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RADY GMINY LEŚNIOWICE
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w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Leśniowice na lata 2016 - 2023”
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stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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I. WSTĘP 
 

Podstawowym instrumentem tworzącym zakres i kierunki działań rewitalizacyjnych jest program 

rewitalizacji, który jest opracowany oraz przyjęty przez samorząd lokalny w drodze uchwały. Jest to 

długoterminowy program mający na celu wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu 

oraz stworzenie warunków do ich dalszego rozwoju. Objęcie danego obszaru procesem rewitalizacji, 

będzie wymagało przez Władze wsparcia poprzez dostępne instrumenty i narzędzia dedykowane 

rewitalizacji (programy unijne oraz krajowe). 

Definicja rewitalizacji podkreśla kilka istotnych zagadnień i wyzwań, które związane są z procesem 

wychodzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. 

 Po pierwsze proces rewitalizacji powinien być realizowany w sposób kompleksowy. Powinien 

nie tylko rozwiązywać lub eliminować wybrane zagrożenia i problemy, ale także 

wykorzystywać potencjały rozwoju obszaru rewitalizowanego, całej gminy jak i otoczenia 

zewnętrznego. Program rewitalizacji powinien również zapewnić komplementarność w pięciu 

aspektach: przestrzennym, problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym 

oraz źródeł finansowania. 

 Proces rewitalizacji powinien być po drugie prowadzony w sferze społecznej, przestrzennej 

oraz gospodarczej. Wybór kluczowych obszarów do rewitalizacji powinien być poprzedzony 

rzetelną diagnozą. Analiza zagadnień społecznych, środowiskowych, przestrzenno-

funkcjonalnych  

i techniczno-budowlanych pozwoli dokonać pełnej diagnozy problemów i zagrożeń oraz 

wskazać obszary o największej koncentracji zjawisk kryzysowych, a w konsekwencji wyznaczyć 

obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji. Ostateczny wybór obszarów do rewitalizacji 

powinien być wyborem najefektywniejszej ścieżki działań, w kontekście oczekiwanych 

rezultatów. 

 Po trzecie, istotną rolę w procesie tworzenia i realizacji programu rewitalizacji odgrywa 

partycypacja społeczna, która obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji  

w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy. Aktywowanie i udział mieszkańców oraz 

włączenie, organizacja i formowanie miejscowej sieci interesariuszy w danym obszarze są 

warunkami koniecznymi powodzenia długofalowego rozwoju obszarów kryzysowych oraz wy-

prowadzenia ich z tego stanu. 
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Horyzont czasowy Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Leśniowice obejmuje lata 2016-

2023. Przekazany dokument Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśniowice został 

przygotowany i opracowany zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j . 

Dz.U. 2016 poz. 446 z późń. zm.), a także wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 roku. Tym samym 

zarówno jego struktura, jak i zawartość merytoryczna koresponduje wprost z zaleceniami dla tego 

typu opracowań. 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Leśniowice na lata 2016-2023 stanowi spójny dokument 

strategiczny mający na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowane 

obszary gminy poprzez przedsięwzięcia kompleksowe (uwzględniające aspekt społeczny, 

gospodarczy, przestrzenny, środowiskowy i kulturowy), skoncentrowane terytorialnie  

i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: UOXTE-BVTUY-ROOJG-ZTODD-VXUUV. Podpisany Strona 8



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Leśniowice na lata 2016-2023  

 

8 

 

II. POWIĄZANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 
GMINY Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI ORAZ 

PLANISTYCZNYMI GMINY 
 

Program rozwoju Gminy Leśniowice na lata 2015-2020 
 

Program Rozwoju Gminy Leśniowice (przyjęty Uchwałą nr X/64/2015 Rady Gminy Leśniowice z dnia 30 

grudnia 2015 r.) jest dokumentem obejmującym swoim zakresem obszar całej gminy. Czas realizacji 

zadań, o których mowa w dokumencie, zawiera się w latach 2015 – 2020. 

Niniejsze opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji skorelowane jest ze wskazanym 

dokumentem zarówno w wytyczonych celach dla rozwoju społecznego jak również ekonomicznego 

i środowiskowego. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zaplanowane w programie stanowią odpowiedź dla 

celów zrównoważonego rozwoju wytyczonych w strategii. Wskazana w Programie Rozwoju Gminy 

wizja nakreśla ją w przyszłości jako ośrodek  gospodarczo-turystyczny wykorzystujący ekologiczny 

potencjał swojego historyczno-kulturowego położenia prowadzący intensywną współpracę pomiędzy 

UE i jej wschodnimi sąsiadami. Priorytety i cele wyznaczone dla rozwoju gminy, stanowiące wyznacznik 

dla wszelkiego rodzaju podejmowanych przedsięwzięć powiązane, stanowiące jednocześnie 

powiązanie z niniejszym dokumentem, są następujące: 

 Priorytet 1.  Budowanie  świadomości  proekologicznej  mieszkańców Gminy  poprzez  wsparcie  

w wykorzystaniu zasobów naturalnych oraz rozwój turystki i rekreacji. 

1.1. Rozwój edukacji dzieci i młodzieży w kierunku ekologii.  

1.2. Stworzenie kompleksowego programu promocji Gminy Leśniowice.  

1.5. Ochrona kulturowych walorów Gminy.  

1.6. Budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy. 

 Priorytet 2. Rozwój gospodarczy Gminy poprzez wzmocnienie rozwoju  strategicznych dla  regionu  

branż  oraz aktywności pozarolniczej mieszkańców Gminy.  

2.1. Organizacja i wzmocnienie rozwoju gospodarczego.   

 Priorytet 3. Poprawa    jakości    i    warunków    życia    mieszkańców Gminy    oraz    aktywne    

przeciwdziałanie wykluczeniom.  

3.1. Budowa, przebudowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  
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3.2. Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz uporządkowanie  

przestrzeni publicznej.  

3.3. Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego Gminy i racjonalne wykorzystywanie  

zasobów przyrodniczych.  

3.5. Podnoszenie kwalifikacji osób pełnoletnich i adaptacyjność pracowników. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leśniowice 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśniowice  jest dokumentem obejmującym swoim 

zakresem obszar całej gminy. Czas realizacji zadań, o których mowa w dokumencie, zawiera się w 

latach 2015 – 2020. 

Celem strategicznym realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Leśniowice jest redukcja  emisji 

dwutlenku  węgla  (CO2) o  20% do  2020  r., w  stosunku  do przyjętego  roku bazowego   (2008)  

z  wyłączeniem  emisji  z  sektora  przemysłowego. Celem  opracowania  „Planu  gospodarki  

niskoemisyjnej  Gminy Leśniowice”  jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-

energetycznego do roku 2020. Niniejszy dokument, stanowiący politykę działań rewitalizacyjnych 

Gminy Leśniowice do roku  2023 skorelowany jest z powyżej wskazanym planem w zakresie 

następujących celów: 

1. redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

2. redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Leśniowice 
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśniowice 

(przyjęta uchwałą Nr VI/33/2015 Rady Gminy Leśniowice z dnia 25 czerwca 2015 r.) ma służyć 

zarządzaniu rozwojem gminy, w celu maksymalnego wykorzystania instrumentów gospodarki 

przestrzennej dla realizacji celów społeczno-gospodarczych. Studium jest jednym z elementów 

określających strategię gminy. Cele rozwoju gminy wskazane w studium, których kontynuacją jest 

polityka rewitalizacyjna podjęta przez gminę Leśniowice są następujące: 

1. wykorzystanie zasobów i walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego z uwzględnieniem 

regionalnej polityki ekologicznej,  

2. poprawa jakości życia w gminie z uwzględnieniem potrzeb  i aspiracji  jej mieszkańców,  
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3. stały wzrost gospodarczy i zwiększenie aktywności gospodarczej, wykorzystanie istniejących 

nieczynnych obiektów obsługi rolnictwa,  

4. wykorzystanie walorów położenia gminy w regionie, dla jej dalszego rozwoju, między innymi   

poprzez   przyciąganie nowych, atrakcyjnych z punktu widzenia przyjętej strategii, inwestycji 

z zewnątrz. 
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III. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ, 
ŚRODOWISKOWEJ ORAZ PRZESTRZENNO-

FUNKCJONALNEJ 
 

1. METODOLOGIA  
Podstawą prawną opracowania jest ustawa o samorządzie gminnym (t. j . Dz.U. 2016 poz. 446 z późń. 

zm.). Proces diagnostyczny składał się z czterech etapów, z czego dwa pierwsze miały charakter analizy 

wskaźnikowej, dwa kolejne dotyczyły wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Wyznaczony w ten sposób obszar zdegradowany stanowi najbardziej problemowy obszar gminy i na 

nim będzie koncentrowała się interwencja w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Leśniowice. Poniższy schemat prezentuje metodykę doboru obszarów zdegradowanych 

zlokalizowanych na terenie gminy Leśniowice w oparciu o analizę poszczególnych składowych. 
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Niezwykle ważnym jest, aby diagnoza czynników społecznych, gospodarczych, środowiskowych oraz 

funkcjonalno-przestrzennych została przeprowadzona w sposób szczegółowy. Aby taki sposób 

zachować, należy przed rozpoczęciem diagnozy Gminy, wyznaczyć jej jednostki planistyczne, które 

posłużą badaniu zróżnicowania wewnątrzgminnego.  

W przypadku Gminy Leśniowice podział nastąpił na podstawie wytyczenia granic poszczególnych 

sołectw. Podział taki został zastosowany, aby mieć pewność, iż przeprowadzona diagnoza  

Wybór zmiennych 

(budowa wskaźników cząstkowych) 

Dobór właściwych wskaźników cząstkowych odzwierciedlających sytuację społeczną gminy 

oraz zakres jej funkcjonowania w strefie gospodarczej, przestrzennej, technicznej oraz 

środowiskowej. Doboru zmiennych wraz z budową poszczególnych wskaźników dokonano w 

poprzedniej części opracowania. 

Normalizacja zmiennych 

 
Pierwszy etap budowy wskaźnika syntetycznego stanowi normalizacja zmiennych w celu 

sprowadzenia ich do porównywalnej skali tzw. skali niemianowanej, czyli niezwiązanej z 

jednostką miary. Jest to zabieg konieczny z punktu widzenia poprawności obliczeń, ponieważ 

dzięki niemu różne rozpiętości zmiennych nie będą sztucznie nadawały wagi czynnikom 

przyjmującym wartość z wyższych przedziałów. 

Wskaźnik syntetyczny 

(odrębny dla wskaźników określających 

sytuację społeczno-gospodarczą oraz 

techniczno-funkcjonalną gminy) 

 
Wskaźnik sum standaryzowanych skonstruowany na bazie wskaźników cząstkowych. 

Wskaźniki cząstkowe zsumowano. Najwyższe wartości obliczonego wskaźnika sumarycznego 

oznaczają największą koncentrację negatywnych zjawisk w poszczególnych zakresach na tych 

obszarach. Za obszar objęty kryzysem uznano te jednostki, w których wartość wskaźnika 

sumarycznego była wyższa niż jego wartość środkowa. 

Wskazanie obszarów 

zdegradowanych 

 
Ostatnim etapem diagnozy było wskazanie obszarów zdegradowanych, które wykazują 

kumulację negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych, a dodatkowo w 

analizowanych czynnikach techniczno-funkcjonalnych wykazują nagromadzenie negatywnych 

cech. Na bazie wcześniej obliczonych wskaźników sum standaryzowanych skonstruowano 

wskaźnik degradacji obszaru, wyliczony jako suma dwóch wcześniej uzyskanych wskaźników. 
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w sposób rzeczywisty doprowadzi do wytyczenia obszaru zdegradowanego. Wszystkie przedstawione  

w diagnozie dane, zostały zebrane opracowane z podziałem na sołectwa. Przestrzenne zróżnicowanie 

diagnozowanych zjawisk zostało przedstawione za pomocą map z podziałem na sołectwa. 

Gmina Leśniowice podzielona jest na 19 sołectw, których struktura powierzchniowa oraz 

demograficzna została przedstawiona w poniższej tabeli. 

Tabela 1 Podział Gminy Leśniowice na sołectwa [źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych od Urzędu 

Gminy] 

Sołectwa 
Powierzchnia 

[km2] 
Udział [%] 

Liczba 
ludności 

[os.] 
Udział [%] 

Gęstość 
zaludnienia 
[os./km2] 

Alojzów 8,56 7,27% 216 5,79% 25,23 

Horodysko 7,31 6,21% 142 3,80% 19,43 

Janówka 2,03 1,72% 98 2,63% 48,28 

Kasiłan 10,52 8,93% 167 4,47% 15,87 

Kumów Majoracki 5,26 4,47% 329 8,81% 62,55 

Kumów Plebański 5,07 4,31% 153 4,10% 30,18 

Leśniowice 7,96 6,76% 442 11,84% 55,53 

Leśniowice Kolonia 3,8 3,23% 87 2,33% 22,89 

Majdan Leśniowski 5,27 4,47% 246 6,59% 46,68 

Nowy Folwark 2,47 2,10% 62 1,66% 25,10 

Plisków 7,9 6,71% 322 8,63% 40,76 

Poniatówka 5,38 4,57% 145 3,88% 26,95 

Rakołupy 3,94 3,35% 117 3,13% 29,70 

Rakołupy Duże 7,14 6,06% 242 6,48% 33,89 

Sarniak 4,62 3,92% 92 2,46% 19,91 

Sielec 17,04 14,47% 520 13,93% 30,52 

Teresin 4,18 3,55% 171 4,58% 40,91 

Wierzbica 3,85 3,27% 131 3,51% 34,03 

Wygnańce 5,47 4,64% 51 1,37% 9,32 

RAZEM 117,77 
 

3733 
 

31,70 
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Metody wykorzystywane w procesie diagnostycznym 

W procesie delimitacji obszaru zdegradowanego wykorzystano różnorodne źródła informacji: 

 Urząd Gminy Leśniowice, 

 Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo – Samorządowe, 

 Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach,  

 Gminna Biblioteka Publiczna w Leśniowicach, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśniowicach, 

 Gminny Zakład Komunalny w Leśniowicach (zlikwidowany z dniem 01.01.2017 r.), 

 Komenda Miejska Policji w Chełmie, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, 

 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. 

Dla wydzielonych uprzednio jednostek urbanistycznych pozyskano materiał statystyczny dostępny  

w zasobach Urzędu Gminy oraz wygenerowany przez instytucje zewnętrzne. Część pozyskanych tą 

drogą danych została wykorzystana do opracowania wskaźników, a część posłużyła do dokonania 

Rysunek 1 Podział Gminy Leśniowice na jednostki diagnostyczne [źródło: opracowanie własne] 
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waloryzacji istniejącego zagospodarowania. Dodatkowym narzędziem służącym pozyskaniu informacji 

na potrzeby diagnozy była ankieta, dzięki której zbadano opinie mieszkańców w zakresie 

występowania obszarów problemowych w gminie. 

Analiza wskaźnikowa 

Uzyskane dane posłużyły do budowy wskaźników odnoszących wielkość zjawiska do poszczególnych 

jednostek urbanistycznych. Proces ten był zdeterminowany dostępnością danych, różnym stopniem 

ich szczegółowości, a także sposobem gromadzenia informacji. Dane gromadzone są w różnych 

układach: 

 punktowym, czyli konkretnych punktów adresowych  

 powierzchniowym, przykładowo obwodów szkolnych (OKE), okręgów wyborczych (PKW), 

które należało przeliczyć do układu analizowanych jednostek urbanistycznych. 

Poniżej została zaprezentowana tabela obszarów tematycznych, wskaźników oraz źródeł danych, która 

została zbudowana na podstawie powyżej zaprezentowanej procedury.  

Tabela 2 Obszary tematyczne, wskaźniki oraz źródła danych służące do wyznaczenia obszaru zdegradowanego [źródło: 

opracowanie własne] 

 
Obszar tematyczny Wskaźniki Źródło danych 

ST
R

E
FA

 S
P

O
ŁE

C
ZN

A
 

DEMOGRAFIA 

Struktura wiekowa ludności, ruch 
migracyjny, przyrost naturalny, struktura 
ludności wg ekonomicznych grup wieku, 
wskaźnik obciążenia demograficznego 

GUS 

POMOC 
SPOŁECZNA 

Liczba przyznanych świadczeń ze względu 
na ubóstwo, długotrwałą lub ciężką 

chorób oraz niepełnosprawność na 100 
mieszkańców 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Leśniowicach 

BEZROBOCIE 
Liczba osób bezrobotnych na 100 

mieszkańców, liczba osób długotrwale 
bezrobotnych na 100 mieszkańców 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Chełmie 

EDUKACJA 

Kwota przyznana na stypendia szkolne 
oraz zasiłki przyznane na dożywianie na 

100 uczniów, wyniki sprawdzianów 
szóstoklasistów na tle powiatowym 

Leśniowskie 
Stowarzyszenie 

Oświatowo – 
Samorządowe, GUS, 

OKE 

BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE 

Liczba popełnionych przestępstw na 100 
mieszkańców, liczba przyznanych 

niebieskich kart na 100 mieszkańców 

Komenda Miejska 
Policji w Chełmie 

ŻYCIE 
KULTURALNE 

Liczba wydarzeń kulturalnych na 100 
mieszkańców, liczba wypożyczeń 

gminnych woluminów na 1 czytelnika 

Urząd Gminy 
Leśniowice, 

Samorządowy Ośrodek 
Kultury, Gminna 

Biblioteka Publiczna 
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UCZESTNICTWO 
W ŻYCIU 

PUBLICZNYM 

Frekwencja wyborcza wyborów do Sejmu 
w 2015 i 2005 oraz frekwencja wyborcza 

wyborów Prezydenckich 2010 roku 
PKW 

STREFA 
GOSPODARCZA 

GOSPODARKA 

Liczba osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą na 100 

mieszkańców, liczba nowo 
zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych, liczba wyrejestrowanych 
podmiotów gospodarczych 

GUS 

STREFA 
ŚRODOWISKOWA 

STAN JAKOŚCI 
ŚRODOWISKA 

Stan powietrza atmosferycznego, stan 
jakości gleb, stan jakości wód 

powierzchniowych oraz podziemnych, 
emisja niebezpiecznych tlenów do 
atmosfery wraz z źródłem emisji 

WIOŚ, UM 
Województwa 

Lubelskiego 

ST
R

E
FA

 P
R

ZE
ST

R
ZE

N
N

O
-F

U
N

K
C

JO
N

A
LN

A
 

MIESZKALNICTWO 

Wyposażenie w infrastrukturę techniczną 
domów/mieszkań na tle powiatu, 

degradacja budynków na terenie Gminy 
Leśniowice, zasoby mieszkaniowe gminy 

na tle powiatu, długość sieci 
kanalizacyjnej oraz liczba osób 

korzystających z kanalizacji na 100 
mieszkańców 

Gminny Zakład 
Komunalny w 

Leśniowicach, GUS 

DEGRADACJA 
BUDYNKÓW 

Liczba punktów degradacji przyznanych 
budynkom na terenie Gminy 

Urząd Gminy  
Leśniowice 

DOSTĘP DO 
PODSTAWOWYCH 

USŁUG 

Usługi zdrowotne, edukacyjne oraz 
administracyjne na terenie Gminy 

GUS 

DOSTĘP DO 
TERNÓW 

REKREACJI 
Obiekty kultury, rekreacji oraz sportu GUS 

DROGI 
Jakość dróg na terenie Gminy na tle 

powiatu, liczba wydarzeń drogowych na 
100 mieszkańców 

GUS, Komenda Miejska 
Policji w Chełmie 

 

Badanie ankietowe 

Dla Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Leśniowice w ramach konsultacji społecznych została 

stworzona ankieta internetowa, w której mieszkańcy mogą ocenić aspekty funkcjonowania Gminy 

wpływające na warunki życia, wyznaczyć sfery oraz obszary ich zdaniem najbardziej zdegradowane 

oraz wnieś uwagi lub zaproponować wstępne działania naprawcze. 

Materiały zebrane podczas konsultacji 

Podczas konsultacji do dokumentu zostały przeprowadzone spotkania konsultacyjno-warsztatowe, na 

których mieszkańcy oraz pozostali interesariusze mieli możliwość stworzenia wraz z ekspertem 

zewnętrznym analizy SWOT dla każdego sołectwa oraz mapy obszarów problemowych w dziedzinie 

społecznej, gospodarczej, środowiskowej oraz przestrzenno-funkcjonalnej również z podziałem na 

sołectwa. 
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2. STREFA SPOŁECZNA 
Zjawiska społeczne występujące na terenie danej jednostki administracyjnej, w kontekście 

opracowania lokalnego programu rewitalizacji stanowią najistotniejszy czynnik diagnozy prowadzącej 

do wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Takie kwestie jak bezrobocie, 

ubóstwo, przestępczość, czy słaby dostęp do edukacji, niski poziom kapitału społecznego lub 

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym stanowią podstawę dla weryfikacji form kryzysu 

występujących w gminie, w tej właśnie sferze. Niniejsze opracowanie do weryfikacji zjawisk 

społecznych, przypisuje także zagadnienia z zakresu demografii. Całość prezentowanych zjawisk 

zaprezentowano z podziałem na poszczególne jednostki pomocnicze Gminy Leśniowice. W przypadku, 

kiedy pozyskanie danych w takim podziale było niemożliwe – opisano problem dotyczący całej Gminy 

i przedstawiono je na tle powiatowym oraz wojewódzkim. 

2.1. DEMOGRAFIA 

 

Potencjał demograficzny oraz zmiany struktury demograficznej wywierają istotny wpływ na przebieg 

procesów społeczno-gospodarczych danej jednostki administracyjnej. Determinują między innymi 

rozmiary potrzeb w zakresie infrastruktury społecznej, stopień aktywności zawodowej, a także 

współdecydują o przebiegu przyszłego rozwoju.  
Teren Gminy Leśniowice w 2015 roku zamieszkiwało 3733 osób, w tym 1908 kobiet oraz 1825 

mężczyzn. Ludność Gminy stanowi 4,7 % ogółu ludności w powiecie chełmskim. 

