2 wyższa od wartości dla powiatu leżajskiego oraz nieznacznie
niższa od średniej dla województwa podkarpackiego (24,4 m2) i kraju (26,7 m2).
Na uwagę zasługuje również fakt, iż przyrost wskaźnika w latach 2010-2014 w Leżajsku był zbliżony
do średniej wojewódzkiej oraz krajowej (dynamika 105,22).
Tabela 55. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w latach 2010-2014
2010
2011
2012
2013
2014
Polska
25,3
25,6
25,9
26,3
26,7
Województwo
podkarpackie
23,2
23,4
23,7
24
24,4
Powiat leżajski
22,6
22,8
23
23,3
23,5
Miasto Leżajsk
23,0
23,3
23,5
23,9
24,2
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Dynamika
105,53
105,17
103,98
105,22

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w Leżajsku wynosiła 320. W odniesieniu
do jednostek referencyjnych stanowiło to jedną z wyższych wartości (wyższą wartość wskaźnika
odnotowano dla kraju – 363 mieszkań na 1 000 mieszkańców).
Dynamika wskaźnika dla wszystkich jednostek referencyjnych była na bardzo zbliżonym poziomie.
Tabela 56. Mieszkania na 1000 mieszkańców w latach 2010-2014
2010
2011
2012
Polska
350
353
356
Województwo
podkarpackie
291
293
296
Powiat leżajski
272
273
275
Miasto Leżajsk
309
311
313
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

2013
360

2014
363

Dynamika
103,94

299
277
316

301
279
320

103,48
102,66
103,60

Liczba budynków mieszkalnych, w Leżajsku wynosiła 2 424. Największą liczbę budynków (569)
odnotowano w obwodzie wyborczym nr 1 oraz w obwodzie wyborczym na 6. Najmniejsza liczba
budynków została odnotowana w obwodach wyborczych nr 4 (9 budynków) oraz 3 (13 budynków) i 5
(17 budynków). Należy jednak zauważyć, iż w obwodach nr 3, 4 i 5 zlokalizowane są głównie budynki
wielorodzinne – bloki.
Analizie został poddano również budynki mieszkalne wybudowane przed 1989 rokiem. Zdecydowaną
większość budynków w Leżajsku stanowią budynki wybudowane przed 1989 r. (1648 budynków, co
stanowi 67,99% wszystkich). Największy odsetek stanowią ww. budynki mieszkalne w obwodzie
wyborczym nr 4 (100%) oraz 3 (84,62%). Najmniej ww. budynków w stosunku do wszystkich znajduje
się w obwodzie wyborczym nr 5 (47,06%). Należy jednak nadmienić, iż budynki wybudowane przed
1989 r. są umiejscowione są głównie w okolicach Podklasztoru oraz Rynku.

49

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA LEŻAJSK NA LATA 2016-2023 - DIAGNOZA
Tabela 57. Budynki mieszkalne wybudowane przed i po 1989 r. (stan na 2016 r.)

Obwód

Liczba budynków
mieszkalnych

Budynki mieszkalne
wybudowane do 1989 r.

Obwód nr 1
569
382
Obwód nr 2
517
332
Obwód nr 3
13
11
Obwód nr 4
9
9
Obwód nr 5
17
8
Obwód nr 6
569
400
Obwód nr 7
455
350
Obwód nr 8
275
156
Miasto Leżajsk
2424
1648
Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku

Budynki mieszkalne
wybudowane do 1989 r. w
stosunku do wszystkich
budynków mieszkalnych w
obwodzie
67,14%
64,22%
84,62%
100,00%
47,06%
70,30%
76,92%
56,73%
67,99%

Na terenie Leżajska znajdują się 182 pustostany (13 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców). Największa
liczba pustostanów zlokalizowana jest w obwodzie wyborczym nr 6 (40 budynków, 19,81
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców). W obwodach nr 1, 2, 6, 7 i 8 liczba pustostanów waha się od 33
(obwód nr 1, 17,41 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców) do 38 (obwód nr 8 – 38,15 w przeliczeniu na
1000 mieszkańców). W trzech obwodach (nr 3, 4 i 5) nie ma zlokalizowanych żadnych ww. budynków.
Należy jednak nadmienić, iż pustostany nie stanowią zasobu gminnego.
Tabela 58. Liczba pustostanów oraz w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w obwodzie
Liczba pustostanów
Liczba pustostanów na 1000
mieszkańców
Obwód nr 1
33
17,41
Obwód nr 2
36
18,76
Obwód nr 3
0
0,00
Obwód nr 4
0
0,00
Obwód nr 5
0
0,00
Obwód nr 6
40
19,81
Obwód nr 7
35
18,25
Obwód nr 8
38
38,15
Miasto Leżajsk
182
13,00
Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku
Zasób mieszkaniowy Miasta (stan techniczny oraz poziom wyposażenia)

W 2016 r. na terenie miasta znajdowały się 83 lokale socjalne i komunalne (81 komunalnych
i 2 socjalne) zlokalizowanych w 17 budynkach, z czego jeden budynek był remontowany. Większości
stan określany jest jako dobry (67 lokali). Stan 16 z nich (w tym 2 lokali socjalnych) został określony
jako zły.
Wszystkie lokale będące w zasobie mieszkaniowym miasta podłączone są do sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej.
Istotnym elementem dotyczącym efektywnego korzystania z budynków mieszkalnych oraz lokali
mieszkalnych jest ich poziom wyposażenia w centralne ogrzewanie oraz sieć gazową. Prawie 64%
mieszkań będących w zasobie miasta nie było wyposażonych w centralne ogrzewanie. Zupełnie inaczej
wygląda stopień wyposażenia w infrastrukturę gazową. W 2016 r. aż 89% ww. lokali było
wyposażonych w sieć gazową.
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Tabela 59. Wykaz oraz stan mieszkań socjalnych i komunalnych w 2016 r.
Adres
Liczba mieszkań Wyposażenie Wyposaże Wyposażenie
budynku/mieszkani komunalnych
w sieć
nie w sieć
w sieć CO
a komunalnego lub lub socjalnych wodociągow kanalizacyj
(tak/nie)
socjalnego
ą (tak/nie)
ną
(tak/nie)

Klasztorna 6
Klasztorna 14
Mickiewicza 2
Mickiewicza 8
Mickiewicza 10
Mickiewicza 10
Mickiewicza 53
Mickiewicza 55
Mickiewicza 60
Mickiewicza 62
Mickiewicza 62
Mickiewicza 63A
Mickiewicza 64
Mickiewicza 114
Rynek 6
Sanowa 21
Sanowa 34

5 komunalnych
2 komunalne
1 komunalny
2 komunalne
1 komunalny
1 socjalny
2 komunalne
4 komunalne
5 komunalnych
7 komunalnych
1 socjalne
17
komunalnych
5 komunalnych
4 komunalne
4 komunalne

Wyposażeni
e w sieć
gazową
(tak/nie)

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
TAK
TAK
NIE
NIE
NIE

TAK
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
NIE
NIE
NIE

TAK
TAK
NIE
TAK

2 komunalne
TAK
TAK
TAK
TAK
10
Staszica 3
komunalnych
TAK
TAK
NIE
TAK
10
Staszica 5
komunalnych
TAK
TAK
NIE
TAK
Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku (MZK Leżajsk)

Stan
techniczn
y (bardzo
zły, zły,
dobry,
bardzo
dobry)
dobry
zły
zły
zły
zły
zły
dobry
dobry
dobry
dobry
zły
dobry
dobry
zły
zły
REMONT
dobry
dobry
dobry

Stan techniczny obiektów budowlanych
Ocena stanu technicznego zasobu miasta została dokonana powyżej. Respondentów badania
ankietowego (opisanego w rozdziale I.8.) poproszono o wskazanie największych problemów w sferze
technicznej. Zdaniem badanych najważniejszym problemem są braki w wyposażeniu budynków w
rozwiązania energooszczędne i proekologiczne. Dotyczy to przede wszystkim domów jednorodzinnych
oraz „starego” budownictwa wielorodzinnego przy ul. Staszica oraz Mickiewicza. Badani wskazywali
również, iż problem ten dotyczy budynków użyteczności publicznej i szkół.
Większość budynków na terenie miasta pozostaje w rękach prywatnych. Ich stan techniczny zależy
przede wszystkim od właścicieli. Jednocześnie do stanu budynków mieszkalnych odnosili się uczestnicy
badania społecznego, którzy wskazywali, iż najgorszy standard budynków występuje w okolicy Rynku
oraz przy ul. Mickiewicza.
Zły stan budynków publicznych zdaniem respondentów dotyczy przed wszystkim Szkoły Podstawowej
nr 1 przy ulicy Grunwaldzkiej. Badani wskazali również, że problem dotyczy budynków publicznych przy
Rynku, ulicy Żwirki i Wigury, dworca PKS oraz przy Placu Jaszowskiego.
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I.7.2. PODSUMOWANIE
Liczba mieszkań oddawanych do użytkowania w Leżajsku w latach 2010-2014 wahała się od 17 do 28
w roku. We wskazanym okresie nieznacznie wzrosła przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
oraz w przeliczeniu na 1 osobę.
Na terenie miasta znajdują się 182 pustostany, które nie stanowią zasobu miasta. Największa ich liczba
zlokalizowana jest w obwodzie wyborczym nr 6 (40 budynków). Natomiast w przeliczeniu na 1000
mieszkańców największa liczba pustostanów znajduje się w obwodzie wyborczym nr 9 – 38,15.
Mapa 18. Liczba pustostanów na 1000 mieszkańców– stan 2016 r.

Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku
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W Leżajsku duży odsetek budynków mieszkalnych stanowią budynki wybudowane przed 1989 r. Ww.
budynki zlokalizowane są głownie w północnej oraz południowej części miasta.
Mapa 19. Budynki mieszkalne wybudowane do i po 1989 r. w 2016 r.

Opracowanie na podstawie danych dostarczonych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku
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I.8. WYNIKI BADANIA ANKIE TOWEGO
I.8.1. METODOLOGIA BADANIA
Badanie zostało zrealizowane w dniach 07.03.2016 – 29.03.2016 r. na terenie całego miasta. Było one
prowadzone metodą mixed-mode łączącą techniki: ankiet papierowych oraz internetowych do
samodzielnego wypełnienia.
Ankieta papierowa do samodzielnego wypełniania SAQ (ang. self-administered questionnaire)
to tradycyjna forma przeprowadzania badań społecznych w oparciu o kwestionariusz, który wypełniają
respondenci. Jest to technika charakteryzująca się wysokim stopniem standaryzacji oraz możliwością
uzyskania danych ilościowych nadających się do analiz statystycznych. Przy zastosowaniu tej metody
ankiety wypełniane są papierowo.
Ankieta internetowa do samodzielnego wypełnienia CASI (ang. Computer-Assisted Self-interviewing)
to technika badań ilościowych wykorzystująca nowoczesne technologie. Jej główną zaletą jest
to, że respondenci mogą wypełnić formularz w dogodnym dla siebie miejscu i czasie, co zwiększa liczbę
osób gotowych wziąć udział w badaniu. Istotne jest również wysokie poczucie anonimowości,
sprzyjające udzielaniu szczerych odpowiedzi. Kwestionariusz ankiety został zamieszczony na należącej
do wykonawcy platformie internetowej Cyfrowa Demokracja.
Zastosowane metody, ze względu na to, że respondent sam wypełniał formularz, wyeliminowały
ryzyko wystąpienia efektu ankieterskiego, co oznacza, że odpowiedzi w większym stopniu odpowiadały
rzeczywistym opiniom lokalnej społeczności.

I.8.2. CEL BADANIA
Celem badania ilościowego przeprowadzonego w ramach wyznaczania obszarów zdegradowanych
było opracowanie diagnozy i zebranie opinii mieszkańców na temat problemów społecznych,
gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych w mieście.

I.8.3. PRÓBA BADANIA
Łącznie badaniem zostało objętych 160 osób (138 SAQ oraz 22 CASI). W badanej próbie przeważały
kobiety (60%). Jeżeli chodzi o wiek, to najliczniej była reprezentowana grupa osób w wieku 25-44 (116
osób) oraz w wieku 45-64 (35 osób).
Tabela 60. Respondenci według płci i wieku
Płeć
Kobieta
Mężczyzna
Wiek
Liczba
%
Liczba
%
poniżej 20 lat
1
0,63%
1
0,63%
20-24 lata
0
0,00%
1
0,63%
25-44 lata
77
48,13%
38
23,75%
45-64 lata
17
10,63%
18
11,25%
65 i więcej
1
0,63%
2
1,25%
Brak odpowiedzi
0
0,00%
2
1,25%
Łącznie
96
60,00%
62
38,75%
Opracowanie na podstawie badań mixed mode, n=160

Brak odpowiedzi
Liczba
%
0
0,00%
1
0,63%
1
0,63%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
2
1,25%
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Główną grupę respondentów (prawie 50%, tj. 78 osób) stanowiły osoby, które w Leżajsku mieszkają
od urodzenia. Drugą grupę pod względem liczebności (ponad 30%, tj. 52 osoby) stanowiły osoby
zamieszkujące w Leżajsku ponad 15 lat. Jest to bardzo ważna cecha badania, ponieważ te osoby mają
największą wiedzę na temat lokalnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych w mieście.
Tabela 61. Okres zamieszkiwania w Leżajsku
Okres zamieszkiwania w Leżajsku
Liczba wskazań
Od urodzenia
78
Poniżej 5 lat
3
5-8 lat
5
9-15 lat
17
Powyżej 15 lat
52
Brak odpowiedzi
5
Łącznie
160
Opracowanie na podstawie badań mixed mode, n=160

%
48,75%
1,88%
3,13%
10,63%
32,50%
3,13%
100,00%

Najliczniejszą grupę respondentów (69,38%, tj. 111 osób) stanowiły osoby pracujące na etacie.
Natomiast bardzo nielicznie reprezentowane były grupy, które zagrożone są wykluczeniem
społecznym. Osoby bezrobotne stanowiły jedynie 8,13% (13 osób) respondentów.
Tabela 62. Status zawodowy respondentów
Status zawodowy
Liczba wskazań
Uczę się
5
Pracuję na etacie
111
Pracuję dorywczo
8
Jestem przedsiębiorcą
14
Jestem osobą bezrobotną
13
Jestem emerytem/rencistą
5
Brak odpowiedzi
4
Łącznie
160
Opracowanie na podstawie badań mixed mode, n=160

%
3,13%
69,38%
5,00%
8,75%
8,13%
3,13%
2,50%
100,00%

Najliczniejszą grupę (62,50%, tj. 100 osób) stanowiły osoby z wykształceniem wyższym. Dość licznie
reprezentowana była grupa osób z wykształceniem średnim – 26,88%, tj. 43 osoby. Najrzadziej
natomiast udział w badaniu brały osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (1,88%, tj.
3 osoby) oraz zasadniczym zawodowym (6,88%, tj. 11 osób).
Tabela 63. Wykształcenie respondentów
Wykształcenie
Liczba wskazań
Podstawowe lub gimnazjalne
3
Średnie
43
Zasadnicze zawodowe
11
Wyższe
100
Brak odpowiedzi
3
Łącznie
160
Opracowanie na podstawie badań mixed mode, n=160

%
1,88%
26,88%
6,88%
62,50%
1,88%
100,00%

55

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA LEŻAJSK NA LATA 2016-2023 - DIAGNOZA
Badanie było prowadzone na terenie całego miasta Leżajska.
Tabela 64. Miejsce zamieszkiwania respondenta
Nr obwodu
Liczba wskazań
1
14
2
13
3
9
4
5
5
15
6
16
7
14
8
9
Brak odpowiedzi
65
Łącznie
160
Opracowanie na podstawie badań mixed mode, n=160

%
8,75%
8,13%
5,63%
3,13%
9,38%
10,00%
8,75%
5,63%
40,63%
100,00%

I.8.4. WYNIKI BADANIA
Pierwsze pytanie ankiety dotyczyło ogólnej oceny miasta jako miejsca zamieszkania. Ponad połowa
respondentów (50,63%) wskazała, iż w Leżajsku żyje się im bardzo dobrze lub dobrze. Na uwagę
zasługuje fakt, iż ponad 41% respondentów wybrało odpowiedź średnio. Jednocześnie niecałe 10%
osób wskazało, że w Leżajsku żyje się im źle lub bardzo źle.
Tabela 65. Ocena Leżajska jako miejsca zamieszkania
Liczba
Bardzo dobrze
14
Dobrze
67
Średnio
60
Źle
13
Bardzo źle
1
Brak odpowiedzi
5
Łącznie
160
Opracowanie na podstawie badań mixed mode, n=160

%
8,75%
41,88%
37,50%
8,13%
0,63%
3,13%
100,00%

Analiza odpowiedzi respondentów, którzy wskazali swoje miejsce zamieszkania poprzez podanie ulicy
wskazuje, iż Leżajsk jako miejsce zamieszkania najlepiej oceniają mieszkańcy obwodu wyborczego nr 1,
gdzie przewaga odpowiedzi pozytywnych (dobrze lub bardzo dobrze) jest największa na odpowiedziami
negatywnymi (źle lub bardzo źle).
Tabela 66. Ocena Leżajska jako miejsca zamieszkania w podziale na obwody wyborcze
Nr obwodu
Bardzo źle
Źle
Średnio
Dobrze
1
0,00%
0,00%
28,57%
64,29%
2
0,00%
15,38%
7,69%
61,54%
3
0,00%
11,11%
33,33%
55,56%
4
0,00%
20,00%
20,00%
40,00%
5
0,00%
0,00%
40,00%
53,33%
6
0,00%
6,25%
56,25%
31,25%
7
0,00%
0,00%
30,77%
46,15%
8
0,00%
12,50%
37,50%
37,50%
Opracowanie na podstawie badań mixed mode, n=160

Bardzo dobrze
7,14%
15,38%
0,00%
20,00%
6,67%
6,25%
23,08%
12,50%
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Najczęściej wskazywanym problemem w sferze społecznej w Leżajsku było bezrobocie (40,98%
wszystkich wskazań). Najrzadziej respondenci wskazywali, iż problemem w Leżajsku jest przestępczość
(zagrożenia zdrowia, życia i mienia). W przypadku pozostałych problemów, tj. ubóstwa, niewielkiej
aktywności mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym oraz niskiego poziomu integracji
mieszkańców odnotowano od 16,12% do 19,13% wskazań.
Tabela 67. Najważniejsze problemy w sferze społecznej w Leżajsku (pytanie wielokrotnego wyboru)
Odpowiedź
Liczba wskazań
%
Bezrobocie
150
40,98%
Ubóstwo
59
16,12%
Niewielka aktywność mieszkańców w życiu
19,13%
publicznym i kulturalnym
70
Niski poziom integracji mieszkańców
59
16,12%
Przestępczość (zagrożenia zdrowia, życia i mienia)
27
7,38%
Opracowanie na podstawie badań mixed mode, n=160

