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1. Wstęp
Rewitalizacja jest kompleksowym procesem, mającym na celu wyprowadzenie obszaru
zdegradowanego ze stanu kryzysowego, prowadzonym w oparciu o Program Rewitalizacji. Program
zawiera logicznie powiązane z celami rewitalizacji projekty, nakierunkowane na stworzenie
warunków do poprawy sytuacji na przyjętym obszarze rewitalizacji. Ze względu na kompleksowy
charakter rewitalizacja jest procesem wieloletnim.
Obszar zdegradowany odznacza się nagromadzeniem przede wszystkim negatywnych zjawisk
społecznych, głównie wysokiego bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji
i kapitału społecznego oraz co najmniej jednego ze zjawisk gospodarczych, środowiskowych,
przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych. Stan kryzysowy obszaru jest ustalany na podstawie
koncentracji negatywnych czynników w wymienionych sferach. Obszar rewitalizacji obejmuje całość
lub część zidentyfikowanego obszaru zdegradowanego lub jest obszarem o istotnym znaczeniu dla
rozwoju gminy.
Program Rewitalizacji przedstawia propozycję rozwiązań problemów zdiagnozowanych na
terenie gminy, poprzez zaplanowanie konkretnych działań nakierowanych na zniwelowanie ich
wpływu na otoczenie. Skuteczna rewitalizacja polega na zintegrowaniu wszystkich działań na rzecz
lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki przy zaangażowaniu różnych grup interesariuszy.
Zaplanowane działania skutkują wyprowadzeniem obszaru ze stanu kryzysowego, wpływając
korzystnie na cały obszar gminy. Realizacja projektów przyniesie poprawę sytuacji oraz wzmocnienie
lokalnych potencjałów, istniejących na terenie gminy.
Program Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Wiślica został przygotowany w oparciu
o Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, opracowanych
przez Ministra Rozwoju i jest narzędziem do rozwiązywania zidentyfikowanych problemów oraz
ożywienia obszarów dotkniętych zjawiskami kryzysowymi, poprzez poprawę sytuacji w sferze
społecznej, środowiskowej, kulturalnej. Niniejszy dokument będzie służyć wzmacnianiu lokalnych
potencjałów, głównie przyrodniczych i turystycznych, jak również społecznych i ekonomicznych,
poprzez promocję regionu, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, poprawę oferty edukacyjnej
i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.
Program Rewitalizacji powstał dzięki połączeniu prac powołanych do tego celu ekspertów
zewnętrznych oraz Pracowników Urzędu Gminy Wiślica, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiślicy, Powiatowej Komendy Policji w Busku-Zdroju, jak również przy udziale lokalnej
społeczności oraz przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
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2. Struktura Programu Rewitalizacji
2.1.

Cechy Programu Rewitalizacji

W procesie ożywienia obszaru zdegradowanego i wyprowadzania go ze stanu kryzysowego
ważne jest uwzględnienie rewitalizacji jako najistotniejszego elementu całościowej wizji rozwoju
całego terenu. Dla tych obszarów ustala się hierarchię potrzeb i na tej podstawie dobiera się właściwe
narzędzia, synchronizuje i koordynuje działania w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennofunkcjonalnej, technicznej, środowiskowej. Skuteczność rewitalizacji jest monitorowana, a w proces
programowania i realizacji projektów rewitalizacyjnych włączana jest lokalna społeczność, z którą
buduje się otwarty i trwały dialog, z uwagi na fakt, że rezultaty rewitalizacji będą ich bezpośrednio
dotyczyć.
Partycypacja społeczna jako metoda budowania dialogu pomiędzy interesariuszami
rewitalizacji jest nieodłącznym elementem programowania rewitalizacji i stanowi fundament działań
na każdym etapie tego procesu. Partycypacja dotyczy wszystkich interesariuszy: mieszkańców,
lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych. Poznanie ich
opinii pozwala na określenie problemów i adekwatne zaplanowania działań sprzyjających poprawie
sytuacji na diagnozowanym terenie. Metody partycypacji obejmują ankietyzację, konsultacje
społeczne, spotkania, wywiady. Partycypacja obejmuje również informowanie i edukowanie
społeczności o procesie rewitalizacji, poprzez działania takie jak rozdysponowanie materiałów
informacyjnych lub umieszczanie informacji na stronie internetowej. Współdecydowanie przez
lokalną społeczność w sprawie rewitalizacji podnosi skuteczność i trwałość projektów, służących
eliminacji negatywnych zjawisk.
Obszar zdegradowany, a w efekcie również obszar rewitalizacji identyfikuje się na podstawie
przeprowadzonej diagnozy zjawisk kryzysowych przede wszystkim w sferze społecznej, a także
w gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Diagnoza ma na celu
delimitację obszarów w największym stopniu dotkniętych zjawiskami kryzysowymi. Ich koncentracja
w jednym obrębie całego obszaru skutkuje programowaniu działań rewitalizacyjnych tylko
w jednym, konkretnym obrębie. Działania te należy jednak zaplanować w taki sposób, aby efekt
rewitalizacyjny mógł być odczuwalny na całym obszarze gminy. Rewitalizacja nie może być
nastawiona na poprawę sytuacji tylko w jednej sferze, np. poprzez wykonanie remontów
i modernizacji, ale musi skupiać się na polepszeniu sytuacji we wszystkich aspektach. Projekty
opisane w Programie Rewitalizacji powinny posiadać charakter kompleksowy, być ze sobą w pewien
sposób powiązane, przy zapewnieniu komplementarności przestrzennej, problemowej, proceduralnoinstytucjonalnej, międzyokresowej oraz źródeł finansowania.
Komplementarność przestrzenna wymaga wzięcia pod uwagę powiązań pomiędzy
przedsięwzięciami, które zostaną zrealizowane na rewitalizowanym obszarze oraz tych spoza tego
obszaru. Projekty powinny wzajemnie dopełniać się i nie koncentrować punktowo. Pomiędzy
projektami powinien zachodzić efekt synergii, wpływając pozytywnie na obszar oraz nie skutkując
pogorszeniem się sytuacji innych obszarów. Komplementarność problemowa polega na realizowaniu
projektów, które dopełniają się tematycznie, aby efekty rewitalizacji wpływały na sytuacje we
wszystkich sferach. W tym celu na podstawie wykonanej diagnozy ustalana jest wizja obszaru, jaka
zostanie osiągnięta po wdrożeniu projektów. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna opiera
się na planowaniu adekwatnego systemu zarządzania programem, który zapewni efektywne
współdziałania na jego rzecz różnych instytucji i spójność zaplanowanych działań. Komplementarność
międzyokresowa polega na powiązaniu okresu programowania RPO WŚ 2007-2013 oraz RPO WŚ
2014-2020. W tej sytuacji możliwe jest uzupełnienie realizowanych przedsięwzięć w ramach polityki
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spójności 2007-2013 w celu zachowania ciągłości pomiędzy programami. Komplementarność źródeł
finansowania dotyczy uzupełniania się i łączenia wsparć ze środków EFRR, EFS oraz FS,
z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania. Komplementarność finansowa polega również
na łączeniu prywatnych i publicznych źródeł finansowania, dla uzyskania korzystnych efektów na
obszarze rewitalizacji. Stymulowanie wewnętrznych zdolności inwestycyjnych ma wysokie znaczenie
dla prognozowanych zmian.

2.2.

Metodologia prac nad programem

Program Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Wiślica został opracowany
wykorzystując model ekspercko-partycypacyjny. Oznacza to, że w proces opracowania została
włączona lokalna społeczność – mieszkańcy, przedsiębiorcy, jak również pracownicy Urzędu Gminy
i innych instytucji, powołanego Zespołu ds. Rewitalizacji oraz Ekspertów Zewnętrznych, czuwających
nad organizacją konsultacji społecznych, wykonaniu diagnozy i opracowania niniejszego dokumentu.
W trakcie trwania prac nad opracowaniem dokumentu zorganizowano konsultacje społeczne
z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji i organizacji pozarządowych,
obejmujące spotkania, wywiady i ankietyzację. Konsultacje pozwoliły określić stan obszaru Gminy
i zaplanowanie adekwatnych działań, służących poprawie sytuacji. Na podstawie wniosków
z konsultacji i diagnozy zostały rozpisane projekty rewitalizacyjne. Lokalna społeczność była na
bieżąco informowana o etapach wykonanych prac za pośrednictwem strony internetowej Urzędu
Gminy Wiślica.
Etapy prac nad sporządzaniem Programu Rewitalizacji:
1) Podjęcie Uchwały Nr XV/133/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie
przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Wiślica.
2) Powołanie Zespołu ds. Rewitalizacji Zarządzeniem nr 85/2016 Wójta Gminy Wiślica z dnia
24.08.2016 r. Zespół ds. Rewitalizacji jest społecznym organem konsultacyjnym w zakresie
rewitalizacji, którego zadaniem jest współpraca ze wszystkimi grupami interesariuszy,
w szczególności z lokalną społecznością. Zespół ma wpływ na opracowanie Programu
Rewitalizacji, a w efekcie na kształtowanie rozwoju gminy.
3) Opracowanie diagnozy obecnej sytuacji na terenie gminy na podstawie danych uzyskanych
z Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy
i Powiatowego Posterunku Policji oraz danych GUS.
4) Prowadzenie spotkania w dniu 30.08.2016 r. z przedstawicielami różnych grup interesariuszy
z terenu gminy.
5) Przeprowadzenie ankietyzacji na obszarze Gminy Wiślica, przy pomocy Ekspertów
Zewnętrznych i Pracowników Urzędu Gminy. Ankietyzacja trwała od 05.09.2016 r.
do 15.09.2016 r. i pozwoliła na poznanie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie działań, jakie
powinny zostać przeprowadzone w ramach rewitalizacji. W tym czasie ankiety dostępne były
dla interesariuszy w Urzędzie Gminy Wiślica oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
6) Wydanie i rozdysponowanie broszury informacyjnej o procesie rewitalizacji.
7) Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie diagnozy
i wniosków z konsultacji społecznych.
8) Zorganizowanie spaceru studyjnego po terenach zidentyfikowanych jako zdegradowane w celu
oceny sytuacji i lepszego rozpoznania potrzeb rewitalizacyjnych.
9) Zaplanowanie kierunków działań rewitalizacyjnych, skutkujących ożywieniem społecznym,
gospodarczym i przestrzennym na obszarach rewitalizacji.
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10) Opracowanie Projektu Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Wiślica w oparciu
o Wytyczne w zakresie rewitalizacji, Wytyczne Programowe IŻ RPO WŚ dotyczące zasad
przygotowania programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie
finansowej 2014-2020 oraz zgodnie z ustaleniami ekspertów zewnętrznych.
11) Poddanie Projektu Programu Rewitalizacji do konsultacji społecznych, poprzez umieszczenie na
stronie BIP Urzędu Gminy Wiślica.
12) Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z udziałem społeczeństwa na
podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).
13) Uchwalenie dokumentu pn. Program Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Wiślica
Uchwałą Rady Gminy.
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3. Charakterystyka obszaru gminy
3.1.

Położenie administracyjne

Gmina Wiślica jest gminą wiejską, leżącą w południowej części województwa
świętokrzyskiego, w powiecie buskim, położonym nad rzeką Nidą. Powiat buski znajduje się
w południowej części województwa świętokrzyskiego, graniczącej z województwem małopolskim.

Rys.1. Położenie Gminy Wiślica na tle województwa świętokrzyskiego
Gmina Wiślica w swoich granicach administracyjnych obejmuje obszar 100,30 km2,
co stanowi 10,3% powierzchni powiatu buskiego. Rozciągłość gminy w kierunku północ-południe
wynosi ok. 14 km, natomiast w kierunku wschód-zachód ok. 10 km. Odległość gminy od BuskaZdroju wynosi 15 km, od Kielc 65 km oraz 70 km od Krakowa.
Gmina Wiślica sąsiaduje z gminami:
o
o
o
o
o

od północy – Pińczów,
od północnego-wschodu – Busko-Zdrój,
od zachodu – Złota,
od południa – Opatowiec i Czarnocin,
od południowego-wschodu – Nowy Korczyn.

Gmina podzielona jest na 20 następujących sołectw: Brzezie, Chotel Czerwony, Gluzy,
Gorysławice, Górki, Hołudza, Jurków, Kobylniki, Koniecmosty, Kuchary, Łatanice, Ostrów, Sielec,
Skorocice, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Szczerbaków, Szczytniki, Wawrowice i Wiślica.
Wiślica jest jedną z najstarszych miejscowości Polski, jej początki sięgają czasów przed
powstaniem Państwa Polskiego. Jest to gmina o charakterze rolniczym.
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Rys.2. Podział administracyjny Gminy Wiślica

3.2.

Środowisko przyrodnicze

Gmina Wiślica posiada bogate walory przyrodnicze ze względu na swoje położenie w dolinie
rzeki Nidy, płynącej przez centralną część obszaru gminy. Na tym terenie został utworzony
Nadnidziański Park Krajobrazowy, który wchodzi w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia.
Osią Parku jest Dolina Nidy z występującymi starasowanymi zboczami, meandrami i starorzeczami.
Park na terenie Gminy Wiślica zajmuje powierzchnię 7 202 ha, co stanowi 71,8% całkowitej
powierzchni. W tym obszarze znajdują się również 4 rezerwaty przyrody:
o

o

Rezerwat Przyrody Skotniki Górne – rezerwat stepowy o powierzchni 1,9 ha, utworzony
w 1962. Ochroną objęty jest fragment zbocza kuesty gipsowej, porastający ciekawymi
roślinami i z występującymi owadami stepowymi. Ponadto stwierdza się istnienie
34 gatunków porostów i 16 gatunków mszaków.
Rezerwat Przyrody Skorocice – rezerwat stepowy o powierzchni 7,7 ha, utworzony w 1960 r.
Przedmiotem ochrony jest wąwóz zbudowany w wyniku erozji w gipsach trzeciorzędowych,
z urwistymi, malowniczymi ścianami oraz liczne formy krasowe – jaskinie i schroniska,
mosty skalne, korytarze, leje oraz zapadliska. Ponadto na dnie wąwozu występują łąki
i pastwiska oraz rzadkie rośliny - ostnica włosowata, miłek wiosenny, sesleria błotna, sierpik
różnolistny i jaskier iliryjski. Przez rezerwat biegnie niebieski szlak turystyczny, prowadzący
od Pińczowa do Wiślicy.
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o

o

Rezerwat Przyrody Przęślin – ścisły rezerwat stepowy o powierzchni 0,7 ha, utworzony
w 1960 r. z potrzeby ochrony stanowiska roślinności stepowej oraz odsłonięcia gipsów
wielokrystalicznych. Rezerwat położony jest na wzgórzu zbudowanym z margli kredowych
z czapą gipsową. Na terenie rezerwatu występuje bardzo rzadka roślina – gęsiówka
uszkowata, oraz inne objęte ochroną rośliny: len włochaty, miłek wiosenny, zawilec
wielkokwiatowy, wężymord stepowy, ostnica włosowata i pierwiosnek lekarski. Przez
rezerwat biegnie niebieski szlak turystyczny, prowadzący od Pińczowa do Wiślicy.
Rezerwat Góry Wschodnie – rezerwat stepowy o ścisłym charakterze ochrony, zajmujący
powierzchnię 1,8 ha, utworzony w 1959 r. w celu ochrony roślinności stepowej, jak również
grzbietu wzgórza zbudowanego z grubokrystalicznych gipsów trzeciorzędowych
z wychodniami kryształów gipsu. Na obszarze rezerwatu znajdują się również formy krasowe
– wżery i żłobki oraz rośliny zagrożone wyginięciem – stanowiska stulisza miotłowego,
seslerii błotnej i chabra pannońskiego. Oprócz wymienionych roślin na terenie rezerwatu
występują również miłek wiosenny, ostrołódka kosmata, ostnica włosowata i ożota zwyczajna.