Liczba ludności na terenie Leśniowic maleje. Poniższy wykres przedstawia zmieniającą się liczbę 

ludności na przstrzeni lat 2010-2015 z podziałem na płeć. Malejące tendencje w liczbie ludności są 

spójne z tendecjami spadkowymi w tym zakresie zarówno powiatu chełmskiego jak i województwa 

lubelskiego. W 2010 roku teren Gminy był zamieszkany przez 3899 osób i od tego roku liczba ta 

spadała, osiągając w 2015 roku 3733. Spadk liczby osób ma związek z migracjami ludności na terenie 

województwa, powiatu oraz Gminy. Osoby te wybierają ośrodki, gdzie infrastruktura techniczna 

i społeczna znajdują się na wyższym poziomie niż w gminie Leśniowice. Jest to konsekwencją migracji 

ludzi młodych do większych miast w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia dla siebie i swoich 

rodzin. 
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Wykres 1 Charakterystyka demografii na terenie Gminy Leśniowice [źródło: opracowanie własne na podstawie GUS] 

Malejąca liczba ludności jest efektem między innymi ujemnego przyrostu naturalnego. Poniższa tabela 

przedstawia przyrost naturalny na terenie województwa lubelskiego, powiatu chełmskiego oraz Gminy 

Leśniowice na przestrzeni lat 2010-2015. Jak widać wszystkie powyższe jednostki administracyjne 

charakteryzują się ujemnym przyrostem naturalnym, czego efektem są kolejne negatywne wskaźniki 

demograficzne opisujące Gminę. W województwie lubelskim w 2011 roku zanotowano ujemny 

przyrost naturalny na poziomie -1,6 tys. osób. Współczynnik przyrostu naturalnego osiągnął wartość 

(-0,75%) i był niższy niż w 2010 roku (-0,19%), ale wyższy niż w roku 2005 (-0,84%). Omawiany 

wskaźnik dla Polski osiągał znacznie wyższe wartości we wszystkich analizowanych okresach, a w 2011 

roku ukształtował się na poziomie 0,34%. 

Tabela 3 Przyrost naturalny na terenie województwa lubelskiego, powiatu chełmskiego oraz Gminy Leśniowice na przestrzeni lat 

2010-2015 [źródło: opracowanie własne na podstawie GUS] 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Województwo lubelskie -402 -1 618 -1 348 -3 111 -2 279 -3 101 

Powiat chełmski -201 -185 -207 -209 -172 -311 

Gmina Leśniowice -23 -16 -13 -19 -18 -18 

 

Kolejną przyczyną malejącej liczby ludności na terenie Gminy Leśniowice są migracje ludności. 

Migracje można podzielić na wewnętrze, czyli takie które odbywają się w obrębie kraju oraz migracje 

zewnętrzne, które odbywają się poza granice Polski. Poniższa tabela zawiera informacja dotyczące obu 

rodzajów migracji. Wynika z niej, iż liczba migracji wewnętrznych przewyższa migracje zewnętrzne, 

natomiast negatywnym zjawiskiem jest ujemny wskaźnik obu rodzajów migracji, co oznacza, iż liczba 

wymeldowani była wyższa niż liczba zameldowań. Należy również zauważyć, iż ujemne liczby 

charakteryzują nie tylko Gminę Leśniowice, ale również powiat chełmski oraz województwo lubelskie. 
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W 2011 roku z regionu wyemigrowało 5,1 tys. osób i jest to liczba wyższa niż notowana przed rokiem. 

Tym samym współczynnik migracji ogółem osiągnął wartość (-2,39%) wobec ujemnego (-2,27%) sprzed 

roku. 

Tabela 4 Migracje wewnętrzne oraz zewnętrzne na terenie województwa lubelskiego, powiatu chełmskiego oraz Gminy 

Leśniowice na przestrzeni lat 2010-2015 [źródło: opracowanie własne na podstawie GUS] 

 
MIGRACJE WEWNĘTRZNE MIGRACJE ZEWNĘTRZNE 

 2
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Województwo 
lubelskie 

-
4 867 

-
4 960 

-
5 018 

-
4 954 

-
5 125 

-
4 814 

-
38 

-
176 

-
154 

-
673 

-
635 

bd 

Powiat chełmski -45 -161 -183 -149 -6 -111 11 6 -10 -8 -12 bd 

Gmina Leśniowice -20 -22 2 -25 -9 -27 1 0 1 0 -6 bd 

 

Ze względu na malejącą liczbę mieszkańców, widoczna jest potrzeba zapewnienia mieszkańcom 

odpowiedniej infrastruktury społecznej, edukacyjnej, rekreacyjnej, technicznej, która podniosłaby 

wartość terenu, a w konsekwencji zahamowałby migrację ludności do pobliskich atrakcyjnych 

ośrodków miejskich. Widoczna jest tutaj potrzeba technicznej modernizacji obiektów na terenie Gminy 

oraz wprowadzenie działań naprawczych w sferze społecznej, które pomogłyby w promowaniu 

regionu, przyciągnięciu przedsiębiorców oraz turystów. 

Gęstość zaludnienia na terenie Gminy waha się w przedziale od 9,27 do 67,14 os. na km2. Najmniejsza 

wartość gęstości ludności została oznaczona na terenie sołectwa Wygnańce, największa natomiast na 

terenie sołectwa Kumów Majoracki. Gęstość zaludnienia w poszczególnych częściach gminy jest 

bardzo zróżnicowana. Znacznie bardziej zaludnione są obszary centralne niż obszary peryferyjne.  
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Rysunek 2 Gęstość zaludnienia na terenie Gminy Leśniowice [os./km
2
] [źródło: opracowanie własne] 

Jednym z największych problemów, które odznaczają się w strukturze polskich gmin oraz miast jest 

proces starzenia się społeczeństwa. Poniższy wykres przedstawia podział ludności Gminy Leśniowice ze 

względu na ekonomiczne grupy wieku na przestrzeni lat 2010 - 2015. Widoczny jest zdecydowany 

spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym w stosunku do wieku 

poprodukcyjnego. Podobne tendencje są widoczne zarówno na terenie powiatu chełmskiego jak  

i województwa lubelskiego. Opracowana przez Główny Urząd Statystyczny prognoza ludności na lata 

2008-2035 zakłada, że do roku 2035 liczba ludności w województwie lubelskim osiągnie poziom 87% 

liczby ludności odnotowanej w roku 2010. Oznacza to drastyczny spadek liczby ludności o 280 tys.  

i przyspieszenie niekorzystnego kierunku zmian. Prognoza opracowana została przy założeniu, że 

obecne tendencje demograficzne i migracyjne będą się utrzymywać. W konsekwencji w końcu 2035 

roku ludności w wieku przedprodukcyjnym będzie o 33% mniej niż na koniec 2008 roku. Następować 

będzie także coraz szybszy spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym, przy jednoczesnym 

dynamicznym przyroście grupy osób w wieku poprodukcyjnym. Takie tendencje można również 

przełożyć na sytuację w Gminie Leśniowice. 
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Wykres 2 Podział ludności Gminy Leśniowice wg ekonomicznych grup wieku [źródło: opracowanie własne na podstawie GUS] 

Jednym ze wskaźników obrazujących starzenie się społeczeństwa i związane z tym obciążenia systemu 

emerytalnego jest liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku 

przedprodukcyjnym. Na przełomie lat 2013/2014 wskaźnik ten wzrósł z 62,5 do 63,1. Należy również 

zaznaczyć, iż wskaźnik ten jest zdecydowanie większy od wskaźnika dla powiatu, który wyniósł 57,8.  

2.2. POMOC SPOŁECZNA 

Zadaniami związanymi z  udzielaniem pomocy społecznej na obszarze gminy Leśniowice zajmuje się 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśniowicach.  

GOPS udziela świadczeń z wyszczególnieniem następujących form pomocy: 

 zasiłki stałe (1.1), 

 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały (1.2), 

 usługi opiekuńcze (1.3), 

 zasiłki okresowe (1.4), 

 zasiłki celowe (1.5), 

 zasiłki celowe specjalne (1.6), 

 opłacanie posiłku dla dzieci i młodzieży (1.7), 

 praca socjalna (1.8). 
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Poniższa tabela przedstawia podział form pomocy z wyszczególnieniem każdego sołectwa oraz lat 

2010-2015. Wynika z niej, iż najwięcej świadczeń GOPS przyznaje mieszkańcom sołectw Sielec, 

Leśniowice oraz Kasiłan. Po przeliczeniu liczby świadczeń na 100 mieszkańców wynika, iż wskaźnik ten 

przyjmuje największą wartość dla sołectw Kasiłan, Rakołupy oraz Wierzbica. Z tabeli wynika również, iż 

najwięcej świadczeń jest przyznawanych z przyczyny opłacenia posiłku dla dzieci przedszkolnych, 

uczniów i osób dorosłych. Należy również zauważyć, iż liczba przyznawanych świadczeń na przestrzeni 

lat 2010-2015  w większości sołectw zwiększa się lub pozostaje na podobnym poziomie, co uznaje się 

za czynnik degradacyjny. 
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Tabela 5 Liczba przyznanych świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej z podziałem na lata 2010-2015 z wyszczególnieniem form pomocy z podziałem na sołectwa [źródło: GOPS Leśniowice] 

FORMY 
POMOCY 

Alojzów Kumów Majoracki Majdan Leśniowski, Politówka 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.1 1 1 1 0 0 0 3 2 2 2 3 2 0 1 1 1 1 1 

1.2 1 1 1 0 0 0 3 2 2 2 3 2 0 1 1 1 1 1 

1.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 

1.4 4 4 5 8 7 8 5 6 7 9 10 8 5 8 6 5 9 10 

1.5 1 3 3 2 3 2 1 2 3 4 3 3 1 4 3 1 2 4 

1.6 5 3 3 2 1 2 3 5 3 1 2 1 4 4 3 2 5 5 

1.7 6 10 11 9 8 9 22 19 19 18 16 16 10 9 9 10 10 10 

1.8 2 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 2 4 2 2 2 

SUMA 20 24 26 22 20 23 39 38 39 39 40 35 24 30 28 23 32 35 

 

Kumów Plebański Teresin Sielec 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 5 5 5 6 6 4 

1.2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 6 5 5 6 6 4 

1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 1 0 

1.4 3 2 3 4 3 3 6 4 4 6 6 5 16 15 15 20 17 16 

1.5 2 0 2 1 1 1 7 4 0 1 1 0 14 9 0 0 0 0 

1.6 0 0 1 1 0 0 5 4 4 4 4 4 14 9 12 12 11 11 

1.7 6 3 4 3 5 5 9 11 14 14 14 12 24 23 40 34 34 34 

1.8 2 2 2 2 2 2 11 1 1 3 3 1 6 5 6 9 8 9 

SUMA 15 11 14 13 13 13 40 26 25 32 34 28 87 73 85 90 83 78 

 

Wygnańce Poniatówka Sarniak 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Id: UOXTE-BVTUY-ROOJG-ZTODD-VXUUV. Podpisany Strona 24



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Leśniowice na lata 2016-2023  

 

24 

 

1.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

1.3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

1.4 2 2 2 2 2 1 3 3 4 7 9 9 1 0 0 1 2 2 

1.5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 

1.6 2 1 2 2 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

1.7 1 1 1 2 3 2 13 12 18 13 12 12 5 6 5 5 6 6 

1.8 1 1 1 0 1 0 2 2 2 3 2 3 0 0 0 0 0 1 

SUMA 9 6 6 8 8 5 20 17 25 27 25 27 7 7 5 7 9 12 

 

Kasiłan Rakołupy Duże Horodysko 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.1 1 1 1 3 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 

1.2 1 1 1 3 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 

1.3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 

1.4 12 10 11 17 15 15 0 0 0 1 0 0 6 5 5 8 7 6 

1.5 8 4 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 7 4 3 0 3 2 

1.6 7 4 4 9 7 5 5 0 1 0 0 0 2 0 1 2 1 2 

1.7 18 15 25 21 24 26 0 0 0 0 0 0 9 11 11 10 9 9 

1.8 5 4 6 6 4 4 2 2 1 2 1 1 5 3 2 5 3 2 

SUMA 55 41 50 61 58 60 11 6 5 5 4 3 31 25 24 27 25 21 

 

Rakołupy Pilsków Leśniowice 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 2 2 

1.2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 2 2 

1.3 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 

1.4 6 8 6 6 8 8 5 6 3 5 4 6 10 10 7 9 9 12 

1.5 4 5 4 3 2 2 5 3 1 1 2 2 13 10 5 4 4 7 

1.6 8 0 2 1 0 0 0 1 0 2 1 1 8 5 4 3 3 6 
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1.7 15 13 16 13 11 15 11 7 11 10 9 8 21 18 27 23 22 26 

1.8 6 6 4 4 3 5 6 4 2 3 5 2 4 5 4 3 6 6 

SUMA 41 32 33 29 26 32 30 22 19 22 22 22 60 50 50 47 48 61 

 

Janówka Wierzbica Nowy Folwark 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 

1.2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 

1.3 1 1 1 0 0 0 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

1.4 3 3 2 7 5 4 3 2 3 4 5 9 1 1 0 0 0 1 

1.5 4 2 3 2 1 4 2 2 2 1 1 5 0 1 1 0 0 0 

1.6 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 

1.7 5 5 4 4 6 6 4 7 4 3 3 6 3 4 8 7 4 4 

1.8 4 3 4 4 5 4 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

SUMA 18 15 15 17 18 18 17 18 16 14 16 29 9 11 13 11 8 9 

 

GOPS w Leśniowicach udziela zasiłków z różnych powodów, jednak do niniejszej diagnozy użyto zasiłków przyznanych ze względu na ubóstwo, 

niepełnosprawność oraz długotrwałą lub ciężką chorobę, ponieważ to właśnie tych świadczeń jest przyznawanych najwięcej.  Poniższe mapy przedstawiają 

rozkład przestrzenny powyżej wypisanych zjawisk w przeliczeniu na 100 mieszkańców danego sołectwa. 
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UBÓSTWO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 

 

W 2015 roku wydano 562 świadczenia ze względu na ubóstwo. Najwięcej takich świadczeń przyznano 

w sołectwach Leśniowice, Sielec oraz Poniatówka, jednak po przeliczeniu liczby udzielanych świadczeń 

na liczbę mieszkańców wykazano, iż najwięcej świadczeń z tytułu ubóstwa przyznano na terenie 

sołectw Nowy Folwark, Poniatówka oraz Kasiłan.  

 

Najwięcej zasiłków ze względu na niepełnosprawność wydano w sołectwach Leśniowice oraz Alojzów – 

świadczenia wydane w tych sołectwach stanowią prawie 42 % wydanych na terenie całej Gminy. 

Niewiele mniej świadczeń z powodu niepełnosprawności wydano w sołectwach Wierzbica, Horodysko, 

Rakołupy oraz Kasiłan.  

 

Sołectwa Kasiłan, Alojzów, Rakołupy oraz Leśniowice to obszary o największej liczbie świadczeń 

przyznanych rodzinom ze względu na długotrwałą lub ciężką chorobę. Z uwagi na stosunkowo wysoką 

wartość tego wskaźnika, wyróżniają się one na tle pozostałych sołectw gminy, gdzie wskaźnik ten jest 

kilku- i kilkunastokrotnie niższy. 

W przypadku gminy Leśniowice znaczną część przyczyn przyznawania pomocy społecznej było 

pozostawanie mieszkańców w stanie chorobowym lub dotknięcie niepełnosprawnością. Taki stan 

rzeczy związany jest między innymi ze zwiększającym się udziałem osób powyżej 67 roku życia w ogóle 

społeczeństwa, zaś następstwem staje się realny problem wykluczenia społecznego, którego objawami 

są pełne odcięcie lub niski poziom uczestnictwa w życiu zbiorowym. Ponadto długotrwała i ciężka 

choroba członka gospodarstwa domowego dezorganizuje życie rodziny. Niejednokrotnie w związku 

z podjęciem opieki nad taką osobą, członek rodziny zmuszony jest częściowo lub w całości 

zrezygnować z pracy zarobkowej. 

Na przestrzeni lat 2010-2015 w Gminie Leśniowice zmniejsza się liczba rodzin otrzymujących wsparcie 

finansowe: z 510 w 2010 roku do 370 w 2015 roku. Liczba rodzin otrzymujących wsparcie finansowe 

na terenie Gminy Leśniowice stanowi prawie 5 % ogółu wsparcia otrzymywanego przez rodziny na 

terenie powiatu chełmskiego.  
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Tabela 6 Liczba rodzin otrzymujących wsparcie finansowe na przestrzeni lat 2010-2015 na terenie województwa lubelskiego, 
powiatu chełmskiego oraz Gminy Leśniowice [źródło: opracowanie własne na podstawie GUS] 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

województwo lubelskie 218 730 203 641 187 173 173 148 161 247 152 988 

powiat chełmski 10 666 9 985 9 221 8 462 7 818 7420 

Gmina Leśniowice 510 477 449 412 386 370 

 

2.3. BEZROBOCIE 

Trwały brak pracy jest czynnikiem, który ma decydujący wpływ na zaspokajanie ważnych potrzeb 

społecznych w różnych sferach życia. Bezpośrednią konsekwencją bezrobocia jest narastająca 

patologia społeczna, pogłębianie się niepewności społecznej i wzrost poczucia zagrożenia 

bezpieczeństwa socjalnego. Długotrwały brak pracy powoduje szybka degradację ekonomiczną 

jednostki i rodziny, potęguje biedę i rozszerza sferę ubóstwa. Sytuacja materialna długotrwałych 

bezrobotnych zależy  w dużym stopniu od ich standardu życia w czasie zatrudnienia, a zwłaszcza od 

posiadanych dóbr trwałego użytku, oszczędności oraz długów. Istotne znaczenie ma bowiem poziom, 

od którego zaczyna się proces degradacji ekonomicznej i społecznej. Najbardziej trudną sytuację 

materialną mają rodziny długotrwale pozostające bez stałego zatrudnienia. Pomimo zmniejszenia 

liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne w ogólnej liczbie mieszkańców gminy, w Leśniowicach 

występuje zjawisko tzw. bezrobocia ukrytego, dotykające szczególnie osób zatrudnionych w rolnictwie 

i jest związane z niskim poziomem wykształcenia i kompetencji. 

Poniższa tabela zawiera spis wszystkich Gmin na terenie powiatu chełmskiego. Według poniższych 

danych na terenie powiatu w 2015 roku było zarejestrowanych 8724 osoby, w tym 207 z terenu Gminy 

Leśniowice, co stanowi 2,3 % wszystkich zarejestrowanych. Na terenie powiatu zarejestrowanych było 

sumarycznie 4754 kobiety, z czego 118 z terenu Gminy Leśniowice. Stanowiło to 2,5 % wszystkich 

zarejestrowanych w powiecie bezrobotnych kobiet. Istotna z punktu widzenia rewitalizacji jest również 

liczba osób z bezrobociem długotrwałym, która na terenie powiatu w 2015 roku wyniosła 2354, 

z czego 61 osób pochodziło z terenu Gminy Leśniowice. 
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Tabela 7 Spis osób bezrobotnych na terenie powiatu chełmskiego – stan na 31.12.2015 rok [PUP Chełm] 

Gmina Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety 
Staż bezrobocia 
powyżej 24 m 

Chełm 3537 1868 923 

Rejowiec Fabr. 321 177 78 

Białopole 188 108 34 

Chełm 736 391 205 

Dorohusk 566 324 158 

Dubienka 165 81 56 

Kamień 267 130 67 

Leśniowice 207 118 61 

Rejowiec Fabr. 380 198 118 

Ruda Huta 370 207 138 

Sawin 324 187 79 

Siedliszcze 392 234 112 

Wierzbica 314 190 62 

Wojsławice 238 125 68 

Żmudź 190 109 23 

Rejowiec 529 307 172 

RAZEM 8724 4754 2354 

 

Według danych GUS liczba bezrobotnych na terenie Gminy Leśniowice na przestrzeni lat 2010-2015 

maleje. Ze statystyk wynika również, iż maleje liczba bezrobotnych na terenie powiatu chełmskiego 

oraz województwa lubelskiego. W 2011 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiatowych 

urzędach pracy województwa lubelskiego wyniosła 122,4 tys. osób, co stanowiło 8,8% ludności 

w wieku produkcyjnym (w kraju 7,9%). Osoby pozostające bez pracy z województwa lubelskiego 

stanowiły 6,1% ogółu bezrobotnych w kraju. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: 

włodawskim (22,7%), hrubieszowskim (18,8%) oraz chełmskim (18,2%), zaś najniższą w powiecie 

biłgorajskim (8,2%). 

Tabela 8 Liczba osób bezrobotnych na terenie województwa lubelskiego, powiatu chełmskiego oraz Gminy Leśniowice na 
przestrzeni lat 2010-2015 [źródło: GUS] 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gmina Leśniowice 198 210 241 246 243 207 

Powiat chełmski 5 338 5 532 6 019 6 390 5 528 5 215 

Województwo lubelskie 119 709 122 441 131 125 134 042 116 869 107 895 
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Najwięcej bezrobotnych na terenie Gminy Leśniowice było zarejestrowanych na terenie sołectw Sielec 

oraz Leśniowice, nieco mniej natomiast na terenie sołectw Kasiłan, Poniatówka, Kumów Majoracki 

oraz Majdan Leśniowski. Dobrą tendencją jest spadek liczby bezrobotnych na terenie Gminy – w 2013 

roku zarejestrowanych było 246 bezrobotnych, w 2015 – 207. Jednak spadek ten wiąże się 

z migracjami osób poszukujących pracy do większych ośrodków administracyjnych, gdzie łatwiej jest 

znaleźć pracę. 

Według danych Urzędu Gminy problem bezrobocia jest związany z niedostatecznym wykształceniem 

mieszkańców, zbyt małej liczbie miejsc pracy na terenie powiatu chełmskiego oraz rozszerzaniu się 

niekorzystnych zjawisk społecznych takich jak ubóstwo, problemy rodzinne, alkoholizm. Z tego 

powodu ważne jest, aby gmina podejmowała szereg działań mających na celu poprawę stopnia 

edukacji mieszkańców oraz poprawę sytuacji społecznej poprzez walkę z ubóstwem.  

Sytuacja bezrobocia w przeliczeniu na 100 mieszkańców jest zjawiskiem, które jest najbardziej 

widoczne w sołectwie Wygnańce, Nowy Folwark, Kasiłan oraz Poniatówka. Natomiast sytuacja 

bezrobocia długotrwałego jest najbardziej widoczna w sołectwie Wierzbica.  Poniższe mapy 

przedstawiają sytuację problemu na terenie Gminy Leśniowice w dwóch odsłonach: 

 Liczba bezrobotnych na 100 mieszkańców danego sołectwa, 

 Liczba długotrwale bezrobotnych (powyżej 24 miesięcy) na 100 mieszkańców danego sołectwa. 
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2.4. EDUKACJA 

Na terenie Gminy Leśniowice znajdują się cztery szkoły podstawowe oraz jedno Gimnazjum: 

 Szkoła Podstawowa Leśniowice, do której uczęszcza 72 uczniów, 

 Szkoła Podstawowa Rakołupy, do której uczęszcza 54 uczniów, 

 Szkoła Podstawowa Teresin, do której uczęszcza 40 uczniów, 

 Szkoła Podstawowa Sielec, do której uczęszcza 87 uczniów, 

 Publiczne Gimnazjum w Sielcu, do którego uczęszcza 107 uczniów. 

Szkoły prowadzone są przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo – Samorządowe. Na terenie 

Gminy brak jest samodzielnego, samorządowego przedszkola. Przy szkołach prowadzone są klasy „O” 

dla młodszych dzieci. Szkolnictwo średnie dostępne jest na poziomie powiatu.  