W ramach pytania respondenci zostali poproszeni o wskazanie lokalizacji szczególnie dotkniętych
wskazanym problemem. W przypadku bezrobocia respondenci najczęściej wskazywali, iż problem
dotyczy ogólnie całego miasta. Drugą lokalizacją, najczęściej pojawiającą się w odpowiedziach był
Rynek. Trzecią lokalizacją była ulica Mickiewicza, a także rejon budownictwa wielorodzinnego.
W przypadku ubóstwa najczęściej wskazywano całe miasto, jako drugie wskazanie występował Rynek,
trzecią lokalizacją natomiast była ulica Mickiewicza.
W przypadku problemu jakim jest niewielka aktywność mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym
najczęściej występował Rynek. Jako lokalizację wyżej wymienionego problemu respondenci
wskazywali również plac przed Miejskim Centrum Kultury (ul. Mickiewicza), rejon ulicy Podolszyny,
a także rejon budownictwa wielorodzinnego.
Miejscem wskazywanym jako kumulacja występowania problemu niskiego poziomu integracji
mieszkańców najczęściej był Rynek. Oprócz Rynku, mieszkańcy wskazywali ulicę Mickiewicza, w tym
plac przed Miejskim Centrum Kultury oraz rejon wokół Muzeum Ziemi Leżajskiej, Plac Mariacki
(Klasztor) oraz obszar budownictwa wielorodzinnego.
Według respondentów największy poziom przestępczości występuje w okolicy ulicy Mickiewicza.
Nieznacznie rzadziej wskazywany był obszar Rynku. Poza tym wskazywano również okolice dworca PKP
i PKS, rejon ulic Jarosławskiej, Kuczka i Lipy, ulicę Spokojną i Kopernika, obszar budownictwa
wielorodzinnego, okolice Placu Mariackiego a także teren ogródka jordanowskiego.
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Mapa 20. Wskazania problemów w sferze społecznej

Opracowanie na podstawie badań mixed mode, n=160

Najczęściej wskazywanym problemem w sferze środowiskowej w Leżajsku były nieekologiczne
zachowania mieszkańców (44,49 % wszystkich wskazań). Najrzadziej respondenci wskazywali,
iż problemem środowiskowym w Leżajsku są zanieczyszczenia gleby (3,08%).
Tabela 68. Najważniejsze problemy w sferze środowiskowej w Leżajsku (pytanie wielokrotnego wyboru)
Odpowiedź
Liczba wskazań
%
Zanieczyszczenie powietrza
53
23,35%
Zanieczyszczenie wody
14
6,17%
Zanieczyszczenie gleby
7
3,08%
Nieekologiczne zachowania wśród mieszkańców
101
44,49%
Braki w zakresie zieleni miejskiej
52
22,91%
Opracowanie na podstawie badań mixed mode, n=160

Respondenci byli również proszeni o wskazanie, jeżeli jest im znana, lokalizacji występowania
poszczególnych problemów. Jako najczęstsze miejsce występowania zanieczyszczeń powietrza
mieszkańcy wskazywali Rynek wraz z ulicami przyległymi (prawie 25% wskazań), ulicę Mickiewicza
i Górną (po 9% wskazań), Plac Jaszowskiego, okolice oczyszczalni ścieków, ulicę Podzwierzyniec, a także
rejon w okolicach Podklasztoru.
Problem zanieczyszczenia wody, zdaniem respondentów, dotyczy Zalewu Floryda, Potoku Jagódka,
a także obszaru budownictwa wielorodzinnego, będącego we własności Spółdzielni Mieszkaniowej.
Jako miejsce zanieczyszczeń gleby respondenci wskazali obszar ulicy Słonecznej, a także rejon
budownictwa wielorodzinnego.
Nieekologiczne zachowania wśród mieszkańców, zdaniem respondentów, najczęściej występują
w okolicy ulicy Górnej. Ponadto wskazywano rejony ulicy Słonecznej, 11 Listopada, Żeromskiego,
Przemysłowej, Placu Jaszowskiego, obszar budownictwa wielorodzinnego, osiedle domów
jednorodzinnych oraz tereny leśne i przy obwodnicy.
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Braki w zieleni miejskiej to – zdaniem respondentów – problem najczęściej pojawiający się w okolicach
Rynku wraz z ulicami przyległymi, wzdłuż ulicy Mickiewicza (zwłaszcza na placu MCK), przy ulicy Marii
Curie-Skłodowskiej i w okolicach ulicy Władysława Jagiełły, a także w okolicach Podklasztoru.
Mapa 21. Wskazania problemów w sferze środowiskowej

Opracowanie na podstawie badań mixed mode, n=160

Według respondentów największym problemem w sferze gospodarczej w Leżajsku jest słaba kondycja
ekonomiczna istniejących przedsiębiorstw (88 wskazań, tj. 73,33%). Małą przedsiębiorczość
mieszkańców wskazywano 32 razy co stanowi 26,67%.
Tabela 69. Najważniejsze problemy w sferze gospodarczej w Leżajsku (pytanie wielokrotnego wyboru)
Odpowiedź
Liczba wskazań
%
Mała przedsiębiorczość mieszkańców
32
26,67%
Słaba kondycja ekonomiczna istniejących przedsiębiorstw
88
73,33%
Opracowanie na podstawie badań mixed mode, n=160

Zdaniem respondentów, problem małej przedsiębiorczości pojawia się w Rynku oraz ulicach
przyległych, a także w okolicach Klasztoru.
Słaba kondycja przedsiębiorstw to problem, który – zdaniem respondentów – najczęściej spotykany
jest w Rynku wraz z ulicami przyległymi, na ulicach Żwirki i Wigury, Żeromskiego (fabryka Philip Morris),
Fabrycznej (Poltino i Hortiono oraz Grupa Silikaty sp. z o.o.) i Hutniczej (Fabryka Maszyn).
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Mapa 22. Wskazania problemów w sferze gospodarczej

Opracowanie na podstawie badań mixed mode, n=160

Ankietowani w trakcie badania najczęściej wskazywali, iż ich zdaniem najistotniejszym problemem
w sferze przestrzenno-funkcjonalnej jest niewystarczający stopień zagospodarowania miejsc
publicznie dostępnych (81 wskazań, tj. 33,20%). Najmniej istotnym jest zaś problem niedostosowania
miejsc publicznie dostępnych do potrzeb osób niepełnosprawnych (33 wskazania, tj. 13,52%). Odsetek
pozostałych wskazań odnotowano na bardzo podobnym poziomie.
Tabela 70. Najważniejsze problemy w sferze przestrzenno-funkcjonalnej w Leżajsku (pytanie wielokrotnego
wyboru)
Odpowiedź
Liczba wskazań
%
Braki lub niedostateczna jakość infrastruktury technicznej: drogi, sieci
wodnokanalizacyjne, energetyczne, teleinformatyczne, gazowe,
64
26,23%
ciepłownicze
Mała dostępność do infrastruktury społecznej: obiekty kulturalne
66
27,05%
i sportowe, placówki edukacyjne, ochrony zdrowia i opiekuńcze
Niewystarczający stopień zagospodarowania miejsc publicznie dostępnych
81
33,20%
Niedostosowanie miejsc publicznie dostępnych do potrzeb osób
33
13,52%
niepełnosprawnych
Opracowanie na podstawie badań mixed mode, n=160

Braki lub niedostateczna jakość infrastruktury technicznej: drogi, sieci wodno-kanalizacyjne,
energetyczne, teleinformatyczne, gazowe, ciepłownicze to problem, który zdaniem ankietowanych
najczęściej występuje wzdłuż ulicy Mickiewicza, w tym skrzyżowania z ulicą św. Jana z Dukli. Kolejną
najczęściej wskazywaną lokalizacją były ulice Słoneczna oraz Rynek.
Mała dostępność do infrastruktury społecznej: obiekty kulturalne i sportowe, placówki edukacyjne,
ochrony zdrowia i opiekuńcze to problem, który zdaniem badanych występuje głównie przy stadionie
miejskim. Inne, często wskazywane lokalizacje to Rynek, ulice Lipy, Podzwierzyniec, 11 Listopada oraz
tereny wokół Zalewu Floryda.
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Niewystarczający stopień zagospodarowania miejsc publicznie dostępnych to Rynek oraz plac przy
MCK (ul. Mickiewicza). Respondenci wskazywali również, że problem występuje także za ulicą
Broniewskiego (teren starego stawu), a także tereny wokół dworca PKS i PKP.
Niedostosowanie miejsc publicznie dostępnych do potrzeb osób niepełnosprawnych to problem
występujący zdaniem respondentów w urzędach, szkołach aptekach, sklepach oraz przychodniach.
Mapa 23. Wskazania problemów w sferze przestrzenno-funkcjonalnej

Opracowanie na podstawie badań mixed mode, n=160

Według badanych najczęściej występującym problemem w sferze technicznej są braki w wyposażeniu
budynków w rozwiązania energooszczędne i proekologiczne (90 wskazań, tj. 64,29%). Zdaniem
respondentów, drugi pod względem istotności problem, który występuje w Leżajsku w sferze
technicznej to zły stan komunalnych budynków mieszkalnych (33 wskazania, tj. 23,57%). Najmniej
istotny, zdaniem ankietowanych, jest zły stan budynków publicznych (17 wskazań, tj. 12,14%).
Tabela 71. Najważniejsze problemy w sferze technicznej w Leżajsku (pytanie wielokrotnego wyboru)
Odpowiedź
Liczba
%
wskazań
Zły stan budynków publicznych
17
12,14%
Zły stan komunalnych budynków mieszkalnych
33
23,57%
Braki w wyposażeniu budynków w rozwiązania energooszczędne i proekologiczne
90
64,29%
Opracowanie na podstawie badań mixed mode, n=160