W obrębie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego występuje 7 pomników przyrody
w miejscowościach:
o
o
o
o
o

Skotniki Górne – jaskinia i urwisko skalne, zbudowane z gipsów szkieletowych,
pochodzących z miocenu,
Łatanice – odsłonięcia geologiczne zbudowane z gipsów z miocenu,
Wiślica – odsłonięcia geologiczne zbudowane z gipsów,
Gorysławice – odsłonięcia geologiczne zbudowane z gipsów szkliwych, pochodzących
z miocenu,
Chotel Czerwony – próg skalny z odsłonięciem gipsów szkieletowych miocenu, skarpa
z odsłonięciem profilu gipsowego, próg skalny w środkowej części gipsów mioceńskich,
tzw. „jaskółcze ogony”.

Otulina Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego pokrywa się z Nadnidziańskim Obszarem
Chronionego Krajobrazu. Obejmuje tereny występowania rzadkich formacji gipsowych oraz form
krasowych, jak również zbiorowiska roślinności ciepłolubnej, torfowiskowej i bagiennej. Ochrona
tych obszarów zapewnia zachowanie cennych walorów przyrodniczo-krajobrazowych gminy.
Na terenie gminy istnieją również 3 użytki ekologiczne:
o
o
o

Gipsowe wzniesienie położone we wsi Górki I, o powierzchni 0,15 ha, porośnięte murawą
kserotermiczną,
Pagórek położony we wsi Górki II, o powierzchni 0,34 ha, porośnięty murawami
kserotermicznymi, z odsłonięciem drobnokrystalicznych gipsów laminowanych,
Słone źródło w Szczerbakowie – łąka o pow. 0,21 ha, na której występuje słone źródło.

Teren Doliny Nidy został również włączony do sieci ekologicznej Natura 2000, na którym
wyróżniono obszar siedliskowy i ptasi. Granice tych terenów w przeważającej części pokrywają się ze
sobą. Obszar siedliskowy – Ostoja Nidziańska charakteryzuje się zróżnicowaniem warunków
siedliskowych i szaty roślinnej. Istnieją tu murawy kserotermiczne oraz roślinność wodno-błotna
i ciepłolubna. Na obszarze tym występuje 19 siedlisk i 28 gatunków chronionych. Najmniej zmieniona
szata roślinna znajduje się na terenie delty śródlądowej Nidy i jest zdominowana przez roślinność
bagienną i łąkową. Występowanie lasów i zarośli ogranicza się do brzegów Nidy oraz terenów
o utrudnionym dostępie. Są to głównie fragmenty olsu porzeczkowego oraz zarośla łozowe.
Szczególnie wartościowe dla ostoi są murawy kserotermiczne z licznymi rzadkimi i chronionymi
gatunkami roślin. Obszar Ptasi – Dolina Nidy to obszar zlokalizowany w obrębie delty wstecznej rzeki
9
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Nidy. Na krajobraz doliny składają się meandry i starorzecza, liczne oczka wodne, przy których
występują zespoły szuwarowe, zarośla wierzbowe i olsy. Na tym terenie występuje około
40 gatunków ptaków.
Drobną faunę na terenie Gminy Wiślica tworzą również ciepłolubne owady i pajęczaki,
między innymi piewiki cykady, motyle modraki gniade i pazie królowej oraz modliszki zwyczajne
i cykady podolskie.

3.3.

Walory turystyczne

Gmina Wiślica leży nad podmokłymi terenami rzeki Nidy i jej starorzeczami, bogata pod
względem przyrodniczym i geologicznym jest miejscem atrakcyjnym dla zainteresowanych turystów
środowisk naukowych. Rzeka Nida, będąca głównym walorem turystycznym stwarza możliwość
turystyki wypoczynkowej, biwakowania oraz udziału w spływach kajakowych. Ponadto coroczna
pielgrzymka z Wiślicy i pielgrzymki z sąsiednich parafii przyciągają wielu turystów, jak również
coroczne spotkania młodzieży, na które przyjeżdża ok. 1500-2000 osób z Diecezji.
Cennymi walorami kulturowymi Gminy Wiślica, przyciągającymi turystów indywidualnych
są oprócz krajobrazu przyrodniczego liczne zabytki zlokalizowane na terenie gminy. Do cennych
zabytków kultury materialnej gminy zalicza się między innymi:
Kościół fil. p.w. Św. Wawrzyńca w Gorysławicach – zbudowany w 1535 r. z białego kamienia
pińczowskiego na miejscu drewnianego kościoła z XIV w. Do walorów kościoła należy
późnorenesansowy ołtarz przedstawiający diakonów św. Szczepana i św. Wawrzyńca, zwieńczony jest
rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz ozdobiony dwiema kolumnami z kapitelami w porządku
korynckim i główkami aniołków. Oprócz ołtarza głównego istnieją dwa ołtarze barokowe, pochodzące
z XVIII w. W jednym umiejscowiona jest późnogotycka rzeźba Matki Boskiej Gorysławickiej,
w drugim scena Ukrzyżowania z postaciami Matki Boskiej i św. Jana Ewangelisty. Na blacie ołtarza
zostały namalowane narzędzia Męki Pańskiej wraz z chustą św. Weroniki. Obok kościoła znajduje się
cmentarz grzebalny z kilkoma zachowanymi grobami.

Rys. 3. Kościół p.w. św. Wawrzyńca w Gorysławicach
Źródło: http://polskiekrajobrazy.pl
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Kolegiata dwunawowa p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny – wybudowana w 1350 r.
na miejscu dwóch romańskich kościołów, ufundowana przez Kazimierza Wielkiego. Cennym
walorem kolegiaty jest kamienna rzeźba Madonny Łokietkowej z Dzieciątkiem, będąca darem od
Władysława Łokietka, jak również polichromia przedstawiająca różne sceny z życia Marii i Jezusa,
ufundowana przez Władysława Jagiełłę. Ściany prezbiterium tworzą 3 epitafia z rzeźbionymi
popiersiami zmarłych kanoników wiślickich.
Dzwonnica ufundowana przez Jana Długosza, zbudowana w XV w. z ciosu wapiennego oraz
z cegły układanej we wzory, o czterech kondygnacjach. Portal ozdobiony jest schodkowym
obramieniem. Dzwonnica została zniszczona na skutek pożaru w 1858 r., w którym stopione zostały
dzwony, następnie odbudowana 14 lat później. W 1914 r. została zbombardowana przez artylerię
austriacką. Dzwony znajdujące się obecnie w dzwonnicy zostały ufundowane po wojnie i noszą
imiona Maria, Jan i Paweł.

Rys. 4. Kolegiata NPM oraz dzwonnica w Wiślicy
Źródło: fot. własne
Dom Długosza – zbudowany w 1460 r. z fundacji Jana Długosza. Budowla stanowiła plebanię
dla wikariuszy i kanoników służących w pobliskiej Kolegiacie. W obiekcie zostały zachowane
belkowane stropy z resztkami polichromii, sześć gotyckich piwnic, w których podczas
bombardowania ukrywali się mieszkańcy wsi oraz sala-refektarz, znajdująca się na piętrze, niegdyś
pełniąca funkcję jadalni księży. W północno-zachodnim pomieszczeniu domu została odkryta
XV-wieczna polichromia przedstawiająca Chrystusa Zmartwychwstałego oraz kobiety z krzyżem.
W środku znajduje się postać klęczącego mężczyzny otoczonego aureolą. Według tradycji w Domu
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Długosza pobierali nauki synowie króla Kazimierza Jagiellończyka. We wnękach ceglanych szczytów
domu umieszczono kamienne tarcze z herbem Długosza – Wieniawa. Obecnie Dom Długosza jest
jednym z obiektów muzealnych Muzeum Regionalnego w Wiślicy.

Rys. 5. Dom Długosza w Wiślicy
Źródło: http://museo.pl
Fundamenty kościoła romańskiego św. Mikołaja – kościół zbudowany z margli i wapieni
złączonych zaprawą wapienną, istniejący od X do XIII w. Świątynia składała się z jednej nawy
i posiadała wymiary 4,65 x 3,30 m oraz dodatkowo apsydę o promieniu 2 m i długości 6 m. Wokół
kościoła mieścił się cmentarz.

Rys. 6. Fundamenty kościoła św. Mikołaja w Wiślicy
Źródło: http://busko.travel
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Średniowieczne grodzisko w Wiślicy – odkryte podczas badań archeologicznych
prowadzonych w latach 1949-1960. Istniało już w XI w., był to mały gród otoczony 4-metrowym
wałem zbudowanym z ziemi i drewna, położone było pośród łąk, a zarysem przypominało owalny
trójkąt. Na terenie Grodu znajdowały się domy i ulice, a w centralnym miejscu zlokalizowana była
studnia wykuta w skale oraz zbiornik na wodę pitną. Rolą Grodziska było strzec osady Wiślickiej oraz
kontrolowanie szlaku handlowo-komunikacyjnego. Gród istniał do roku 1241, do momentu najazdu
przez Tatarów, w którym został opuszczony przez załogę i spalony. W zachodniej części
średniowiecznego grodziska znajduje się skała gipsowa stanowiąca chroniony pomnik przyrody
nieożywionej.

Rys. 7. Teren średniowiecznego Grodziska w Wiślicy
Źródło: http://wislica.pl

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zawartych na stronie www.wislica.pl
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4. Powiązania z dokumentami strategicznymi
Działania opisane w Programie Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Wiślica są spójne
z założeniami dokumentów strategicznych i planistycznych szczebla regionalnego (gminnego,
wojewódzkiego) i krajowego, które zakładają poprawę sytuacji terenów zdegradowanych oraz rozwój
tych obszarów. Cele programów, które wpisują się założenia niniejszego dokumentu zostały
wyszczególnione w poniższej tabeli.
Tabela 1. Powiązania Programu Rewitalizacji z innymi dokumentami strategicznymi
Lp.

Nazwa dokumentu

Nawiązanie Programu Rewitalizacji do zapisów dokumentu
strategiczno-programowego
POZIOM EUROPEJSKI
Dokument kładzie głównie nacisk na:

1.

Europa 2020 – Strategia
na rzecz inteligentnego
i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu
społecznemu

1. Inteligentny wzrost
Wsparcie rozwoju gospodarczego opartego głównie na wiedzy,
innowacjach i nowych technologiach
2. Trwały wzrost
Wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i konkurencyjnej
gospodarki
3. Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu
Wsparcie rozwoju gospodarki nastawionej na jak najwyższy
poziom zatrudnienia oraz zapewniający spójność społeczną,
gospodarczą i terytorialną Unii Europejskiej
POZIOM KRAJOWY

2.

Polska 2030 – Trzecia fala
nowoczesności.
Długookresowa Strategia
Rozwoju Kraju

Obszar Konkurencyjności i innowacyjności gospodarki:
Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna:
Cel 3 – Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich
etapach oraz poniesienie konkurencyjności nauki
Cel 4 – Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki
Cel 6 – Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia
i stworzenie „workfare state”
Obszar Równoważenie potencjałów rozwojowych regionów:
Cel 8 – Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego
równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania
potencjałów regionalnych
Obszar Efektywności i sprawności państwa
Cel 11 – Wzrost społecznego kapitału rozwoju
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Obszar strategiczny: Sprawne i efektywne państwo
Cel 3: Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji
indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela
Obszar strategiczny: Konkurencyjna gospodarka
Cel 4: Rozwój kapitału ludzkiego, kierunki: zwiększenie
aktywności zawodowej oraz poprawa jakości kapitału ludzkiego
3.

4.

Strategia Rozwoju Kraju
2020

Strategia Rozwoju
Kapitału Ludzkiego 2020

Obszar strategiczny: Spójność społeczna i terytorialna
Cel 1: Integracja społeczna, kierunki: Zwiększenie aktywności
osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
oraz zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim
zagrożonych
Cel 2: Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług
publicznych, kierunki: Podnoszenie jakości i dostępności usług
publicznych oraz zwiększenie efektywności systemu
świadczenia usług publicznych
Cel 1: Wzrost zatrudnienia
Cel 3: Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym
Cel 5: Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji
obywateli
Główne cele rozwojowe:

5.

Strategia Bezpieczeństwo
Energetyczne i Środowisko
perspektywa do 2020 r.

Cel 2: Zapewnienie Gospodarce Krajowej Bezpiecznego
i Konkurencyjnego Zaopatrzenia w Energię, kierunki: poprawa
efektywności
energetycznej
oraz
wzrost
znaczenia
rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
Cel 3: Poprawa stanu środowiska, kierunki: ochrona powietrza,
w tym ograniczenie oddziaływania energetyki
Główne cele:

6.

7.

Krajowa Strategia Rozwoju
Regionalnego 2010-2020:
Regiony, Miasta, Obszary
wiejskie

Narodowy Plan Rewitalizacji

Cel 1: Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów
Cel 2: Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie
procesom marginalizacji na obszarach problemowych
Cel 3: Tworzenie warunków dla skutecznej efektywnej
i partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych
terytorialnie
Cel główny: Poprawa warunków rozwoju obszarów
zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym,
kulturowym i gospodarczym. Tworzenie korzystnych warunków
dla przeprowadzenia rewitalizacji w Polsce oraz położenie
nacisku na holistyczne, zintegrowane podejście do prowadzenia
działań
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POZIOM REGIONALNY I SUBREGIONALNY
Wizja: Świętokrzyskie – region zasobny w kapitał i gotowy
na wyzwania.

8.

9.

Strategia Rozwoju
Województwa
Świętokrzyskiego
do roku 2020

Strategia rozwoju turystyki
w województwie
świętokrzyskim
na lata 2015-2020

Misja: Dążenie do najpełniejszego i innowacyjnego
wykorzystania przewag i szans, odwrócenia niekorzystnych
tendencji demograficznych oraz podniesienia jakości życia
mieszkańców przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska.
Cel strategiczny 1: Koncentracja na poprawie infrastruktury
regionalnej
Cel strategiczny 2: Koncentracja na kluczowych gałęziach
i branżach dla rozwoju gospodarczego Regionu
Cel strategiczny 3: Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego
i bazy dla innowacyjnej gospodarki Regionu
Cel strategiczny 5: Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich
Cel strategiczny 6: Koncentracja na ekologicznych aspektach
rozwoju Regionu
Obszar koncentracji działań: Funkcjonalnie zorganizowana,
zrównoważona przestrzeń turystyczna oraz wysoka dostępność
regionu i jego atrakcji
Cele operacyjne:
Cel 2: Wzrost dostępności atrakcji turystycznych,
Cel 3 Rozwój infrastruktury turystycznej i paraturystycznej
Misja Strategii: Uzdrowiskowy, Ekologiczny Powiat Buski
Bogaty w Dziedzictwo Kulturowe, Dający Zdrowie, Sielski
Odpoczynek, Zdrową Żywność, Otwarty na Innowacyjność
Cel strategiczny: Optymalne wykorzystanie walorów
uzdrowiskowych i przyrodniczo-krajobrazowych oraz dóbr
kultury,

10.