Stan techniczny budynków szkolnych jest generalnie dobry. Wszystkie szkoły wyposażone są 

w biblioteki oraz pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. Gorzej wygląda sytuacja w kwestii 

przyszkolnej infrastruktury sportowej - szkoły podstawowe posiadają niepełnowymiarowe sale 

gimnastyczne oraz niepełnowymiarowe boiska sportowe. 

Z uwagi na rozmieszczenie szkół, wielu uczniów uczy się poza miejscem zamieszkania – ok 40% z nich 

jest dowożonych na lekcje. 

W wyższych stopniach edukacji - młodzież uczy się w szkołach w Chełmie i Krasnymstawie. Powoduje 

to konieczność dojazdów do placówek oddalonych o 20-30 km od miejscowości Gminy Leśniowice. Na 

terenie Gminy nie funkcjonują szkoły średnie. Absolwenci gimnazjum kontynuują naukę na poziomie 

ponadgimnazjalnym w szkołach położonych poza obszarem Gminy, przede wszystkim w najbliższych 

miastach powiatowych. 

Z roku na rok na terenie Gminy maleje liczba absolwentów Szkół Podstawowych, co jest niestety 

spójne z trendami panującymi na terenie powiatu chełmskiego.  

Tabela 9 Liczba absolwentów Szkół Podstawowych na terenie Gminy Leśniowice [źródło: opracowanie własne na podstawie 
GUS] 

 

Liczba absolwentów 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

powiat chełmski 889 813 784 753 770 709 

Gmina Leśniowice 36 28 35 26 49 41 

SP Teresin 9 6 3 4 8 7 

SP Sielec 19 15 15 14 21 17 

SP Rakołupy 8 7 5 5 8 7 

SP Leśniowice 0 0 12 3 12 10 
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Do zadań własnych gminy należy dożywianie dzieci. Korzystają z niego m.in. uczniowie, dopóki nie 

ukończą szkoły ponadgimnazjalnej. Wszystkie powyższe placówki udzielają pomocy finansowej, która 

dotyczy zapewniania stypendiów socjalnych oraz pomocy w zakresie dożywiania. Dane te są zawarte  

w poniższej tabeli. Wynika z niej, iż największa kwota na stypendium socjalne oraz pomoc związana  

z dożywianiem jest przyznawana w Publicznym Gimnazjum w Sielcu. 

Tabela 10 Przyznana pomoc finansowa w placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Leśniowice [źródło: Leśniowickie 
Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe w Leśniowicach] 

Placówka 
Przyznane stypendium socjalne 

[zł] 
Przyznana pomoc na dożywianie 

[zł] 

Publiczne Gimnazjum w Sielcu 29237,36 16867,7 

Szkoła Podstawowa w Sielcu 24779,44 11635,6 

Szkoła Podstawowa w 
Rakołupach 

11653,24 4382,5 

Szkoła Podstawowa w 
Leśniowicach 

19226,56 11814,5 

Szkoła Podstawowa w Teresinie 12200,72 7418,8 

 

Po przeliczeniu przyznawanej pomocy finansowej zgodnie z rejonizacją szkół na dane sołectwa, 

otrzymano informację dotyczącą sołectw, które otrzymują największe wsparcie finansowe. Z danych 

wynika, iż największe wsparcie finansowe związane z działalnością placówek edukacyjnych otrzymują 

dzieci zamieszkujące sołectwa Wygnańce, Teresin, Sarniak, Poniatówka oraz Alojzów. Poniższe mapy 

przedstawiają rozkład przestrzenny powyżej opisanych zjawisk. 
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PRZYZNANE STYPENDIA SOCJALNE PRZYZNANE ŚWIADCZENIA NA 
DOŻYWIANIE 
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Do oceny poziomu edukacji na terenie Gminy Leśniowice wykorzystano wyniki sprawdzianu po 6 klasie 

szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015.  

Średni wynik sprawdzianu z języka polskiego oraz matematyki na terenie Gminy Leśniowice wyniósł 63 

%, z czego średnia dla jeżyka polskiego wyniosła 68 %, natomiast z matematyki 58 %. Liczba osób 

przystępujących do sprawdzianu wyniosła 37. Średnia wyciągnięta z wyników obu przedmiotów (język 

polski oraz matematyka) jest równa średniej powiatowej, natomiast po rozbiciu danych osobno na 

język polski oraz matematykę, wynika, iż Gmina uzyskała niższy wynik o jeden procent w porównaniu 

do skali powiatu dla języka polskiego oraz wyższy o jeden procent w porównaniu do skali powiatu dla 

matematyki.  Jeśli chodzi o wyniki z języka angielskiego to Gmina całościowo otrzymała wynik gorszy 

od średniej powiatu o trzy procent (Gmina Leśniowice – 68%, powiat chełmski – 71%).  

Dodatkowo OKE zakwalifikowało dwie szkoły z terenu Gminy Leśniowice do szkół, które otrzymały 

wynik niski oraz po jednej, które otrzymały wynik średni i wysoki. Szkoły z wynikiem niskim, to szkoły, 

których wyniki znajdują się od 1 do 3 stopnia skali staninowej, z wynikiem średnim od 4 do 6 stopnia 

skali staninowej, a z wynikiem wysokim od 7 do 9 stopnia skali staninowej. Prezentowane wyniki 

zostały obliczone z uwzględnieniem wyłącznie arkusza standardowego. 

Reasumując, Gmina Leśniowice nie odstaje od średniej dla powiatu chełmskiego, jeśli chodzi o wyniki 

ze sprawdzianów po 6 klasie. Zaznaczyć należy natomiast, iż w skali całego województwa lubelskiego, 

powiat chełmski uzyskał jeden z najniższych wyników egzaminacyjnych.  

2.5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Wysoki poziom przestępczości jest jednym z głównych kryteriów delimitacji obszarów 

zdegradowanych. W przypadku analizy statystyk policyjnych należy jednak pamiętać o tym, że 

przestępstwa przypisywane są do miejsca ich popełnienia/wykrycia, a nie do miejsca zamieszkania 

sprawcy, stąd należy zachować dużą ostrożność w wyciąganiu wniosków odnośnie zróżnicowanego 

poziomu przestępczości w gminie. Poziom przestępczości nie zawsze pokrywa się z rozkładem 

terytorialnym ubóstwa czy innych problemów społecznych. Bezsprzeczne pozostaje natomiast 

przełożenie liczby przestępstw na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców poszczególnych jednostek 

urbanistycznych. 

Dane dotyczące liczby stwierdzonych przestępstw na terenie Gminy otrzymano z Komendy Miejskiej 

Policji w Chełmie. W 2015 roku na terenie Gminy Leśniowice stwierdzono 40 przestępstw. Najwięcej  

z nich miało miejsce na terenie sołectw Kasiłan, Kumów Plebański oraz Sielec. Jednak po przeliczeniu 

liczby przestępstw na 100 mieszkańców danego sołectwa wyliczono, iż największa wartość takiego 

wskaźnika została osiągnięta na ternie sołectw Kumów Plebański oraz Kasiłan. 
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PRZESTĘPCZOŚĆ 

Poniższa mapa przedstawia rozkład przestrzenny przestępczości na terenie Gminy ze wskazaniem 

sołectw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejnym zjawiskiem opisującym problem przestępczości na terenie Gminy jest procedura 

przyznawania „Niebieskiej Kart”. Zjawisku uzależnienia od alkoholu często towarzyszy przemoc 

w rodzinie, która jest patologią społeczną o charakterze przestępczym. W przypadku stwierdzenia 

przemocy w rodzinie stosuje się procedurę tzw. „Niebieskiej Karty”. Wszczęcie procedury rozpoczyna 

się w momencie wypełnienia formularza "Niebieska Karta-A" przez policjanta, pracownika socjalnego, 

przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia lub 

oświaty. 

Gmina Leśniowice posiada Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Leśniowice na lata 2016 – 2025. 

Według danych zestawionych w wyżej wymienionym dokumencie wynika, iż na terenie Gminy 

Leśniowice w 2013 r. w sprawie przemocy w rodzinie policjanci interweniowali 410 razy, założono 

3 „niebieskie karty”. W 2014 r. założono 15 „niebieskich kart” i przeprowadzono na terenie gminy 345 

interwencji, z czego doprowadzono do wytrzeźwienia 41 osób. W 2015 r. założono 4 „niebieskie 

karty”, interweniowano na terenie gminy 232 razy w skutek czego poszkodowanych zostało 22 kobiety 

i troje dzieci. Doprowadzono do wytrzeźwienia 30 osób. Sprawcami przemocy byli głównie mężczyźni. 

Dane dotyczące „Niebieskich Kart” otrzymano z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Otrzymane dane 
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NIEBIESKIE KARTY 

były aktualne na dzień 1 sierpień 2016 rok. Po zweryfikowaniu danych wykazano, iż liczba przyznanych 

niebieskich kart na przełomie lat 2015/2016 wzrosła. 

Z danych tych wynika, iż na terenie Gminy stosuje się procedurę Niebieskiej Karty w siedmiu rodzinach, 

najwięcej z nich obejmuje sołectwa Alojzów oraz Horodysko. Przestrzenny rozkład (liczba przyznanych 

niebieskich kart przypadających na obszar jednego sołectwa) tego zjawiska jest przedstawiony na 

poniższej mapie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. ŻYCIE KULTURALNE 

Na terenie Gminy Leśniowice funkcjonuje Samorządowy Ośrodek Kultury. Zadania własne Gminy  

z zakresu kultury i popularyzacji czytelnictwa wypełnia Gminna Biblioteka Publiczna w Leśniowicach.  

W rozwój lokalnej działalności kulturalnej aktywnie włączają się miejscowe placówki edukacyjne, które 

organizują lub współorganizują różne przedsięwzięcia tego typu, takie jak uroczyste obchodzenie świąt 

państwowych i okolicznościowych, kultywowanie ludowej tradycji. 

Informację dotyczącą liczby wydarzeń kulturalnych otrzymano z Urzędu Gminy w Leśniowicach. Dane 

te zostały zestawione z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Samorządowego 

Ośrodka Kultury w Leśniowicach. Według powyższych źródeł na terenie Gminy w 2015 roku odbyły się 

53 wydarzenia kulturalne. Najwięcej z nich miało miejsce na terenie sołectw Leśniowice oraz Kumów 
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WYDARZENIA KULTURALNE 

Plebański, gdzie sumarycznie odbyło się 66 % wszystkich organizowanych na terenie Gminy imprez. 

Poniższa mapa przedstawia przestrzenny rozkład liczby wydarzeń kulturalnych w przeliczeniu na 100 

mieszkańców danego sołectwa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2016 roku na terenie Gminy odbyło się 31 imprez kulturalnych oraz 13 sportowych. Większość 

z nich odznacza się charakterem gminnym, natomiast w roku 2014 na terenie Gminy odbyło się 

sumarycznie 55 wydarzeń kulturalnych – 39 kulturalnych oraz 16 sportowych. Na przestrzeni lat 2013-

2016 widoczny jest spadek liczby wydarzeń organizowanych przez Gminę, co zostało przedstawione w 

poniższej tabeli. 

Tabela 11 Liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych na terenie Gminy Leśniowice na przestrzeni lat 2010-2016 [źródło: 
opracowanie własne na podstawie danych z GOK oraz UG Leśniowice] 

Liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych na terenie Gminy Leśniowice 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

49 55 44 55 52 53 44 
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WPOŻYCZENIA WOLUMINÓW 

Inną częścią życia kulturalnego mieszkańców Gminy jest funkcjonowanie w jej systemie Gminnej 

Biblioteki Publicznej. 

Liczba czytelników na terenie Gminy Leśniowice wyniosła 493, w tym 202 dzieci do lat 15 oraz 291 

dorosłych. Najwięcej osób korzystających z Gminnej Biblioteki zamieszkuje sołectwa Leśniowice, 

Majdan Leśniowski oraz Sielec. Po przeliczeniu liczby czytelników na 100 mieszkańców danego 

sołectwa wynika, iż wskaźnik ten przyjmuje najwyższą wartość w sołectwie Nowy Folwark, Leśniowice 

Kolonia oraz Wygnańce.   

Biblioteka w swoich zbiorach posiada 10 396 książek w tym: 

 literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 1 974, 

 literatura piękna dla dorosłych - 6 273, 

 literatura piękna inna - 2 149. 

Ilość wypożyczonych przez czytelników woluminów w 2015 roku wyniosła 8001 pozycji. Najwięcej 

książek wypożyczyli czytelnicy sołectw: Leśniowice Kolonia, Sarniak oraz Wierzbica. Poniższa mapa 

przedstawia rozkład przestrzenny zjawiska wypożyczeń woluminów przypadających na 1 czytelnika  

w danym sołectwie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z danych GUS wynika, iż liczba wypożyczeń woluminów przypadająca na 1 czytelnika na terenie Gminy 

Leśniowice maleje, co jest również zgodne z trendem ogólnopowiatowym. Trend ten jest niepokojący, 
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gdyż świadczy o spadającym zainteresowaniu literaturą wśród mieszkańców Gminy, co może 

przekładać się na jakość ich życia prywatnego oraz publicznego. Poniższa tabela przedstawia 

informację dotyczącą liczby wpożyczeń przypadających na 1 czytelnika na przestrzeni lat 2010-2015. 

Tabela 12 Liczba wypożyczonych woluminów w przeliczeniu na 1 czytelnika na przestrzeni lat 2010-2015 [źródło: opracowanie 
własne na podstawie GUS] 

 

Liczba wypożyczonych woluminów w przeliczeniu na 1 czytelnika 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

województwo lubelskie 19,6 19,7 19,6 19,7 19,1 19,1 

powiat chełmski 17,9 17 17,2 17,3 17,2 16,8 

Gmina Leśniowice 19,9 16,6 18,6 20,7 18,7 16,23 

 

2.7. UCZESTNICTWO W ŻYCIU PUBLICZNYM 

Uczestnictwo mieszkańców gminy w życiu publicznym może przybierać różne formy. Podstawową 

formą aktywności obywatelskiej jest głosowanie w wyborach i referendach, zarówno na poziomie 

państwowym (np. wybory prezydenckie i parlamentarne), jak i lokalnym (np. wybory samorządowe). 

Do oceny poziomu tak rozumianej aktywności obywatelskiej w Gminie Leśniowice posłużono się 

danymi dotyczącymi frekwencji w odniesieniu do następujących wyborów: 

 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku, 

 Prezydenckich 2010 roku, 

 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 roku. 

Poniższa tabela zawiera informacje na temat podziału Gminy Leśniowice na obwody wyborcze wraz  

z danymi dotyczącymi liczby osób uprawnionych do głosowania, liczby wydanych kart oraz frekwencji  

w powyżej wymienionych wyborach. 

Z uwagi na fakt, że dane dotyczące frekwencji wyborczej gromadzone są w układzie obwodów 

wyborczych konieczne było przeliczenie wyników do układu analizowanych jednostek urbanistycznych. 

Każdemu z punktów adresowych przypisano właściwy obwód wyborczy i jednostkę urbanistyczną oraz 

liczbę osób uprawnionych do głosowania. 
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Tabela 13 Dane dotyczące wyborów w 2015, 2010 oraz 2005 roku – Gmina Leśniowice [źródło: opracowanie własne na podstawie PKW] 

 

 

 
Wybory do Sejmu w 2015 roku Wybory Prezydenckie w 2010 roku Wybory do Sejmu w 2005 roku 

Obwodowa Komisja 
Wyborcza 

Liczba osób 
uprawnionych 
do głosowania 

Liczba 
wydanych 

kart 

Frekwencja 
[%] 

Liczba osób 
uprawnionych 
do głosowania 

Liczba 
wydanych 

kart 

Frekwencja 
[%] 

Liczba osób 
uprawnionych 
do głosowania 

Liczba 
wydanych 

kart 

Frekwencja 
[%] 

Nr 1 Wygnańce 377 134 35,54 403 136 33,75 430 126 29,30 

Nr 2 Leśniowice 1034 315 30,46 1072 354 33,02 1075 393 36,56 

Nr 3 Rakołupy Duże 655 250 38,17 651 261 40,09 650 269 41,38 

Nr 4 Sielec 649 230 35,44 657 263 40,03 632 219 34,65 

Nr 5 Kumów 
Plebański 

404 162 40,10 409 189 46,21 404 200 49,50 

RAZEM 3119 1091 34,98 3192 1203 37,69 3191 1207 37,83 
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W wyborach do Sejmu z roku 2015 frekwencja wyborcza na terenie Gminy Leśniowice wyniosła 34,98 

%. Wynik ten jednak był niższy od średniej dla powiatu chełmskiego (37,91 %) oraz województwa 

lubelskiego (49,02 %). Najniższa frekwencja w 2015 roku na terenie Gminy Leśniowice występowała  

w okręgu nr 2 – Leśniowice i wyniosła 30,46 %. W skład tego okręgu wchodzą następujące sołectwa: 

Alojzów, Janówka, Leśniowice, Leśniowice - Kolonia, Majdan Leśniowski, Pilsków Kolonia, Politówka, 

Wierzbica. Najwyższa zaś frekwencja wystąpiła w okręgu wyborczym nr 5, obejmującym sołectwa 

Kumów Majoracki, Kumów Plebański. Frekwencja z 2015 roku jest również niższa od frekwencji 

wyborczej z 2005 roku, która wyniosła 37,38 %. Wynik frekwencji z 2005 roku dla Gminy Leśniowice 

był wyższy również w porównaniu do wyniku dla powiatu (30,80 %) oraz województwa lubelskiego 

(38,64 %). W 2005 najwyższa frekwencja wyborcza została osiągnięta w okręgu wyborczym nr 5 – 

obszar ten zdecydowanie wybił się na tle całej Gminy, najniższa natomiast w okręgu nr 1. 

W 2010 roku frekwencja w wyborach Prezydenckich wyniosła 37,69 % i była ona niższa zarówno od 

średniej dla powiatu (43,88 %) oraz województwa lubelskiego (54,70 %). Na terenie Gminy Leśniowice 

największa frekwencja wyborcza została osiągnięta w okręgu wyborczym nr 5, najniższa zaś okręgu 

wyborczym nr 2.  

Reasumując całościowo wszystkie wyniki z wyżej wymienionych wyborów, widoczne jest, iż najwyższa 

frekwencja wyborcza na terenie Gminy Leśniowice występuje na terenie okręgu nr 5. Dlatego też 

ludność z sołectw należących do tego okręgu, tj. Kumów Majoracki, Kumów Plebański została zaliczona 

do najbardziej aktywnych w życiu publicznym gminy. Najmniejsza frekwencja zaś występuje w obrębie 

okręgu nr 2: Alojzów, Janówka, Leśniowice, Majdan Leśniowski, Politówka, Wierzbica, dlatego też 

ludność zamieszkująca ten okręg została wytypowana jako społeczeństwo o najmniejszym 

zaangażowaniu w życie publiczne gminy. Poniższe mapy przedstawiają rozkład przestrzenny frekwencji 

wyborczej na terenie Gminy Leśniowice. 
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2010 R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LEGENDA

sytuacja kryzysowa

sytuacja zła

sytuacja umiarkowana

sytuacja dobra

sytuacja bardzo dobra

Id: UOXTE-BVTUY-ROOJG-ZTODD-VXUUV. Podpisany Strona 44



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Leśniowice na lata 2016-2023  

 

44 

 

4. STREFA GOSPODARCZA 
Stan kryzysowy w danej jednostce może wynikać również z koncentracji negatywnych zjawisk w sferze 

gospodarczej. Niski poziom przedsiębiorczości, w powiązaniu z wysokim poziomem bezrobocia wpływa 

na sytuację materialną mieszkańców danego obszaru, a w dalszej konsekwencji na poziom rozwoju 

jednostki terytorialnej. 

Do głównych pracodawców Gminy należą mniej liczne podmioty gospodarcze, zatrudniające od 

kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Rozmieszczenie usług na terenie Gminy jest nierównomierne. 

Głównym czynnikiem lokalizacyjnym usług rynkowych jest dostępność komunikacyjna (położenie przy 

głównej trasie komunikacyjnej), możliwość osiągnięcia zbytu (zysku) oraz korzystna struktura wieku 

mieszkańców. Najlepiej w usługi komercyjne wyposażone są miejscowości: Sielec, Rakołupy, 

Leśniowice i Kumów. W bilansie usług najszybszy przyrost nastąpił w branżach związanych 

z budownictwem oraz obsługą motoryzacji oraz handlu. Najszybciej rozwijającą się sferą komercyjnych 

usług jest handel. 

Gmina posiada niższą aktywność gospodarczą niż powiat i województwo. Należy ona do głównych 

problemów sfery gospodarczej Gminy i hamuje proces jej rozwoju. Niski poziom aktywności oraz 

dominacja liczebna przedsiębiorstw funkcjonujących w formie indywidualnej działalności gospodarczej 

sprawiają, że na obszarze Gminy tworzonych jest mało nowych miejsc pracy. 

Gmina Leśniowice jest Gminą typowo rolniczą, w której rolnictwo i działalność z nim powiązana 

posiadają dominujące znaczenie dla funkcjonowania sfery gospodarczej i społecznej oraz dla 

warunków życia mieszkańców. Głównym działem gospodarki na obszarze Gminy jest rolnictwo. 

Rolnictwo funkcjonuje w oparciu o indywidualne gospodarstwa rolne i stanowi główne źródło 

utrzymania dla ok. 72% zatrudnionych w rolnictwie. W posiadaniu rolników indywidualnych znajduje 

się ok. 92% ogółu użytków rolnych. Produkcji rolnej sprzyjają bardzo dobre warunki glebowe. 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na terenie Gminy Leśniowice pozostaje na 

przestrzeni lat 2010-2015 na tym samym poziomie. Najwięcej podmiotów zarejestrowanych jest na 

terenie sołectwa Leśniowice oraz Sielec, najmniej zaś w sołectwie Nowy Folwark. 
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Tabela 14 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON z podziałem na sektory na terenie województwa lubelskiego, powiatu chełmskiego oraz Gminy Leśniowice z podziałem na 
miejscowości na przestrzeni lat 2010-2015 [źródło: opracowanie własne na podstawie GUS] 
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Alojzów 10 10 11 11 9 7 2 2 2 1 1 1 3 4 5 6 4 2 5 4 4 4 4 4 

Dębina 7 7 8 7 4 5 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2 5 5 6 5 3 3 

Horodysko 6 5 5 5 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 0 0 2 2 2 2 1 1 

Janówka 2 2 2 3 5 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 3 

Kasiłan 5 4 3 4 5 4 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 3 2 2 2 3 3 2 2 

Kumów Majoracki 14 12 13 14 13 9 2 2 2 2 2 1 4 4 4 4 3 1 8 6 7 8 8 7 

Kumów Plebański 6 7 7 6 7 7 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 0 3 4 4 5 5 6 

Leśniowice 29 29 30 33 34 36 1 1 1 1 1 1 6 8 7 8 7 8 22 20 22 24 26 27 

Leśniowice-Kolonia 1 2 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 

Majdan Leśniowski 21 19 17 17 19 19 1 1 0 0 0 0 4 2 2 3 4 4 16 16 15 14 15 15 

Nowy Folwark 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 

Plisków 7 7 5 4 2 7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 5 4 3 2 2 6 

Poniatówka 2 4 4 5 5 5 1 1 1 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Rakołupy 6 6 8 8 8 9 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 

Rakołupy Duże 4 3 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 3 3 
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Sarniak 2 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2 1 2 2 

Sielec 27 26 25 29 27 28 2 2 3 3 2 3 8 7 5 7 7 7 17 17 17 19 18 18 

Teresin 7 7 8 7 7 7 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 5 5 6 5 5 5 

Wierzbica 4 3 4 5 5 5 1 0 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Wygnańce 3 3 3 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3 3 3 4 

 

Na potrzeby poniższej diagnozy przyjęto następujące wskaźniki opisujące strefę gospodarczą: 

 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 mieszkańców, 

 nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze na 100 mieszkańców, 

 wyrejestrowane podmioty gospodarcze na 100 mieszkańców.  