Zły stan budynków publicznych zdaniem respondentów dotyczy przed wszystkim Szkoły Podstawowej
nr 1 przy ulicy Grunwaldzkiej. Badani wskazali również, że problem dotyczy budynków publicznych przy
Rynku, ulicy Żwirki i Wigury, dworca PKS oraz przy Placu Jaszowskiego.
Zły stan komunalnych budynków mieszkalnych, zdaniem badanych, występuje przede wszystkim przy
Rynku, przy ulicy Mickiewicza (w tym w budynkach 60, 62 i 64 oraz w blokach przy ogródku
jordanowskim) oraz przy ulicach Staszica 1, 3, 5 i Kopernika. Respondenci wskazywali również
budynki przy ulicy Rzeszowskiej.
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Braki w wyposażeniu budynków w rozwiązania energooszczędne i proekologiczne to problem, który
zdaniem badanych występuje najczęściej przy ulicy Staszica 1, 3 i 5 oraz przy ulicy Mickiewicza (w tym
w budynkach 60, 62 i 64 oraz w blokach). Ponadto badani wskazywali również na budynki PKS i PKP,
przy Rynku oraz przy ulicach Rzeszowskiej, Podzwierzyniec, Sportowej, Reymonta, Kopernika oraz
Podklasztor.
Mapa 24. Wskazania problemów w sferze technicznej

Opracowanie na podstawie badań mixed mode, n=160

Według badanych, działania rewitalizacyjne powinny być kierowane głównie do młodzieży (18,27%
odpowiedzi), rodzin z małymi dziećmi (17,28% wskazań) oraz osób bezrobotnych (16,05% wskazań).
Najrzadziej badani wskazywali, iż działania rewitalizacyjne powinny być skierowane do osób
zagrożonych patologiami (alkoholizm, narkomania, przestępczość, itp.) – 22 wskazania, tj. 5,43% oraz
osoby niepełnosprawne – 31 wskazań, tj. 7,65%.
Pojawiły się również inne wskazania, że działaniami rewitalizacyjnymi powinny być objęte młode
wykształcone osoby oraz wszyscy mieszkańcy.
Tabela 72. Grupy, które powinny być głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych (pytanie wielokrotnego
wyboru)
Odpowiedź
Liczba wskazań
%
Rodziny z małymi dziećmi
70
17,28%
Dzieci
44
10,86%
Młodzież
74
18,27%
Seniorzy
53
13,09%
Osoby niepełnosprawne
31
7,65%
Osoby bezrobotne
65
16,05%
Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym
43
10,62%
Osoby zagrożone patologiami (alkoholizm, narkomania, przestępczość, itp.)
22
5,43%
Inne
3
0,74%
Opracowanie na podstawie badań mixed mode, n=160
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I.9. WYNIKI BADAŃ JAKOŚCIOWYCH
Zogniskowany wywiad grupowy (FGI)
W dniu 25.02.2016 r. odbył się zogniskowany wywiad grupowy. W wywiadzie wzięli udział
przedstawiciele Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych, innych instytucji publicznych oraz
lokalni liderzy.
Celem spotkania była wstępna diagnoza zdegradowanych przestrzeni do wyznaczenia obszaru
rewitalizacji w mieście.
W ramach pierwszej części spotkania uczestnicy zostali wprowadzeni w proces rewitalizacji oraz zostały
zaprezentowany przykład dobrej praktyki wdrażania rewitalizacji.
W drugiej części uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące problemy i zjawiska kryzysowe w mieście
w sferze społecznej oraz dodatkowo gospodarczej, środowiskowej lub przestrzenno-funkcjonalnej
jednocześnie umiejscawiające je w przestrzeni.
W ramach odpowiedzi na powyższe kwestie uczestnicy stwierdzili, iż mieście znajdują się obszary
zdegradowane, które należy rozpatrzeć pod kątem rewitalizacji. Zdaniem respondentów pierwszy
podobszar stanowi teren wokół Rynku, od ul. Furgalskiego do ul. Górnej. Respondenci wskazali, iż ich
zdaniem główne problemy społeczne występujące w obszarze to niewystarczający poziom
bezpieczeństwa (akty chuligaństwa), alkoholizm i ubóstwo. Dodatkowo na obszarze znajdują się tam
mieszkania komunalne, które wymagają szybkiej interwencji.
Drugi podobszar, który zdaniem respondentów wymaga interwencji to oś ulicy Mickiewicza od Rynku
do Placu Mariackiego z uwzględnienie terenów osiedla mieszkaniowego ograniczonego ulicami
Sandomierską i Kołłątaja. Jako główne problem społeczny na tym obszarze wskazano niski poziom
bezpieczeństwa (akty chuligaństwa). Zdaniem badanych oprócz problemów społecznych główną
bolączką obszaru jest problem niedostatecznej jakości przestrzeni publicznej (niedoświetlone
przejścia, niewystarczające zagospodarowanie przestrzeni wzdłuż ulicy i po spalonym przedszkolu).
Jako trzeci podobszar badani wskazali teren wokół stadionu miejskiego. Wiąże się to z problemem
społecznym jakim jest brak miejsc do rekreacji. Rewitalizacja stadionu pozwoliłaby na nadanie nowych
funkcji, w tym stworzenie warunków do uprawiania sportów lekkoatletycznych.
Czwarty zdiagnozowany podobszar stanowi zabytkowy Dworek przy ul. Sandomierskiej 39 wraz
z otoczeniem. XIX wieczny budynek ulega stopniowej degradacji technicznej. Dworek stanowi
potencjał, który można wykorzystać na cele społeczne.
Dodatkowo jako miejsca, którym warto się przyjrzeć pod kątem rewitalizacji wskazano teren wokół
sklepu Biedronka, dawnego tartaku oraz wzdłuż rampy kolejowej i Zalew Floryda.
W trzeciej części spotkania uczestnicy wywiadu odpowiadali na pytania dotyczące jakości kapitału
ludzkiego i społecznego, w tym aktywności społecznej. Zdaniem badanych społeczeństwo, w tym
organizacji pozarządowych w życie publiczne jest małe. Na terenie miasta działa kilka aktywnych
organizacji jednakże, stanowią one niewielki odsetek wszystkich zarejestrowanych w Leżajsku.
Jednakże w sytuacji kiedy społeczeństwo ma wizję realnego wpływu oraz współdecydowania o swoim
miejscu zamieszkania staje się wówczas aktywne. Przykładem takiego zaangażowania i aktywności jest
budżet obywatelski w 2015 r.
Warsztat diagnostyczny
W dn. 16.05.2016 r. odbył się warsztat diagnostyczny. Celem warsztatu było wstępne wyznaczenie
obszaru do rewitalizacji w mieście. Uczestnicy warsztatu na podstawie wstępnej diagnozy oraz
wyników badań ilościowych w podgrupach wyznaczali propozycję obszaru, który powinien zostać
poddany rewitalizacji. Jednocześnie diagnozując problemy oraz potencjały występujące na wybranych
obszarach
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Końcowym efektem warsztatu, wypracowanym w jednej grupie, była następująca propozycja obszaru
do rewitalizacji obejmującego następujące ulice: Plac Targowy, Plac Rudolfa Jaszowskiego, mjr.
Tadeusza „Wyrwy" Furgalskiego, Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, Łukasza Opalińskiego,
Sandomierska, Adama Mickiewicza, Szkolna, Władysława Sikorskiego, Burmistrza Bronisława
Nowińskiego, Fabryczna, Wyspiańskiego, Wałowa, Księdza Hugo Kołłątaja, Żeromskiego, Piekarska,
Garncarska, Rynek, Podolszyny, Jarosławska, Rzeszowska, Kąty, Hutnicza, Przemysłowa,
Paderewskiego, Krótka, Targowa, Górna, Grunwaldzka, Braci Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Dolna.

I.10.

DELIMITACJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I REWITALIZACJI

W procesie diagnozy uwzględniono dane istotne z punktu widzenia rewitalizacji. Wszystkie dane były
analizowane za ostatni dostępny okres, tj. 2015 lub 2016 r. Wyjątek stanowią dane dotyczące
frekwencji wyborczej w wyborach samorządowych, które odbyły się w 2014 r.
Analiza wskaźników społecznych wskazała, że wszystkie wyznaczone jednostki analityczne obarczone
są z problemami społecznymi:


Obwód nr 1 - liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem wynosi - 64,40%, odsetek
osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym lub bez w
wykształcenia w ogólnej liczbie bezrobotnych w obwodzie – 19,30%, liczba organizacji
pozarządowych na 1000 mieszkańców wynosi 4,22,



Obwód nr 2 - liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców
wynosi - 9.7 %, wydatki na pomoc społeczną w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców - 128 353,00 zł,
odsetek osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym lub bez
w wykształcenia w ogólnej liczbie bezrobotnych - 17,80%, frekwencja wyborach samorządowych
w 2014 r. wyniosła -45,80,



Obwód nr 3 - wydatki na pomoc społeczną w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców - 164 520,36 zł,
liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców wynosi 0,56, frekwencja w wyborach
samorządowych w 2014 r. wyniosła - 43,28%, liczba osób korzystających z pomocy społecznej w
przeliczeniu na 100 mieszkańców - 12,2, liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych
ogółem wynosi - 60,90%,