Strategia Rozwoju Powiatu
Buskiego na lata 2014-2020

Koncentracja na tworzeniu warunków rozwoju turystyki, sportu
i rekreacji:
 wspieranie rozwoju infrastruktury rekreacyjnej sprzyjającej
aktywności ruchowej oraz propagowaniu zdrowego stylu
życia
 wspieranie działań sprzyjających ożywieniu aktywności
społeczności wiejskiej w zakresie rozwoju otoczenia
wspierającego wypoczynek i aktywna turystykę wiejską
Koncentracja na ochronie i udostępnianiu dziedzictwa
kulturowego:
 aktywna ochrona dziedzictwa historycznego, kulturowego
i przyrodniczego
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Cel strategiczny: Wzrost Innowacyjności Powiatu
Poprawa infrastruktury regionalnej:
 poprawa jakości infrastruktury drogowej
Zrównoważony rozwój:
 wspieranie inicjatyw w zakresie budowy nowych sieci
wodociągowych, kanalizacyjnych (w tym przydomowych
oczyszczalni ścieków) oraz telekomunikacyjnych
 wspieranie budowy infrastruktury opartej na energii
odnawialnej oraz budownictwa energooszczędnego (ogniwa
fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne
itd.)
 rekultywacja terenów zdegradowanych (nadawanie im
nowych funkcji, ochrona przed zanieczyszczeniami
przemysłowymi)
 wspieranie działań zmierzających do ograniczenia
zanieczyszczeń do atmosfery
Gospodarka regionalna:
 stworzenie warunków do rozwoju małej i średniej
przedsiębiorczości
 wspieranie wszelkich działań podejmowanych przez
organizacje działające na terenie Powiatu mające na celu
promocję
walorów
turystycznych,
krajobrazowych
i kulturowych
Cel strategiczny: Właściwe wykorzystanie Kapitału Ludzkiego
Tworzenie warunków do dalszego rozwoju szkolnictwa
w oparciu o istniejącą infrastrukturę oraz aktualne
i perspektywiczne prognozy demograficzne:
 inicjowanie i wspieranie programów dokształcania
i przekwalifikowania się osób dorosłych zgodnie
z potrzebami rynku pracy
Wspieranie promocji zatrudnienia :
 przygotowanie i realizacja projektów służących aktywizacji
osób bezrobotnych
POZIOM LOKALNY
Cele strategiczne: Redukcja emisji CO2 i zużycia energii, w tym
wzrost energii z OZE

11.

Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy
Wiślica 2015 r.

Cele szczegółowe: wzrost liczby budynków komunalnych,
mieszkalnych
i
użyteczności
publicznej
poddanych
termomodernizacji, redukcja zanieczyszczeń atmosfery przez
likwidację tzw. „niskiej emisji” z sektora mieszkalnictwa,
podniesienie poziomu wykorzystania OZE w gospodarstwach
indywidualnych i przedsiębiorstwach, remont infrastruktury
17
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drogowej i budownictwa ścieżek rowerowych, modernizacja
oświetlenia ulicznego, wzrost liczby zmodernizowanych
systemów grzewczych i wprowadzonych w tym zakresie
technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii,
kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminny,
ograniczenie zużycia i kosztów energii używanej przez
odbiorców,
wprowadzenie
nowoczesnych
technologii
w budownictwie, poprawa bezpieczeństwa energetycznego
i ekologicznego, wdrożenie działań nieinwestycyjnych z zakresu
efektywności energetycznej i zarządzania energią w Gminie,
zielonych zamówień
Misja: Rozwój miejscowości oraz poprawa warunków życia
mieszkańców
12.

Plan Odnowy Miejscowości
Wiślica na lata 2014-2020

Wizja: Wiślica obszar wiejski zdrowy i radosny przyjazny dla
mieszkańców, atrakcyjny dla gości
Cele: wypromowanie miejscowości, ochrona zabytków,
kultywowanie tradycji i obyczajów oraz pełna integracja
wielokulturowego środowiska
Wizja: Przyjazne miejsce do życia, pracy i wypoczynku

13.

Strategia Rozwoju Gminy
Wiślica 2014-2020

Główne cele: dbałość o rozwój mieszkańców, dbałość o obecny
stan zabytków i środowiska naturalnego, rozwijanie oferty
turystycznej, rozwój oferty spędzania wolnego czasu – kultury,
sportu i rekreacji, pozyskanie nowych inwestorów, kreowanie
atrakcyjnego wizerunku Gminy na zewnątrz
Cele: mieszkać wygodnie i bezpiecznie, mieszkać
w uporządkowanym i dobrze zarządzanym środowisku, mieć
atrakcyjną pracę na miejscu, rozwijać się i przyjemnie spędzać
wolny czas, zapewnić napływ turystów chętnie powracających
w przeszłości do Wiślicy

14.

Gminna Strategia
Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie
Wiślica na lata 2014-2020

Wizja: Gmina przyjazna mieszkańcom, wrażliwa na problemy
społeczne, aktywna, z minimalnym bezrobociem, efektywnie
wykorzystująca środki unijne
Cele
strategiczne:
Aktywizacja
minimalizowanie zjawiska bezrobocia.
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5. Diagnoza obecnej sytuacji na terenie gminy
5.1.

Sfera społeczna

5.1.1. Demografia
Teren Gminy Wiślica zamieszkuje ponad 5 700 osób według stanu na dzień 31.12.2015 r.
W ostatnich latach obserwuje się spadek liczby ludności gminy. Od 2013 r. liczba ludności
zmniejszyła się o 62 osoby w porównaniu do roku 2015. Obecnie gęstość zaludnienia gminy wynosi
57 osób/1 km2.

Stan ludności w Gminie Wiślica
5840
5820
5800

Ludność ogółem

5780
5760
5740
5720
2013

2014

2015

Opracowanie własne na podstawie danych UG Wiślica
W 2015 r. Gminę Wiślica zamieszkiwało więcej kobiet niż mężczyzn. W prawie każdej grupie
wiekowej zauważa się nadwyżkę kobiet. Wyjątkiem jest grupa mężczyzn w wieku 20-65 lat, będąca
również dominującą grupą w Gminie Wiślica w roku 2015 pod względem liczby ludności. Największą
grupę stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a następną pod względem ilości grupą są osoby
w wieku poprodukcyjnym, a najmniej liczną dzieci i młodzież.
Tabela 2. Struktura ludności Gminy Wiślica
Stan ludności w 2015 r.

5760

Kobiety

2940

Mężczyźni

2820

W tym:
Dzieci w wieku 0-6 lat
Dzieci w wieku 7-15 lat
Osoby w wieku 16-19 lat
Kobiety w wieku 20-60 lat

K - 178
M - 157
K - 244
M - 222
K - 137
M - 125
1580

Mężczyźni w wieku 20-65 lat

1930

Kobiety powyżej 60 r. ż.

801

Mężczyźni powyżej 65 r. ż.
386
Opracowanie własne na podstawie danych UG Wiślica
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Z poniższego wykresu wynika, iż stan zaludnienia poszczególnych sołectw gminy jest bardzo
zróżnicowany. Najwięcej ludności zamieszkuje miejscowości Jurków i Wiślica, natomiast najmniej
zaludnioną miejscowością jest Brzezie, Sielec i Wawrowice.

Ludność Gminy Wiślica w poszczególnych miejscowościach
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Opracowanie własne na podstawie danych UG Wiślica
Niepokojący jest fakt, iż w ciągu ostatnich trzech lat spadła liczba urodzeń. W konsekwencji
tego zjawiska ludność gminy zmaga się z problemem starzenia się społeczeństwa. Przyrost naturalny
od kilku lat również utrzymuje się na ujemnym poziomie, podobnie jak saldo migracji.

5.1.2. Edukacja
Na terenie Gminy Wiślica funkcjonują 4 placówki oświatowe, w tym:
1)
2)
3)
4)

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiślicy,
Przedszkole przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wiślicy,
Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych,
Gimnazjum w Wiślicy.

Wymienione szkoły są zlokalizowane głównie w centrum gminy.
Tabela 3. Liczba uczniów w szkołach
Szkoła

Stan na dzień
30.09.2014 r.

Stan na dzień
30.09.2015 r.

Przedszkole przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy

49 dzieci

62 dzieci

301 uczniów

285 uczniów

Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych

59 uczniów

50 uczniów

Gimnazjum w Wiślicy
158 uczniów
Opracowanie własne na podstawie danych UG Wiślica

154 uczniów
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Na podstawie powyższych zestawień wynika, że liczba uczniów w szkołach podstawowych
i gimnazjach maleje. Jest to spowodowane utrzymującym się na niskim poziomie przyrostem
naturalnym w gminie. Według danych GUS współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych
w 2014 r. wynosił 94,98%, a w przypadku gimnazjum 91,18%. Skolaryzacja jest miernikiem liczby
osób kształcących się w liczbie osób zamieszkujących badaną jednostkę terytorialną z danego
przedziału wiekowego, odpowiadającego danemu etapowi kształcenia. Z przytoczonych
współczynników wynika, że w szkołach z terenu Gminy Wiślica kształcą się prawie wszystkie dzieci.
Z powodu istnienia obowiązku szkolnego można założyć, iż pozostały odsetek dzieci uczęszcza do
szkół zlokalizowanych poza granicami gminy.

Rys. 8. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy
Źródło: fot. własne

Rys. 9. Gimnazjum w Wiślicy
Źródło: fot. własne
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5.1.3. Pomoc społeczna
Pomoc społeczna stanowi ważną część polityki gminy. Długotrwale utrzymujący się wzrost
liczby problemów społecznych jest zasadniczą przeszkodą w prowadzeniu harmonijnego rozwoju
społecznego gminy. Świadczenia pomocy społecznej w Gminie Wiślica realizuje Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wiślicy. Ogólna liczba udzielonych świadczeń w 2015 r. zmniejszyła się
w porównaniu do roku poprzedniego, przy czym znacząco wzrosła liczba udzielonych świadczeń
z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby. Również dużą cześć stanowią świadczenia udzielane
z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, bezrobocia i niepełnosprawności.
W 2015 r. na świadczenia pomocy społecznej przeznaczono środki finansowe w wysokości
185 328,00 zł. Z pomocy GOPS w Wiślicy korzysta 4% mieszkańców całej gminy.
Tabela 4. Powody przyznania pomocy społecznej
Powód przyznania pomocy społecznej

Liczba zrealizowanych świadczeń
2014

2015

Alkoholizm
Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
Bezrobocie

1

0

93

80

69

59

Długotrwała lub ciężka choroba

138

150

Niepełnosprawność

55

61

Przemoc w rodzinie

1

0

Ubóstwo

18

22

Wielodzietność

25

25

Zdarzenia losowe

1

1

Razem udzielonych świadczeń:
401
Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Wiślicy

398

Najwięcej świadczeń pomocy społecznej na przestrzeni analizowanych lat udzielono
z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby. Najmniej świadczeń udzielono z powodu alkoholizmu,
przemocy w rodzinie i zdarzeń losowych.

Liczba osób, którym zrealizowano świadczenia pomocy społecznej
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Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Wiślicy
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Liczba osób otrzymujących pomoc z GOPS w 2015 r. wyniosła 230, przy liczbie 243
w 2014 r. Największą ilość świadczeń pomocy społecznej zrealizowano mieszkańcom sołectwa
Szczytniki, najmniejszą natomiast w miejscowości Koniecmosty. W gminie średnio na jedną osobę
przypadały 2 udzielone świadczenia. Na terenie Gminy Wiślica nie ma żadnego lokalu socjalnego.

5.1.4. Bezrobocie
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju liczba bezrobotnych na terenie
Gminy Wiślica od kilku lat zmniejsza się. W 2013 r. w porównaniu do 2015 r. zmiana wyniosła
67 osób bezrobotnych. Przez ostatnie dwa lata liczba osób bezrobotnych nie zmieniła się.

Liczba osób bezrobotnych w Gminie Wiślica
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Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju

Liczba bezrobotnych w poszczególnych miejscowościach w 2015 r.
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Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju
Z danych przedstawionych na powyższym wykresie wynika, że bezrobocie najbardziej dotyka
mieszkańców miejscowości Jurków, Łatanice i Wiślica, najmniej natomiast mieszkańców sołectwa
Gluzy.
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Tabela 5. Liczba osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie Gminy Wiślica
2014
2015
Bezrobotni Bezrobotni
Bezrobotni Bezrobotni
Miejscowość
W tym
W tym
Ogółem
poniżej
powyżej Ogółem
poniżej
powyżej
kobiety
kobiety
25 r. ż.
50 r. ż.
25 r. ż.
50 r. ż.
Brzezie
5
1
1
1
3
1
1
0
Chotel Czerwony
21
10
10
1
12
8
4
1
Gluzy
0
0
0
0
1
0
1
0
Gorysławice
12
4
3
2
15
2
3
5
Górki
8
3
3
2
9
4
4
2
Hołudza
8
5
1
0
9
5
2
0
Jurków
29
15
7
7
23
8
4
4
Kobylniki
5
2
0
2
8
5
0
1
Koniecmosty
6
2
0
0
9
4
0
1
Kuchary
6
3
1
1
7
4
2
2
Łatanice
17
10
4
3
19
9
7
2
Ostrów
7
2
3
0
6
1
4
0
Sielec
4
1
3
0
6
2
2
0
Skorocice
5
0
3
1
6
3
3
1
Skotniki Dolne
5
2
2
0
11
6
4
1
Skotniki Górne
13
5
9
1
10
5
5
0
Szczerbaków
14
10
7
2
7
4
4
2
Szczytniki
15
6
5
3
12
7
4
1
Wawrowice
3
1
1
1
6
1
0
1
Wiślica
13
8
3
5
16
8
3
6
Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju
Z powyższej tabeli wynika, że większy odsetek w liczbie osób bezrobotnych stanowią
mężczyźni. Struktura ta różni się od tendencji utrzymującej się na terenie kraju, gdzie problem
bezrobocia częściej dotyka kobiet niż mężczyzn. Jednak wartość ta jest porównywalna – w 2015 r.
45% kobiet, przy 55% bezrobotnych mężczyzn. Bezrobotnych w wieku poniżej 25 lat jest więcej, niż
w wieku powyżej 50 lat, jednak największą grupę stanowią bezrobotni z przedziału 25-50.

Liczba osób długotrwale bezrobotnych
w Gminie Wiślica
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Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju
Duży problem na terenie Gminy Wiślica stanowi długotrwałe bezrobocie. Liczba osób
długotrwale bezrobotnych stanowi ponad 50% wszystkich bezrobotnych z gminy w danym roku.
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Jednak liczba ta na przestrzeni analizowanych lat uległa obniżeniu, co wskazuje na wzrost aktywności
zawodowej społeczności terenu gminy.

5.1.5. Aktywność społeczna
O potencjale kapitału społecznego informuje między innymi frekwencja w wyborach.
W ostatnich wyborach w Gminie Wiślica frekwencja wyniosła średnio 53%. W wyborach wzięła
udział połowa mieszkańców gminy, stąd wniosek, iż mieszkańcy maja świadomość posiadania
wpływu na losy ich najbliższego otoczenia oraz nie są dla nich obojętne losy gminy.

Frekwencja w ostatnich wyborach samorządowych
w Gminie Wiślica

47%

Średnia frekwencja wyborów
samorządowych

53%

Udział osób, które nie wzięły
udziału w wyborach

Opracowanie własne na podstawie danych UG Wiślica
Na kapitał społeczny składa się również poziom zaangażowania w rozwój społecznokulturalny. Na terenie Gminy Wiślica funkcjonuje w sumie 12 organizacji pozarządowych,
senioralnych oraz kultywujących tradycje i dziedzictwo. Wśród nich znajdują się:
1) Stowarzyszenie „Wiśliczanie”,
2) Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Łatanianki”,
3) Koło Gospodyń Wiejskich Skotniki Górne,
4) Koło Gospodyń Wiejskich Skorocice,
5) OSP Wiślica,
6) OSP Kobylniki,
7) OSP Szczytniki,
8) OSP Skorocice,
9) OSP Łatanice,
10) OSP Jurków,
11) OSP Kuchary,
12) OSP Szczerbaków.
Stowarzyszenie „Wiśliczanie” zostało powołane celem wspierania działań służących
wszechstronnemu rozwojowi kulturalno-społecznemu mieszkańców gminy. Działalność
Stowarzyszenia jest oparta na organizowaniu przedsięwzięć na rzecz poszanowania dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego, zmierzających do ochrony i ocalenia od zapomnienia wartości
kulturowych oraz podniesienia znaczenia lokalnej kultury, promowania lokalnych twórców kultury
i sztuki. Do zadań „Wiśliczan” należy również integracja społeczności lokalnej poprzez wspieranie
działalności świetlic środowiskowych i ochrona naturalnego środowiska poprzez edukację
ekologiczną, jak również wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, społecznych
25
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i gospodarczych, mających na celu rozwój i promocję gminy i regionu. Stowarzyszenie współpracuje
z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach.
Ponadto na terenie Gminy Wiślica prowadzona jest działalność sportowa przez następujące
organizacje:
o
o

Ludowy Klub Sportowy „GRÓD” w Wiślicy,
Klub Bilardowy „MIŁEK” w Chotlu Czerwonym.