Poniżej zostały zamieszczone mapy z rozkładem przestrzennym wyżej opisanych wskaźników. 
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OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ 

NOWO ZAREJESTROWANE PODMIOTY 
GOSPODARCZE 

WYREJESTROWANE PODMIOTY GOSPODARCZE 
 

 

 

Na terenie Gminy Leśniowice zarejestrowanych jest 120 osób prowadzących działalność, najwięcej  

z nich działa na terenie sołectwa Leśniowice (17), Sielec (16) oraz Majdan Leśniowicki (13). Najmniej 

zaś na terenie sołectw Nowy Folwark (1), Sarniak (2) oraz Horodysko (2). Liczba osób fizycznych 

prowadzących działalność na terenie Gminy Leśniowice na przestrzeni lat 2012-2015 nieznacznie 

maleje, co jest odmienne od trendu dla całego powiatu oraz województwa lubelskiego. 

 

 

W 2015 roku na terenie Leśniowic zostało zarejestrowanych 10 podmiotów gospodarczych, najwięcej  

w sołectwach Plisków (2), Leśniowice (2) oraz Kumów Plebański (2). Pomioty te stanowiły 60 % 

wszystkich zarejestrowanych działalności na terenie Gminy. Należy zaznaczyć, iż liczba nowo 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy spada. W 2010 na terenie Gminy 

zarejestrowane zostały 24 podmioty, w 2012 już tylko 13. Największy spadek ilości nowo 

zarejestrowanych podmiotów odnotowany został w sektorze rolnictwo, łowiectwo i rybactwo oraz 

przemysł i budownictwo. Malejąca liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych jest 

widoczna na terenie całego powiatu chełmskiego oraz województwa lubelskiego. 

 

 

Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Leśniowice w 2015 wyniosła 

10. Najwięcej wyrejestrowań z rejestru REGON odnotowano na terenie sołectwa Kumów Majoracki 

(4). Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych na przestrzeni lat 2010-2015 wzrosła 

dwukrotnie. Niestety, liczba wyrejestrowań z rejestru REGON wzrasta również na terenie powiatu 

chełmskiego oraz województwa lubelskiego. 

 

 

 

 

Id: UOXTE-BVTUY-ROOJG-ZTODD-VXUUV. Podpisany Strona 49



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Leśniowice na lata 2016-2023  

 

49 

 

5. STREFA ŚRODOWISKOWA 
Dane dotyczące stanu jakości środowiska naturalnego na terenie Gminy Leśniowice otrzymano  

z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie – Delegatura Chełm oraz z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Informacje te uszczegółowiono o dane zawarte na 

stronach internetowych WIOŚ.  

Stan powietrza atmosferycznego 

Na terenie gminy Leśniowice WIOŚ w Lublinie – Delegatura w Chełmie nie prowadził badań jakości 

powietrza. W 2015 roku pomiary prowadzone były na 1 manualnej stacji monitoringu powietrza 

zlokalizowanej w Chełmie, przy ul. Jagiellońskiej 64, w której mierzono 3 substancje.  

Stężenia wszystkich mierzonych w 2015 roku substancji przekroczyły określone standardy. 

W przypadku pyłu zawieszonego PM10 odnotowano przekroczenia 24-godzinnych stężeń ponad 

dozwoloną liczbę, tj. 35 razy w roku kalendarzowym. Stwierdzona liczba przekroczeń wyniosła 57 razy. 

Stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 przekroczyły poziom dopuszczalny, a stężenia benzo(a)pirenu 

przekroczyły poziom docelowy, określony dla roku kalendarzowego.  

Wyznaczone w oparciu o realizowane w 2015 roku badania wartości stężeń średniorocznych 

mierzonych substancji na przedmiotowej stacji przedstawiają się następująco: 

Nazwa stacji Jednostka 
Poziom dopuszczalny/docelowy (rok 

kalendarzowy) 
Stężenie średnie 

roczne 

Bezno(a)pieren (BaP) w 
pyle PM10 

ng/m3 1* 4,2 

Pył zawieszony PM10 μg/m3 40* 34,6 

Pył zawieszony PM2,5 μg/m3 25* 27,2 

* - poziom dopuszczalny lub docelowy ze względu na ochronę zdrowia ludzi 

Wypełnieniem obowiązku nałożonego art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) jest sporządzanie przez wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska rocznych ocen jakości powietrza, w ramach których dokonuje się 

oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni, a następnie klasyfikacji stref 

dla każdej substancji odrębnie według określonych kryteriów. Wyniki oceny dla województwa 

przekazywane są zarządowi województwa oraz Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, który na 

ich podstawie dokonuje zbiorczej oceny jakości powietrza w skali kraju. 

W rocznej ocenie jakości powietrza uwzględnia się substancje, dla których w prawie krajowym 

i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów 
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dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia  

i ochronę roślin. 

Ocenie podlegają następujące substancje: 

 benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów, tlenek węgla, ozon, pył zawieszony PM10 

i PM2,5, arsen, kadm, nikiel, benzo(a)piren dla kryteriów ochrony zdrowia, 

 dwutlenek siarki, tlenek azotu, ozon dla kryteriów ochrony roślin. 

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza, odrębnie dla każdej substancji, dokonuje się klasyfikację 

stref. Strefę stanowią: 

 aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys., 

 miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., 

 pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców. 

Aktualnie funkcjonujący układ stref jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 

sierpnia 2012 roku w sprawie stref, w których dokonuje się oceny. 

W województwie lubelskim według kryterium „ochrona zdrowia” wyodrębnione są dwie strefy – 

aglomeracja lubelska i strefa lubelska (pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład 

aglomeracji), natomiast według kryterium ochrona roślin, tylko jedna – strefa lubelska. Gmina 

Leśniowice położona jest w granicach strefy lubelskiej. 

Dla strefy lubelskiej klasyfikacja podstawowa za rok 2015 przedstawia się następująco: 

Tabela 15 Klasy strefy uzyskane ze względu na ochronę zdrowia [źródło: WIOŚ Lublin] 

Nazwa strefy 
Kod 

strefy 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej 
strefy 

SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO As Cd Ni BaP PM2,5 

Strefa 
lubelska 

PL060
2 

A A C A A A A A A C C 

 

Tabela 16 Klasy strefy uzyskane ze względu na ochronę roślin [źródło: WIOŚ Lublin] 

Nazwa 
strefy 

Kod 
strefy 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej 
strefy 

SO2 NOx 

Strefa 
lubelska 

PL0602 A A 
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Tabela 17 Klasy strefy uzyskane ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin [źródło: WIOŚ Lublin] 

Nazwa 
strefy 

Kod 
strefy 

Symbol klasy wynikowej dla obszaru całej strefy 

ze względu na ochronę zdrowia ze względu na ochronę roślin 

poziom 
docelowy 

poziom celu 
długoterminowego 

poziom 
docelowy 

poziom celu 
długoterminowego 

Strefa 
lubelska 

PL060
2 

A D2 A D2 

 

 

Rysunek 3 Wielkość oraz udział emisji PM10 i PM2,5  w województwie lubelskim [źródło: WIOŚ Lublin] 

Działania wymagane w zależności od uzyskanej klasy strefy: 

 Klasa A – utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu dopuszczalnego oraz dążenie 

do utrzymania najlepszej jakości powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem (przy 

stężeniu nieprzekraczającym poziomu dopuszczalnego), 

 Klasa C – dążenie do osiągnięcia poziomu docelowego w określonym czasie za pomocą 

ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych, opracowanie lub 

aktualizacja programu ochrony powietrza w celu osiągniecia odpowiednich poziomów 

docelowych w powietrzu (przy stężeniu powyżej poziomu docelowego) 
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 Klasa D2 – dążenie do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego do 2020 r. (przy stężeniu 

powyżej poziomu celu długoterminowego). 

Zgodnie z zaprezentowaną klasyfikacją strefie lubelskiej za rok 2015 przypisano: 

 Klasę C - ze względu na przekroczenia 24-godzinnych stężeń pyłu PM10, średniorocznych 

stężeń PM2,5 i benzo(a)pieren w pyle PM10. Obszarem przekroczeń, na którym poziomy 

stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 przekraczały wartości dopuszczalne w ciągu roku częściej niż 

35 razy były miasta: Biała Podlaska, Chełm, Kraśnik, Puławy, Radzyń Podlaski i Zamość. Poziom 

dopuszczalny pyłu PM2,5 został przekroczony w miastach Biała Podlaska i Chełm, natomiast 

w przypadku B(a)p przekroczenia poziomu docelowego odnotowano w miastach: Biała 

Podlaska, Chełm, Kraśnik i Zamość. 

 klasę D2 - ze względu na przekroczenia poziomu celu długoterminowego ozonu (O3), 

 klasę A – dla pozostały zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie. 

Podstawą sporządzenia rocznej oceny jakości powietrza oraz klasyfikacji stref za 2015 były: 

 zweryfikowane wyniki pomiarów przeprowadzonych na terenie województwa lubelskiego, 

 wyniki pomiarów realizowanych na stanowiskach o dużej reprezentatywności w sąsiednich 

województwach, 

 dane o wielkości emisji. 

W ocenie za 2015 rok po raz pierwszy wykorzystane zostały wyniki modelowania stężeń pyłu PM10, 

PM2,5, B(a)P, SO2 i NO2 wykonane na poziomie krajowym. 

Stan wód powierzchniowych 

Przez teren gminy Leśniowice przepływa fragment jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) 

Wojsławka z kanałem Horodyska, który jest odbiornikiem ścieków z gminnej oczyszczalni  

w Leśniowicach. Była ona badana w 2014 r., natomiast w 2015 r. nie prowadzono badań. 

Ocena wykonana w 2014 r. wykazała III klasę wszystkich elementów biotycznych ze względu na 

fitobentos, wyniki fizykochemiczne spełniały wymagania stanu dobrego, także stan chemiczny był 

dobry, jcwp uzyskała stan ekologiczny umiarkowany. 
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Rysunek 4 Klasyfikacja elementów biologicznych jcwp monitorowanych w 2015 r. [źródło: WIOŚ] 

W wyniku ogólnej oceny stwierdzono zły stan wód rzeki Wojsławki, o czym zadecydowały wskaźniki 

biologiczne. Ocenę stanu jcwp Wojsławka za 2014 r. przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 18 Stan JCWP Wojsławka za rok 2014 [źródło: WIOŚ Lublin] 
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Stan wód podziemnych 

Monitoring jakości wód podziemnych w sieci krajowej prowadzony jest przez Państwowy Instytut 

Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

Na terenie gminy Leśniowice nie wyznaczono punktu monitoringu wód podziemnych.  

6. STREFA PRZESTRZENNO – FUNKCJONALNA 
Jakość przestrzeni ma decydujące znaczenie zarówno w dużej skali: dla rozwoju społecznego, 

gospodarczego i ekonomicznego miasta, jak i w skali jednostki: na poziomie dzielnicy, sąsiedztwa, 

kontaktu między osobami. Część diagnostyczna dotycząca strefy przestrzenno-funkcjonalnej 

niniejszego opracowania pozwoli na zidentyfikowani w dalszej kolejności problemów funkcjonowania 

Gminy Leśniowice w jej ramach przestrzennych.  Opisane i przeanalizowane wskaźniki pozwolą na 

dokonanie oceny w jakim stopniu system organizacji przestrzeni spełnia warunki bezpiecznego 

i sprawnego funkcjonowania w niej. 

6.1. MIESZKALNICTWO 

Wspólną cechą większości wsi w Gminie jest znaczna zwartość zabudowy i jej ulicowy charakter, 

przechodzący dość często w systemy łańcuchowe. Gmina Leśniowice jest  w  całości  obszarem  

wiejskim, stąd też dominującym typem zabudowy na jej terenie jest budownictwo jednorodzinne, 

zagrodowe i stanowi ono zdecydowaną część zasobu mieszkaniowego Gminy.  

Według  informacji opublikowanych  w  Banku  Danych  Lokalnych  GUS,  w  2015  roku  na  terenie  

Gminy Leśniowice znajdowało  się 1 329 mieszkań o łącznej  powierzchni  użytkowej 100 307m2,  

składających się z 5 008 izb. W zdecydowanej większości należały one do osób fizycznych.  
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Rysunek 5: Liczba mieszkań na terenie Gminy Leśniowice w latach 2010-2015. [źródło: opracowanie własne na podstawie GUS] 

Poniższy wykres wskazuje przebieg zależności wielkości wskaźnika liczby mieszkań na 100 

mieszkańców w przedziale czasowym oraz w odniesieniu do danych dla województwa i powiatu. 

W roku 2015 w Gminie Leśniowice na 100 mieszkańców przypadało 36 mieszkań, dla porównania 

w województwie lubelskim wartość tego wskaźnika wynosiła 21, zaś dla powiatu było to 31 mieszkań. 

Sytuacja gminy pod względem wielkości zasobu mieszkaniowego w odniesieniu do sytuacji, jaką można 

zaobserwować w rejonie jest bardzo dobra i ponadto przyjmuje stałą tendencję. Wnioskować zatem 

można, że potrzeby mieszkaniowe w Gminie Leśniowice są w wysokim stopniu zaspokojone. 

Rysunek 6: Liczba mieszkań na 100 mieszkańców w Gminie Leśniowice, powiecie chełmskim oraz województwie lubelski 

w latach 2010-2015 [źródło: opracowanie własne na podstawie GUS] 
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Ważnym wskaźnikiem obrazującym nie tylko bezpieczeństwo w zakresie zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych, ale przede wszystkim wskazującym na jakość oraz warunki zamieszkania jest 

stosunek liczby mieszkańców przypadających na jedną izbę oraz wielkość powierzchni użytkowej 

mieszkań przypadającej na jednego mieszkańca. Analizując w dalszej kolejności zaprezentowane dane 

można stwierdzić, że Gmina Leśniowice jest miejscem, które odznacza się poziomem warunków 

zamieszkania według kryterium powierzchni zbliżonym do warunków zaobserwowanych zarówno 

w województwie, jak i w powiecie, nie wyróżnia się na ich tle.  

Tabela 19: Przeciętna liczba osób na 1 izbę oraz powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 mieszkańca [m
2
] w latach 2010-2015 

w Gminie Leśniowice, powiecie chełmskim i województwie lubelskim. [źródło: opracowanie własne na podstawie GUS] 

Przeciętna liczba osób na 1 izbę Powierzchnia użytkowa na 1 mieszkańca [m2] 

rok 
Woj. 

lubelskie 

Powiat 

chełmski 

Gmina 

Leśniowice 
rok 

Woj. 

lubelskie 

Powiat 

chełmski 

Gmina 

Leśniowice 

2010 0,78 0,81 0,78 2010 25,5 25,7 25,6 

2011 0,77 0,80 0,77 2011 25,9 26,1 25,8 

2012 0,76 0,79 0,77 2012 26,2 26,4 25,9 

2013 0,75 0,78 0,76 2013 26,6 26,8 26,3 

2014 0,74 0,78 0,75 2014 27,0 27,0 26,5 

2015 0,73 0,77 0,74 2015 27,4 27,3 26,9 

 

Istotnym elementem wskazującym na warunki mieszkaniowe mieszkańców gminy jest wyposażenie 

zasobu w instalacje wodociągowe, łazienkę oraz centralne ogrzewanie. Sytuacja Gminny Leśniowice 

w tym zakresie na tle regionu wykazuje poziom niedoboru. Procentowy udział mieszkań wyposażonych 

w podstawową infrastrukturę bytową jest w każdym z wyszczególnionych przypadków niższa od tej 

osiąganej w powiecie i województwie na obszarach wiejskich. Dla porównania procent mieszkań 

wyposażonych w łazienkę w roku 2015 w gminie wynosił 52,7, natomiast dla powiatu była to wartość 

64,2, ponadto należy także zaznaczyć, iż sytuacja gminy pod względem wyposażenia mieszkań 

w instalacje wodociągowe na przestrzeni ostatnich sześciu lat nie uległa zmianie, przy jednocześnie 

odnotowanej zmianie w regionie w kierunku niewielkiego doposażenia. W porównaniu do obszarów 

wiejskich na terenie powiatu i województwa, mieszkania na terenie Gminy posiadają niższy standard. 

Zauważalny jest także brak sieci gazowej na terenie Gminy Leśniowice. Poniższa tabela prezentuje 

zakres danych obrazujących sytuację wyposażenia zasobu mieszkaniowego w przedziale czasu, 

w układzie lokalnym.  
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Tabela 20: Wyposażenie mieszkań w instalacje [%] w latach 2010-2015 na obszarach wiejskich w województwie 

lubelskim, powiecie chełmskim oraz Gminie Leśniowice. [źródło: opracowanie własne na podstawie GUS] 

 

rok 

Mieszkania wyposażone 

w instalacje wodociągowe 

- w % ogółu mieszkań 

Mieszkania wyposażone 

w łazienkę 

- w % ogółu mieszkań 

Mieszkania wyposażone 

w centralne ogrzewanie 

- w % ogółu mieszkań 
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2010 84,2 80,2 77,7 67,9 63,2 52,5 57,7 52,6 46,1 

2011 84,3 80,4 77,7 68,1 63,5 52,5 58,0 53,0 46,1 

2012 84,4 80,5 77,7 68,3 63,7 52,6 58,3 53,2 46,2 

2013 84,5 80,6 77,7 68,5 63,9 52,7 58,5 53,5 46,3 

2014 84,6 80,7 77,7 68,7 64,1 52,7 58,8 53,7 46,3 

2015 84,7 80,8 77,7 68,9 64,2 52,7 59,1 54,2 46,4 

 

Stan technicznych zasobu mieszkaniowego oraz potencjału w tym zakresie opisuje stopień 

skanalizowania gminy. Ponieważ potencjalny rozwój jednostek osadniczych uzależniony jest 

w znacznym stopniu od wyposażenia terenów pod zabudowę co najmniej w sieci wodociągowe 

i kanalizację sanitarną, aby lepiej zobrazować sytuację gminy posłużono się danymi na poziomie 

sołectw,  zaś dane pozyskano z Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach. Dla pełnego 

wskazania zakresu zainwestowania w gminie posłużono się dwoma wskaźnikami: długością sieci 

kanalizacyjnej na km2 oraz liczbą osób korzystających z sieci przypadającą na 100  mieszkańców 

danego sołectwa.  

Sytuacja gminy w ujęciu powyższych wskaźników nie jest korzystna, skanalizowane w Gminie 

Leśniowice są wyłącznie dwa sołectwa, Leśniowice oraz Majdan Leśniowski. Długość sieci 

w Leśniowicach wynosiła w 2015 roku 1,1km (0,29km na 1 km2 powierzchni sołectwa), natomiast 

liczba użytkowników wynosiła wówczas 110 mieszkańców (25 użytkowników sieci na 100 mieszkańców 

sołectwa), dla Majdanu Leśniowskiego sytuacja przedstawiła się natomiast następująco: przy 1,2 km 

sieci kanalizacyjnej (0,49 km na 1 km2 powierzchni sołectwa) łącznie użytkowało ją 132 mieszkańców 

(54 użytkowników przypadających na 100 mieszkańców sołectwa). Pomimo, że w zdecydowanie 

korzystniejszej sytuacji znajdują się oba wskazane sołectwa, jako obszary wymagające interwencji w tej 

sferze i objęcia obszarem zdegradowanym identyfikuje się wszystkie sołectwa. Zaś stan 
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KANALIZACJA 

zainwestowania w Leśniowicach oraz Majdanie Leśniowickim uznaje się wyłącznie za zadowalający, 

natomiast wymagający prowadzenia dalszego rozwoju i podnoszenia standardów sieci wodno-

kanalizacyjnych. Zamieszczona poniżej mapa wskazuje stopień zainwestowania oraz dostęp 

mieszkańców do sieci kanalizacyjnej w poszczególnych sołectwach gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podjęta analiza jakości oraz warunków zamieszkania w Gminie Leśniowice wskazuje, iż stan zasobu 

mieszkaniowego wymaga podniesienia dotychczasowego standardu użytkowego i estetycznego 

poprzez doposażenia mieszkań w łazienki i w.c. oraz podjęcie inwestycji mających na celu wyposażenie 

mieszkań w sieć wodno-kanalizacyjną. 

 

 

LEGENDA

sytuacja kryzysowa

sytuacja zła

sytuacja umiarkowana

sytuacja dobra

sytuacja bardzo dobra
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6.2. DEGRADACJA BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY LEŚNIOWICE 

Zjawiska techniczne będące formą degradacji obszaru jednostki samorządu terytorialnego  

w szczególności dotyczą stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu 

mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne 

korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony 

środowiska. Na terenie Gminy Leśniowice znajduje się wiele budynków wchodzących w skład 

gminnego zasobu, które wymagają szeregu zabiegów rewitalizacyjnych zarówno w zakresie remontów, 

jak również przeprowadzenia działań miękkich spowodowanych występowaniem licznych zjawisk 

patologicznych. Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano klasyfikacji powyższego zasobu 

mieszkaniowego wraz z innymi obiektami o charakterze publicznym według stopnia ich dekapitulacji. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że obiekty bardzo często posiadają wysoki stopień potencjału 

rozwojowego, zarówno ze względu na walory architektoniczne i użytkowe, jak również lokalizację 

w miejscach centralnych obszarów, w których się znajdują. 