Obwód nr 4 – frekwencja wyborach samorządowych w 2014 r. wyniosła - 43,16, odsetek osób z
wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym lub bez w wykształcenia
w ogólnej liczbie bezrobotnych w obwodzie wynosi – 17,00%, liczba organizacji pozarządowych na
1000 mieszkańców wynosi 4,04,



Obwód nr 5 - wydatki na pomoc społeczną w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców - 183 761,05 zł,
frekwencja wyborach samorządowych w 2014 r. wyniosła – 44,6, liczba osób korzystających z
pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców - 12,7, liczba długotrwale bezrobotnych w
% bezrobotnych ogółem – 67,00%,



Obwód nr 6 - liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców - 3,47, wydatki na pomoc
społeczną w przeliczeniu na liczbę osób korzystających pomocy społecznej - 1 579,96 zł,,
frekwencja wyborach samorządowych w 2014 r. wyniosła -45,96,



Obwód nr 7 - frekwencja wyborach samorządowych w 2014 r. wyniosła - 45,03, wydatki na pomoc
społeczną w przeliczeniu na liczbę osób korzystających pomocy społecznej 1 854,48 zł, odsetek
osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym lub bez
w wykształcenia w ogólnej liczbie bezrobotnych w obwodzie - 16,10%, liczba organizacji
pozarządowych na 1000 mieszkańców wynosi 4,17,
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Obwód nr 8 - wydatki na pomoc społeczną w przeliczeniu na liczbę osób korzystających pomocy
społecznej – wyniosły 2 315,38 zł, % liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem
56,90%, liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców wynosi 4,02.
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Tabela 73. Wskaźniki analizowane w sferze społecznej

Obwód nr 1
Obwód nr 2
Obwód nr 3
Obwód nr 4
Obwód nr 5
Obwód nr 6
Obwód nr 7
Obwód nr 8
Miasto Leżajsk
Opracowanie własne

Liczba organizacji
pozarządowych na
1000 mieszkańców
w 2016 r.

Wybory
samorządowe w
2014 r.

Liczba osób
korzystających z
pomocy społecznej
w przeliczeniu na
100 mieszkańców
w 2015 r.

4,22
8,86
0,56
4,04
7,55
3,47
4,17
4,02
4,64

53,47
45,80
43,28
43,16
44,6
45,96
45,03
52,18
46,36

7,3
9,7
12,2
6,9
12,7
4,7
5,9
4
8,1

Wydatki na pomoc
społeczną w
przeliczeniu na
liczbę osób
korzystających
pomocy społecznej
w 2015 r.

1 356,86 zł
1 314,42 zł
1 340,84 zł
1 365,04 zł
1 443,24 zł
1 579,96 zł
1 854,48 zł
2 315,38 zł
1 467,01 zł

Wydatki na pomoc
społeczną w
przeliczeniu na 1
000 mieszkańców
w 2015 r.

98 915,48 zł
128 353,00 zł
164 520,36 zł
93 841,71 zł
183 761,05 zł
74 268,18 zł
110 339,77 zł
92 893,68 zł
118 737,24 zł

Odsetek osób z
wykształceniem
gimnazjalnym,
podstawowym i
Liczba długotrwale
niepełnym
bezrobotnych w %
podstawowym lub
bezrobotnych
bez w
ogółem w 2016 r.
wykształcenia w
ogólnej liczbie
bezrobotnych w
obwodzie w 2016 r.
64,40%
19,30%
54,60%
17,80%
60,90%
13,30%
56,60%
17,00%
67,00%
13,00%
52,20%
12,50%
55,90%
16,10%
56,90%
13,80%
58,5%
15,5%
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W związku z małym zróżnicowaniem pod względem problemów społecznych w poszczególnych
jednostek analitycznych dokonano nałożenia negatywnych zjawisk społecznych. W wyniku przyjętej
metody powstały poniższe mapy, które prezentują nawarstwienie negatywnych zjawisk społecznych,
popartych danymi ilościowymi oraz uzyskanych wyników z badania społecznego. Obszar
zdegradowany pod względem społecznym (obejmujący 3 lub więcej negatywne zjawiska społeczne)
obejmuje północną część miasta, w tym okolice Zalewu Floryda, Klasztoru i tzw. „dzielnicy
przemysłowej” oraz przebiega na południe przez centrum miasta do granicy z gminą Leżajsk. Natężenie
negatywnych zjawisk w poszczególnych aspektach prezentują poniższe mapy.
Mapa 25. Wskaźniki dotyczące bezrobocia w 2016 r. w ujęciu heksagonalnym (wskazanie miejsc gorszych od
średniej dla gminy)

Opracowanie własne
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Mapa 26. Natężenie problemów w sferze społecznej: Niska frekwencja w wyborach samorządowych w 2014
r., wyniki egzaminu 6 lasisty w 2016 r., wskaźniki dotyczące pomocy społecznej w 2016 r.

Opracowanie własne
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Mapa 27. Wskazanie natężenia problemów w sferze społecznej (nakładanie zjawisk w różnym ujęciu)
Mapa nr 25

Mapa nr 26

Mapa nr 20
(rozdział I.8)

Opracowanie własne
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Nakładając poszczególne zjawiska uzyskano obszar o największym natężeniu zjawisk społecznych.
Dodatkowo zaznaczając granice obszaru zdegradowanego
Mapa 28. Granice obszar zdegradowanego i rewitalizacji na tle negatywnych zjawisk społecznych

Opracowanie własne

Analiza wskaźników w pozostałych czterech sferach (gospodarczej, środowiskowej, przestrzennofunkcjonalnej i technicznej) wskazała, iż również w przypadku występuje małe zróżnicowanie pod
względem degradacji:


Obwód nr 1 – zdegradowany jest pod względem środowiskowym: wskaźnik działek zawierających
wyroby azbestowe w przeliczeniu na 1000 mieszkańców – wynosi 7.9, przestrzennofunkcjonalnym: liczba działek niepodłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej na 1000
mieszkańców – wynosi 11,61 oraz technicznym: liczba pustostanów na 1000 mieszkańców – 17,41,



Obwód nr 2 – zdegradowany jest pod względem środowiskowym: liczba działek zawierających
wyroby azbestowe w przeliczeniu na 1000 mieszkańców – wynoszą 14,6, przestrzennofunkcjonalnym: liczba działek niepodłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej na 1000
mieszkańców – wynosi 16,68 oraz technicznym - liczba pustostanów na 1000 mieszkańców –
wynosi 18.76,



Obwód nr 3 – zdegradowany jest pod względem gospodarczym: liczba podatników prowadzących
działalność gospodarczą na 1 000 ludności wynosi – 55,6, oraz technicznej - budynki mieszkalne
wybudowane do 1989 r. w stosunku do wszystkich budynków mieszkalnych w okręgu – stanowią
84,62%,



Obwód nr 4 - zdegradowany jest pod względem gospodarczym: liczba podatników prowadzących
działalność gospodarczą na 1 000 ludności – wynosi 64,1 oraz technicznym budynki mieszkalne
wybudowane do 1989 r. w stosunku do wszystkich budynków mieszkalnych wynoszą 100%,
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Obwód nr 5 – zdegradowany jest pod względem gospodarczym – liczba podatników prowadzących
działalność gospodarczą na 1 000 ludności wynosi 63,3,



Obwód nr 6 – zdegradowany jest pod względem gospodarczym: liczba podatników prowadzących
działalność gospodarczą na 1 000 ludności – wynosi 80,7, środowiskowym: wskaźnik działek
zawierających wyroby azbestowe w przeliczeniu na 1000 mieszkańców – wynosi 6,4, przestrzennofunkcjonalnym: liczba działek niepodłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej na 1000
mieszkańców – wynosi 11,39 oraz technicznym liczba pustostanów na 1000 mieszkańców – wynosi
19,81, budynki mieszkalne wybudowane do 1989 r. w stosunku do wszystkich budynków
mieszkalnych – stanowią 70,30%,



Obwód nr 7 - zdegradowany jest pod względem środowiskowym: wskaźnik działek zawierających
wyroby azbestowe w przeliczeniu na 1000 mieszkańców – wynosi 5,7, przestrzennofunkcjonalnym: liczba działek niepodłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej na 1000
mieszkańców – wynosi 11,99, gospodarczym: liczba podatników prowadzących działalność
gospodarczą na 1 000 ludności – wynosi 64,1 oraz technicznym: liczba pustostanów na 1000
mieszkańców – wynosi 18,25, budynki mieszkalne wybudowane do 1989 r. w stosunku do
wszystkich budynków mieszkalnych w okręgu stanowią 76,92%.