5.1.6. Ochrona zdrowia
Ochrona zdrowia, podobnie jak pomoc społeczna stanowi ważny aspekt polityki społecznej
gminy. Obowiązkiem władzy publicznej jest dbanie o odpowiedni poziom i należyty dostęp do usług
medycznych.
Na terenie Gminy Wiślica funkcjonuje jeden Ośrodek Zdrowia, w którym znajduje się
poradnia ginekologiczno-położnicza, punkt laboratoryjny, sprzęt do wykonywania badania EKG oraz
gabinet stomatologiczny, który działa w ramach NFZ. W Ośrodku Zdrowia zatrudniony jest internista,
dwóch pediatrów, trzech ginekologów, jedna położna i cztery pielęgniarki. W Ośrodku funkcjonuje
również gabinet rehabilitacyjny. Ośrodek Zdrowia jest jedyną instytucją zapewniającą opiekę
medyczną mieszkańcom gminy. Dodatkowo mieszkańcy gminy mogą korzystać z usług medycznych
oferowanych przez Stację Pogotowia Ratunkowego w Busku-Zdroju oraz specjalistycznej opieki
medycznej Szpitala Powiatowego w Busku-Zdroju. Na terenie gminy zlokalizowane są trzy apteki.

Rys. 10. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wiślicy
Źródło: http://wislica.pl

5.1.7. Przestępczość
Na terenie Gminy Wiślica nie funkcjonuje posterunek policji, natomiast bezpieczeństwo
i porządek publiczny mieszkańcom gminy zapewnia Punkt Przyjęć Policji. Liczba popełnionych
przestępstw na terenie Gminy Wiślica w 2015 r. znacznie zmniejszyła się w porównaniu do
poprzedniego roku – o 15 wykroczeń. W 2014 r. najwięcej przestępstw zostało popełnionych
w miejscowościach Chotel Czerwony, Jurków, Kobylniki i Wiślica, natomiast w 2015 r.
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w miejscowościach Gorysławice i Kobylniki. Najbezpieczniejszą miejscowością w Gminie Wiślica są
Gluzy, w których nie popełniono żadnego przestępstwa w ciągu analizowanych lat.
Tabela 6. Przestępstwa popełnione na terenie Gminy Wiślica
Przestępstwa popełnione
Liczba wydanych
w zakresie przemocy
niebieskich kart
Sołectwo
domowej
2014
2015
2014
2015
2014
2015
Brzezie
0
1
0
1
0
0
Chotel Czerwony
4
0
2
0
2
2
Gluzy
0
0
0
0
0
0
Gorysławice
3
5
0
2
0
1
Górki
1
1
1
1
0
1
Hołudza
0
2
0
1
0
0
Jurków
4
2
2
1
0
0
Kobylniki
4
3
1
1
0
0
Koniecmosty
2
0
1
0
0
0
Kuchary
1
0
0
0
1
1
Łatanice
2
1
0
1
2
1
Ostrów
1
2
0
1
0
0
Sielec
1
0
0
0
0
0
Skorocice
1
0
0
0
2
2
Skotniki Dolne
1
0
0
0
0
0
Skotniki Górne
2
0
0
0
1
4
Szczerbaków
1
1
0
0
0
0
Szczytniki
3
1
0
0
0
1
Wawrowice
0
1
0
0
0
0
Wiślica
6
2
1
0
2
0
Ogółem:
37
22
8
9
10
13
Opracowanie własne na podstawie danych w Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju
Liczba popełnionych
przestępstw

Ilość założonych niebieskich kart na terenie gminy nie uległa znacznemu zwiększeniu.
W 2015 r. najwięcej z nich zostało utworzonych dla rodzin w miejscowościach Chotel Czerwony,
Skorocice i Skotniki Górne. Najwięcej przestępstw w zakresie przemocy domowej zostało
popełnionych w miejscowości Gorysławice. Wykrywalność przestępstw na terenie całej Gminy
w 2014 r. wyniosła 75,68%, a w 2015 r. 68,18%.

5.2.

Sfera gospodarcza

Lokalna gospodarka Gminy Wiślica składa się z małych przedsiębiorstw, głównie z branży
handlu hurtowego i detalicznego, branży motoryzacyjnej oraz budownictwa. Na terenie gminy
w 2015 r. istniało 190 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Przez ostatnie trzy lata liczba
funkcjonujących firm ulegała nieznacznym zmianom, utrzymując się w przedziale 186-195
zarejestrowanych działalności.
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Przeważająca część ludności utrzymuje się głównie z rolnictwa. Na terenie gminy istnieją
1 134 gospodarstwa rolne, z czego prawie połowa z nich to gospodarstwa małe – o powierzchni
od 1 do 5 ha. Na terenie gminy działają również 2 gospodarstwa agroturystyczne.

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie Gminy Wiślica
196
194
192

liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych

190
188
186
184
182
180
2013

2014

2015

Opracowanie własne na podstawie danych UG Wiślica
Z poniższej tabeli wynika, iż najwięcej zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
funkcjonuje w Wiślicy. W 2015 r. ich liczba wynosiła 62, czyli o 10 podmiotów mniej niż w latach
poprzednich. Przeważająca liczba firm funkcjonuje również w miejscowości Gorysławice. Najmniej
firm zarejestrowanych jest w miejscowościach Brzezie, Gluzy, Ostrów oraz Wawrowice.
Tabela 7. Liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Gminy Wiślica
Ogółem podmioty gospodarcze
2013
2014
2015
Brzezie
3
2
2
Chotel Czerwony
5
5
6
Gluzy
0
0
1
Gorysławice
23
21
22
Górki
5
5
6
Hołudza
2
2
4
Jurków
10
8
8
Kobylniki
10
8
8
Koniecmosty
5
5
6
Kuchary
9
11
9
Łatanice
13
12
15
Ostrów
3
2
2
Sielec
7
8
5
Skotniki Dolne
9
10
11
Skorocice
3
2
4
Skotniki Górne
4
6
4
Szczerbaków
8
8
10
Szczytniki
2
3
4
Wawrowice
1
1
1
Wiślica
73
67
62
Razem
195
186
190
Opracowanie własne na podstawie danych UG Wiślica
Miejscowość
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5.3.

Sfera funkcjonalno-techniczna

5.3.1. Zasoby mieszkaniowe
Łączne zasoby mieszkaniowe na koniec roku 2014 wyniosły 1 835 mieszkań, w których
znajdowało się 7 968 izb, średnio na jedno mieszkanie przypadają 4 izby. Łączna powierzchnia
mieszkań wyniosła 171 396 m2, przy czym powierzchnia jednego mieszkania – 93,40 m2.
W 2014 r. zasoby mieszkaniowe w gminie zwiększyły się o 13 mieszkań w porównaniu do
poprzedzającego roku, a powierzchnia użytkowa wzrosła o 1 989 m2. Wskaźniki te uwidaczniają
poprawę sytuacji mieszkaniowej na terenie gminy.
Tabela 8. Zasoby mieszkaniowe Gminy Wiślica
Zasoby mieszkaniowe
Mieszkania
Izby

2013

2014

1 822

1 835

7 891

7 968

Powierzchnia użytkowa mieszkań [m ] 169 407
Opracowanie własne na podstawie danych GUS
2

171 396

Ogólny stan techniczny budynków mieszkalnych na terenie Gminy Wiślica oraz budynków
własności prywatnej jest zadowalający. Część budynków, głównie o nieuregulowanym stanie
formalno-prawnym wymaga pilnego remontu.

5.3.2. Media
Według danych GUS na dzień 31.12.2014 r. z sieci wodociągowej korzysta 97,5% ludności
Gminy Wiślica, a z sieci kanalizacyjnej 39,1%. Na przestrzeni badanych lat długość sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej nie zmieniła się.
Tabela 9. Urządzenia sieciowe na terenie Gminy Wiślica
Urządzenia sieciowe
WODOCIĄG
Długość czynnej sieci rozdzielczej [km]
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej
3

Woda dostarczona gospodarstwom domowym [m ]
Zużycie wody w gospodarstwach domowych
ogółem na 1 mieszkańca [m3]
KANALIZACJA
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km]
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

2013

2014

93,0

93,0

5 162

5 489

135 300,0 133 300,0
23,7

23,7

53,2

53,2

1 962

2 199

7 832

7 832

GAZ
Długość czynnej sieci ogółem [m]
Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Długość czynnej sieci wodociągowej wynosi 93 km. Pokrywa one lokalne potrzeby
zaopatrzenia w wodę pitną, w 2014 r. do gospodarstw domowych dostarczono 133 300 m3 wody.
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 53,2 km. Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej
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wzrósł o 4% w przeciągu analizowanych lat. Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej jest dobry.
Istnieje jednak konieczność wymiany odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 500 m
w miejscowości Wiślica.
Przez teren gminy przebiega linia gazu wysokosprężonego (Łatanice – Skorocice – Skotniki –
Gacki). Jednak z powodu braku stacji redukcyjnej, która mogłaby zmieniać gaz wysokosprężony na
niskosprężony mieszkańcy Gminy Wiślica nie mają dostępu do sieci gazowej. Korzystają więc
wyłącznie z gazu propan-butan w butlach.

5.3.3. Infrastruktura drogowa
Układ komunikacyjny w Gminie Wiślica tworzy 16,5 km dróg wojewódzkich, 58,6 km dróg
powiatowych, 41,5 km dróg gminnych oraz wewnętrzne drogi dojazdowe do posesji i pól. Przez teren
gminy nie przebiega żadna droga krajowa. Droga Wojewódzka nr 776 (Busko-Zdrój – Łatanice –
Gorysławice – Wiślica – Koniecmosty – Kraków) przebiega przez cały obszar gminy, stanowi
korytarz komunikacyjny północ-południe i jednocześnie połączenie gminy ze stolicą powiatu buskiego
oraz Krakowem. Przez teren gminy przebiega również Droga Wojewódzka nr 771 (Strożyska –
Szczerbaków – Wiślica) łącząca Drogę Wojewódzką nr 973 (Busko-Zdrój – Nowy Korczyn)
z Wiślicą.
Infrastrukturę komunikacyjną tworzy również 14 dróg powiatowych oraz 19 dróg gminnych,
obejmujących lokalne połączenia. Drogi te stanowią uzupełnienie dróg wojewódzkich i w wielu
przypadkach to jedyne drogi umożliwiające dojazd do miejscowości.
Łączna długość sieci drogowej na terenie Gminy Wiślica wynosi 117 km. Stan niektórych
dróg nie jest zadowalający. Remontu wymaga odcinek drogi wojewódzkiej nr 771, dróg powiatowa
Kozubów – Koniecmosty – Stary Korczyn oraz część ulic i dróg wewnętrznych. Stan oświetlenia
ulicznego również nie jest zadowalający.

5.4.

Sfera środowiskowa

5.4.1. Użytkowanie gruntów
Gmina Wiślica jest gminą typowo rolniczą. Największy udział w gruntach leżących
na obszarze Gminy Wiślica mają właśnie użytki rolne, stanowiące przeważającą część gruntów gminy,
niespełna 91%. Użytki rolne stanowią 9 097 ha, z tego 5 717 ha gruntów ornych, 104 ha sadów,
2 018 ha łąk trwałych, 581 ha pastwisk. Gmina Wiślica posiada mały stopień zalesienia. Lasy i grunty
zadrzewione stanowią 418 ha – 4,2%, a grunty zabudowane i zurbanizowane – 3,6%. Najmniejszą
część gruntów gminy stanowią użytki ekologiczne.
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użytki rolne

Użytkowanie gruntów w Gminie Wiślica

grunty leśne oraz
zadrzewione i zakrzewione

90,7%

grunty pod wodami
grunty zabudowane i
zurbanizowane
użytki ekologiczne
0,1%
nieużytki

1,1%
0,0%
3,4%

0,6%

tereny różne

4,2%

Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Grunty Gminy Wiślica to w 70% gleby o klasach bonitacyjnych IV – VI. Są to gleby średnie
i słabe. Pozostały odsetek stanowią gleby bardzo dobre oraz dobre, o klasie od I do III.

5.4.2. Obszary prawnie chronione
Powierzchnia chroniona Gminy Wiślica stanowi 99,9% całości gruntów leżących w granicach
administracyjnych gminy. Parki krajobrazowe zajmują 71,8% ogólnej powierzchni, natomiast Obszary
Chronionego Krajobrazu 28,1%. Obszary, które nie podlegają ochronie stanowią 0,1% całkowitej
powierzchni gminy.
Tabela 10. Powierzchnia obszarów chronionych w Gminie Wiślica
Formy ochrony

2013

2014

7 282,00

7 202,00

Rezerwaty przyrody [ha]

9,73

9,73

Pozostałe formy ochrony przyrody
w parkach krajobrazowych [ha]

0,70

0,70

2 469,00

2 820,00

Ogółem [ha]
9 751,00
Opracowanie własne na podstawie danych GUS

10 022,00

Parki krajobrazowe [ha]
W tym:

Obszary chronionego krajobrazu [ha]

Na terenie gminy znajdują się następujące obszary chronione:
1) Rezerwaty przyrody:
o Przęślin,
o Góry Wschodnie,
o Skorocice,
o Skotniki Górne,
2) Nidziański Park Krajobrazowy wraz z otuliną,
3) Nadnidziański Obszar Chronionego Krajobrazu,
4) Ostoja Nidziańska – Obszary Siedliskowe Natura 2000,
5) Dolina Nidy – Obszary Ptasie Natura 2000,
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6) Pomniki przyrody, zlokalizowane w miejscowościach:
o Łatanice,
o Chotel Czerwony,
o Gorysławice,
o Wiślica,
o Skotniki Górne,
7) Użytki ekologiczne w miejscowości Szczerbaków i Górki.
Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną mają wysoki udział w wydatkach
całej gminy. W 2015 r. na ten cel zostały przeznaczone ponad 2 mln złotych, z czego 1 mln to wydatki
bieżące.
Tabela 11. Wydatki gminy na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
Wydatki gminy na gospodarkę komunalną
i ochronę środowiska

Kwota w zł

Ogółem
2 277 362,96
W tym:
1 069 435,01
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Największa część środków gmina przeznaczyła na ochronę powietrza atmosferycznego
i klimatu, bo aż prawie 1,2 mln zł. O wiele mniej środków, czyli po ok. 200 tys. zł przeznaczono na
utrzymanie zieleni, gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz gospodarkę odpadami.

Wydatki Gminy na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
1 200 000,00
1 000 000,00
800 000,00
600 000,00
400 000,00
200 000,00
0,00
Utrzymanie zieleni w
miastach i gminach

Ochrona powietrza
atmosferycznego i
klimatu

Gospodarka ściekowa i Gospodarka odpadami
ochrona wód

Opracowanie własne na podstawie danych GUS

5.5.

Sfera kulturowa

Gmina Wiślica na swoim terenie posiada liczne bogactwa kulturowe, których istnienie
związane jest z historycznym znaczeniem miejscowości Wiślica. Do zabytków gminy, objętych
ochroną Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków należą głównie obiekty architektoniczne, jednak
istnieją również niezewidencjonowane elementy małej architektury, posiadające znaczenie kulturowe
dla lokalnej społeczności, takie jak kapliczki i krzyże przydrożne. Obiekty te są ważne dla
mieszkańców gminy i budują ich świadomość kulturową.
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W poniższej tabeli zostały zestawione zabytki wpisane do rejestru zabytków oraz rejestru
zabytków nieruchomych, oznaczone literą A.
Tabela 12. Wykaz istniejących zabytków na terenie Gminy Wiślica
Lp.

1.

Zespół kościoła parafialnego
p.w. św. Bartłomieja

2.

Kościół filialny p.w. św. Wawrzyńca

3.