Poniższa tabela zawiera spis wszystkich najważniejszych budynków administracyjnych, kulturowych 

oraz edukacyjnych na terenie Gminy Leśniowice. Wynika z niej, iż najwięcej zdegradowanych 

budynków znajduje się na terenie sołectwa Leśniowice, które jest centrum administracyjno-

kulturowym gminy. 
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Tabela 21 Stan degradacji budynków na terenie Gminy Leśniowice [źródło: Urząd Gminy Leśniowice] 

Nazwa budynku Sołectwo 
Rok 

budowy 

Stan pokrycia dachowego Stan stolarki okiennej Stan elewacji Wyposażenie budynku 
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Gminny Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 
Leśniowice 

1951 
 

x 

   

x 

 

x 

 

x x butla x 

Budynek 
Leśniowskiego 
Stowarzyszenia 

Oświatowo - 
Samorządowego 

Leśniowice x x x x x butla x 

Urząd Gminy Leśniowice x x x x x butla x 

Siedziba Klubu 
Sportowego Astra 

Leśniowice x x x x x butla x 

Gminny Zakład 
Komunalny w 
Leśniowicach 

Leśniowice x x x x x butla x 

Publiczne 
Gimnazjum w 

Sielcu 
Sielec 2000 

 
x 

 
x 

     
x szambo butla x 

Szkoła 
Podstawowa w 

Sielcu 
Sielec 

1827/ 
od 1959   

x 
  

x 
 

x 
 

x szambo butla x 

Szkoła 
Podstawowa w 

Rakołupy 1973 
  

x 
  

x 
 

x 
 

x szambo butla x 

Id: UOXTE-BVTUY-ROOJG-ZTODD-VXUUV. Podpisany Strona 61



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Leśniowice na lata 2016-2023  

 

61 

 

Rakołupach 

Szkoła 
Podstawowa w 
Leśniowicach 

Leśniowice 1956 x 
    

x 
 

x 
 

x x butla x 

Szkoła 
Podstawowa w 

Teresinie 
Teresin 1955 

  
x 

  
x x x 

 
x szambo butla x 

Świetlica Wiejska 
w Sielcu 

Sielec 1989 
 

x 
   

x 
 

x 
 

x - - - 

Świetlica w 
Wygnańcach 

Wygnańce 1968 
 

x 
 

x 
  

x 
  

x - - - 

Świetlica wiejska 
w Wierzbicy 

Wierzbica 1983 x 
  

x 
  

x 
   

- - - 

Budynek dawnej 
Szkoły w 

Poniatówce 
Poniatówka 1980 x 

  
x 

  
x 

  
x - - - 

Świetlica w 
Horodysku 

Horodysko 1905 
  

x 
 

x 
   

x x - - kominek 

Remiza Plisków Plisków 1972 
       

x 
 

x - - - 

Remiza Majdan 
Leśniowski 

Majdan 
Leśniowski 

1975 x 
     

x 
  

x - - - 

Remiza Alojzów Alojzów 1976 
 

x 
    

x 
  

x - - kominek 

Remiza Dębina Dębina 
 

x 
     

x 
  

x - - - 

Budynek świetlicy 
wiejskiej w 
Poniatówce 

Poniatówka 1970 
  

x 
  

x 
  

x x x - kominek 

Dom Spotkań na 
Pograniczu Kultur 

Kumów 
Plebański 

1925 
  

x 
  

x 
  

x x x x x 

Biblioteka i 
Świetlica w 
Majdanie 

Leśniowskim 

Majdan 
Leśniowski 

1980 x 
  

x 
  

x 
  

x x - - 
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Celem wykazania obszarów skupiających obiekty o wysokim stopniu degradacji przeprowadzono 

analizę uwzględniającą lokalizację poszczególnych obiektów. Wskaźnik syntetyczny wyliczono jako 

suma punktów przyznanych budynków w przełożeniu na 1 km2 powierzchni danego sołectwa. Poniższa 

tabela zwiera zestawienie punktów degradacji przyznanych poszczególnym sołectwo. Opis 

infrastruktury technicznej budynku został podzielony na stan pokrycia dachowego, stan stolarki 

okiennej, stan elewacji oraz poziom wyposażenia budynku w wodociągi, kanalizację, sieć gazową oraz 

centralne ogrzewanie. 

W przypadku trzech pierwszych wskaźników, stan danej infrastruktury podzielono na zły (przyznając 

3 punkty degradacyjne), umiarkowany (przyznając 2 punkty degradacyjne) oraz dobry (przyznając 

1 punkt degradacyjny). W przypadku zaopatrzenia w wyżej wymienione media, przyznawano punkty  

w zależności od występowania danej sieci w budynku.  

Tabela 22 Liczba punktów degradacyjnych przyznanych budynkom na terenie danego sołectwa [źródło: opracowanie 
własne na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Gminy Leśniowice] 

Sołectwa 

Liczba punktów 
degradacyjnych przyznanych 
budynkom na terenie danego 

sołectwa 

Alojzów 14 

Horodysko 13 

Janówka 0 

Kasiłan 0 

Kumów Majoracki 0 

Kumów Plebański 7 

Leśniowice 62 

Leśniowice Kolonia 0 

Majdan Leśniowski 33 

Nowy Folwark 0 

Plisków 12 

Poniatówka 29 

Rakołupy 12 

Rakołupy Duże 0 

Sarniak 0 

Sielec 38 

Teresin 13 

Wierzbica 21 

Wygnańce 18 
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6.3. DOSTĘP DO PODSTAWOWYCH USŁUG 

Analizując dostępność podstawowych usług na terenie Gminy Leśniowice uwzględniono: 

 usługi zdrowia; 

 usługi edukacji; 

 usługi administracji. 

Zrezygnowano natomiast z badania dostępności do sieci handlowej, ponieważ jest to najbardziej 

rozbudowana sieć usług w gminie. Poniżej została zaprezentowana mapa oraz tabela z najważniejszymi 

obiektami usług zdrowia, edukacji oraz administracji. 

Tabela 23 Najważniejsze obiekty usługowe na terenie Gminy Leśniowice [źródło: opracowanie własne] 

 
Lp. Nazwa 

O
B

IE
K

TY
 E

D
U

K
A

C
JI

 

1. Szkoła Podstawowa w Leśniowicach 

2. Szkoła Podstawowa w Rakołupach Dużych 

3. Gimnazjum w Sielcu 

4. Szkoła Podstawowa w Sielcu 

5. Szkoła Podstawowa w Teresinie 
OBIEKTY SŁUŻBY 

ZDROWIA 
1. Ośrodek Zdrowia w Leśniowicach 

O
B

IE
K

TY
 

SA
K

R
A

LN
E 1. Parafia p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Kumowie Plebańskim 

2. 
Parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Antoniego 

w Majdanie Leśniowskim 

3. Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Rakołupach 
OBIEKTY 

ADMINISTRACYJNE 
1. Urząd Gminy Leśniowice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

O
B

IE
K

TY
 K

U
LT

U
R

Y 

1. Samorządowy Ośrodek Kultury 

2. Gminna Biblioteka Publiczna 

3. Izba Ludowa Marynka w Rakołupach 

4. 
Ośrodek Dokumentacji Życia, Kultury i Twórczości na Wsi Leśniowskiej - Dom 

Spotkań "Na Pograniczu Kultur" w Kumowie Plebańskim 

5. Świetlica Wiejska w Rakołupach  

6. Świetlica wiejska w Sarniku 
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W gminie w ramach tak zwanego lecznictwa otwartego działa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Leśniowicach. Działalność ośrodka w umiarkowanym stopniu zaspokaja zdrowotne potrzeby 

społeczności gminnej, ponieważ pomoc oferowana przez lekarza rodzinnego obejmuje wyłącznie 

poziom podstawowy, mieszkańcy gminy nie mają możliwości podejmowania konsultacji oraz leczenia 

specjalistycznego na obszarze własnego zamieszkania. Najbliższe szpitale znajdują się w Chełmie 

i Krasnymstawie. W gminie funkcjonuje ponadto jedna prywatna praktyka dentystyczna. W roku 2015 

w Gminie Leśniowice na jedną ogólnodostępną aptekę przypadało łącznie 3774 mieszkańców, dla 

porównania w województwie lubelskim wskaźnik ten osiągnął wartość 2613 mieszkańców. Choć na tle 

województwa sytuacja dotycząca dostępności usług zdrowotnych wygląda niekorzystnie, to jednakże 

w układzie lokalnym, względem danych dla powiatu jest ona dobra. W powiecie chełmskim na jedną 

aptekę przypadało wówczas aż 4669 mieszkańców. 

Podstawową jednostką obsługująca gminę w zakresie usług publicznych jest Urząd Gminy 

w Leśniowicach. W ramach badania dostępności do tego rodzaju usług w dalszej części opracowania 

posłużono się zależnością liczby gminnych samorządowych jednostek  organizacyjnych przypadających 

na 100 mieszkańców gminy i zestawiono z danymi dla województwa oraz powiatu. Ilość takich 

placówek w roku 2015 na 100 mieszkańców w gminie wynosiła 0,11, w powiecie 0,08, zaś 

w województwie 0,05. Takie dane wykazują, że mieszkańcy Gminy Leśniowice mogą cieszyć się 

wysokim stopniem dostępności do usług publicznych w porównaniu do ogólnej sytuacji w regionie.  

Obsługę mieszkańców w zakresie oświaty i wychowania na poziomie podstawowym prowadzą 

istniejące szkoły podstawowe w Leśniowicach, Sielcu, Teresinie i Rakołupach oraz Publiczne 

Gimnazjum w Sielcu. Szkoły prowadzone są przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-

Samorządowe. Szkolnictwo średnie dostępne jest dopiero na poziomie powiatu. Liczba placówek 

przypadająca na 100 mieszkańców na przestrzeni ostatnich sześciu lat nie uległa zmianie, na 100 

mieszkańców przypada 0,13 placówek oświatowych (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 

ogólnokształcące). Na tle województwa oraz powiatu Gmina Leśniowice wypada zdecydowanie 

korzystnie, dostępność do edukacji dla powyżej przytoczonego wskaźnika, na poziomie województwa 

wynosi 0,08, zaś dla powiatu 0,09. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że im dalej od jednostki centralnej miasta, tym dostęp do 

podstawowych usług jest gorszy, jest to jednakże sytuacja typowa dla jednostek o charakterze 

wiejskim. Poniższa tabela wskazuje natomiast charakterystykę sytuacji dostępu do usług zdrowia na 

terenie gminy w przedziale lat 2010-2015 na tle województwa oraz powiatu (dane GUS). 
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Tabela 24: Dostępność do podstawowych usług w Gminie Leśniowice w latach 2010-2015 na tle województwa i powiatu. 
[źródło: opracowanie własne na podstawie GUS] 
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2010 2747 4474 3899 0,08 0,10 0,13 0,15 0,19 0,23 

2011 2722 4455 3861 0,08 0,10 0,13 0,15 0,19 0,23 

2012 2690 4693 3845 0,08 0,09 0,16 0,07 0,10 0,23 

2013 2662 4421 3800 0,08 0,09 0,16 0,05 0,08 0,11 

2014 2642 4683 3774 0,08 0,09 0,13 0,05 0,08 0,11 

2015 2613 4669 3774 0,08 0,09 0,13 0,05 0,08 0,11 

 

6.4. DOSTĘP DO TERENÓW REKREACYJNYCH 

Istotnym czynnikiem, który w znacznym stopniu wpływa na jakość życia w gminie (zarówno osób 

starszych jak i najmłodszych mieszkańców) jest, obok dostępności do podstawowych usług, bliskość 

terenów służących rekreacji i odpoczynku. 

Najważniejszym miejscem sportu i rekreacji w mieście jest niewątpliwie boisko wielofunkcyjne ORLIK 

w Leśniowicach. Korzysta z niego znaczna część mieszkańców, głównie dzieci, natomiast obiekt 

dostępny jest także dla osób starszych. Ponadto w gminie znajdują się również sale gimnastyczne 

i boiska sportowe niepełnowymiarowe trawiaste przy szkołach. Miejscami sprzyjającymi rekreacji oraz 

spotkań i integracji mieszkańców są również place zabaw. Tego typu infrastruktura zlokalizowana jest 

przede wszystkim przy placówkach oświatowych oraz w dwóch wioskach. 

Place zabaw przy szkołach: 

 Sielec, 

 Leśniowice, 

 Rakołupy, 

 Teresin. 
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Place zabaw na wioskach: 

 Kumów Plebański, 

 Horodysko. 

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące najważniejszych miejsc ochrony przyrody, obiektów 

sportowych, wypoczynkowych oraz zabytki.  

Tabela 25 Najważniejsze obiekty sportu, rekreacji oraz zabytki na terenie Gminy Leśniowice [źródło: opracowanie własne] 

 
Lp. Nazwa 
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1. Boisko sportowe „Orlik" w Leśniowicach 

2. Zbiornik wodny „Maczuły” w Horodysku 

3. Park Dworski oraz Aleja Kasztanowa w Dębinie 

4. Basteja z murem obronnym w Sielcu 

5. Kapliczka Świętej Anny w Sielcu 

6. Dworek Rzewuskich w Sielcu 

 

Wyposażenie Gminy w urządzenia sportowe jest jednakże niezadowalające. Zbyt mało środków 

finansowych przeznacza się na rozwój sportu i kultury fizycznej mieszkańców. Istniejące 

ogólnodostępne boiska sportowe w Leśniowicach i Sielcu oraz przy szkołach podstawowych wymagają 

modernizacji, zaś istniejąca infrastruktura sportu i wypoczynku wykazuje braki w zakresie dostępności 

i spełniania potrzeb dorosłych mieszkańców gminy, w tym także seniorów. Ważnym elementem na 

drodze rozwoju gminy jest zatem zatroszczenie się o potrzeby tej części społeczności lokalnej, gdyż 

sport jest jednym z podstawowych elementów kreujących społeczeństwo aktywne, sprawne i zdrowe.  

Gmina posiada stosunkowo dobrze rozwiniętą i działającą sieć placówek kultury. W Leśniowicach 

działa Samorządowy Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Biblioteka obsługuje ok 560 

mieszkańców Gminy, współpracuje z innymi instytucjami kultury, szkołami oraz organizacjami 

społeczno-kulturalnymi działającymi na terenie Gminy, a także bierze udział we wspólnie 

organizowanych imprezach, promując tym samym postawy otwartości na kulturę i sztukę. Dlatego 

przy prowadzeniu działań rozwojowych w tym także rewitalizacyjnych jest wsparcie procesu 

przybliżania i szerzenia kultury w społeczeństwie. Kolejna tabela prezentuje zakres danych dotyczących 

liczby placówek sportowych, wypoczynkowych i kulturalnych w gminie.  
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Tabela 26: Liczba placówek sportowych, wypoczynkowych i kulturalnych w sołectwach Gminy Leśniowice w roku 2015. [źródło: 
opracowanie własne na podstawie danych UG w Leśniowicach] 

Sołectwo Placówki sportowe Obiekty wypoczynku Placówki kulturalne 

Alojzów 0 1 0 

Horodysko 1 1 0 

Janówka 0 0 0 

Kasiłan 0 0 0 

Kumów Majoracki 0 0 1 

Kumów Plebański 1 0 2 

Leśniowice 3 0 0 

Leśniowice Kolonia 0 0 0 

Majdan Leśniowski 0 0 0 

Nowy Folwark 0 1 0 

Plisków 0 0 0 

Poniatówka 0 0 0 

Rakołupy 0 0 1 

Rakołupy Duże 1 1 0 

Sarniak 0 0 0 

Sielec 2 0 0 

Teresin 2 0 0 

Wierzbica 0 0 0 

Wygnańce 0 0 0 

 

Obliczono wskaźnik dostępności wyżej wymienionych placówek na 1 km2 danego obszaru. W Gminie 

najwięcej jednostek sportowych znajduje się na terenie sołectwa Leśniowice. Najwyższa dostępność 

do wypoczynku odnotowana została Nowym Folwarku (0,4 obiekty na 1 km2 powierzchni sołectwa), 

zaś najlepsza dostępność do placówek kulturalnych miały takie miejscowości jak: Kumów Plebański 

(przy stosunku 0,39 placówek na 1 km2 sołectwa) oraz Rakołupy (0,25). Większość sołectw Gminy nie 

posiada dostępu do wyżej wskazanych placówek. Istotne jest zatem, aby działalność istniejących 

placówek odbywała się na skalę gminną, tak aby mieszkańcy całego jej obszaru utożsamiali się 

z prowadzonymi działaniami, byli dostatecznie poinformowani i zaktywizowani do uczestnictwa 

w życiu kulturalnym.  
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DOSTĘP DO OBIEKTÓW 
SPORTOWYCH 

DOSTĘP DO OBIEKTÓW 
WYPOCZYNKU 

DOSTĘP DO 
OBIEKTÓW 
KULTURY 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA

sytuacja kryzysowa

sytuacja zła

sytuacja umiarkowana

sytuacja dobra

sytuacja bardzo dobra
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6.5. DROGI 

Dokonując oceny stanu dostępności dróg publicznych, a tym samym poziomu skomunikowania gminy, 

oparto się na zestawieniu długości dróg publicznych gminnych przypadających na 1 km2 powierzchni 

gminy w porównaniu do sytuacji na poziomie powiatu i województwa. 

Drogi gminne w Gminie Leśniowice w 2015 roku przyjmowały łączną długości 47 km, w tym drogi 

gminne o nawierzchni asfaltowej -27,6 km, drogi  gminne o nawierzchni  ulepszonej  żużlem -12,2 km 

oraz drogi  gminne o nawierzchni   gruntowej  7,2 km. Gęstość sieci dróg gminnych w Gminie wynosi 

0,5 km na 1 km2 i jest znacznie niższa od wskaźnika dla województwa oraz powiatu. Dla porównania 

gęstość dróg w województwie przyjmowała w roku 2015 wartość 1,2 km na 1 km2 powierzchni, zaś 

w powiecie była równa 1,5 km na 1 km2 powierzchni. 

Tabela 27: Charakterystyka sieci dróg publicznych na terenie Gminy Leśniowice w roku 2015 w ujęciu powiatowym 
i wojewódzkim. [źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG w Leśniowicach] 

Poziom Długość dróg gminnych [km] 
Gęstość sieci dróg 

[długość sieci dróg na 1 km2 
powierzchni] 

Woj. lubelskie 30212 1,2 

Powiat chełmski 733,3  1,5 

Gmina Leśniowice 47,0 0,5 

 

Wiele odcinków dróg nie posiada odpowiedniej nośności - bardzo ważnego parametru technicznego, 

przy obecnym stałym wzroście przewozu towarów transportem kołowym. Brakuje także infrastruktury 

towarzyszącej, jak utwardzone pobocza, chodniki, odwodnienie czy ścieżki rowerowe.  

Zły stan dróg jest jedną z przyczyn występowania negatywnych zjawisk drogowych, jakimi są wypadki. 

Informacje dotyczące zdarzeń drogowych otrzymano z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Z danych 

wynika, iż w 2015 roku na terenie Gminy Leśniowice zarejestrowano 13 zdarzeń drogowych, najwięcej 

na terenie sołectwa Sielec. Po przeliczeniu liczby zdarzeń drogowych na 1 km2 powierzchni danego 

sołectwa wyliczono, iż sołectwem o największym zagęszczeniu wypadków jest sołectwo Rakołupy. 

Poniższa mapa przedstawia rozmieszczenie przestrzenne tego zjawiska. 
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ZDARZENIA DROGOWE  
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7. ANALIZA OPINII MIESZKAŃCÓW GMINY LEŚNIOWICE 
Perspektywa mieszkańców w zakresie omawianych powyżej czynników została zbadana za pomocą 

ankiety w formie papierowej oraz internetowej, w której udział wzięło 35 osób. Dodatkowo na etapie 

przeprowadzania diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej oraz przestrzenno – 

funkcjonalnej, dnia 4.01.2017 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami oraz przedstawicielami Gminy 

Leśniowice. Poniżej zaprezentowana jest analiza opinii mieszkańców w odniesieniu do całej Gminy, 

biorąc pod uwagę wskazane przez uczestników warsztatów problemy w danych sołectwach, ich 

pozytywne i negatywne strony, a także funkcje, jakie dana miejscowość spełnia w gminie. Z kolei  

w wyniku ankiety poznano perspektywę mieszkańców danej miejscowości na aspekty rozwoju gminy 

Leśniowice oraz efekty, jakich oczekują w związku z podjęciem działań rewitalizacyjnych. 

Ankieta zawierała 5 pytań, które miały za zadanie określenie przez ankietyzowanych swoich odczuć na 

temat sytuacji Gminy Leśniowice: 

1. W Gminie Leśniowice: 

a. Mieszkam 

b. Jestem zatrudniony/zatrudniona 

c. Prowadzę działalność gospodarczą 

d. Uczę się 

e. Inne 

2. Wskazanie sołectwa, którego się jest mieszkańcem 

3. Jak ocenia Pani/Pan poniższe aspekty funkcjonowania Gminy Leśniowice, wpływające na 

warunki życia mieszkańców? 

4. Jakie, według Pani/Pana, efekty powinny zostać osiągnięte w wyniku przeprowadzonego 

procesu rewitalizacji w Gminie Leśniowice? 

5. Sugestie oraz uwagi 

Prawie 92 % wszystkich ankietowanych zadeklarowało, iż mieszka na terenie Gminy Leśniowice, 2,9 % 

jest zatrudniona, tyle samo ankietowanych na terenie Gminy podejmuje naukę oraz tyle samo 

ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „inne”. Poniższy wykres przedstawia podział ankietyzowanych 

na sołectwa, w których zamieszkują. 
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Pytanie numer 3, które dotyczyło aspektów funkcjonowania Gminy, posiadało następujące 

odpowiedzi: 

 

6% 

6% 

9% 

9% 

15% 

3% 

31% 

3% 

6% 

3% 
3% 

6% 

Procentowy udział ankietowanych z 
podziałem na sołectwa 

Rakołupy Duże Sarniak Kumów Majoracki Sielec

Rakołupy Kasiłan Leśniowice Janówka

Alojzów Teresin Nowy Folwark Wierzbica
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 integracja lokalnej społeczności 

 aktywność społeczna mieszkańców 

 zaangażowanie mieszkańców w sprawy 

lokalne 

 patologie społeczne (alkoholizm, 

narkomania, przemoc w rodzinie) 

 ubóstwo 

 oferta placówek kulturalnych 

 bezpieczeństwo publiczne 

 opieka przedszkolna i żłobkowa 

 oferta edukacyjna szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

 baza sportowa i rekreacyjno-

wypoczynkowa 

 kompetencje zawodowe mieszkańców 

 sytuacja na rynku pracy 

 poziom rozwoju sektora usług i handlu 

 wsparcie dla mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 poziom inwestycji gospodarczych 

realizowanych w gminie 

 przedsiębiorczość mieszkańców 

 

 dostęp do nowoczesnych technologii 

 dostępność terenów inwestycyjnych 

 wykorzystanie potencjału turystycznego 

gminy 

 promocja gminy 

 stan infrastruktury technicznej 

(wodociągowa, kanalizacyjna itp.) 

 stan techniczny zasobów 

mieszkaniowych gminy 

 stan infrastruktury komunikacyjnej: 

drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie, 

połączenia komunikacyjne, ścieżki 

rowerowe 

 stan techniczny zabytków 

 gospodarka komunalna (odpadami  

i ściekami) 

 zanieczyszczenie środowiska 

naturalnego 

 estetyka i funkcjonalność przestrzeni 

publicznych 

 świadomość ekologiczna mieszkańców 
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Powyższe zagadnienia można podzielić na trzy sfery: społeczną, gospodarczą oraz przestrzenno-

funkcjonalną. 
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Sfera społeczna 
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Sfera gospodarcza 

bardzo źle źle dostatecznie dobrze bardzo dobrze
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Najwięcej negatywnych opinii dotyczyło sfery społecznej, a dokładniej opieki przedszkolnej oraz 

żłobków oraz oferty kulturalnej gminy. W sferze gospodarczej największym według mieszkańców 

problemem jest sytuacja na rynku pracy oraz dostęp do nowoczesnych technologii. Jeśli chodzi 

o strefę przestrzenno-funkcjonalną, największy problem stanowi tutaj stan infrastruktury technicznej 

oraz niska świadomość ekologiczna mieszkańców. 