Obwód nr 8 – zdegradowany jest pod względem pod względem przestrzenno-funkcjonalnym:
liczba działek niepodłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej na 1000 mieszkańców – wynosi 14,06
oraz technicznym: liczba pustostanów na 1000 mieszkańców wynosi – 38,15.
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Tabela 74. W sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej
Sfera przestrzennoSfera gospodarcza
Sfera środowiskowa
funkcjonalna
Liczba działek
Liczba podatników
Działki zawierające
niepodłączonych do sieci
prowadzących działalność
wyroby azbestowe w
wodno-kanalizacyjnej na
gospodarczą na 1 000
przeliczeniu na 1000
1000 mieszkańców w
ludności w 2016 r.
mieszkańców w 2016 r.
2016 r
Obwód nr 1
112,4
7,9
11,61
Obwód nr 2
135
14,6
16,68
Obwód nr 3
55,6
0,6
0
Obwód nr 4
64,1
0
0
Obwód nr 5
63,3
0
0
Obwód nr 6
80,7
6,4
11,39
Obwód nr 7
64,1
5,7
11,99
Obwód nr 8
84,3
4
14,06
Miasto Leżajsk
83,0
5,1
8,14
Opracowanie własne

Sfera techniczna
Liczba pustostanów na
1000 mieszkańców w
2016 r
17,41
18,76
0
0
0
19,81
18,25
38,15
13,00

Budynki mieszkalne
wybudowane do 1989 r. w
stosunku do wszystkich
budynków mieszkalnych w
okręgu w 2016 r.
67,14%
64,22%
84,62%
100,00%
47,06%
70,30%
76,92%
56,73%
67,99%

72

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA LEŻAJSK NA LATA 2016-2023 - DIAGNOZA
W związku z małym zróżnicowaniem pod względem problemów gospodarczych, technicznych,
środowiskowych oraz przestrzenno-funkcjonalnych w poszczególnych jednostek analitycznych
dokonano nałożenia poszczególnych negatywnych zjawisk ze wszystkich sfer. W wyniku przyjętej
metody powstały poniższe mapa, która prezentują ich nawarstwienie poparte danymi ilościowymi oraz
uzyskanych wyników z badania społecznego. Obszar zdegradowany w 4 sferach (obejmujący 3 lub
więcej negatywne zjawiska) obejmuje najbardziej zurbanizowaną, centralną część miasta od północnej
do południowej granicy miasta (w obu przypadkach do granicy z Gminą Wiejską Leżajsk), oraz obszar
wokół Zalewu Floryda.
Mapa 29. Negatywne zjawiska w sferze technicznej i środowiskowej w 2016 r. w ujęciu heksagonalnym

Opracowanie własne
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Mapa 30. Negatywne zjawiska w sferze technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz gospodarczej w 2016 r.
w ujęciu poligonowym

Opracowanie własne
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Mapa 31. Wskazanie natężenia problemów w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej i gospodarczej (nakładanie zjawisk w różnym ujęciu)
Mapa nr 29

Mapa nr 30

Mapa nr 21, 22, 23, 24
(rozdział I.8)

Opracowanie własne
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Nakładając poszczególne zjawiska uzyskano obszar o największym natężeniu zjawisk w pozostałych
sferach.
Mapa 32. Granice obszaru zdegradowanego i rewitalizacji na tle negatywnych zjawisk w pozostałych sferach

Opracowanie własne

W związku z tym, że zasięg problemów społecznych mieści się w granicach natężenia problemów w
pozostałych sferach granice obszaru zdegradowanego i rewitalizacji zostały wyznaczone od północnej
części miasta również obejmującej okolice Zalewu Floryda, Klasztoru i tzw. „dzielnicy przemysłowej”
oraz przebiegają na południe przez centrum miasta do granicy z gminą Leżajsk.
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II. ZASIĘGI PRZESTRZENNE OBSZARU REWITALIZACJI
Zgodnie z art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 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, można wyznaczyć jako
obszar zdegradowany, w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego
z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych,
technicznych. Na podstawie art. 10 ust 1 i 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji obszar
obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją
negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla
rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji.
Zgodnie z instrukcją przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach
regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 stanowiącą
załącznik do Uchwały Nr 296/5906/ Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 kwietnia 2017 r.
Gmina wyznacza obszar rewitalizacji w oparciu o rozstrzygnięcia dokumentów strategicznych lub
planistycznych, albo indywidualne kryteria wraz z odniesieniem ich do wartości referencyjnych dla
danej gminy i przy uwzględnieniu wartości referencyjnych wskazanych przez IZ RPO (jako
kwalifikujących obszar rewitalizacji do wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020). Wartości referencyjne
są dodatkowym kryterium ustalonym przez IZ, które ma wskazać obszar rewitalizacji (ustalony przez
gminę) możliwy do wsparcia w ramach projektów przeznaczonych do dofinansowania w RPO WP 20142020. Ma to ukierunkować wsparcie RPO WP 2014-2020 na najbardziej dotknięte problemami obszary
województwa podkarpackiego. Jednocześnie w instrukcji wymagane jest wskazanie, że wyznaczony
zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju obszar rewitalizacji charakteryzuje także minimum 4 z niżej
wymienionych wskaźników (maksymalnie po 1 z każdej kategorii) dla których wartości oszacowane dla
tego obszaru są mniej korzystne niż wartości referencyjne dla województwa podkarpackiego:






Kategoria: demografia


Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania,



Ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym wg
faktycznego miejsca zamieszkania,



Mediana wieku,



Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania,

Kategoria: rynek pracy


Liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem,



Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca
zamieszkania,



Stopa bezrobocia rejestrowanego,

Kategoria: pomoc społeczna


Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg
miejsca zamieszkania,



Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności w przeliczeniu na
100 osób wg miejsca zamieszkania,
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Kategoria: edukacja:






Kategoria: podmioty gospodarcze:


Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100
osób wg faktycznego miejsca zamieszkania –ogółem,



Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100
osób wg faktycznego miejsca zamieszkania – obszar wiejski,



Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100
osób wg faktycznego miejsca zamieszkania – obszar miejski,



Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu
na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania – ogółem,



Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu
na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania – obszar wiejski,



Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu
na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania – obszar miejski,



Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca
zamieszkania,

Kategoria: uwarunkowania przestrzenne:






Wyniki egzaminów 6-klasisty,

Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do
ogólnej liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych,

Kategoria: integracja społeczna,


Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania,



Frekwencja w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (I tura),

Kategoria: ochrona środowiska:


Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej,



Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej,



Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej.

Mając na uwadze główne problemy, które dotykają mieszkańców które mają służyć poprawie
warunków życia mieszkańców oraz dostępność danych do analizy wybrano następujące wskaźniki:


Kategoria: rynek pracy - liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem w 2014 r.–
źródło danych Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku,



Kategoria: pomoc społeczna - liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w
przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania w 2014 r. – źródło danych Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Leżajsku,



Kategoria: edukacja - wyniki egzaminów 6-klasisty w 2015 r. – źródło danych Zespół Obsługi
Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Miejskich,



Kategoria: uwarunkowania przestrzenne - liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych,
wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych
zamieszkałych 2011 r. – źródło danych Urząd Miejski w Leżajsku.
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W celu wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego i rewitalizacji wskazano obszar, który zgodnie z
Ustawą o rewitalizacji oraz Wytycznymi Ministra cechuje się nawarstwieniem zjawisk w sferze
społecznej oraz dodatkowo w sferze gospodarczej, technicznej, środowiskowej lub przestrzennofunkcjonalnej oraz ma strategiczne znaczenie dla rozwoju gminy. W wyniku dogłębnych analiz danych
ilościowych, wyników badań oraz spotkań (FGI oraz warsztat) w procesie pracy wyznaczono obszar
podzielony na 4 podobszary. Nakładanie na siebie danych ilościowych oraz wyników badań
społecznych pozwoliło na wskazanie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, który charakteryzuje się
nawarstwieniem negatywnych zjawisk we wskazanych sferach oraz ma strategiczne znaczenie dla
rozwoju gminy. Wybrany obszar rewitalizacji, co wynika z zaprezentowanych graficznie wyników prac
(w rozdziale I.10), charakteryzuje się nawarstwieniem zjawisk w sferze społecznej i dodatkowo w
pozostałych sferach.
Zasięgi przestrzenne obszaru rewitalizacji:


Podobszar I – w skład którego wchodzą (w kolejności alfabetycznej) następujące ulice: Armii
Krajowej, Bernardyńska, Blacharska, Boronia, ks. Brody, Broniewskiego, Curie-Skłodowskiej,
Dolna, plac Dworcowy, mjr „Wyrwy” Furgalskiego, Fabryczna, Franciszkańska, Garncarska,
Grunwaldzka, Górna, Hutnicza, Jarosławska, plac Jana Pawła II, plac Jaszowskiego, św. Jana z Dukli,
Klasztorna, Kołłątaja, Kossaka, Krótka, Kwiatowa, skwer ks. Stanisława Lubasa, plac Mariacki,
Matejki, Mickiewicza, Narodowej Organizacji Wojskowej, Nowińskiego, Opalińskiego, Piekarska,
ks. Popiełuszki, Przemysłowa, Rzeszowska, Rynek, Sandomierska, Sikorskiego, Słowackiego,
Spokojna, Staszica, Studzienna, Szkolna, Szopena, Targowa, plac Targowy, Wałowa, Warszawska,
Wyspiańskiego, Żeromskiego, Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, 11 Listopada, 28 Maja5,



Podobszar II – w skład którego wchodzą następujące ulice: Podolszyny, Sportowa,



Podobszar III – w skład którego wchodzą następujące ulice: Krokusowa, Sandomierska,



Podobszar IV – w skład którego wchodzi ulica Kąty.

Podział na podobszary prezentuje poniższa mapa. Na wskazanych obszarach zauważalne jest
nagromadzenie problemów społecznych, technicznych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz
środowiskowych.