Kościół par. p.w. św. Teresy z Avila

4.
5.

Numer rejestru zabytków
i data wpisu
A.80/1-2
kościół - 74 z 07.11.1947
oraz 104 z 19.02.1966;
teren przykościelny
w granicach ogrodzenia - 74
z 07.11.1947
388 z 15.01.1957
oraz 124 z 22.06.1967
A.81
871 z 14.02.1976
A.82
1185/15 z 20.02.1995
A.83
38 z 28.10.1948

Nazwa zabytku

Budynek stacyjny Jędrzejowskiej Kolei
Dojazdowej
Rezerwat skalno-stepowy

Miejscowość

Chotel
Czerwony

Gorysławice
Jurków
Koniecmosty
Skorocice

125 z 11.06.1948
Skotniki Górne
18 z 21.01.1947
7.
Miasto
Wiślica
A.84
A.85/1-3
kościół - 179 z 08.02.1932 oraz
111 z 21.02.1966;
Zespół kościoła kolegiackiego
dzwonnica - 179 z 08.02.1932
8.
Wiślica
p.w. Narodzenia NMP
oraz 111 z 21.02.1966;
dom Długosza (plebania) - 328
z 03.12.1956
oraz 112 z 21.02.1966
808 z 01.08.1958
Fundamenty kościoła romańskiego św.
9.
oraz 113 z 21.02.1966
Wiślica
Mikołaja przy ul. Batalionów Chłopskich
A.86
189 z 22.09.1948
10. Kamienica Różańcowa, ul. Jasna 1
oraz 175 z 11.02.1967
Wiślica
A.87
Opracowanie własne na podstawie Rejestru Zabytków Nieruchomych Woj. Świętokrzyskiego
(stan z dnia 29.02.2016 r.)
6.

Rezerwat flory stepowej

Dorobek archeologiczno-historyczny gminy można obejrzeć w Muzeum Regionalnym
w Wiślicy, które funkcjonuje od 1966 r. dzięki inicjatywie Zespołu Badań Nad Polskim
Średniowieczem. Wystawę stanowią cenne znaleziska architektoniczne oraz archeologiczne, między
innymi misa chrzcielna z 880 r., fundamenty romańskiego kościoła św. Mikołaja, relikty I Kolegiaty
Romańskiej ufundowanej przez Henryka Sandomierskiego wraz z unikatową w skali światowej
posadzką gipsową z XII w. oraz relikty II Kolegiaty Romańskiej wraz z pozostałościami ceramicznej,
ornamentowanej posadzki, datowanej na XIII w. Obiektem należącym do Muzeum jest także Dom
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Długosza z 1460 r. Od 2009 r. Muzeum prowadzi działalność edukacyjną dla najmłodszych,
stwarzającą możliwość poznania historii poprzez udział w zabawach i spotkaniach edukacyjnych.
Stan wymienionych w tabeli zabytków jest zróżnicowany. W złym stanie jest Bazylika
p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy. Istnieje konieczność wymiany tynków
wewnętrznych, konserwacji ścian zewnętrznych, remont fundamentów, a także zabytkowych organów.
W stanie złym jest także Kościół p.w. św. Wawrzyńca w Gorysławicach oraz Średniowieczne
Grodzisko. Stan Domu Długosza w Wiślicy jest zadowalający, istnieje jedynie konieczność
zakończenia prac konserwacyjnych ścian zewnętrznych. Pawilon archeologiczny z pozostałości
romańskiego kościoła św. Mikołaja oraz tzw. misa chrzcielna w Wiślicy są w bardzo złym stanie.
Konieczna jest budowa w zasadzie nowego budynku oraz przeprowadzenie gruntownych prac
konserwatorskich istniejących zabytków archeologicznych.
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6. Pogłębiona analiza
6.1.

Podsumowanie diagnozy obszaru

Na podstawie wykonanej diagnozy można określić charakter zjawisk kryzysowych,
występujących na terenie Gminy Wiślica. Podczas analizy sfery społecznej, gospodarczej,
przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej na terenie Gminy Wiślica zidentyfikowano następujące
problemy:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

spadek liczby ludności,
spadek urodzeń – niski przyrost naturalny,
starzenie się społeczeństwa, na co wskazuje przewaga osób w wieku produkcyjnym
i poprodukcyjnym,
zmniejszenie się ilości uczniów w szkołach,
wzrost liczby udzielanych świadczeń pomocy społecznej,
większy udział bezrobotnych mężczyzn w ogólnej liczbie bezrobotnych,
przeważający odsetek osób bezrobotnych poniżej 25 r. ż.,
duża liczba osób długotrwale bezrobotnych,
spadek liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy, co ma wpływ na
małą ilość miejsc pracy dla lokalnej społeczności,
niezadowalający stan niektórych zabytków.

Najwięcej problemów zdiagnozowano w sferze społecznej. Zlekceważenie tych problemów
może mieć wpływ na jakość życia mieszkańców gminy, a w konsekwencji na zjawisko ubóstwa
i wykluczenia społecznego. Na terenie Gminy Wiślica występują obszary objęte szczególna ochroną
ze względu na walory przyrodnicze lub dziedzictwo kulturowe gminy. Zaniedbanie tych obszarów
może doprowadzić do utraty najcenniejszych walorów turystycznych gminy.

6.2.

Podsumowanie przeprowadzonych konsultacji społecznych

Z uwagi na fakt, iż opracowany Program Rewitalizacji ma służyć mieszkańcom oraz podnieść
jakość ich życia w najbliższym otoczeniu, opinia lokalnej społeczności jest istotnym elementem
programowania procesu rewitalizacji. W ramach konsultacji społecznych w Gminie Wiślica została
zorganizowana ankietyzacja oraz spotkanie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, pracownikami
oświatowymi, pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy. Podczas
spotkań prowadzonych na terenie Gminy Wiślica zostały zgłoszone problemy w kilku sferach życia
gminy.
W sferze bezpieczeństwa gminnego dla mieszkańców największy problem stanowi brak
komisariatu policji, a co za tym idzie brak patroli. Przed laty komisariat istniał, jednak został
zamknięty z powodu braku środków państwowych na jego prowadzenie. Brak stałego patrolu na
terenie gminy sprzyja zwiększeniu się przestępczości oraz wandalizmowi. Zagrożeniem dla
mieszkańców są również ewentualne powodzie z powodu wylewów rzeki Nidy. Na obszarze Doliny
Nidy nie istnieje żaden zbiornik retencyjny. Brak chodników i niedostateczne oświetlenie ulic jest
następnym zgłaszanym problemem przez mieszkańców gminy. Z powodu braku środków oświetlenie
jest wyłączane w godzinach nocnych oraz nie planuje się budowy chodników. Problem na terenie
gminy stanowi również przestępczość w cyberprzestrzeni, co wynika z braku kontroli ze strony osób
dorosłych oraz odpowiednich służb. Problem stanowi też zażywanie narkotyków i nadużywanie
alkoholu, na co wpływa łatwy dostęp do wymienionych używek dla osób nieletnich oraz brak kontroli
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osób młodych. Na terenie gminy nie ma wielu miejsc do rekreacji i spędzania wolnego czasu dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie ma dostatecznej ilości placów zabaw dla dzieci, a istniejące
kąpielisko w Wiślicy jest niestrzeżone oraz nie ma wyznaczonych miejsc do kąpieli.
W sferze środowiskowej najistotniejszy problem dla mieszkańców stanowi zanieczyszczenie
powietrza. Do ogrzewania budynków używane są przestarzałe kotły węglowe, w których spalane są
śmieci oraz niskiej jakości węgiel. Problem nie jest ograniczony tylko do sezonu grzewczego, gdyż
w okresie letnim w niektórych gospodarstwach domowych na terenie całej gminy używa się pieców
węglowych do ogrzewania wody, co emituje zanieczyszczenia. Budynki na terenie gminy nie
posiadają dostatecznej instalacji solarnych i fotowoltaicznych, a ceny energii elektrycznej do
ogrzewania wody są zbyt wysokie, aby korzystać z bardziej ekologicznego rozwiązania. Problem
dotyczy w szczególności sołectw Wiślica, Gorysławice i Górki. Ponadto obszar dorzecza Nidy jest
mocno zdegradowany przez wypalanie traw oraz zaśmiecanie brzegów rzeki. Problemem jest
zanieczyszczenie rzeki i wód powierzchniowych, z powodu braku dostatecznej sieci kanalizacyjnej
i przydomowych oczyszczalni ścieków, głównie w miejscowościach Szczytniki, Szczerbaków, Górki
i Skotniki Dolne.
Odnośnie sfery gospodarczej lokalna społeczność zgłosiła problem bezrobocia jako
najistotniejszy. Przyczyną wymienionego problemu jest likwidacja zakładów pracy, która wpływa na
zmniejszenie ilości etatów. Zjawisko bezrobocia na terenie gminy skutkuje migracjami zarobkowymi
głównie młodych osób, które wpływają na spadek liczby ludności. Na obszarze gminy brak jest
również terenów, które można by przeznaczyć pod inwestycję. Problemy te zgłaszali mieszkańcy
miejscowości Wiślica, Gorysławice, Koniecmosty i Jurków. Na rozwój lokalnej gospodarki ma wpływ
także turystyka. Gmina Wiślica posiada liczne walory turystyczne, jednak nie są one dostatecznie
wykorzystywane, z powodu braków środków na odbudowę i utrzymanie zabytków. Na spotkaniu
została zgłoszona konieczność odbudowy średniowiecznego Grodu z XI wieku oraz rekonstrukcji
zabytków architektonicznych. Ponadto na terenie gminy nie ma rozwiniętej bazy hotelowej
i gastronomicznej, gdyż utrzymanie takich obiektów jest nieopłacalne z powodu małej liczby
turystów. Problemem zgłoszonym w sferze gospodarczej jest niska cena płodów rolnych oraz brak
giełdy rolnej na terenie gminy. Według mieszkańców gmina zmaga się także z problemami
własnościowymi, głównie w sołectwach Wiślica, Gorysławice, Koniecmosty oraz brakiem działek
budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Gmina Wiślica nie posiada również
planu zagospodarowania przestrzennego.
W sferze społecznej według lokalnej społeczności problem stanowi mała ilość propozycji
spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży przez brak miejsca do integracji społecznej.
Przyczyną tego problemu jest brak środków na odpowiednią adaptację świetlic wiejskich oraz
zatrudnienie osób organizujących i koordynujących zajęcia dla dzieci i młodzieży. Fakt ten wpływa
również na brak realizacji i wykorzystania wiedzy kół gospodyń wiejskich. W istniejących świetlicach
wiejskich nie ma dostępu do wody oraz sprzętu kuchennego. Natomiast w miejscowości Wiślica nie
istnieje żadna świetlica środowiskowa z uwagi na brak odpowiedniego lokalu. Istniejące
pomieszczenia zlokalizowane w Domu Strażaka nie pozwalają na wielokierunkowy rozwój
zainteresowań młodzieży w czasie wolnym od zajęć. Z powodu braku odpowiedniego lokalu
i księgozbioru na terenie Gminy Wiślica nie ma biblioteki publicznej. Kolejnym problemem jest brak
poszanowania rzeczy wspólnej i dobra publicznego, przez złe wzorce w rodzinach i tolerancję
społeczeństwa dla aktów wandalizmu. Patologie społeczne, takie jak nadużywanie alkoholu
i narkotyków przez młodzież wynika z braku nadzoru ze strony osób dorosłych, kontroli w sprawie
sprzedaży alkoholu oraz zbyt łatwy dostęp do używek. Mieszkańcy zgłaszali również problem
bezradności i niezaradności w sprawie zatrudnienia i życia codziennego, wynikających z niskiej
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samooceny oraz braku wzorców, wiedzy i świadomości społecznej. Problem dotyczy przede
wszystkim sołectw Gorysławice, Skorocice i Kuchary.
Główną przyczyną istniejących problemów zgłoszonych przez mieszkańców na spotkaniu,
utrudniającą ich rozwiązanie jest brak gminnych środków finansowych. Według mieszkańców
rozwiązaniem wymienionych problemów jest aplikowanie o dotacje unijne.
Kolejną formą konsultacji społecznej było anonimowe badanie ankietowe, które pozwoliło na
opracowanie wniosków w zakresie obszarów problemowych gminy w sferach społecznej,
gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Próba wynosiła 400 ankiet,
co daje 7% ankietyzowanej społeczności gminy.
Najczęściej wymienianym obszarem, który należałoby poddać rewitalizacji jest miejscowość
Wiślica, wskazana w 100 ankietach. Pozostałe miejscowości wymienione zostały porównywalną ilość
razy, na poziomie 10-25. Ponad 40 osób wskazało obszar całej Gminy Wiślica, jako problemowy.

Obszary zgłaszane do rewitalizacji w anonimowych ankietach
100
80
60
40
20
0

Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z anonimowych ankiet
Według mieszkańców Gminy Wiślica poważny problem stanowią głównie problemy
społeczne i gospodarcze. Najczęściej wymieniane w ankietach zostały w sferze społecznej
niekorzystne procesy demograficzne, jak migracje i starzenie się społeczeństwa, niska jakość służby
zdrowia, niski poziom uczestnictwa ludności w życiu publicznym i kulturalnym gminy i słaba
integracja lokalnej społeczności. W sferze gospodarczej najczęściej wymieniano niski stopień
przedsiębiorczość, brak potencjalnych inwestorów i słabo rozwinięty sektor usług. Według
mieszkańców problemy środowiskowe, takie jak zanieczyszczenie środowiska i odpady występują, ale
posiadają niewielki wpływ na otoczenie. W sferze przestrzenno funkcjonalnej brak jest terenów
publicznych lub rekreacyjnych, a istniejące wymagają rewitalizacji. W sferze technicznej wymieniono
problem słabej jakości infrastruktury drogowej i potrzebę przebudowy lub budowy dróg, w tym dróg
gminnych oraz utwardzenia dróg dojazdowych do pól.
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Skala występowania problemów z badanych sfer według
mieszkańców Gminy Wiślica
15%
36%

społeczne

15%

gospodarcze
środowiskowe

5%

przestrzenno-funkcjonalne
29%

techniczne

Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z anonimowych ankiet
W opinii lokalnej społeczności działaniami, jakie należy podjęć w celu zniwelowania
problemów społecznych i gospodarczych na wskazanym obszarze są: utworzenie nowych miejsc
pracy, budowa boiska, modernizacja terenów rekreacyjnych, budowa chodników i ścieżek
rowerowych oraz rozszerzenie bazy turystycznej i noclegowej.

Oczekiwane rezultaty rewitalizacji według mieszkańców
Gminy Wiślica

5%

Remont budynków uzyteczności
publicznej
Dodatkowe miejsca parkingowe,
chodniki, tereny rekreacyjne
Poprawa bazy oświatowej w
Gminie
Poszerzenie bazy turystycznej

8%

17%

14%
9%

15%
11%
10%

Poprawienie jakości i eststyki
środowiska naturalnego
Poprawa komunikacji w Gminie

11%
Zatrzymanie w Gminie ludzi
młodych i wykształconych
Nowe miejsca pracy
Remont zabytków

Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z anonimowych ankiet
W przeprowadzonym badaniu ankietowym mieszkańcy za pożądane rezultaty rewitalizacji
najczęściej wskazywali utworzenie nowych miejsc pracy, zatrzymanie w gminie ludzi młodych
i wykształconych oraz utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych, chodników i terenów
rekreacyjnych.

6.3.