Czwarte pytanie ankiety dotyczyło efektów, jakie są przeprowadzane po procesie rewitalizacji. Pod 

spodem są przedstawione proponowane odpowiedzi, które mieszkańcy mogli zaznaczać w ankiecie: 

 Wzrost wykształcenia i umiejętności mieszkańców 

 Zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej 

 Redukcja poziomu ubóstwa i występujących patologii społecznych 

 Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług publicznych 

 Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

 Pozyskanie dużych inwestorów 

 Rozwój mikro- i małej przedsiębiorczości 

 Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych 

 Poprawa stanu infrastruktury technicznej 

 Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej 

 Rozszerzenie bazy sportowej i rekreacyjnej 

 Rozszerzenie bazy turystycznej 

 Poprawa jakości środowiska naturalnego, w tym ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
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Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

bardzo źle źle dostatecznie dobrze bardzo dobrze
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 Odnowa i zachowanie zabytków 

 Inne 

Największe oczekiwania  mieszkańców są związane z redukcją ubóstwa oraz patologii społecznych na 

terenie Gminy.  Dodatkowo mieszkańcy wiążą stworzenie LPR dla Gminy z pozyskaniem dużych 

inwestorów oraz  zwiększeniem integracji społecznej i pobudzeniem  aktywności wśród mieszkańców  

i rozwojem mikro- i małych przedsiębiorstw.  

Ostatnie z pytań dotyczyło wykazania swojej własnej opinii oraz uwag. Pytanie to wypełniło trzech 

ankietowanych. Jedna z odpowiedzi ze względu na jej treść nie może być opublikowana w niniejszym 

dokumencie. Dwie pozostałe odpowiedzi wskazywały propozycje zadań do LPR, jednakże ze względu 

na brak konkretnych danych, nie zostały one ujęte w dokumencie.  

Dnia  2 stycznia 2017 r. na stronie internetowej Gminy Leśniowice została opublikowana Diagnoza do 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego na obszarze Gminy. Wraz z Diagnozą został opublikowany 

formularz zgłaszania działań oraz uwag do dokumentu. Uwagi oraz działania do części diagnostycznej 

można było zgłaszać do dnia  25 stycznia 2017 roku. Do dnia 25 stycznia wpłynęła jedna uwaga, która 

odnosiła się do powiększenia obszaru zdegradowanego – została ona rozpatrzona pozytywnie.  Dnia  

4 stycznia 2017 roku na trenie Gminy Leśniowice  odbyło się spotkanie konsultacyjno-warsztatowe, na 

których mieszkańcy oraz wszyscy inni beneficjenci mogli wyrazić swoją opinię na temat 

funkcjonowania poszczególnych sołectw w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej oraz 

przestrzenno – funkcjonalnej.  Poniższa tabela przedstawia  zgłoszone obszary problemowe na terenie 

sołectw objętych obszarem zdegradowanym. 
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Tabela 28 Analiza opinii mieszkańców Gminy Leśniowice [źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów zebranych 
podczas konsultacji społecznych] 

Sołectwo Sfera społeczna 
Sfera 

gospodarcza 
Sfera środowiskowa Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

A
lo

jz
ó

w
 

brak życia kulturalnego, 
spora odległość od 
placówek oświatowych, 
występowanie podziałów 
społecznych, bezrobocie, 
wysoki odsetek osób  
w wieku poprodukcyjnym 
w ogóle społeczeństwa 

brak 
przedsiębiorców 

wysoka emisja pyłów 
zawieszonych, tereny 
podatne na spływy mas 
ziemnych 

teren zalewowy, brak 
kanalizacji, brak 
wyremontowanych  
i odpowiednio wyposażonych 
obiektów gminnych, zły stan 
dróg 

H
o

ro
d

ys
ko

 

bezrobocie, ubóstwo, 
występowanie podziałów 
społecznych, spora 
odległość od placówek 
oświatowych, niż 
demograficzny, 
bezrobocie, wysoki 
odsetek osób w wieku 
poprodukcyjnym w ogóle 
społeczeństwa 

brak sklepów, 
brak 
przedsiębiorców 

wysoka emisja pyłów 
zawieszonych 

teren zalewowy, brak 
kanalizacji, brak dostępu do 
usług zdrowotnych  
i administracyjnych, brak 
chodnika 

Ja
n

ó
w

k

a       brak kanalizacji 

K
as

iła
n

 

bezrobocie, ubóstwo, brak 
życia kulturalnego, wysoki 
wskaźnik przestępczości, 
spora odległość od 
placówek oświatowych, 
bezrobocie, brak świetlicy, 
bezrobocie, wysoki 
odsetek osób 
korzystających z pomocy 
społecznej, alkoholizm 

brak sklepów 

wysoka emisja pyłów 
zawieszonych, tereny 
podatne na spływy mas 
ziemnych, nadużywanie 
środków do odkwaszania 
gleb, małe zalesienie, 
gleby narażone na erozję 
powietrzną 

brak kanalizacji, brak dróg  
i ścieżek w Alei Kasztanowej, 
brak wyremontowanych  
i odpowiednio wyposażonych 
obiektów gminnych, brak 
dostępu do usług zdrowotnych 
 i administracyjnych, zły stan 
dróg 

K
u

m
ó

w
 

M
aj

o
ra

ck
i 

      brak kanalizacji 

K
u

m
ó

w
 

P
le

b
ań

sk
i 

      brak kanalizacji 

Le
śn

io
w

ic
e 

        

Le
śn

io
w

ic
e 

K
o

lo
n

ia
 

      brak kanalizacji 
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M
aj

d
an

 

Le
śn

io
w

sk
i 

        

N
o

w
y 

Fo
lw

ar
k 

      brak kanalizacji 

P
lis

kó
w

 

      brak kanalizacji 

P
o

n
ia

tó
w

ka
 

brak życia kulturalnego, 
spora odległość od 
placówek oświatowych, 
bezrobocie, wysoki 
odsetek osób w wieku 
poprodukcyjnym w ogóle 
społeczeństwa 

brak sklepów, 
brak 
przedsiębiorców 

wysoka emisja pyłów 
zawieszonych, 
nadużywanie środków do 
odkwaszania gleb, 
zanieczyszczenie rzeki 
Wełnianki, małe 
zalesienie, gleby narażone 
na erozję powietrzną 

brak kanalizacji, brak 
utwardzonych dróg, brak 
dostępu do usług zdrowotnych  
i administracyjnych, zły stan 
dróg 

R
ak

o
łu

p
y 

      brak kanalizacji 

R
ak

o
łu

p
y 

D
u

że
 

      brak kanalizacji 

Sa
rn

ia
k 

ubóstwo, spora odległość 
od placówek oświatowych, 
wyludnienie, wysoki 
odsetek osób w wieku 
poprodukcyjnym w ogóle 
społeczeństwa 

brak sklepów, 
brak 
przedsiębiorców 

wysoka emisja pyłów 
zawieszonych, tereny 
podatne na spływy mas 
ziemnych, małe zalesienie 

brak kanalizacji, brak 
utwardzonych dróg, brak 
dostępu do usług zdrowotnych  
i administracyjnych, zły stan 
dróg 

Si
e

le
c 

      brak kanalizacji 

Te
re

si
n

 

brak życia kulturalnego, 
spora odległość od 
placówek oświatowych, 
bezrobocie, wysoki 
odsetek osób w wieku 
poprodukcyjnym w ogóle 
społeczeństwa 

brak sklepów, 
brak 
przedsiębiorców 

wysoka emisja pyłów 
zawieszonych, tereny 
podatne na spływy mas 
ziemnych, małe zalesienie 

brak kanalizacji, brak 
utwardzonych dróg, brak 
dostępu do usług zdrowotnych  
i administracyjnych, zły stan 
dróg, brak oświetlenie ulicznego 
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W
ie

rz
b

ic
a 

bezrobocie, wyludnienie, 
spora odległość od 
placówek oświatowych, 
wysoki odsetek osób  
w wieku poprodukcyjnym 
w ogóle społeczeństwa, niż 
demograficzny, 
wyludnienie 

brak sklepów, 
brak 
przedsiębiorców 

wysoka emisja pyłów 
zawieszonych, małe 
zalesienie, występowanie 
barszczu Sosnowskiego 

brak kanalizacji, brak 
utwardzonych dróg, brak 
wyremontowanych  
i odpowiednio wyposażonych 
obiektów gminnych, brak 
dostępu do usług zdrowotnych 
i administracyjnych, zły stan 
dróg 

W
yg

n
ań

ce
 

brak życia kulturalnego, 
spora odległość od 
placówek oświatowych, 
brak świetlicy, wysoki 
odsetek osób w wieku 
poprodukcyjnym w ogóle 
społeczeństwa 

brak sklepów, 
brak 
przedsiębiorców 

wysoka emisja pyłów 
zawieszonych, 
zanieczyszczenie rzeki 
Wełnianki 

brak kanalizacji, brak 
utwardzonych dróg, brak 
wyremontowanych  
i odpowiednio wyposażonych 
obiektów gminnych, brak 
dostępu do usług zdrowotnych  
i administracyjnych, zły stan 
dróg 

Id: UOXTE-BVTUY-ROOJG-ZTODD-VXUUV. Podpisany Strona 80



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Leśniowice na lata 2016-2023  

 

80 

 

8. WYZNACZENIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO 
 

8.1. PROCEDURA WYZNACZANIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO 

 

Obszar zdegradowany należy rozumieć jako obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym 

z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, 

przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego 

poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Obszar zdegradowany cechuje się ponadto 

występowaniem na nim co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, 

środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. 

Część diagnostyczna polegała na identyfikacji obszarów, na których koncentrują się negatywne 

zjawiska na terenie Gminy Leśniowice. W pierwszej kolejności wzięto pod uwagę zjawiska społeczne, 

następnie gospodarcze, środowiskowe oraz przestrzenno-funkcjonalne. 

Dla każdej sfery zostały zdiagnozowane obszary problemowe oraz obliczone zostały wskaźniki 

syntetyczne. Poniżej zostało przedstawione podsumowanie diagnostyczne dla każdej sfery. 

8.1.1. STREFA SPOŁECZNA 

Diagnoza zjawisk społecznych jest pierwszym etapem prowadzącym do wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego na terenie Gminy Leśniowice. Poprzedzająca ją analiza zjawisk społecznych  

w sołectwach na terenie Gminy Leśniowice pozwoliła na dokonanie oceny kondycji sfery społecznej 

gminy w układzie lokalnym.  

Na terenie Gminy wyznaczono następujące problemy w strefie społecznej: 

1. DEMOGRAFIA: 

1.1. Malejąca liczba ludności  

1.2. Ujemny przyrost naturalny  

1.3. Ujemny wskaźnik migracji 

1.4. Występowanie zjawiska „Starzenia się społeczeństwa” 

 

2. POMOC SPOŁECZNA 

2.1. Wysoka liczba świadczeń przyznawanych z powodu ubóstwa, niepełnosprawności oraz 

długotrwałej lub ciężkiej choroby 
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3. EDUKACJA 

3.1. Malejąca liczba absolwentów kończących leśniowskie Szkoły Podstawowe 

3.2. Niskie wyniki sprawdzianu po szóstej klasie w porównaniu do skali województwa 

 

4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

4.1. Wzrastająca liczba rodzin, których obejmuje procedura „Niebieskiej Karty” 

 

5. ŻYCIE KULTURALNE 

5.1. Malejąca liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych na terenie Gminy 

5.2. Malejąca liczba wypożyczeń gminnych woluminów bibliotecznych 

 

6. UCZESTNICTWO W ŻYCIU PUBLICZNYM 

6.1. Niska frekwencja wyborcza w wyborach do Sejmu w 2015 r. oraz w wyborach 

Prezydenckich w 2015 r. na tle powiatu. 

8.1.2. STREFA GOSPODARCZA, ŚRODOWISKOWA ORAZ PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA 

 

Kolejnym etapem jest diagnoza zjawisk gospodarczych, środowiskowych oraz przestrznno-

funkcjonalnych. Na terenie Gminy wyznaczono następujące problemy obejmujące te strefy: 

 

1. STREFA GOSPODARCZA: 

1.1. Malejąca liczba osób fizycznych zarejestrowanych w rejestrze REGON 

1.2. Malejąca liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

1.3. Wzrastająca liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych 

 

2. STREFA ŚRODOWISKOWA: 

2.1. Przekroczenia standardu jakości środowiska w obszarze powietrza atmosferycznego 

(PM10, PM2,5, B(a)P) 

2.2. Zły stan jcwp dla rzeki Wojsławka 

 

3. STREFA PRZESTRZENNO – FUNKCJONALNA 

3.1. Słabe wyposażenie zasobu mieszkaniowego w instalacje wodociągowe, łazienkę oraz 

centralne ogrzewanie – na tle powiatu oraz województwa 

3.2. Słabe wyposażenie Gminy w kanalizację 

3.3. Niski poziom infrastruktury sportowej 
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8.2. DIAGNOZA ZJAWISK SPOŁECZNYCH 

Ocenę skali koncentracji problemów społecznych oparto na wskaźniku syntetycznym. W celu 

wyznaczenia obszarów zdegradowanych pod względem społecznym wytypowano 14 wskaźników, 

które poddano analizie w wymiarze terytorialnym (sołectwa) w oparciu o dane ilościowe aktualne na 

rok 2015. Poniżej zaprezentowana tabela wskazuje zakres wartości wskaźników cząstkowych dla 

poszczególnych wartości opisujących sytuację społeczną (normalizacja zmiennych w celu 

sprowadzenia ich do porównywalnej skali) oraz wygenerowany na ich podstawie wskaźnik syntetyczny 

dla każdego sołectwa.   

Ze wskaźnika syntetycznego obliczono medianę, która dla strefy społecznej wyniosła 6,68. Dlatego też 

wszystkie sołectwa, których wskaźnik syntetyczny jest równy lub jest większy od wartości mediany 

zostały oznaczone jako zdegradowane w strefie społecznej.  

Obszarami zdegradowanymi na podstawie analizy strefy społecznej zostały wyznaczone następujące 

sołectwa (wartość wskaźnika syntetycznego  została podana w nawiasie): 

 Alojzów (9,44), 

 Janówka (7,20) 

 Kasiłan (9,34), 

 Leśniowice (6,73), 

 Majdan Leśniowski (7,18), 

 Poniatówka (8,76), 

 Sarniak (6,68), 

 Teresin (7,72), 

 Wierzbica (8,74), 

 Wygnańce (8,28).
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Tabela 29Diagnoza sfery społecznej dla LPR Gminy Leśniowice [źródło: opracowanie własne] 

  Pomoc społeczna Bezrobocie Edukacja 
Bezpieczeństwo 

publiczne 
Życie kulturalne 

Uczestnictwo w życiu 
publicznym 
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Alojzów 0,2 0,77 0,65 0,46 0,49 1 1 0,24 0,57 0,95 0,48 0,64 1 1 9,44 

Horodysko 0,15 0,62 0,62 0,6 0,74 0 0 0,54 0,87 0,77 0,48 0,4 0,46 0,2 6,45 

Janówka 0,06 0,04 0 0,81 0,53 0,57 0,8 0,26 0 1 0,48 0,64 1 1 7,2 

Kasiłan 0,52 0,4 1 0,91 0,78 0,77 0,5 0,92 0,37 1 0,48 0,74 0,47 0,48 9,34 

Kumów Majoracki 0,23 0 0,03 0,29 0,24 0,77 0,5 0,23 0 1 0,48 0 0 0 3,78 

Kumów Plebański 0,03 0 0 0,17 0,34 0,77 0,5 1 0 0 0,48 0 0 0 3,3 

Leśniowice 0,23 0,4 0,22 0,49 0,24 0,57 0,8 0,17 0 0,48 0,48 0,64 1 1 6,73 

Leśniowice Kolonia 0 0,05 0 0 0 0,57 0,8 0 0 1 0 0,64 1 1 5,06 

Majdan Leśniowski 0,16 0,19 0,07 0,43 0,53 0,57 0,8 0,41 0 1 0,36 0,64 1 1 7,18 

Nowy Folwark 1 0,13 0,14 0,99 0,42 0 0 0 1 1 0,48 0,4 0,46 0,2 6,22 

Plisków 0,11 0,02 0,05 0,01 0,08 0 0 0,08 0 1 0,48 0,64 1 1 4,48 

Poniatówka 0,62 0,33 0 0,9 0,36 1 1 0 0,43 1 0,48 0,64 1 1 8,76 

Rakołupy 0,41 0,61 0,9 0,66 0,67 0 0 0,44 0 1 0,48 0,4 0,46 0,2 6,24 

Rakołupy Duże 0,04 0 0 0,11 0,11 0 0 0 0 0,82 0,48 0,4 0,46 0,2 2,62 
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Sarniak 0,25 0 0 0,62 0 1 1 0,28 0 0,88 0,23 1 0,95 0,47 6,68 

Sielec 0,19 0 0,05 0,78 0,66 0,77 0,5 0,25 0 0,87 0,48 0,74 0,47 0,48 6,24 

Teresin 0,19 0 0 0,68 0,77 1 1 0,3 0 0,81 0,56 1 0,95 0,47 7,72 

Wierzbica 0,45 1 0 0,84 1 0,57 0,8 0,19 0 1 0,24 0,64 1 1 8,74 

Wygnańce 0,27 0,08 0 1 0,51 1 1 0 0 1 1 1 0,95 0,47 8,28 
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8.3. DIAGNOZA ZJAWISK GOSPODARCZYCH, ŚRODOWISKOWYCH ORAZ 

PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNYCH 

Identyfikacja problemów przestrzenno – funkcjonalnych, gospodarczych oraz środowiskowych gminy 

Leśniowice pozwoliła na skonstruowanie 10 wskaźników, które poddano analizie w wymiarze 

terytorialnym w oparciu o dane ilościowe aktualne na rok 2015. Poniżej zaprezentowana tabela 

wskazuje zakres wartości wskaźników cząstkowych dla poszczególnych wartości (normalizacja 

zmiennych w celu sprowadzenia ich do porównywalnej skali) oraz wygenerowany na ich podstawie 

wskaźnik syntetyczny dla każdego sołectwa na terenie Gminy Leśniowice.  

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż na terenie Gminy Leśniowice zidentyfikowano przekroczenia w strefie 

środowiskowej w obszarze przekroczeń zanieczyszczeń powietrza (pył zawieszony PM10, PM2,5 oraz 

benzo(a)pieren). 

Wskaźnik syntetyczny opisujący problemy przestrzenno-funkcjonalne, środowiskowe oraz gospodarcze 

Gminy Leśniowice pozwolił wskazać obszary najbardziej problemowe w tej sferze (im wskaźnik wyższy, 

tym obszar bardziej zdegradowany).  

Dla strefy przestrzenno – funkcjonalnej, gospodarczej oraz środowiskowej został wyznaczony wskaźnik 

syntetyczny. Na podstawie przekroczenia (lub dorównania) wartości mediany tego wskaźnika, która 

wyniosła 6,80, zostały wyznaczone obszary zdegradowane. Są to następujące sołectwa (wartość 

wskaźnika syntetycznego w nawiasie): 

 Alojzów (6,92), 

 Horodysko (6,85), 

 Kasiłan (6,80), 

 Kumów Majoracki (7,85), 

 Leśniowice (6,87) 

 Majdan Leśniowski (8,08), 

 Poniatówka (7,43), 

 Rakołupy (6,80), 

 Sarniak (7,56), 

 Sielec (7,30), 

 Wierzbica (7,40). 
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Tabela 30 Diagnoza sfery gospodarczej oraz przestrzenno-funkcjonalnej dla Gminy Leśniowice [źródło: opracowanie własne] 

 
Mieszkalnictwo Strefa gospodarcza Usługi Infrastruktura Drogi 
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Alojzów 0,21 0,77 1,00 0,00 1,00 0,71 1,00 1,00 1,00 0,23 6,92 

Horodysko 0,23 0,98 1,00 0,00 0,71 0,66 1,00 1,00 1,00 0,27 6,85 

Janówka 0,00 0,55 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 6,55 

Kasiłan 0,00 0,80 0,63 0,37 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 6,80 

Kumów Majoracki 0,00 0,83 1,00 0,75 1,00 1,00 0,52 1,00 1,00 0,75 7,85 

Kumów Plebański 0,18 0,69 0,19 0,81 0,59 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 5,45 

Leśniowice 1,00 0,70 0,72 0,00 0,21 1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 6,87 

Leśniowice Kolonia 0,00 0,74 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,40 0,41 0,00 5,55 

Majdan Leśniowski 0,80 0,53 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 8,08 

Nowy Folwark 0,00 0,96 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,96 

Plisków 0,20 0,93 0,61 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 6,74 
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Poniatówka 0,69 0,74 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 7,43 

Rakołupy 0,42 0,55 0,47 0,00 1,00 1,00 0,36 1,00 1,00 1,00 6,80 

Rakołupy Duże 0,00 1,00 1,00 0,00 0,71 0,65 1,00 1,00 1,00 0,00 6,36 

Sarniak 0,00 0,89 1,00 0,67 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 7,56 

Sielec 0,29 0,79 0,88 0,12 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 0,46 7,30 

Teresin 0,40 0,87 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 6,27 

Wierzbica 0,70 0,70 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 7,40 

Wygnańce 

 
0,42 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 

6,42 
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9. IDENTYFIKACJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO WRAZ 

Z UZASADANIENIEM  
 

Ostatnim etapem przeprowadzonej diagnozy było wskazanie obszarów zdegradowanych, które 

wykazują kumulację negatywnych zjawisk społecznych oraz w pozostałych analizowanych zjawiskach 

wykazują także nagromadzenie negatywnych cech (zjawiska gospodarcze, środowiskowe, 

przestrzenno-funkcjonalne). Kumulacja negatywnych cech została obliczona na podstawie mediany 

sumy wszystkich wskaźników syntetycznych dla każdej sfery. Mediana dla całej Gminy Leśniowice po 

uwzględnieniu wszystkich sfer (społecznej, gospodarczej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz 

przekroczenia w strefie środowiskowej) wyniosła 13,60. Dlatego też wszystkie sołectwa, dla których 

wskaźnik sumaryczny był równy lub przekraczał wartość mediany, zostały uznane jako zdegradowane.  