**
79

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA LEŻAJSK NA LATA 2016-2023 - DIAGNOZA
Mapa 33. Obszar do rewitalizacji w Leżajsku

Opracowanie własne

Wyznaczony obszar rewitalizacji w Leżajsku zamieszkuje 2 521 mieszkańców, co stanowi 18% ogółu
populacji Leżajska, a także zajmuje powierzchnię 140,74 ha, tj. łącznie 6,84% całości miasta.
Tabela 75. Liczba ludności oraz powierzchnia wraz z odsetkiem dla ogólnych wartości miasta
Liczba
Odsetek
Ludność
2 521
18
Powierzchnia (ha)
140,74
6,84
Opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku

W tym miejscu warto wspomnieć również o poprzednim programie rewitalizacji dla miasta, który
obejmował lata 2007-2013. Obszary problemowe wskazane w poprzednim programie rewitalizacji
częściowo pokrywają się z wyznaczonymi obecnie. Obszary te obejmują tereny wokół Rynku wraz
z ulicami przyległymi, ciąg ulicy Mickiewicza, teren wokół dworca PKP, teren tzw. lasku po spalonym
przedszkolu. Tak więc planowane działania w ramach tworzonego programu rewitalizacji będą
stanowiły w części kontynuację już podjętych działań w latach 2007-2013.
Pierwszym wskaźnikiem dotyczącym sfery społecznej jest liczba osób bezrobotnych liczona na 1 000
mieszkańców. Na wyznaczonym obszarze wynosi ona 71,3, natomiast dla miasta wartość wskaźnika
jest równa 67,7.
Analogiczna sytuacja występuje również przy porównaniu wskaźników dotyczących osób bezrobotnych
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. dla odsetków osób bezrobotnych długotrwale
bezrobotnych oraz z wykształceniem gimnazjalnym i niższym. W przypadku pierwszego wskaźnika
wartość dla obszaru do rewitalizacji wynosi 62,7 (dla całego miasta natomiast 58,5).
Także drugi wskaźnik dotyczący osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji (osoby
z wykształceniem gimnazjalnym i niższym) ukazuje problem w sferze społecznej na obszarze do
rewitalizacji. Odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niższym na wyznaczonym
obszarze wynosi 19,2%, podczas gdy w mieście jest niższy o 3,7% (miasto – 15,5%).
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Również liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 100 mieszkańców na wyznaczonym
obszarze jest wyższa niż wartość dla miasta i wynosi 9,6 osoby na 100 mieszkańców (wartość dla miasta
– 8,1).
Występowanie ww. wskaźników definitywnie wskazuje na występowanie problemów społecznych na
wyznaczonym obszarze. Duża część mieszkańców wskazanego obszaru potrzebuje wsparcia
zewnętrznego, w tym działań zaprogramowanych w programie rewitalizacji.
Tabela 76. Wskaźniki dotyczące pomocy społecznej oraz bezrobocia na obszarze rewitalizacji oraz w Leżajsku
Liczba osób
Odsetek osób
Liczba osób
Liczba długotrwale
bezrobotnych
bezrobotnych
korzystających z
bezrobotnych w %
w przeliczeniu na
z wykształceniem
pomocy społecznej na
bezrobotnych
1 000 mieszkańców
gimnazjalnym i niższym
100 mieszkańców w
ogółem w 2016 r.
2016 r.
w 2016 r.
2016 r.
Obszar
71,3
62,7
19,2
9,6
rewitalizacji
Miasto Leżajsk
67,7
58,5
15,5
8,1
Opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku

W obszarze do rewitalizacji znajduje się więcej niż jeden rejon szkół w związku z wyniki egzaminu 6klasisty zostały wyliczone wg średniej ważonej z wykorzystaniem liczby zdających z danej szkoły.
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Gdzie:
F – średni wynik z egzaminu 6-klasisty w obszarze do rewitalizacji
w – liczba zdających z obszaru
x – wynik szkoły
n – liczba szkół w obszarze do rewitalizacji
Na podstawie wzoru średni wyniki egzaminu 6-klasisty uczniów zdających z obszaru rewitalizacji
wyniósł 64,3 i był niższy od wartości referencyjnej dla województwa podkarpackiego, która wynosiła
67,7.
Tabela 77. Wyniki egzaminu 6-klasisty
Wyniki egzaminu 6-klasisty w 2016 r.
Obszar do rewitalizacji
64,3
Opracowanie na podstawie danych OKE oraz dostarczonych przez Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej
Szkół i Przedszkoli Miejskich w Leżajsku

Adekwatnym wskaźnikiem pozwalającym wyznaczyć poziom degradacji w sferze środowiskowej jest
odsetek działek, na których występują wyroby azbestowe. Na wyznaczonym obszarze wyroby
występuje, aż 10,48% wszystkich działek miasta obarczonych ww. wskaźnikiem.
Tabela 78. Odsetek działek zawierających wyroby azbestowe na obszarze do rewitalizacji w ogólnej ich liczbie
na terenie miasta
Odsetek działek zawierających wyroby azbestowe w
2016 r.
Obszar do rewitalizacji
10,48
Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku

Na terenie wyznaczonym do rewitalizacji występuje aż 187 obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji
Zabytków. Stanowią one ponad 58% całego zasobu wpisanego do GEZ. Natomiast obiekty wpisane
rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z obszaru do rewitalizacji
stanowią ponad 79% wszystkich zidentyfikowanych na terenie miasta. Zlokalizowanie obiektów
zabytkowych, zwłaszcza będących budynkami mieszkalnymi, na terenie obszaru do rewitalizacji z
jednej podnosi rangę walorów kulturowych, z drugiej natomiast strony stanowi dużą barierę do
prowadzenia działań służących poprawie ich stanu technicznego, a w konsekwencji poprawie życia ich
mieszkańców.
Tabela 79. Odsetek zabytków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz rejestru prowadzonego przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na obszarze do rewitalizacji
Odsetek zabytków
Odsetek zabytków wpisanych obiektów wpisanych do
wpisanych do GEZ na
rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego
obszarze do rewitalizacji
Konserwatora Zabytków na obszar do rewitalizacji w
w 2016 r.
2016 r.
Obszar do rewitalizacji
58%
79%
Opracowanie własne na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz na podstawie danych Narodowego
Instytutu Dziedzictwa (www.nid.pl)

Zdecydowaną większość (85,77%) na obszarze do rewitalizacji budynki mieszkalne zamieszkałych,
wybudowanych przed rokiem 1989. Jest to wartość o 17,18% wyższa niż średnia dla miasta.
Tabela 80. Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do
ogólnej liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych na obszarze do rewitalizacji
Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed rokiem 1989
w relacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych w 2016 r.
Obszar do rewitalizacji
85,77
Miasto Leżajsk
67,99
Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Leżajsku

Opisane powyżej dane ilościowe to nie jedyna determinanta, która posłużyła do wyznaczenia obszaru
do rewitalizacji. O kluczowe problemy, a także ich lokalizację w przestrzeni zostali poproszeni
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mieszkańcy Leżajska. Na wyznaczonym obszarze zostało wskazane, iż oprócz ww. wskaźników
występujące problemy społeczne to: niski poziom integracji społecznej, niska aktywność mieszkańców
w życiu publicznym i kulturalnym oraz wyższy niż w innych rejonach miasta poziom przestępczości.
Zarówno niski poziom integracji społecznej oraz niska aktywność mieszkańców w życiu publicznym to
problem ściśle powiązane z istotnym problemem ze sfery przestrzenno-funkcjonalnej, jakim jest
niedostateczny poziom zagospodarowania przestrzeni publicznych.
Dodatkowo respondenci ocenili, iż podmioty gospodarcze znajdujące się na obszarze do rewitalizacji
cechuje słaba kondycja ekonomiczna. Zdaniem respondentów na wskazanym obszarze występują
również problemy o charakterze środowiskowym, technicznym oraz przestrzenno-funkcjonalnym.
Zbiorcze zestawienie problemów prezentuje poniższa tabela.
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Tabela 81. Obszar do rewitalizacji wraz z zidentyfikowanymi problemami w podziale na sfery
Podobszar I - (Rynek, ciąg ulicy
Mickiewicza, dworzec PKP/PKS – plac
Podobszar II - Stadion miejski
po byłym tartaku, plac przy MCK,
dzielnica przemysłowa)
Sfera społeczna  Duży odsetek osób bezrobotnych,  Niewielka aktywność części
w tym osób bezrobotnych
mieszkańców w życiu
będących w szczególnej sytuacji
publicznym i kulturalnym
na rynku pracy (długotrwale
 Niski poziom integracji
bezrobotnych, z wykształceniem
części mieszkańców
gimnazjalnym i niższym)
 Niski poziom
 Duży odsetek osób korzystających
bezpieczeństwa
z pomocy społecznej
 Występujące akty
 Starzenie się społeczeństwa
wandalizmu
 Ujemne saldo migracji
 Starzenie się
społeczeństwa
 Niski poziom dochodów części
mieszkańców
 Ujemne saldo migracji
Niski poziom dochodów
 Występujące akty wandalizmu
części mieszkańców
 Niski poziom bezpieczeństwa, w
tym bezpieczeństwa w ruchu
drogowym
 Duża liczba osób nadużywających
alkoholu
 Niewielka aktywność
mieszkańców w życiu publicznym i
kulturalnym
 Niski poziom integracji
mieszkańców
 Bierna postawa części NGO
Sfera
 Niedostateczna jakość
 Niewystarczający stopień
przestrzennoinfrastruktury technicznej
zagospodarowania
funkcjonalna
przestrzeni publicznej
 Utrudniony dostęp do
infrastruktury społecznej
 Brak infrastruktury do
uprawnia sportów
lekkoatletycznych

Podobszar III - Zalew Floryda











Podobszar IV - Lasek przy spalonym
przedszkolu (ul. Kołłątaja)

Niski poziom bezpieczeństwa
Ubóstwo części społeczeństwa
Duża liczba osób
nadużywających alkoholu
Występujące akty wandalizmu
Starzenie się społeczeństwa
Ujemne saldo migracji
Niski poziom dochodów części
mieszkańców