Analiza wskaźnikowa

Wyboru obszaru zdegradowanego dokonano na podstawie analizy przyjętych wskaźników
obrazujących sytuację poszczególnych sołectw Gminy Wiślica. Wskaźniki wyznaczono w oparciu
o dane zebrane do diagnozy obszaru. Na podstawie wartości dla poszczególnych miejscowości zostały
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obliczone średnie wartości wskaźników dla gminy. Przekroczenie średniej wartości skutkowało
zaklasyfikowaniem obszaru jako dysfunkcyjnego. Koncentracja zjawisk kryzysowych w danej
miejscowości wpływała na zaklasyfikowanie jako obszaru zdegradowanego. W poniższej tabeli
zostały przedstawione wskaźniki, których koncentracja potwierdza sytuację kryzysową na terenie
Gminy Wiślica.
Tabela 13. Analiza wskaźników dla Gminy Wiślica, dane z 2015 r.
Odsetek
Odsetek
Odsetek
%
osób, którym
Odsetek osób
udzielonych
bezrobotnych
degradacji
zrealizowano
Odsetek
bezrobotnych
Odsetek
świadczeń
osób pow. 50
Odsetek
obszaru ze
świadczenia
osób
w ogólnej
wyrejestroMiejscowość
z powodu
r. ż.
popełnionych
względu
pomocy
pow. 60
liczbie osób
wanych
długotrwałej
w ogólnej
przestępstw
na
społecznej
r. ż.
w wieku
firm
i ciężkiej
liczbie
czynniki
w danej
produkcyjnym
choroby
bezrobotnych
kryzysowe
miejscowości
Brzezie

2,61%

1,26%

0,52%

0,00%

0,06%

4,55%

0,00%

0%

Chotel
Czerwony

8,26%

2,26%

1,55%

0,51%

0,26%

0,00%

11,76%

71%

Gluzy

3,48%

0,50%

0,54%

0,00%

0,02%

0,00%

0,00%

0%

Gorysławice

5,65%

2,26%

1,34%

2,56%

0,32%

22,73%

0,00%

86%

Górki

5,22%

2,01%

0,76%

1,03%

0,19%

4,55%

5,88%

57%

Hołudza

6,52%

1,76%

0,47%

0,00%

0,19%

9,09%

0,00%

29%

Jurków

8,26%

3,02%

2,03%

2,05%

0,49%

9,09%

5,88%

100%

Kobylniki

5,65%

2,76%

1,32%

0,51%

0,17%

13,64%

0,00%

57%

Koniecmosty

1,30%

0,50%

0,83%

0,51%

0,19%

0,00%

5,88%

14%

Kuchary

2,17%

0,50%

0,87%

1,03%

0,15%

0,00%

11,76%

29%

Łatanice

7,83%

2,51%

1,28%

1,03%

0,40%

4,55%

5,88%

86%

Ostrów

2,61%

1,01%

0,52%

0,00%

0,13%

9,09%

0,00%

14%

Sielec

2,17%

0,75%

0,52%

0,00%

0,13%

0,00%

0,00%

0%

Skorocice

6,52%

2,01%

1,37%

0,51%

0,13%

0,00%

11,76%

57%

3,91%

2,51%

0,89%

0,51%

0,23%

0,00%

5,88%

43%

6,52%

2,01%

0,85%

0,00%

0,21%

0,00%

0,00%

29%

Szczerbaków

2,61%

1,76%

1,18%

1,03%

0,15%

4,55%

0,00%

29%

Szczytniki

9,13%

4,27%

1,30%

0,51%

0,26%

4,55%

0,00%

57%

Wawrowice

1,74%

1,01%

0,42%

0,51%

0,13%

4,55%

0,00%

0%

Wiślica

7,83%

3,02%

2,05%

3,08%

0,34%

9,09%

35,29%

100%

Średnia

5,00%

1,88%

1,03%

0,77%

0,21%

5,00%

5,00%

Skotniki
Dolne
Skotniki
Górne

Opracowanie własne na podstawie danych UG Wiślica
Za obszar zdegradowany został przyjęty teren, na którym występuje koncentracja ponad 70%
ilości zjawisk kryzysowych przyjętych do analizy. Biorąc pod uwagę to kryterium terenem
zdegradowanym obszaru Gminy Wiślica, odznaczającym się szczególną koncentracją czynników
negatywnych jest obszar sołectw: Chotel Czerwony, Gorysławice, Jurków, Łatanice i Wiślica.
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7. Obszar rewitalizacji
7.1.

Wyznaczenie obszaru rewitalizacji

Podczas opracowania Programu Rewitalizacji przyjęto zasadę, w której rewitalizowanym
obszarami będą sołectwa, na których zjawiska kryzysowe zostaną zidentyfikowane lub wskazane
przez większość mieszkańców podczas konsultacji społecznych.
Podsumowując analizę przyjętych wskaźników oraz uwzględniając wnioski z konsultacji
społecznych i przeprowadzonej ankietyzacji wyznaczono obszar rewitalizacji dla Gminy Wiślica,
charakteryzujący się nagromadzeniem problemów w sferze społecznej oraz problemów wskazanych
przez mieszkańców. Koncentracja zjawisk kryzysowych według wyników analizy wskaźnikowej ma
miejsce na obszarach posiadających ze sobą wspólne granice, z wyjątkiem sołectwa Łatanice,
położonego w północnej części gminy. Jako obszar rewitalizacji, nieprzekraczający 20% oraz
niezamieszkały przez więcej niż 30% ludności gminy wybrano obszary sołectw Wiślica, Gorysławice,
Jurków i Koniecmosty. Ich zasięg terytorialny został przedstawiony na poniższej mapie.

Rys 11. Mapa obszaru rewitalizacji dla Gminy Wiślica
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Obszary przeznaczone do rewitalizacji zostały wskazane w anonimowych ankietach lub
zostały wzięte pod uwagę ze względu na uzasadnione potrzeby poprawy sytuacji z powodu znacznego
wpływu dla rozwoju lokalnego lub funkcjonowania gminy. Takim obszarem jest miejscowość
Wiślica. W niej mieści się centrum administracyjne gminy oraz większość zabytków
architektonicznych. Gorysławice i Jurków są przyległymi do Wiślicy sołectwami. Rewitalizacja
prowadzona na obszarze Wiślicy zostanie rozszerzona o te pobliskie miejscowości z uwagi na
koncentrację problemów w tak ważnym ośrodku gminy. Do obszaru rewitalizacji zostanie włączona
również część miejscowości Koniecmosty, w której znajduje się ważny zabytek dla budowania
planowanej ścieżki turystycznej na terenie Gminy Wiślica.

Rys. 12. Teren placu rekreacyjno-sportowego w Wiślicy
Źródło: fot. własne

Rys. 13. Budynek oraz teren oczyszczalni ścieków w Jurkowie
Źródło: http://wislica.pl
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Rys. 14. Droga na osiedłu po byłym PGR Gorysławice
Źródło: http://wislica.pl

Rys. 15. Tereny osiedla po byłym PGR Gorysławice
Źródło: http://wislica.pl
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Rys. 16. Zabytkowy budynek stacyjny w Koniecmostach
Źródło: http://commons.wikipedia.org
Wybór wyżej wymienionych obszarów nie oznacza skoncentrowania działań
rewitalizacyjnych tylko w granicach tych terenów. Projekty zostaną niekierowane na poprawę
całościowej sytuacji Gminy Wiślica, poprzez realizację działań nastawionych na polepszenie jakości
życia mieszkańców całej gminy.

7.2.

Wizja obszaru rewitalizacji

Proces rewitalizacji będzie skupiać się głównie na wyznaczonym obszarze rewitalizacji,
jednak wpływ będzie odczuwalny na całym terenie gminy. Całościowa odnowa zostanie osiągnięta
poprzez zintegrowanie kompleksowych działań w obrębie mniejszej jednostki w sferze społecznej,
gospodarczej, środowiskowej, technicznej lub przestrzenno-funkcjonalnej. Takie działanie gwarantuje
pełną rewitalizację obszaru, wpływającą pozytywnie na jakość życia lokalnej społeczności. Biorąc pod
uwagę wszystkie aspekty programowania procesu rewitalizacji, sformułowano wizję dla obszaru
Gminy Wiślica:

Gmina Wiślica, jako miejsce bogate w historię wykorzystuje swój potencjał
kulturowy w celu rozwoju turystyki. Jest również bezpiecznym miejscem
do aktywnego wypoczynku. Posiada szeroką ofertę kształcenia oraz stwarza
możliwość rozwoju gospodarczego.
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7.3.

Cele rewitalizacji

Aby wizja gminy została osiągnięta, należy określić cele i kierunki działań rewitalizacyjnych.
Wyznaczone cele mają za zadanie ograniczyć lub wyeliminować występowanie negatywnych zjawisk
na zdegradowanym obszarze, dlatego zostały opracowane na podstawie przeprowadzonej diagnozy
stanu obszaru gminy w różnych sferach życia mieszkańców, konsultacji społecznych oraz ankietyzacji
lokalnej społeczności. Określone w drodze analizy cele rewitalizacji będą mieć wpływ na ograniczenie
negatywnych zjawisk na obszarach zdegradowanych.
Głównym celem rewitalizacji obszaru Gminy Wiślica jest :

Rozwój społeczny i gospodarczy gminy poprzez polepszenie warunków
technicznych i środowiskowych oraz rozwój turystyki.
Osiągnięcie głównego celu rewitalizacji będzie wspomagane przez realizację celów
uzupełniających i określonych kierunków działań w ramach danego celu uzupełniającego, w sferach:
społecznej, gospodarczej, środowiskowej i infrastrukturalnej.

OBSZAR SPOŁECZNY
Cel 1. Wzrost
aktywności dzieci
i młodzieży

Cel 2. Podniesienie
efektów kształcenia

Cel 3. Pomoc dla osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym

1.1.Rozszerzenie
możliwości spędzania
wolnego czasu poprzez
zajęcia w świetlicach
wiejskich

2.1. Ułatwienie dostępu
do zajęć przedszkolnych

3.1. Zatrudnienie
psychologów-specjalistów
w zakresie walki
z uzależnieniami

1.2. Przystosowanie
terenów rekreacyjnych
w celu ćwiczeń fizycznych

2.2. Polepszenie jakości
infrastruktury dydaktycznej
poprzez rozbudowę lub
modernizację szkół

3.2.Organizacja kampanii
edukacyjnych w szkołach
o negatywnym działaniu
używek

1.3. Aktywizacja sportowa
dzieci i młodzieży w grach
zespołowych

2.3. Wspieranie szkół przez
organy wyższego szczebla
w osiąganiu lepszej jakości
edukacji

3.3. Kontrole punktów
sprzedaży alkoholu pod
względem przestrzeganie
prawa

44

Program Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Wiślica

OBSZAR GOSPODARCZY
Cel 4. Redukcja
bezrobocia na terenie
gminy

Cel 5. Rozwój
przedsiębiorczości
terenu gminy

Cel 6. Rozwój
turystyki

4.1. Aktywizacja
bezrobotnych poprzez
organizację staży

5.1. Wydzielenie terenów
inwestycyjnych

6.1. Renowacja zabytków

4.2. Nauka nowego zawodu

5.2. Dotacje na założenie
działalności gospodarczej

6.2. Stworzenie turystycznej
ścieżki dydaktycznej

4.3. Organizacja spotkań
w PUP z doradcami
zawodowymi

5.3. Promocja regionu jako
miejsca, w które warto
inwestować

6.3. Rozszerzenie bazy
noclegowej
i gastronomicznej

6.4. Promocja potencjału
przyrodniczego gminy
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OBSZAR ŚRODOWISKOWY
Cel 7. Ograniczenie emisji CO2
do atmosfery

Cel 8. Ochrona bogactwa
naturalnego gminy

7.1. Założenie instalacji fotowoltaicznej
w budynkach użyteczności publicznej

8.1. Poprawa jakości środowiska
naturalnego w obszarze Doliny Nidy

7.2. Zachęcanie mieszkańców do
wykorzystywania odnawialnych źródeł
energii

8.2. Poprawa jakości wody pitnej poprzez
modernizację stacji uzdatniania wody

7.3. Dotacje na instalacje solarne

8.3. Poprawa jakości i zagospodarowanie
terenów rekreacyjnych

OBSZAR INFRASTRUKTURALNY
Cel 9. Poprawa efektywności
energetycznej budynków

Cel 10. Poprawa życia
mieszkańców oraz
funkcjonalności obszarów

9.1. Termomodernizacje budynków
użyteczności publicznej

10.1. Modernizacja infrastruktury
komunikacyjnej - przebudowa dróg
i chodników

9.2. Instalacja pomp ciepła

10.2. Budowa ścieżek rowerowych

10.3. Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków

46

Program Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Wiślica

8. Projekty rewitalizacyjne
8.1.

Zaplanowane projekty rewitalizacyjne

Diagnoza obszaru oraz opinia społeczności gminy wyrażona na spotkaniach pozwoliły na
opracowania wniosków na temat stanu obszaru, określenie kierunków działań rewitalizacyjnych oraz
zaplanowaniu odpowiednich procedur, mających na celu wyprowadzenie obszaru ze stanu
kryzysowego. Na tej podstawie zostały zaplanowane odpowiednie projekty twarde i miękkie, których
realizacja przyczyni się do poprawy sytuacji na terenie rewitalizacji. Poniżej przedstawiono listę
projektów przyjętych do realizacji na lata 2016-2025 z podziałem na projekty kluczowe, głównie
inwestycyjne, skupiające się na obszarze rewitalizacji oraz projekty uzupełniające, obejmujące cały
obszar gminy. Wartość wszystkich projektów została oszacowana.

8.1.1. Projekty kluczowe
Projekt nr 1
Obszar rewitalizowany
Tytuł projektu
Uzasadnienie realizacji
projektu

Etapy prac

Oczekiwane rezultaty

Oddziaływanie projektu
Szacunkowy koszt
Źródła finansowania
Ramy czasowe realizacji
Oczekiwane wskaźniki
Podmiot realizujący

Wiślica
Rozbudowa centrum edukacyjno – dydaktyczno – rekreacyjno –
sportowego w Wiślicy w zakresie funkcji przedszkolnej
Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez działania mające na
celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Nowe
przedszkole zlikwiduje problem dzieci niepełnosprawnych i poprawi
bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu.
− Opracowanie dokumentacji
− Złożenie wniosku aplikacyjnego
− Rozbudowa centrum edukacyjno – dydaktyczno – rekreacyjno –
sportowego w Wiślicy w zakresie funkcji przedszkolnej, na którą
składa się dobudowa sal przedszkolnych
− Zakończenie realizacji projektu, tj. złożenie wniosku o płatność
końcową
− Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej
− Ułatwienie dostępu dzieci do zajęć przedszkolnych
− Poprawa efektów kształcenia na poziomie przedszkolnym
− Realizacja założeń strategicznych w narodowych, regionalnych
i lokalnych programach rozwoju edukacji
Sfera:
 społeczna
 funkcjonalno-techniczna
2 567 650,00 zł
Unia Europejska, Gmina Wiślica
2016 - 2020
Wzrost ilości dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
Gmina Wiślica
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Projekt nr 2
Obszar rewitalizowany

Wiślica, Koniecmosty

Tytuł projektu

Tysiącletnia Wiślica – śladami przeszłości – utworzenie trasy turystycznej
„Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy”

Uzasadnienie realizacji
projektu

Brak odpowiedniej infrastruktury i ścieżek tematycznych powoduje
niewykorzystanie istniejącego potencjału turystycznego. Realizacja
projektu zapewni podniesienie rangi najcenniejszych historycznie
zabytków, poprawę ich otoczenia, rozwój wewnętrzny miejscowości oraz
napływ turystów. Projekt wpłynie na polepszenie walorów estetycznych
Wiślicy oraz zwiększenie aktywności społecznej.