Dodatkowo, należy zaznaczyć, iż na terenie Gminy występują przekroczenia jakości środowiska 

naturalnego w obrębie powietrza atmosferycznego oraz wód powierzchniowych. Poniżej została 

zaprezentowana tabela obejmująca wszystkie wyliczone wskaźniki cząstkowe oraz syntetyczne dla 

poszczególnych sołectw Gminy Leśniowice. 
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Tabela 31 Podsumowanie diagnozy dla stref wyznaczonych do LPR dla Gminy Leśniowice [źródło: opracowanie własne] 

 Strefa społeczna Strefa gospodarcza Strefa przestrzenno-funkcjonalna Wskaźnik syntetyczny 
Sołectwa 

Alojzów 9,44 1,77 5,15 16,36 

Horodysko 6,45 1,98 4,87 13,30 

Janówka 7,20 1,55 5,00 13,75 

Kasiłan 9,34 1,80 5,00 16,14 

Kumów Majoracki 3,78 2,58 5,27 11,62 

Kumów Plebański 3,30 1,69 3,77 8,75 

Leśniowice 6,73 1,42 5,46 13,60 

Leśniowice Kolonia 5,06 1,74 3,81 10,61 

Majdan Leśniowski 7,18 1,53 6,55 15,25 

Nowy Folwark 6,22 1,96 2,00 10,18 

Plisków 4,48 1,54 5,20 11,22 

Poniatówka 8,76 1,74 5,69 16,19 

Rakołupy 6,24 1,02 5,78 13,03 

Rakołupy Duże 2,62 2,00 4,36 8,98 

Sarniak 6,68 2,56 5,00 14,24 
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Sielec 6,24 1,79 5,51 13,54 

Teresin 7,72 1,87 4,40 13,99 

Wierzbica 8,74 1,70 5,70 16,13 

Wygnańce 8,28 1,00 5,42 14,70 

 
mediana 13,60 
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Na podstawie uzyskanych wskaźników sum standaryzowanych dla Gminy Leśniowice zidentyfikowano 

jako obszary problemowe następujące sołectwa (mediana sumaryczna dla każdego sołectwa została 

podana w nawiasie): 

 Alojzów (16,36), 

 Janówka (13,75), 

 Kasiłan (16,14), 

 Leśniowice (13,60), 

 Majdan Leśniowski (15,25), 

 Poniatówka (16,19), 

 Sarniak (14,24), 

 Teresin (13,99), 

 Wierzbica (16,13), 

 Wyganańce (14,70). 

Wiąże się to bezpośrednio z obszarami wprost generującymi zidentyfikowane problemy, zarówno 

społeczne występujące przeważnie na obszarach zamieszkałych przez miejscową ludność, jak również 

problemy bezpośrednio związane z czynnikami przestrzenno – funkcjonalnymi, przekroczeniami 

środowiskowymi oraz brakiem rozwoju gospodarczego.  

 

Poniższa mapa przedstawia obszar  zdegradowany  wyznaczony na terenie Gminy Leśniowice
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10. WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZACJI WRAZ Z 

UZASADNIENIEM 
Synteza wyników uzyskanych z przeprowadzonej diagnozy oraz badań ilościowych i jakościowych 

obecnej sytuacji w Gminie Leśniowice, doprowadziły do wyodrębnienia obszaru rewitalizacji na terenie 

gminy, który cechuje się największą kumulacją negatywnych zjawisk i problemów, jak również 

znacznym potencjałem rozwojowym. Obok kryterium wysokiego stopnia degradacji przy wyborze 

obszaru rewitalizacji istotnym czynnikiem była identyfikacja możliwie szerokiego spektrum możliwości 

realizacji potencjalnych działań naprawczych, zarówno działań tak zwanych miękkich, jak  i twardych, 

mogących także oddziaływać w jak najszerszym zasięgu, stwarzając realną możliwość kreowania 

pozytywnych zmian. 

OBSZAR REWITALIZACJI: 

 powierzchnia: 23,33 km2 – co stanowi 19,80 % powierzchni całej Gminy, 

 liczba mieszkańców: 618 osoby -  co stanowi 16,55 % wszystkich mieszkańców Gminy. 

Składa się on z 3 podobszarów: 

 Podobszar 1 – Leśniowice, Majdan Leśniowski,  

 Podobszar 2 – Sarniak, Wierzbica, Poniatówka, Wygnańce, Alojzów, Teresin, 

 Podobszar 3 – Kasiłan 

Kolejna mapa przedstawia obszar rewitalizacji oraz obszar zdegradowany na trenie Gminy Leśniowice. 
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11. WIZJA ORAZ CELE WYZNACZONE NA POTRZEBY LOKALNEGO 

PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY LEŚNIOWICE 
W długim okresie podjęcie działań rewitalizacyjnych skutkować będzie osłabieniem negatywnych 

zjawisk nie tylko na obszarze rewitalizowanym, ale także na obszarze całej gminy. Rewitalizacja 

obszaru zdegradowanego umożliwia uruchomienie potencjału i zasobów lokalnych oraz ich optymalne 

wykorzystanie na rzecz rozwoju całej gminy. Poprawa sytuacji ekonomicznej lokalnych 

przedsiębiorców i jakości życia mieszkańców obniży poziom migracji zewnętrznych. Nastąpi poprawa 

atrakcyjności i wzrost pozycji konkurencyjnej całej gminy w układzie regionalnym i krajowym. Wizja 

obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych przedstawia się następująco: 

WIZJA ROZWOJU OBSZARU REWITALIZACJI 

 

Program realizuje w sposób bezpośredni priorytety działań wskazane w dokumencie „Programu 

Rozwoju Gminy Leśniowice na lata 2015-2020”, które brzmią następująco: 

 Priorytet 1. Budowanie świadomości proekologicznej mieszkańców Gminy  poprzez  wsparcie 

w wykorzystaniu zasobów naturalnych oraz rozwój turystki i rekreacji. 

 Priorytet  2. Rozwój  gospodarczy Gminy  poprzez  wzmocnienie  rozwoju  strategicznych  dla 

regionu branż oraz aktywności pozarolniczej mieszkańców Gminy. 

Obszar rewitalizacji Gminy Leśniowice objęty działaniami rewitalizacyjnymi po ich finalizacji 

został trwale odnowiony. Stanowi miejsce bezpieczne, przyjazne osobom w każdym wieku, 

o wysokim standardzie jakości powietrza, w którym można w sposób atrakcyjny spędzić czas 

wolny oraz rozwijać się zawodowo i kulturalnie. Mieszkańcy chętnie korzystają z odnowionej 

i dostosowanej do ich potrzeb przestrzeni publicznej. Zwiększyła się częstotliwość odwiedzin 

tego obszaru i pieszych przemieszczeń, dzięki czemu poprawiło się bezpieczeństwo i warunki 

dla lokalnego handlu i usług. Użytkownikami przestrzeni są wszyscy mieszkańcy, zaś 

atrakcyjna przestrzeń publiczna przyciąga do Leśniowic nowych użytkowników. Obszar jest 

miejscem dostatecznie wyposażonym  w infrastrukturę spędzania wolnego czasu, jest 

miejscem atrakcyjnym wizualnie, w którym odnowione obiekty „cieszą oko” i sprzyjają 

pieszym wędrówkom. Ponadto dzięki przeprowadzonym modernizacjom, remontom oraz 

doposażeniem w infrastrukturę bytową znacznie wzrósł poziom życia mieszkańców, 

zamieszkujących takie budynki. Mieszkańcy zaczęli ufać sobie, zintegrowali się i coraz częściej 

podejmują wspólne inicjatywy na rzecz odnowy dalszych fragmentów przestrzeni gminy.  
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 Priorytet   3. Poprawa   jakości   i   warunków   życia   mieszkańców Gminy   oraz   aktywne 

przeciwdziałanie wykluczeniom. 

Misją Programu jest stabilny rozwój Gminy zmierzający do podwyższania jakości życia mieszkańców 

dzięki tworzeniu warunków do rozwoju w kierunku ekologii, nowoczesnego rolnictwa oraz turystyki 

z wykorzystaniem potencjału gospodarczego i geograficznego, zaś wskazane cele dla obszaru 

rewitalizacji są bezpośrednią odpowiedzią na zdiagnozowane problemy. Celem nadrzędnym jest 

wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z kryzysu, który definiują wskazane problemy. 

CEL NARZĘDNY: Rewitalizacja obszarów problemowych. 

Cele operacyjne są następujące: 

1. Poprawa jakości życia i budowanie silnego kapitału społecznego 

Wyznaczanie tego celu jest odpowiedzią na zgłoszone przez mieszkańców podczas ankietyzacji oraz 

spotkania warsztatowo-konsultacyjnego problemów społecznych, jakimi są między innymi ubóstwo, 

wysokie bezrobocie, pojawienie się problemu podziałów społecznych, zauważalny niż demograficzny, czy 

pojawienie się zjawiska „starzenia się społeczeństwa”. Problemy te znalazły również potwierdzenie 

w przeprowadzonej na obszarze całej gminy diagnozie służącej do wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego. Należy zauważyć, iż podczas ankietyzacji, strefa społeczna została uznana za najgorzej 

funkcjonujący obszar. 

2. Wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych oraz jakości środowiska przyrodniczego 

i kulturowego. 

Cel ten jest reakcją na wyznaczenie obszernego zakresu problemów środowiskowych oraz przestrzenno-

funkcjonalnych na terenie Gminy Leśniowice. Głównym problemem nakreślonym dzięki ankietyzacji był 

zły stan techniczny budynków na terenie Gminy oraz niska świadomość ekologiczna mieszkańców. 

Dodatkowo na spotkaniu warsztatowo-konsultacyjnym wskazano na takie problemy jak brak kanalizacji 

na terenie Gminy, zły stan techniczny dróg czy brak dostępu do usług zdrowotnych oraz 

administracyjnych. Wśród problemów środowiskowych wskazano przede wszystkim wysoką emisję 

pyłów zawieszonych. Problemy te znalazły również odzwierciedlenie w przeprowadzonej diagnozie 

służącej do wyznaczenia obszaru zdegradowanego na terenie Gminy.  
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3. Budowanie kapitału ludzkiego i tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego. 

Skonstruowanie tego celu było niezbędne, gdyż podczas ankietyzacji wyniknęły znaczne obszary 

problemowe związane z działalnością gospodarczą na terenie Gminy. Głównym problemem w strefie 

gospodarczej jest zła sytuacja na rynku pracy, która jest wynikiem braku na terenie Gminy małych 

przedsiębiorstw. Zła sytuacja na rynku pracy na wpływ na negatywne wskaźniki w strefie społecznej, 

mi.in. bezrobocie. 

Kierunki działań dla celów operacyjnych: 

Poprawa jakości życia i budowanie silnego kapitału społecznego – KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

1.1. Integracja społeczna oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; 

1.2. Wzmacnianie więzi społeczny oraz współpracy; 

1.3. Poprawa warunków mieszkaniowych; 

1.4. Wykorzystanie terenów publicznych do budowania infrastruktury miejsc spotkań dla 

mieszkańców poprzez nadanie im nowych funkcji; 

1.5. Aktywizacja dzieci, młodzieży i seniorów. 

Wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych oraz jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego – 

KIERUNKI DZIAŁAŃ:  

1.1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi 

rewitalizacji; 

1.2. Nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych budynkom; 

1.3. Renowacja i modernizacja obiektów na obszarze rewitalizacji zmierzająca do stworzenia 

przestrzeni atrakcyjnej wizualnie i przyjaznej mieszkańcom; 

1.4. Wzmacnianie walorów przyrodniczych i kulturowych. 

Budowanie kapitału ludzkiego i tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego – KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

3.1. Tworzenie warunków do rozwoju MŚO i podmiotów ekonomii społecznej; 

3.2. Tworzenie warunków do aktywizacji i zatrudniania osób bezrobotnych; 

3.3. Wspieranie przedsiębiorczości, podnoszenia kompetencji oraz reintegracji zawodowej. 

 

 

 

W celu wzmocnienia kompleksowości działań rewitalizacyjnych w Gminie Leśniowice za zgodne 

z założeniami Lokalnego Programu Rewitalizacji uznaje się jedynie te projekty, które łączą w sobie 

co najmniej 2 kierunki działania z różnych celów operacyjnych, przy czym przynajmniej jeden z tych 

kierunków działania musi odpowiadać sferze społecznej. 
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IV. ZAKRES PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ 
REWITALIZACYJNYCH 

 

1. DIAGNOZA SZCZEGÓŁOWA PODOBSZARÓW REWITALIZACJI 
 

Podobszar 1 – Leśniowice, Majdan Leśniowski 

 

Teren Podobszaru 1 jest głównym centrum administracyjnym całej Gminy z siedzibą władz 

samorządowych, Radą Gminy, Wójtem i Urzędem Gminy. W budynku Urzędu Gminy siedziby posiadają 

również: Urząd Stanu Cywilnego, Samorządowy Ośrodek Kultury, Gminny Zakład Komunalny 

(zlikwidowany z dniem 1.01.2017 r.), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na podobszarze 1 działa 

również Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich. Podobszar 1 należy do Parafii 

Rzymskokatolickiej w Majdanie Leśniowskim. Dodatkowo Samorządowy Ośrodek Kultury  

w Leśniowicach sprawuje funkcję organizacyjną i koordynacyjną całokształtu kultury w gminie. 

Funkcjonuje tutaj Gminna Biblioteka Publiczna w Leśniowicach z Filią w Sielcu.   

Diagnoza dla Podobszaru 1 stanowi uszczegółowienie diagnozy przeprowadzonej dla Gminy 

Leśniowice na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zaprezentowane 

dane stanowią kompensację wyników diagnozy dla podobszaru rewitalizacji oraz dla jednostki 

administracyjnej, w której podobszar się znajduje – sołectwa Leśniowice oraz Majdan Leśniowski. 

Poniższa tabela wskazuje syntezę wyników dla przyjętych wartości wskaźników opisujących sytuację 

społeczną we wskazanych sołectwach. 

 

 

 

 

 

 

 

Powierzchnia podobszaru  

2,80 km2 

Liczba mieszkańców podobszaru 

144 
mieszkańców 
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Grupa Wskaźnik 
Średnia całej 

Gminy 
Średnia dla 
Leśniowic 

Średnia dla Majdanu 
Leśniowskiego 

Wskaźniki 
społeczne 

Ubóstwo 0,27 0,23 0,16 

Niepełnosprawność 0,24 0,40 0,19 

Długotrwała lub ciężka 
choroba 

0,20 0,22 0,07 

Liczba osób bezrobotnych 0,56 0,49 0,43 

Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych 

0,45 0,24 0,53 

Stypendia szkole 0,58 0,57 0,57 

Zasiłki na dożywianie 0,58 0,80 0,80 

Popełnianie przestępstwa 0,28 0,17 0,41 

Niebieskie karty 0,17 0,00 0,00 

Wydarzenia kulturalne 0,87 0,48 1,00 

Wypożyczone woluminy 0,46 0,48 0,36 

Wybory do Sejmu 2005 0,59 0,64 0,64 

Wybory Prezydenckie 2010 0,72 1,00 1,00 

Wybory do Sejmu 2015 0,59 1,00 1,00 

Wskaźniki 
gospodarcze 

Osoby fizyczne 0,74 0,70 0,53 

Nowo zarejestrowane 0,82 0,72 1,00 

Wyrejestrowane podmioty 
gospodarcze 

0,20 0,00 0,00 

Wskaźniki 
przestrzenno-
funkcjonalne 

Obiekty sportowe 0,84 0,21 1,00 

Obiekty wypoczynku 0,90 1,00 1,00 

Obiekty kultury 0,89 0,00 1,00 

Długość sieci kanalizacyjnej  0,92 0,40 0,00 

Liczba osób korzystających z 
kanalizacji 

0,92 0,41 0,00 

Zdarzenia drogowe 0,19 0,00 0,00 

Degradacja budynków 0,29 1,00 0,80 

 

Strefa społeczna 

Sumarycznie na terenie Gminy Leśniowice przyznano w roku 2015 ze względu na ubóstwo 562 

świadczenia społeczne, z tego najwięcej na terenie sołectwa Leśniowice (67). Na terenie sołectwa 

Majdan Leśniowski przyznano z tego powodu 24 świadczenia. Jeśli chodzi o świadczenia przyznane  

z powodu niepełnosprawności oraz długotrwałej lub ciężkiej choroby, przyznano ich kolejno 

sumarycznie 208 oraz 77. Najwięcej świadczeń z powodu niepełnosprawności przyznano na terenie 

sołectwa Leśniowice, natomiast na terenie sołectwa Majdan Leśniowski 12. Ze względu na długotrwałą 

lub ciężką chorobę w sołectwach tych przyznano kolejno po 11 oraz 2 świadczenia. Zarówno Majdan 

Leśniowski oraz Leśniowice charakteryzują się wysokimi wartościami wskaźników dotyczących 

przyznanej pomocy na dożywianie w szkołach oraz pomocy socjalnej przyznanej młodzieży szkolnej.  
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Pod względem liczby osób bezrobotnych, również charakteryzowane sołectwa wyróżniają się na tle 

gminy. Sumarycznie na terenie Gminy Leśniowice w 2015 zarejestrowanych było 207 bezrobotnych,  

z czego aż 24 na terenie sołectwa Leśniowice i 12 na terenie Majdanu Leśniowskiego. Jeśli chodzi  

o długotrwałe bezrobocie to wskaźniki te również są wysokie. Sumarycznie na terenie Gminy 

zarejestrowanych było 61 długotrwale bezrobotnych (czyli pozostających bez pracy powyżej 24 m-cy.), 

natomiast na terenie samego sołectwa Majdan Leśniowski osób takich jest aż 5. Problem bezrobocia 

został również wykazany przez mieszkańców jako słaba strona podobszaru, która może zahamować 

jego rozwój społeczno-gospodarczy. 

Ze względu na poziom poczucia bezpieczeństwa, również obydwa sołectwa nie wypadają korzystnie na 

tle całej Gminy. Według danych policji na terenie Gminy Leśniowice w 2015 wydarzyło się 40 

przestępstw, z czego sumarycznie 7 miało miejsce na terenie sołectw Leśniowice oraz Majdan 

Leśniowski.  

Jeśli chodzi o uczestnictwo w życiu publicznym Gminy, sołectwa Majdan Leśniowski oraz Leśniowice 

należą do okręgu wyborczego nr 2, który charakteryzuje się zarówno jeśli chodzi o wybory do Sejmu 

jak i Prezydenckie, niską frekwencją wyborczą, niesięgającą 37 %. 

Strefa gospodarcza 

Pod względem gospodarczym podobszar 1 można zakwalifikować jako problemowy pod względem 

zarejestrowanych oraz nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. W 2015 roku na terenie 

sołectwa Majdan Leśniowski nie zarejestrowano żadnych nowych podmiotów gospodarczych. Pod 

względem zarejestrowanych już podmiotów, na terenie sołectwa Leśniowice zarejestrowanych było 

17, a na terenie Majdanu Leśniowskiego 13, co po przeliczaniu na 100 mieszkańców stanowi bardzo 

mały procent.  

Strefa przestrzenno-funkcjonalna 

Charakterystyka zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych na terenie sołectw Leśniowice oraz Majdan 

Leśniowski również wykazała pewne nieprawidłowości. 

Na terenie obu sołectw jest niewiele obiektów spełniających potrzeby sportowe, kulturowe oraz 

wypoczynkowe, natomiast wiele budynków już użytkowanych jest w złym stanie technicznym. Siedziba 

Szkoły Podstawowej w Leśniowicach została oznaczona jako obiekt o złym stanie technicznym, 

natomiast na terenie sołectwa Majdan Leśniowicki taka sytuacja ma miejsce w przypadku Remizy OSP 

oraz budynku Biblioteki i Świetlicy.  Na terenie Podobszaru 1 działa Klub Sportowy Astra Leśniowice, 

który jest jedynym tak dużym zespołem sportowym działającym na terenie Gminy. Niestety, obiekt na 

którym trenują oraz grają zawodnicy, zdecydowanie odbiega od wymogów technicznych, jakie 

powinno spełniać takie miejsce.  
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Podobszar 2 –Poniatówka, Wygnańce, Sarniak, Wierzbica, Alojzów, Teresin 

 

 

 

Diagnoza dla Podobszaru 2 stanowi uszczegółowienie diagnozy przeprowadzonej dla Gminy 

Leśniowice na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zaprezentowane 

dane stanowią kompensację wyników diagnozy dla podobszaru rewitalizacji oraz dla jednostki 

administracyjnej, w której podobszar się znajduje – sołectwa Poniatówka, Wygnańce, Sarniak, 

Wierzbica, Alojzów oraz Teresin. Poniższa tabela wskazuje syntezę wyników dla przyjętych wartości 

wskaźników opisujących sytuację społeczną we wskazanych sołectwach. 