Utrudniony dostęp do
infrastruktury społecznej
Braki w infrastrukturze
sanitarnej











Niski poziom bezpieczeństwa
Niewielka aktywność części
mieszkańców w życiu
publicznym i kulturalnym
Duża liczba osób
nadużywających alkoholu
Występujące akty wandalizmu
Starzenie się społeczeństwa
Ujemne saldo migracji
Niski poziom dochodów części
mieszkańców

Niewystarczający stopień
zagospodarowania przestrzeni
Niewystarczający poziom
estetyki przestrzeni
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Podobszar I - (Rynek, ciąg ulicy
Mickiewicza, dworzec PKP/PKS – plac
po byłym tartaku, plac przy MCK,
dzielnica przemysłowa)
 Niewystarczający stopień
zagospodarowania przestrzeni
publicznej
 Mało nowoczesny system
oświetlenia ulicznego
 Występowanie dużej liczby
obiektów zabytkowych wpisanych
do rejestru WKZ oraz GEZ
Sfera techniczna  Niski standard części mieszkań
komunalnych
 Zły stan techniczny Szkoły
Podstawowej nr 1
 Niski stopień wykorzystania
rozwiązań energooszczędnych i
proekologicznych w budynkach
 Duży odsetek budynków
mieszkalnych wybudowanych
przed 1989 r.
Sfera
 Występujące zanieczyszczenie
środowiskowa
powietrza
 Duża liczba działek zawierająca
wyroby azbestowe
 Nieekologiczne zachowania wśród
części mieszkańców
 Niewystarczająca ilość zieleni
miejskiej
Sfera
 Mała gotowość do współpracy
gospodarcza
części przedsiębiorców
 Słaba kondycja gospodarcza części
istniejących przedsiębiorstw
Opracowanie własne

Podobszar II - Stadion miejski

Podobszar III - Zalew Floryda

Podobszar IV - Lasek przy spalonym
przedszkolu (ul. Kołłątaja)

Niewystarczający stopień
zagospodarowania przestrzeni
publicznej



Niski stopień wykorzystania
rozwiązań
energooszczędnych i
proekologicznych w
budynkach








Niski stopień wykorzystania
rozwiązań energooszczędnych
i proekologicznych w
budynkach
Duży odsetek budynków
mieszkalnych wybudowanych
przed 1989 r.



Przekroczenia norm
jakościowych wody
Nieekologiczne zachowania
wśród części mieszkańców





Niski stopień wykorzystania
rozwiązań energooszczędnych
i proekologicznych w
budynkach
Duży odsetek budynków
wybudowanych przed 1989 r.

Niewystarczający stopień
zagospodarowania miejsc
publicznie dostępnych
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W procesie tworzenia programu rewitalizacji oprócz występowania problemów niezwykle istotny jest
potencjał, jakim charakteryzuje się dany obszar do rewitalizacji, a zwłaszcza potencjał zamieszkujących
go mieszkańców. O potencjale mieszkańców świadczy m.in. poziom kapitału społecznego.
Jak wskazano w diagnozie jednym, z niewielu wskaźników ilościowych kapitału społecznego, jest liczba
organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców. Dla wskazanego obszaru wartość
ww. wskaźnika wynosi 9,3, natomiast dla miasta całego miast jest ponad dwukrotnie niższa (4,6).
Dodatkowo, paradoksalnie, na wyznaczonym obszarze występuje znacznie wyższy niż całym mieście
odsetek osób prowadzących działalność gospodarczą w ogólnej liczbie mieszkańców (obszar=14,5%,
miasto=8,3%). Powyższe wskazuje, iż zaplanowanie odpowiednich działań stymulujących wzmacnianie
aktywności i integracji społecznej spowoduje zwiększenie potencjału rozwojowego mieszkańców.
Tabela 82. Potencjał społeczny oraz gospodarczy na obszarze do rewitalizacji oraz w Leżajsku w 2016 r.
Obszar do rewitalizacji
Miasto Leżajsk
Liczba organizacji pozarządowych
9,3
4,6
Odsetek podatników prowadzących działalność gospodarczą
14,5
8,3
Opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych z rejestru Starosty Leżajskiego i KRS oraz Urzędu
Miejskiego w Leżajsku

Obszar do rewitalizacji odznacza się również dużą liczbą niezagospodarowanych terenów. Dodatkowo
tereny te posiadają odpowiednią infrastrukturę stwarzającą dodatkowe możliwości zagospodarowania
i uruchomienia podmiotów, w tym podmiotów ekonomii społecznej stymulujących rozwój miejsc
problemowych, a w konsekwencji rozwój całego miasta.
Dużą część obszaru stanowią niezagospodarowane tereny, które mogą zostać zaadaptowane miejsca
przeznaczone do rekreacji. Dodatkowo ww. tereny cechują się bogatymi walorami przyrodniczymi i
turystycznymi. Zagospodarowanie ww. terenów jest niezwykle ważne z punktu widzenia integracji
mieszkańców, wzmacniania więzi społecznych oraz z uwagi na to, że społeczeństwo w mieście się
starzeje, a przez co spada ich zdolność do korzystania z tego typu miejsc położonych poza granicami
miasta.
Pisząc o potencjale miasta należy również wskazać, iż posiada ono bogatą tradycję historyczną, tym
samym odznacza się dużym potencjałem kulturowym. Dotyczy to zwłaszcza podobszaru I. Z powyższym
powiązany jest kolejny potencjał: wykształcony przez lata układ przestrzenny, zwłaszcza w obszarze
wokół Rynku.
Zbiorcze zestawienie potencjałów prezentuje poniższa tabela.
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Tabela 83. Obszar do rewitalizacji wraz z zidentyfikowanymi potencjałami
Podobszar I - (Rynek, ciąg ulicy
Mickiewicza, dworzec PKP/PKS – plac
Podobszar II - Stadion miejski
po byłym tartaku, plac przy MCK,
dzielnica przemysłowa)
Zidentyfikowany  Duża liczba organizacji
 Istniejące tereny
potencjał
pozarządowych
rekreacyjne
 Duża liczb osób prowadzących
 Tradycja sportowa miejsca
jednoosobową działalność
gospodarczą
 Istniejąca infrastruktura i tereny
możliwe do zagospdarowania
 Istniejące dziedzictwo kulturowe,
w tym bliska odległość obiektów
sakralnych
 Istniejący układ przestrzenny
 Bogate walory turystyczne

Podobszar III - Zalew Floryda





Istniejące tereny rekreacyjne
Walory przyrodnicze
Bogate walory turystyczne
Kameralność miejsca

Podobszar IV - Lasek przy spalonym
przedszkolu (ul. Kołłątaja)





Duża liczba dzieci i młodzieży
zamieszkująca sąsiednie
osiedle
Niewykorzystane tereny
rekreacyjne
Istniejący plan koncepcyjny
zagospodarowania obszaru

Opracowanie własne
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II.1.

WSKAŹNIKI REFERENCYJNE DLA OBSZARU REWITALIZACJI

Zgodnie ze instrukcją przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach
regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020, wyznaczony
obszar rewitalizacji powinien charakteryzować się również gorszymi wskaźnikami od zawartych w
instrukcji wartości referencyjnych obliczonych dla województwa podkarpackiego. Należało wykazać,
że wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się minimum 4 wskaźnikami z kategorii:
Demografia, Rynek pracy, Pomoc społeczna, Edukacja, Podmioty gospodarcze, Bezpieczeństwo
publiczne, Uwarunkowania przestrzenne, Integracja społeczna, Ochrona środowiska, których wartości
są niższe niż od wartości referencyjnych dla województwa podkarpackiego, przy czym maksymalnie
jest to 1 wskaźnik z każdej kategorii.
Poniższa tabela przedstawia zestawianie wyników wskaźników dla obszaru rewitalizacji ze wskaźnikami
referencyjnymi dla województwa podkarpackiego. Obszar rewitalizacji w Leżajsku spełnia warunek
posiadania minimum 4 wskaźników (maksymalnie po 1 wskaźniku z każdej kategorii) gorszych niż
wartości referencyjnych dla województwa podkarpackiego w następujących kategoriach: Pomoc
społeczna, rynek pracy, edukacja oraz Uwarunkowania przestrzenne. Obszar rewitalizacji kwalifikuje
się zatem do wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020.
Tabela 84. Zestawianie wyników wskaźników dla obszaru rewitalizacji ze wskaźnikami referencyjnymi dla
województwa podkarpackiego
Kategoria: Pomoc Kategoria: Rynek
Kategoria:
Kategoria: Uwarunkowania
społeczna
pracy
edukacja
przestrzenne
Liczba osób
korzystających ze
świadczeń pomocy
społecznej w
przeliczeniu na 100
osób wg miejsca
zamieszkania w
2014 r.

Obszar rewitalizacji

9,3. (2014 rok)

Wskaźnik referencyjny
Województwo
6,1 (2014 rok)
Podkarpackie

Średni wynik
Wskaźnik: Liczba budynków
ogółem w
Liczba
mieszkalnych zamieszkałych,
procentach z
długotrwale
wybudowanych przed rokiem
egzaminu w
bezrobotnych w
1989 w relacji do ogólnej
klasach VI
% bezrobotnych
liczby budynków
szkół
ogółem w 2014
mieszkalnych zamieszkałych
podstawowyc
w 2011 r.
h w 2015 r.

67,8% (2014
rok)

67,2 (2015 r.)

86,19 (2011 rok)

61,5%, (2014
rok)

67,7 (2015 r.)

76,36% (2011 rok)

Źródło: Opracowanie własne
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