Etapy prac

− Opracowanie dokumentacji
− Złożenie wniosku aplikacyjnego
− Urządzenie ścieżki historycznej wraz z Centrum Informacyjno –
Promocyjnym w Wiślicy
− Uporządkowanie oraz odrestaurowanie średniowiecznego grodziska
oraz wyeksponowanie fundamentów kościoła św. Mikołaja w Wiślicy
− Częściowa rekonstrukcja odcinków murów obronnych z bramami
i basztami
− Przedsięwzięcia związane z Regią – rezerwatem archeologicznoarchitektonicznym
− Remont budynku stacyjnego w Koniecmostach
− Zakończenie realizacji projektu, tj. złożenie wniosku o płatność
końcową

Oczekiwane rezultaty

− Wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego
− Wzrost turystów na terenie Gminy Wiślica
− Stworzenie ścieżki dydaktycznej
Sfera:

Oddziaływanie projektu

Szacunkowy koszt
Źródła finansowania
Ramy czasowe realizacji
Oczekiwane wskaźniki
Podmiot realizujący





gospodarcza
środowiskowa
kulturowa

9 500 000, 00 zł
Unia Europejska, Gmina Wiślica
2016 - 2023
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych obiektach dziedzictwa
kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne
Gmina Wiślica
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Projekt nr 3
Obszar rewitalizowany
Tytuł projektu
Uzasadnienie realizacji
projektu

Etapy prac

Oczekiwane rezultaty

Wiślica
Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2 poprzez
montaż pomp ciepła przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wiślicy
Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie
środowiska maturalnego na terenie Gminy Wiślica.
−
−
−
−

Opracowanie dokumentacji
Złożenie wniosku aplikacyjnego
Montaż pomp ciepła przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy
Zakończenie realizacji projektu, tj. złożenie wniosku o płatność
końcową

− Niskie koszty ogrzewania
− Zmniejszenie zużycia energii
− Ograniczenie emisji CO2
Sfera:

Oddziaływanie projektu

Szacunkowy koszt
Źródła finansowania
Ramy czasowe realizacji
Oczekiwane wskaźniki
Podmiot realizujący

zanieczyszczenia





społeczna
funkcjonalno-techniczna
środowiskowa

900 000,00 zł
Unia Europejska, Gmina Wiślica
2017 - 2018
Zmniejszenie zużycia energii, ograniczenie emisji CO2
Gmina Wiślica
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Projekt nr 4
Obszar rewitalizowany

Wiślica, Jurków

Tytuł projektu

Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2 poprzez
montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Wiślicy, Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wiślicy, Oczyszczalni Ścieków oraz Stacji Uzdatniania wody
w Jurkowie

Uzasadnienie realizacji
projektu

Realizacja projektu przyniesie poprawę jakości środowiska naturalnego
na terenie Gminy Wiślica.

Etapy prac

− Opracowanie dokumentacji
− Złożenie wniosku aplikacyjnego
− Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Wiślicy
− Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Samorządowego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy
− Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Oczyszczalni Ścieków
w Jurkowie
− Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Stacji Uzdatniania
Wody w Jurkowie
− Zakończenie realizacji projektu, tj. złożenie wniosku o płatność
końcową

Oczekiwane rezultaty

− Poprawa efektywności energetycznej budynków
− Zmniejszenie zużycia energii
− Ograniczenie emisji CO2
Sfera:

Oddziaływanie projektu

Szacunkowy koszt
Źródła finansowania
Ramy czasowe realizacji
Oczekiwane wskaźniki
Podmiot realizujący





społeczna
funkcjonalno-techniczna
środowiskowa

1 050 000,00 zł
Unia Europejska, Gmina Wiślica
2016 - 2017
Zmniejszenie zużycia energii, ograniczenie emisji CO2
Gmina Wiślica
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Projekt nr 5
Obszar rewitalizowany

Wiślica

Tytuł projektu

Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży poprzez budowę siłowni
zewnętrznej na placu rekreacyjno – sportowym w Wiślicy

Uzasadnienie realizacji
projektu

Istniejące tereny rekreacyjne w Wiślicy nie posiadają odpowiedniej
infrastruktury, przez to nie są odpowiednio przystosowane do
aktywnego spędzania wolnego czasu. Stworzenie siłowni zewnętrznej
będzie zachętą dla mieszkańców do aktywności fizycznej, której
naturalnym efektem jest poprawa ogólnego stanu zdrowia, a także
samego komfortu życia.

Etapy prac

− Opracowanie dokumentacji
− Złożenie wniosku aplikacyjnego
− Budowa siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjno – sportowym
w Wiślicy
− Zakończenie realizacji projektu, tj. złożenie wniosku o płatność
końcową

Oczekiwane rezultaty

− Wzbogacenia oferty turystycznej regionu Gminy Wiślica
− Stworzenie miejsca aktywnej rekreacji i strefy wypoczynku
promującego rozwój aktywnego zagospodarowania czasu wolnego
− Poprawa jakości życia mieszkańców
− Promocja zdrowego i aktywnego trybu życia
Sfera:

Oddziaływanie projektu

Szacunkowy koszt
Źródła finansowania
Ramy czasowe realizacji
Oczekiwane wskaźniki
Podmiot realizujący





społeczna
funkcjonalno-techniczna
środowiskowa

30 000,00 zł
Unia Europejska, Gmina Wiślica
2017 - 2023
Wzrost liczby osób odwiedzających miejsce sportowo-turystyczne
Gmina Wiślica
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Projekt nr 6
Obszar rewitalizowany

Gorysławice

Tytuł projektu

Przebudowa istniejących dróg osiedlowych wraz z chodnikami
i placami, oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego oraz
likwidacja zbiornika nieczystości na osiedlu mieszkalnym po byłym
PGR Gorysławice wraz z zakresem rozszerzonym o przebudowę
wodociągu

Uzasadnienie realizacji
projektu

Poprawa warunków życia mieszkańców osiedla byłego PGR
w miejscowości Gorysławice.

Etapy prac

− Opracowanie dokumentacji
− Złożenie wniosku aplikacyjnego
− Przebudowa istniejących dróg osiedlowych wraz z budową
chodników
− Przebudowa placów
− Wykonanie oświetlenia terenu
− Likwidacja zbiornika nieczystości
− Modernizacja przyłącza wodociągowego oraz przebudowa
wodociągu
− Zakończenie realizacji projektu, tj. złożenie wniosku o płatność
końcową

Oczekiwane rezultaty

− Zwiększenie bezpieczeństwa
− Zwiększenie atrakcyjności terenów osiedla po byłym PGR
− Poprawa zaopatrzenia w wodę
Sfera:

Oddziaływanie projektu

Szacunkowy koszt
Źródła finansowania
Ramy czasowe realizacji
Oczekiwane wskaźniki
Podmiot realizujący




społeczna
funkcjonalno-techniczna

330 000,00 zł
Unia Europejska, Gmina Wiślica
2016
Poprawa bezpieczeństwa na terenie osiedla, wzrost atrakcyjności,
zwiększenie jakości dostarczanej wody
Gmina Wiślica
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Projekt nr 7
Obszar rewitalizowany

Wiślica

Tytuł projektu

Rewitalizacja istniejących terenów rekreacyjno – turystyczno –
sportowych nad rzeką Nidą w Wiślicy

Uzasadnienie realizacji
projektu

Istniejące tereny rekreacyjne nad rzeką Nida w Wiślicy wymagają
zagospodarowania o elementy małej infrastruktury gastronomicznej
i sportowej. Realizacji zadania przyniesie wzrost atrakcyjności terenu, jak
również podniesienie warunków wypoczynku.

Etapy prac

− Opracowanie dokumentacji
− Złożenie wniosku aplikacyjnego
− Urządzenie terenów rekreacyjnych (pole namiotowe, przystań
kajakowa, altana, grill)
− Utwardzenie parkingu oraz dróg i dojść
− Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej (stadion sportowy
wraz z zapleczem: budynek socjalny, trybuny, itp.)
− Zakończenie realizacji projektu, tj. złożenie wniosku o płatność
końcową

Oczekiwane rezultaty

− Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy
− Podniesienie jakości życia społeczności,
wypoczynku, spotkań i imprez kulturalnych

w

tym

warunków

Sfera:
Oddziaływanie projektu

Szacunkowy koszt
Źródła finansowania
Ramy czasowe realizacji
Oczekiwane wskaźniki
Podmiot realizujący





społeczna
funkcjonalno-techniczna
środowiskowa

900 000,00 zł
Unia Europejska, Gmina Wiślica
2016 - 2020
Wzrost liczby turystów, poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy
Gmina Wiślica
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Projekt nr 8
Obszar rewitalizowany

Gmina Wiślica

Tytuł projektu

Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego
oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie
powiatu kazimierskiego i powiatu buskiego

Uzasadnienie realizacji
projektu

Zwiększenie atrakcyjności Gminy Wiślica. Popularyzacja aktywności
ruchowej, aktywną turystykę, ruch na świeżym powietrzu

Etapy prac

Oczekiwane rezultaty

−
−
−
−
−

Opracowanie dokumentacji
Złożenie wniosku aplikacyjnego
Budowa ścieżki rowerowej
Wykonanie obiektów służących edukacji ekologicznej
Zakończenie realizacji projektu, tj. złożenie wniosku o płatność
końcową

− Stworzenie warunków do rozwoju sportu, turystyki i rekreacji
− Wzrost turystów korzystających z obiektów
− Wzrost aktywności społecznej mieszkańców
Sfera:

Oddziaływanie projektu

Szacunkowy koszt
Źródła finansowania
Ramy czasowe realizacji

Oczekiwane wskaźniki

Podmiot realizujący




społeczna
środowiskowa

611 579,00 zł
Unia Europejska, Gmina Wiślica
2017 -2023
Wzrost liczby turystów korzystających ze ścieżek rowerowych,
wzbogacenie wiedzy i świadomości ekologicznej, wzrost aktywności
mieszkańców
Powiat kazimierski wraz z partnerami projektu
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8.1.2. Projekty uzupełniające
Projekt nr 9
Obszar rewitalizowany
Tytuł projektu
Uzasadnienie realizacji
projektu

Etapy prac

Oczekiwane rezultaty

Teren całej Gminy Wiślica
Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności
publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Wiślica
Poprawa jakości środowiska w Gminie Wiślica
− Opracowanie dokumentacji
− Złożenie wniosku aplikacyjnego
− Montaż instalacji systemów energii odnawialnej na budynkach
prywatnych
− Montaż instalacji systemów energii odnawialnej na budynkach
użyteczności publicznej
− Zakończenie realizacji projektu, tj. złożenie wniosku o płatność
końcową
− Poprawa efektywności energetycznej w budynkach
− Wzrost produkcji energii pochodząca ze źródeł odnawialnych
− Ograniczenie emisji CO2
− Oszczędność energii
Sfera:

Oddziaływanie projektu

Szacunkowy koszt
Źródła finansowania
Ramy czasowe realizacji
Oczekiwane wskaźniki
Podmiot realizujący





społeczna
funkcjonalno-techniczna
środowiskowa

1 500 000,00 zł
Unia Europejska, Gmina Wiślica
2017 - 2025
Zmniejszenie emisji CO2, szacunkowa oszczędność energii
Gmina Wiślica
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Projekt nr 10
Obszar rewitalizowany
Tytuł projektu
Uzasadnienie realizacji
projektu

Etapy prac

Oczekiwane rezultaty

Teren całej Gminy Wiślica
Ograniczenie emisji CO2 poprzez wymianę opraw oświetleniowych
na terenie Gminy Wiślica z rtęciowych na oświetlenie LED (950 szt.)
Poprawa jakości środowiska w Gminie Wiślica
−
−
−
−

Opracowanie dokumentacji
Złożenie wniosku aplikacyjnego
Wymiana opraw oświetleniowych z rtęciowych na oświetlenie LED
Zakończenie realizacji projektu, tj. złożenie wniosku o płatność
końcową

− Poprawa efektywności energetycznej budynków
− Ograniczenie emisji CO2
− Oszczędność energii elektrycznej
Sfera:

Oddziaływanie projektu

Szacunkowy koszt
Źródła finansowania
Ramy czasowe realizacji
Oczekiwane wskaźniki
Podmiot realizujący




funkcjonalno-techniczna
środowiskowa

1 343 250,00 zł
Unia Europejska, Gmina Wiślica
2019 - 2020
Zmniejszenie emisji CO2, oszczędność energii elektrycznej
Gmina Wiślica
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Projekt nr 11
Obszar rewitalizowany

Teren całej Gminy Wiślica

Tytuł projektu

Szkolenia mające na celu naukę nowego zawodu i aktywizację osób
bezrobotnych, upośledzonych, rencistów i emerytów

Uzasadnienie realizacji
projektu

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób pozostających bez
pracy, jak również niepełnosprawnych, pozostających w trudnej sytuacji
na rynku pracy. Działania te mają na celu integrację i aktywizację
mieszkańców z terenu Gminy Wiślica oraz przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu i zniwelowaniu ubóstwa, będącego jednym z problemów na
terenie Gminy.

Etapy prac

− Złożenie wniosku aplikacyjnego
− Przeprowadzenie szkoleń
− Zakończenie realizacji projektu, tj. złożenie wniosku o płatność
końcową

Oczekiwane rezultaty

− Wzrost pewności siebie, poziomu samooceny
− Umiejętność autoprezentacji
− Zdobycie przez beneficjentów nowych umiejętności – kwalifikacji
zawodowych
Sfera:

Oddziaływanie projektu

Szacunkowy koszt
Źródła finansowania
Ramy czasowe realizacji
Oczekiwane wskaźniki
Podmiot realizujący




społeczna
gospodarcza

120 000,00 zł
Unia Europejska, Gmina Wiślica
2017 - 2025
Podniesienie
kwalifikacji
zawodowych
upośledzonych, rencistów i emerytów
Gmina Wiślica, GOPS w Wiślicy
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Projekt nr 12
Obszar rewitalizowany

Tytuł projektu

Uzasadnienie realizacji
projektu

Etapy prac

Oczekiwane rezultaty

Teren całej Gminy Wiślica
Ochrona obszarów Natura 2000 na
świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie
przyjaznego przyrodzie

terenie
ruchu

województwa
turystycznego

Popularyzacja aktywności ruchowej, aktywną turystykę, ruch na świeżym
powietrzu. Zwiększenie atrakcyjności Gminy Wiślica.
−
−
−
−

Opracowanie dokumentacji
Złożenie wniosku aplikacyjnego
Wykonanie ścieżek rowerowych
Zakończenie realizacji projektu, tj. złożenie wniosku o płatność
końcową

− Stworzenie warunków do rozwoju sportu, turystyki i rekreacji
− Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców z terenu Gminy
Wiślica
− Wzrost liczby turystów korzystających z obiektów
Sfera:

Oddziaływanie projektu

Szacunkowy koszt
Źródła finansowania
Ramy czasowe realizacji
Oczekiwane wskaźniki
Podmiot realizujący




społeczna
środowiskowa

339 315,00 zł
Unia Europejska, Gmina Wiślica
2016 - 2023
Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców, wzrost turystów
korzystających z obiektów
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
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Projekt nr 13
Obszar rewitalizowany

Teren całej Gminy Wiślica

Tytuł projektu

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody wraz z ujęciem wody w miejscowości Jurków

Uzasadnienie realizacji
projektu

Poprawa jakości wody dostarczanej do spożycia mieszkańcom z terenu
Gminy Wiślica.

Etapy prac

Oczekiwane rezultaty

−
−
−
−
−
−

Opracowanie dokumentacji
Złożenie wniosku aplikacyjnego
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jurkowie
Modernizacja ujęcia wody w Jurkowie
Zakończenie realizacji projektu, tj. złożenie wniosku o płatność
końcową

− Dostęp do lepszej jakości wody pitnej i wody przeznaczonej do celów
gospodarczych
− Pozytywny wpływ na zdrowie
Sfera:

Oddziaływanie projektu

Szacunkowy koszt
Źródła finansowania
Ramy czasowe realizacji
Oczekiwane wskaźniki
Podmiot realizujący




funkcjonalno-techniczna
środowiskowa

1 900 000,00 zł
Unia Europejska, Gmina Wiślica
2016 - 2019
Zwiększenie jakości dostarczanej wody pitnej oraz wody na cele
gospodarcze
Gmina Wiślica
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Projekt nr 14
Obszar rewitalizowany

Teren całej Gminy Wiślica

Tytuł projektu

Aktywizacja społeczna osób starszych, mieszkających na obszarze Gminy
Wiślica

Uzasadnienie realizacji
projektu

Przeciwdziałanie problemom samotności. Integracja społeczna osób
starszych, budowanie więzi międzypokoleniowych.

Etapy działań

− Uaktywnienie osób starszych poprzez organizacje zajęć kulturalnych,
edukacyjnych i sportowych
− Wsparcie zdrowotne osób starszych – organizacja zajęć w obszarze
rehabilitacji ogólno-zdrowotnej, organizacja spotkań z dietetykiem
− Organizacja wycieczek kulturalno-turystycznych dla seniorów

Oczekiwane rezultaty

Oddziaływanie projektu

Szacunkowy koszt
Źródła finansowania
Ramy czasowe realizacji
Oczekiwane wskaźniki
Podmiot realizujący

8.2.

− Wsparcie osób starszych
− Odbudowanie więzi lokalnych
Sfera:


społeczna

90 000,00 zł
Unia Europejska, Rządowy Program ASOS, Gmina Wiślica
2017 - 2025
Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców, zwiększenie liczby
organizowanych zajęć edukacyjnych, zdrowotnych i sportowych
Gmina Wiślica

Harmonogram realizacji projektów

Etapowe wdrażanie projektów stwarza realne szanse na trwałą poprawę sytuacji na
rewitalizowanym terenie oraz wpływa na jego rozwój. Podczas tworzenia harmonogramu
uwzględniono możliwości dofinansowania z dostępnych Funduszy Europejskich oraz terminy
składania wniosków o dotacje. Gmina na czas tworzenia programu nie ma zapewnionego
zabezpieczenia finansowego ze środków zewnętrznych, dlatego też harmonogram realizacji projektów
może ulegać zmianie. Harmonogram realizacji projektów zaplanowanych do realizacji na lata
2016-2025 przedstawiony jest w poniższej tabeli.
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Tabela 14. Harmonogram realizacji projektów

3.

4.

Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2
poprzez montaż pomp ciepła przy Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Wiślicy
Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2
poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy, Samorządowego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wiślicy, Oczyszczalni Ścieków oraz Stacji
Uzdatniania wody w Jurkowie

RPO WŚ, PROW,
środki własne Gminy
Wiślica
RPO WŚ, PROW,
POIŚ, środki własne
Gminy Wiślica
RPO WŚ, POIŚ,
środki własne Gminy
Wiślica

5.

Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży poprzez budowę siłowni
zewnętrznej na placu rekreacyjno – sportowym w Wiślicy

RPO WŚ, PROW,
środki własne Gminy
Wiślica

6.

Przebudowa istniejących dróg osiedlowych wraz z chodnikami
i placami, oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego oraz
likwidacja zbiornika nieczystości na osiedlu mieszkalnym po
byłym PGR Gorysławice wraz z zakresem rozszerzonym
o przebudowę wodociągu

RPO WŚ, PROW,
POIŚ, środki własne
Gminy Wiślica

7.

Rewitalizacja istniejących terenów rekreacyjno – turystyczno –
sportowych nad rzeką Nidą w Wiślicy

RPO WŚ, PROW,
POIŚ, środki własne
Gminy Wiślica
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2025

2024

2023

2022

2021

2.

Tysiącletnia Wiślica – śladami przeszłości – utworzenie trasy
turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy”

2020

RPO WŚ, środki
własne Gminy Wiślica

2019

Rozbudowa centrum edukacyjno – dydaktyczno – rekreacyjno –
sportowego w Wiślicy w zakresie funkcji przedszkolnej

2018

1.

2017

NR

ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA

2016

OKRES REALIZACJI
NAZWA REALIZOWANEGO
PROJEKTU
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Zwiększenie
edukacji
ekologicznej
oraz
ograniczenie
negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne
przyrodniczo na terenie powiatu kazimierskiego i powiatu
buskiego
Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach
użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie
Gminy Wiślica
Ograniczenie
emisji
CO2
poprzez
wymianę
opraw
oświetleniowych na terenie Gminy Wiślica z rtęciowych na
oświetlenie LED (950 szt.)
Szkolenia mające na celu naukę nowego zawodu i aktywizację
osób bezrobotnych, upośledzonych, rencistów i emerytów
Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa
świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego
przyjaznego przyrodzie
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja
Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciem wody w miejscowości
Jurków
Aktywizacja społeczna osób starszych, mieszkających na
obszarze Gminy Wiślica

RPO WŚ, POIŚ,
środki własne Gminy
Wiślica
POIŚ, środki własne
Gminy Wiślica
RPO WŚ, środki
własne Gminy Wiślica
RPO WŚ, POWER,
środki własne Gminy
Wiślica
RPO WŚ, PROW,
POIŚ, środki własne
Gminy Wiślica
RPO WŚ, PROW,
POIŚ, środki własne
Gminy Wiślica
RPO WŚ, Rządowy
Program ASOS, środki
własne Gminy Wiślica
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8.3.

Źródła finansowania

Projekty i działania przewidziane w ramach Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla
Gminy Wiślica będą finansowane ze środków własnych gminy, jak również ze źródeł krajowych
i zagranicznych. Z powodu ograniczonych środków budżetowych na realizacje wszystkich projektów
zawartych w Programie Rewitalizacji, konieczne jest pozyskanie dofinansowania ze źródeł
zewnętrznych. Potencjalne źródła finansowania to głównie źródła Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz
aktualnie realizowane programy krajowe. W poniższej tabeli zostały przedstawione informacje na
temat osi priorytetowych, w ramach których istnieje możliwość do ubiegania się o dofinansowanie
inwestycji i projektów przewidzianych w niniejszym dokumencie.
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Tabela 15. Możliwe źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych
NR.

MOŻLIWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

NAZWA PROJEKTU

PROJEKTY KLUCZOWE
Oś priorytetowa 6 Rozwój miast:
Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
Działanie 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa

1.

2.

3.

Rozbudowa centrum edukacyjno – dydaktyczno –
rekreacyjno – sportowego w Wiślicy w zakresie
funkcji przedszkolnej

Tysiącletnia Wiślica – śladami przeszłości –
utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje
Chrześcijańskiej Wiślicy”

Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji
CO2 poprzez montaż pomp ciepła przy Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Wiślicy

RPO WŚ
2014-2020

RPO WŚ
2014-2020

Oś priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne:
Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo:
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej
oraz
kształcenia
podstawowego,
gimnazjalnego
i ponadgimnazjalnego
Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej
Oś Priorytetowa 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe:
Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Oś priorytetowa 6 Rozwój miast:
Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

PROW
2014-2020

Działanie M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich:
Poddziałanie 8.2.7.3.5 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

RPO WŚ
2014-2020

Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia:
Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej
multimedialnej mobilności miejskiej
Oś priorytetowa 6 Rozwój miast:
Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym
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4.

Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji
CO2 poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na
budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Wiślicy, Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wiślicy, Oczyszczalni Ścieków oraz
Stacji Uzdatniania wody w Jurkowie

5.

Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży poprzez
budowę siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjno –
sportowym w Wiślicy

6.

Przebudowa istniejących dróg osiedlowych wraz
z chodnikami i placami, oświetlenia terenu, przyłącza
wodociągowego
oraz
likwidacja
zbiornika
nieczystości na osiedlu mieszkalnym po byłym PGR
Gorysławice
wraz
z zakresem rozszerzonym o przebudowę wodociągu

7.

Rewitalizacja istniejących terenów rekreacyjno –
turystyczno – sportowych nad rzeką Nidą w Wiślicy

PROW
2014–2020

Działanie M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich:
Poddziałanie 8.2.7.3.3 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub
kształtowanie przestrzeni publicznej

POIŚ
2014-2020

Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki:
Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

RPO WŚ
2014-2020
POIŚ
2014-2020
RPO WŚ
2014-2020
PROW
2014–2020

RPO WŚ
2014-2020

Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia:
Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej
multimedialnej mobilności miejskiej
Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki:
Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
Oś Priorytetowa 6 Rozwój miast:
Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
Działanie M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich:
Poddziałanie 8.2.7.3.3 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub
kształtowanie przestrzeni publicznej
Oś priorytetowa 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe:
Działanie 4.3 Gospodarka wodno - ściekowa

POIŚ
2014-2020

Oś priorytetowa 6 Rozwój miast:
Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu:
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

PROW
2014–2020

Działanie M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich:
Poddziałanie 8.2.7.3.2 Gospodarka wodno-ściekowa

RPO WŚ
2014-2020

Oś priorytetowa 6 Rozwój miast:
Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

POIŚ
2014-2020

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu:
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
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PROW
2014–2020

8.

Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie
negatywnego oddziaływania turystyki na obszary
cenne
przyrodniczo
na
terenie
powiatu
kazimierskiego i powiatu buskiego

RPO WŚ
2014-2020
POIŚ
2014-2020

Działanie M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich:
Poddziałanie 8.2.7.3.3 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub
kształtowanie przestrzeni publicznej
Oś Priorytetowa 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe:
Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu:
Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

PROJEKTY UZUPEŁNIAJĄCE

9.

Instalacja systemów energii odnawialnej na
budynkach użyteczności publicznej oraz domach
prywatnych na terenie Gminy Wiślica

POIŚ
2014-2020

10.

Ograniczenie emisji CO2 poprzez wymianę opraw
oświetleniowych na terenie Gminy Wiślica z
rtęciowych na oświetlenie LED (950 szt.)

RPO WŚ
2014-2020

11.

Szkolenia mające na celu naukę nowego zawodu
i aktywizację osób bezrobotnych, upośledzonych,
rencistów i emerytów

RPO WŚ
2014-2020

Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki:
Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
użyteczności publicznej
Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze
mieszkaniowym
Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia:
Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej
multimedialnej mobilności miejskiej
Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo:
Działanie 8.4 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych
Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem:
Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu
ułatwienia dostępu do zatrudnienia
Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy:
Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób
powyżej 29 roku życia
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POIŚ
2014-2020

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji:
Działanie 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie
zagrożonych wykluczeniem społecznym
Oś Priorytetowa 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe:
Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo
Działanie M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich:
Poddziałanie 8.2.4.3.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na
obszarach Natura 2000
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu:
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

RPO WŚ
2014-2020

Oś priorytetowa 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe:
Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

PROW
2014–2020

Działanie M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich:
Poddziałanie 8.2.7.3.2 Gospodarka wodno-ściekowa

POIŚ
2014-2020

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu:
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo:
Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się
Działanie 8.4 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych

POWER
2014-2020

12.

13.

Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie
województwa
świętokrzyskiego
poprzez
ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego
przyrodzie

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz
modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz
z ujęciem wody w miejscowości Jurków

RPO WŚ
2014-2020
PROW
2014–2020

RPO WŚ
2014-2020

14.

Aktywizacja społeczna osób starszych, mieszkających
na obszarze Gminy Wiślica

Rządowy
Program
na rzecz
Aktywności
Społecznej
Osób
Starszych
2014-2020
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Priorytet I Edukacja osób starszych
Priorytet II Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz
i międzypokoleniową
Priorytet III Partycypacja społeczna osób starszych
Priorytet IV Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne)
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9. Zarządzanie, wdrażanie i monitoring Programu Rewitalizacji
Program Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Wiślica został opracowany w celu
określenia kilkuletniego planu działania, umożliwiającego poprawę sytuacji na terenie gminy.
Wykonane przy udziale wszystkich interesariuszy rewitalizacji analizy miały wpływ na ostateczny
kształt dokumentu oraz przyjęte do realizacji projekty. Aby działania opisane w Programie
Rewitalizacji zostały konsekwentnie wdrożone opracowany został skuteczny system realizacji założeń
programu.
Podmiotem zarządzającym niniejszym Programem Rewitalizacji jest Wójt Gminy Wiślica.
Bieżące działania w jego imieniu realizował będzie powołany do tego celu pełnomocnik. Za proces
przygotowania programu oraz wdrożenia jego założeń odpowiedzialny będzie Zespół
ds. Rewitalizacji, powołany zarządzeniem Wójta Gminy Wiślica, w którego skład wchodzą
pracownicy Urzędu Gminy, którzy posiadają niezbędną wiedzę z zakresu funkcjonowania obszarów,
mających istotne znaczenie dla obszaru gminy. Powołany Zespół będzie również podmiotem
nadzorującym realizację postanowień dokumentu i zarządzającym jego skutecznością. Zespół
ds. Rewitalizacji będzie miał również obowiązek udostępniania informacji mieszkańcom o przebiegu
prac nad wdrożeniem projektów. Informacje o postępie i zakończeniu realizacji projektów
przekazywane będą za pomocą strony internetowej gminy, na spotkaniach z przedstawicielami
interesariuszy i z mieszkańcami obszarów rewitalizowanych. Jeśli projekty będą współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej interesariusze będą o tym informowani według wytycznych programu
operacyjnego, z którego czerpane będą środki. W celu skoordynowania projektów konieczne jest
zbudowanie czynnego dialogu z mieszkańcami, pracownikami instytucji samorządowych
i pozarządowych oraz przedsiębiorcami, który stworzy warunki do wdrożenia programu rewitalizacji
z korzyścią dla obszaru gminy oraz jej mieszkańców. W tym działaniu również dużą rolę odgrywać
będzie Zespół ds. Rewitalizacji, stosując metody partycypacji społecznej. Projekty będą realizowane
zgodnie z uchwalonymi przez Wójta planami finansowymi. W przypadku projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Zespół będzie czuwał na przygotowaniem
wniosków o pozyskanie od właściwej jednostki wymaganych pozwoleń oraz dokumentacji
technicznej.
Istotną rolę w procesie raportowania będzie miał monitoring przebiegu realizacji projektów
rewitalizacyjnych, prowadzony w odniesieniu do każdego pojedynczego projektu, poprzez analizę
postawionego celu, a na efektach skończywszy. Działanie to pozwoli na uzyskanie danych o postępie
wdrażania projektów oraz umożliwi ocenę jego wykonania w odniesieniu do celów i harmonogramu
zawartego w Programie Rewitalizacji. Podmiotem monitorującym efekty wdrożenia założeń
niniejszego dokumentu będzie Zespół ds. Rewitalizacji. Do zadań Zespołu należeć będzie
kontrolowanie realizacji całego procesu rewitalizacji, a w tym zbieranie informacji na temat
wdrażanych projektów, nadzór nad konsultacjami społecznymi, interweniowanie w przypadku
opóźnień. Monitoring prowadzony będzie w podziale na monitoring finansowy, obejmujący analizę
wykorzystanych źródeł dofinansowania i prognozę na następne lata oraz monitoring rzeczowy,
obejmujący efekty realizacji projektów w odniesieniu do całościowej sytuacji na terenie gminy.
Monitorowane będzie również oddziaływanie projektów na otoczenie oraz konsekwencje ich
wdrożenia, które wykraczają poza efekty, wynikające bezpośrednio i pośrednio z prowadzonych
działań. Postępy wdrażania projektów będą analizowane na corocznych spotkaniach Zespołu
ds. Rewitalizacji. Raz w roku sporządzane będą raporty z monitoringu, zawierające opis wdrażanych
działań w ramach programu. Raporty będą przekazywane Wójtowi, który przedłoży je Radzie Gminy.
Przy ocenie postępów będą brane pod uwagę następujące kryteria ewaluacyjne: skuteczność,
efektywność, użyteczność, trafność oraz trwałość projektów rewitalizacyjnych.
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Zaproponowany system monitoringu będzie podstawą do oceny sprawności przeprowadzania
rewitalizacji. Natomiast na koniec wdrażania postanowień Programu Rewitalizacji przeprowadzona
zostanie całościowa ocena, która zawierać będzie w szczególności analizę wysokości kosztów, czasu
realizacji i sposobów zarządzania projektami po zakończeniu wszystkich przewidzianych działań oraz
osiągniętych celów w sferze społecznej. Z uwagi na długi okres programowania może wystąpić
konieczność zmiany założeń Programu Rewitalizacji lub aktualizacji całego programu. Potrzeba ta
będzie regularnie analizowana na spotkaniach Zespołu, w oparciu o sprawozdania roczne.
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