 

Grupa Wskaźnik 
Średnia 

całej 
Gminy 

Średnia dla 
sołectwa 

Poniatówka 

Średnia dla 
sołectwa 

Wygnańce 

Średnia dla 
sołectwa 
Sarniak 

Wskaźniki 
społeczne 

Ubóstwo 0,27 0,62 0,27 0,25 

Niepełnosprawność 0,24 0,33 0,08 0,00 

Długotrwała lub 
ciężka choroba 

0,20 0,00 0,00 0,00 

Liczba osób 
bezrobotnych 

0,56 0,90 1,00 0,62 

Liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych 
0,45 0,36 0,51 0,00 

Stypendia szkole 0,58 1,00 1,00 1,00 

Zasiłki na dożywianie 0,58 1,00 1,00 1,00 

Popełnianie 
przestępstwa 

0,28 0,00 0,00 0,28 

Niebieskie karty 0,17 0,43 0,00 0,00 

Wydarzenia 
kulturalne 

0,87 1,00 1,00 0,88 

Wypożyczone 
woluminy 

0,46 0,48 1,00 0,23 

Wybory do Sejmu 
2005 

0,59 0,64 1,00 1,00 

Wybory 
Prezydenckie 2010 

0,72 1,00 0,95 0,95 

Wybory do Sejmu 
2015 

0,59 1,00 0,47 0,47 

Wskaźniki 
gospodarcze 

Osoby fizyczne 0,74 0,74 0,00 0,89 

Nowo 0,82 1,00 1,00 1,00 

Powierzchnia podobszaru  

16,18 km2 

Liczba mieszkańców podobszaru 

404 
mieszkańców 
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zarejestrowane 

Wyrejestrowane 
podmioty 

gospodarcze 
0,20 0,00 0,00 0,67 

Wskaźniki 
przestrzenno-
funkcjonalne 

Obiekty sportowe 0,84 1,00 1,00 1,00 

Obiekty wypoczynku 0,90 1,00 1,00 1,00 

Obiekty kultury 0,89 1,00 1,00 1,00 

Długość sieci 
kanalizacyjnej [km] 

0,92 1,00 1,00 1,00 

Liczba osób 
korzystających z 

kanalizacji 
0,92 1,00 1 1,00 

Zdarzenia drogowe 0,19 1,00 0,00 0,46 

Degradacja 
budynków 

0,29 0,69 0,42 0,00 

 

Grupa Wskaźnik 
Średnia 

całej 
Gminy 

Średnia dla 
sołectwa 
Wierzbica 

Średnia dla 
sołectwa 
Alojzów 

Średnia dla 
sołectwa 
Teresin 

Wskaźniki 
społeczne 

Ubóstwo 0,27 0,45 0,20 0,19 

Niepełnosprawność 0,24 1,00 0,77 0,00 

Długotrwała lub 
ciężka choroba 

0,20 0,00 0,65 0,00 

Liczba osób 
bezrobotnych 

0,56 0,84 0,46 0,68 

Liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych 
0,45 1,00 0,49 0,77 

Stypendia szkole 0,58 0,57 1,00 1,00 

Zasiłki na dożywianie 0,58 0,80 1,00 1,00 

Popełnianie 
przestępstwa 

0,28 0,19 0,24 0,30 

Niebieskie karty 0,17 0,00 0,57 0,00 

Wydarzenia 
kulturalne 

0,87 1,00 0,95 0,81 

Wypożyczone 
woluminy 

0,46 0,24 0,48 0,56 

Wybory do Sejmu 
2005 

0,59 0,64 0,64 1,00 

Wybory Prezydenckie 
2010 

0,72 1,00 1,00 0,95 

Wybory do Sejmu 
2015 

0,59 1,00 1,00 0,47 

Wskaźniki 
gospodarcze 

Osoby fizyczne 0,74 0,70 0,77 0,87 

Nowo 
zarejestrowane 

0,82 1,00 1,00 1,00 

Wyrejestrowane 
podmioty 

gospodarcze 
0,20 0,00 0,00 0,00 

Wskaźniki 
przestrzenno-

Obiekty sportowe 0,84 1,00 1,00 0,00 

Obiekty wypoczynku 0,90 1,00 0,71 1,00 
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funkcjonalne Obiekty kultury 0,89 1,00 1,00 1,00 

Długość sieci 
kanalizacyjnej  

0,92 1,00 1,00 1,00 

Liczba osób 
korzystających z 

kanalizacji 
0,92 1,00 1,00 1,00 

Zdarzenia drogowe 0,19 0,00 0,23 0,00 

Degradacja 
budynków 

0,29 0,70 0,21 0,40 

 

Strefa społeczna 

Na terenie całej Gminy Leśniowice przyznano sumarycznie w 2015 roku  562 świadczenia, z czego aż 

59 na terenie sołectwa Poniatówka oraz po 15 i 9 w sołectwach Sarniak i Wygnańce. Jednakże 

największym problemem społecznym scharakteryzowanym na tym obszarze jest stopień bezrobocia. 

Według danych PUP na terenie sołectw Poniatówka, Sarniak oraz Wygnańce, liczba osób bezrobotnych 

na 100 mieszkańców waha się w przedziale od 6 do 10, co stanowi jeden z największych wskaźników 

na tle całej Gminy. Odzwierciedleniem tej sytuacji jest również wysoki wskaźnik przyznanej pomocy 

socjalnej oraz dożywiania w szkołach, do których według rejonizacji uczęszcza młodzież zamieszkująca 

sołectwa Poniatówka, Wygnańce oraz Sarniak.  

Opisane powyżej problemy społeczne znajdują również odzwierciedlenie w życiu publicznym 

mieszkańców. Sołectwa Poniatówka, Sarniak oraz Wygnańce, znajdują się w okręgu wyborczym nr 1. 

Okręg ten charakteryzuje się bardzo niską frekwencją wyborczą zarówno w wyborach Prezydenckich 

jak i do Sejmu. Aktywność mieszkańców w życiu publicznym jest połączona z niską liczbą wydarzeń 

kulturalnych na terenie, który zamieszkują. Sumarycznie na terenie sołectw Poniatówka, Wygnańce 

oraz Sarniak corocznie odbywa się jedno wydarzenie kulturalne. Na terenie sołectw Poniatówka oraz 

Wygnańce funkcjonują dwie świetlice wiejskie, których stan techniczny zdecydowanie odbiega od 

wymogów, jakie powinny spełniać takie obiekty. Problem ten jest najbardziej widoczny we wskaźniku 

organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie sołectw Poniatówka, Sarniak oraz Wygnańce, który jest 

bardzo niski. Podczas spotkań z mieszkańcami wykryto problem braku miejsc do zrzeszania się lokalnej 

ludności oraz do podejmowania aktywności mieszkańców. Dodatkowym problemem na terenie 

sołectwa Wygnańce jest niska liczba osób korzystających z usług Gminnej Biblioteki.  

Na terenie sołectw Wierzbica, Alojzów oraz Teresin objętych podobszarem nr 2 rewitalizacji 

sumarycznie przyznano w 2015 roku 89 świadczeń ze względu na ubóstwo, co stanowi 16 % wszystkich 

świadczeń przyznanych na terenie Gminy z tego powodu. Problem stanowią również świadczenia 

przyznane z powodu niepełnosprawności, na terenie sołectw Wierzbica oraz Alojzów przyznano 

sumarycznie 75 takich świadczeń, co stanowi 36 % wszystkich świadczeń z tego powodu przyznanych 

Id: UOXTE-BVTUY-ROOJG-ZTODD-VXUUV. Podpisany Strona 104



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Leśniowice na lata 2016-2023  

 

104 

 

na terenie Gminy Leśniowice. Dodatkowo, na terenie sołectwa Alojzów występuje wysoka liczba 

świadczeń przyznanych z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby.  

Na terenie sołectwa Wierzbica, Alojzów oraz Teresin występuje również problem wysokiej liczby osób 

bezrobotnych. Średnia przypadająca na 100 mieszkańców danego sołectwa wskazuje, iż osób 

zarejestrowanych bez pracy jest tutaj od 5 do 8. Dodatkowym problemem, szczególnie nasilającym się 

na terenie sołectw Teresin oraz Wierzbica jest liczba osób długotrwale pozostających bez pracy.  

Sołectwa Wierzbica, Alojzów oraz Teresin znajdują się w zasięgu okręgów wyborczych nr 1 oraz nr 2, 

które charakteryzują się niską frekwencją wyborczą. Dodatkowym problemem, dotykającym przede 

wszystkim możliwość integracji społecznej, jest niska liczba wydarzeń kulturalnych na tych terenach. 

Powodem tego może być bark odpowiednich miejsc do zrzeszania się ludzi na wyżej wymienionych 

terenach.  

Przedstawione powyżej problemy społeczne są również odzwierciedlone w wysokiej pomocy 

finansowej, jaką niosą placówki oświatowe, które wg rejonizacji obejmują swoim zasięgiem 

mieszkańców sołectw Teresin, Wierzbica oraz Alojzów.  

Strefa gospodarcza 

Na terenie sołectw Poniatówka oraz Sarniak problem stanowi niska liczba zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych. Według otrzymanych danych, na terenie tych sołectw na 100 

mieszkańców przypada 2-3 przedsiębiorców, co jest niską wartością na tle całej Gminy. Sołectwa te 

również charakteryzują się bardzo niską liczbą nowo zarejestrowanych pomiotów gospodarczych, 

natomiast dodatkowym problemem na terenie sołectwa Sarniak jest wzrastająca liczba 

wyrejestrowujących się z rejestru podmiotów gospodarczych. 

Sołectwa Teresin, Wierzbica oraz Alojzów również wypadają słabo na tle gminy pod względem 

gospodarczym. Sumarycznie jest tutaj zarejestrowanych 16 podmiotów gospodarczych, z czego 

najwięcej na terenie sołectwa Alojzów (7). Dodatkowym problemem w strefie gospodarczej jest bark 

nowo zarejestrowanych podmiotów.  

Strefa przestrzenno-funkcjonalna 

Największym problemem funkcjonalnym na terenie sołectw objętych podobszarem 2 jest bark miejsc 

do rekreacji, sportu oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym. Bark takich obszarów powoduje, iż 

zmniejsza się integracja społeczeństwa oraz udział w życiu społecznym gminy, co przekłada się na 

występujące problemy społeczne. Zadbanie o możliwość wypoczynku oraz dostęp do kultury jest 

jednym z najważniejszych zadań, jakie powinna oferować gmina. 
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Innym problemem jest bark kanalizacji na opisanym powyżej terenie. Brak podstawowych usług  

w aspekcie sanitarnym jest uciążliwy nie tylko dla społeczeństwa, ale również dla środowiska. Należy 

zauważyć, iż na terenie Gminy Leśniowice jedyne sołectwa, które mają podłączenie do kanalizacji to 

Leśniowice oraz Majdan Leśniowski.  

Kolejnym problemem przestrzenno-funkcjonalnym jest wysoka liczba zdarzeń drogowych na terenie 

sołectw Poniatówka oraz Sarniak, która może wynikać ze stanu jakości lokalnych dróg.  Na terenie 

podobszaru nr 2 istnieją zdegradowane pod względem technicznym obiekty. Jest to obiekt dawnej 

Szkoły w Poniatówce oraz Świetlica w Wygnańcach. Obiektami takimi są również świetlica wiejska  

w Alojzowie, teren Szkoły Podstawowej w Teresinie oraz świetlica wiejska w Wierzbicy. Budynki te 

mają za zadanie służyć lokalnej społeczności, być miejscami spotkań, integracji oraz edukacji. Na 

terenie podobszaru 2 brak jest również miejsc, w których mogłaby odpoczywać oraz spędzać aktywnie 

czas lokalna społeczność. Podczas konsultacji społecznych mieszkańcy wykazali problem bark miejsc do 

bezpiecznego wypoczynku z dziećmi. 

Na terenie sołectw Wierzbica oraz Alojzów bark jest obiektów sportowych, z których mogliby korzystać 

mieszkańcy. Dodatkowym problemem funkcjonalnym w podobszarze jest brak na terenie sołectw 

Wierzbica oraz Teresin obiektów wypoczynkowych. Należy również zaznaczyć, iż cały podobszar nr 2 

charakteryzuje się brakiem obiektów kulturalnych.  
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Podobszar 3 – Kasiłan 

 

Diagnoza dla Podobszaru 3 stanowi uszczegółowienie diagnozy przeprowadzonej dla Gminy 

Leśniowice na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zaprezentowane 

dane stanowią kompensację wyników diagnozy dla podobszaru rewitalizacji oraz dla jednostki 

administracyjnej, w której podobszar się znajduje – sołectwo Kasiłan. Poniższa tabela wskazuje syntezę 

wyników dla przyjętych wartości wskaźników opisujących sytuację społeczną we wskazanym sołectwie. 

Grupa Wskaźnik 
Średnia całej 

Gminy 
Średnia dla sołectwa 

Kasiłan 

Wskaźniki społeczne 

Ubóstwo 0,27 0,52 

Niepełnosprawność 0,24 0,40 

Długotrwała lub ciężka choroba 0,20 1,00 

Liczba osób bezrobotnych 0,56 0,91 

Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych 

0,45 0,78 

Stypendia szkole 0,58 0,77 

Zasiłki na dożywianie 0,58 0,50 

Popełnianie przestępstwa 0,28 0,92 

Niebieskie karty 0,17 0,37 

Wydarzenia kulturalne 0,87 1,00 

Wypożyczone woluminy 0,46 0,48 

Wybory do Sejmu 2005 0,59 0,74 

Wybory Prezydenckie 2010 0,72 0,47 

Wybory do Sejmu 2015 0,59 0,48 

Wskaźniki gospodarcze 

Osoby fizyczne 0,74 0,80 

Nowo zarejestrowane 0,82 0,63 

Wyrejestrowane podmioty 
gospodarcze 

0,20 0,37 

Wskaźniki przestrzenno-
funkcjonalne 

Obiekty sportowe 0,84 1,00 

Obiekty wypoczynku 0,90 1,00 

Obiekty kultury 0,89 1,00 

Długość sieci kanalizacyjnej  0,92 1,00 

Liczba osób korzystających z 
kanalizacji 

0,92 1,00 

Zdarzenia drogowe 0,19 0,75 

Degradacja budynków 0,29 0,00 

 

Powierzchnia podobszaru  

4,35 km2 

Liczba mieszkańców podobszaru 

70 mieszkańców 
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Strefa społeczna 

W 2015 roku na terenie sołectwa Kasiłan przyznano 57 świadczeń społecznych ze względu na 

ubóstwo, co stanowiło około 10 % wszystkich świadczeń przyznanych z tego powodu na terenie całej 

Gminy Leśniowice. Dodatkowo przyznano 17 świadczeń ze względu na niepełnosprawność, co 

stanowiło około 8% wszystkich świadczeń przyznanych z tego powodu na terenie Gminy. Jednakże 

najbardziej wyróżniającym się na tle całej Gminy wskaźnikiem dla sołectwa Kasiłan jest liczba 

świadczeń ze względu na długotrwałą lub ciężką chorobę – sumarycznie przyznano na terenie sołectwa 

19 takich świadczeń, co stanowiło w 2015 roku 25 % wszystkich świadczeń przyznanych z tego powodu 

na terenie Gminy. Odzwierciedleniem takiej sytuacji na terenie sołectwa jest również wysoka suma 

stypendiów socjalnych oraz pomocy na dożywianie przyznawanych przez placówki szkolne dla 

młodzieży, która zamieszkuje sołectwo Kasiłan.   

Z sytuacją socjalno-społeczną łączy się poziom bezpieczeństwa na terenie sołectwa, które 

charakteryzuje się największą liczbą popełnianych przestępstw spośród wszystkich sołectw na terenie 

Gminy.  

Kolejnym problemem na terenie sołectwa jest wysoki wskaźnik liczby osób bezrobotnych oraz 

długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców. W 2015 roku na 100 mieszkańców 

sołectwa Kasiłan przypadało prawie 9 bezrobotnych oraz 3 długotrwale bezrobotnych.  

Integracja mieszkańców sołectwa oraz ich zaangażowanie w sprawy lokalne zaburza bark miejsc do 

zrzeszania się oraz organizacji wydarzeń kulturalnych.  

Strefa gospodarcza 

Na terenie sołectwa wśród problemów gospodarczych można wyróżnić niewielką liczbę 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych – na 100 mieszkańców przypadają jedynie trzej 

przedsiębiorcy, co stanowi jeden z najmniejszych wskaźników na terenie całej Gminy. Wyrównany jest 

również bilans nowo zarejestrowanych oraz wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych, gdyż 

w 2015 roku na jeden nowo zarejestrowany podmiot przypada jeden wyrejestrowany, co oznacza 

stagnację sektora gospodarczego.  

Strefa przestrzenno-funkcjonalna 

Na terenie sołectwa Kasiłan brak jest miejsc, które służyłyby wypoczynkowi, rekreacji lub kulturze, 

bądź miejsca te są w złym stanie technicznym, uniemożliwiającym korzystanie. W złym stanie 

technicznym jest świetlica wiejska, która powinna służyć integracji pokoleniowej. Na terenie sołectwa 

do dzisiejszego dnia zachował się  układ przestrzenny w postaci alei kasztanowej na obrzeżach 

oddzielających ośrodek dworski od sadów i pól. W miejscu, gdzie stał niegdyś budynek dworu, znajduje 

się obecnie dom mieszkalny. Sam park obejmował pierwotnie ok. 10 ha, obecnie jest to tylko 1,5 ha. 
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Od północnej strony łączy się on z gradowym lasem liściastym. Łącznie w parku znajduje się ok. 400 

drzew, z których najlepiej prezentują się dęby, graby, jesiony i kasztanowce. Zachowały się też krzewy, 

z których główną rolę odgrywają wiciokrzew przewiercień, który w obrębie wąwozu jest zdziczały, 

śliwa, tarnina, leszczyna pospolita a i karagana syberyjska obejmująca ok. 100 m żywopłotu. Ze 

względu na wartość drzewostanu oraz zachowany układ przestrzenny, park zaliczany jest do 

cenniejszych zespołów podworskich byłego województwa chełmskiego. Park ostał wpisany do rejestru 

zabytków 3.03.1998 r. Obecnie miejsce to można oznaczyć jako zdegradowane – brak jest tutaj 

odpowiednich miejsc do spacerów oraz odpoczynku.  

Podobanie jak w pozostałych sołectwach, na terenie Kasiłanu brak jest kanalizacji, co powoduje 

problemy społeczne oraz środowiskowe, polegające na degradacji jakości poszczególnych 

komponentów natury.  

Wyróżniającym się problemem na terenie sołectwa Kasiłan jest również wysoka liczba zdarzeń 

drogowych, która może wynikać z złego stanu technicznego dróg na jego terenie.  
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V. LISTA PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACJI 
 

Przedsięwzięcia podstawowe stanowią sedno działań rewitalizacyjnych, zaś bez ich realizacji 

osiągnięcie celów programu nie będzie możliwe, a podobszar rewitalizacji nie będzie w stanie 

wydostać się z sytuacji kryzysowej. W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Leśniowice 

na lata 2016-2023 wskazano zestawione poniżej przedsięwzięcia rewitalizacyjne, w pełni wpisujących 

się w strategiczne cele operacyjne i kierunki działań dla obszaru rewitalizacji. 

Tabela 32 Komplementarność i logika powiązań pomiędzy projektami podstawowymi a celami i kierunkami działań (źródło: 
opracowanie własne) 

LEGENDA:    
    Bezpośrednie powiązanie  
    Pośrednie powiązanie  
      

Nazwa projektu 

CELE OPERACYJNE 

1 2 3 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4 3.1. 3.2. 3.3. 
REWITALIZACJA LEŚNIOWIC 

 
            

LEŚNIOWICE AKTYWNE I 
ZDROWE 

 
            

LEŚNIOWICE MŁODE I 
ZAANGAŻOWANE 

 
            

LEŚNIOWICE DO ODKRYCIA 
 

            

LEŚNIOWICE NA GRANICY 
 

            

LEŚNIOWICE 
PRZEDSIĘBIORCZE 

 
            

LEŚNIOWICE DLA 
SPOŁECZEŃSTWA 

 
            

EKO LEŚNIOWICE 
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P.1. 

REWITALIZACJA LEŚNIOWIC 

Podmiot realizujący 
projekt  

Gmina Leśniowice 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje szereg działań zmierzających ku 

polepszeniu warunków bytowych mieszkańców poprzez modernizację, 

remont, przebudowę istniejącej infrastruktury oraz doposażenie 

budynków mieszkalnych w ekologiczne rozwiązania infrastrukturalne. 

Zadanie to zostało również ujęte w Programie Rozwoju Gminy Leśniowice 

na lata 2015-2020 (do którego została przeprowadzona procedura 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) jako Priorytet 3. Poprawa 

jakości i warunków życia mieszkańców Gminy oraz aktywne 

przeciwdziałania wykluczeniom (s. 115-119) 

Dodatkowo kwestia rozwoju infrastruktury została zapisana w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (do którego 

została przeprowadzona procedura strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko) jako: 

Cel 4: Podniesienie poziomu infrastruktury w gminie: 

Zadania wiążące się z dostępnością gminy do terenów własnych jak  

i otaczających ją jednostek realizowane będą przez:  

 modernizację dróg powiatowych,  

 modernizację i stabilizację dróg gminnych (między innymi - 

Poniatówka, Sarniak, Sielec, Wygnańce). 

Polityka realizacji celu infrastruktura techniczna polegać będzie na:  

 - sformułowaniu programu kanalizacji w skali gminy (dla wyrównania 

dysproporcji między ilością gospodarstw bez szamba i kanalizacji (58,4 %) 

Zadanie jest odpowiedzią na zdiagnozowane  

podczas konsultacji oraz warsztatów 

problemy, w szczególności odnoszące się do 

strefy przestrzenno-funkcjonalnej (brak 

kanalizacji, zły stan techniczny dróg) oraz 

środowiskowej (wysoka emisja pyłów 

zawieszonych oraz zły stan rzeki Wełnianki) 
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a 81 % gospodarstw wyposażonych w wodociąg). 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje kolejno: 

1. Doposażenie budynków mieszkalnych w przydomowe oczyszczalnie 

ścieków; 

2. Modernizacja dróg o znaczeniu lokalnym (zadanie zostało zapisane 

w Programie Rozwoju Gminy Leśniowice – Priorytet 3.1. Budowa, 

modernizacja, przebudowa i budowa dróg w wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą); 

3. Uzbrojenie terenów w infrastrukturę komunalną; 

4. Doposażenie nieruchomości w instalacje kanalizacji sanitarnej 

(Priorytet 3.3. Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego Gminy  

i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych) 

Lokalizacja 

1. Sołectwa Alojzów, Sarniak, Teresin, Wierzbica, Majdan Leśniowski; 

2. Sołectwa Kasiłan, Poniatówka, Wygnańce, Sarniak, Teresin, 

Wierzbica, Leśniowice, Majdan Leśniowski; 

3. Sołectwo Leśniowice; 

4. Sołectwo Leśniowice, Majdan Leśniowski. 

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy obszaru rewitalizacji; 

 Mieszkańcy obszaru zdegradowanego; 

 Mieszkańcy gminy. 

Planowany czas 
rozpoczęcia/ realizacji 

przedsięwzięcia 
2017-2023 

Szacowana wartość 14 530 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Zwiększenie ilości budynków wyposażonych w podstawową 

infrastrukturę bytową; 

 Wzrost mobilności mieszkańców; 

 Zwiększenie standardu zamieszkania; 

 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców; 

 Wzrost zainteresowania Leśniowicami wśród potencjalnych 

mieszkańców oraz inwestorów; 

 Wzrost zatrudnienia przy pracach remontowo-budowlanych wśród 

mieszkańców gminy 
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Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

Potencjalne źródła 
finansowania 

 Programy operacyjne w ramach EFRR, w tym RPO WL na lata 2014-

2020 

 budżet Gminy 

 

 

P.2. 

LEŚNIOWICE AKTYWNE I ZDROWE 

Podmiot realizujący 
projekt 

Gmina Leśniowice, Klub Sportowy „Astra” 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres działania obejmuje adaptację terenu dla stworzenia zaplecza 

kulturowo-sportowego (budynku klubowego wyposażonego w szatnie, 

łazienki z prysznicami, małą salkę pomieszczenie gospodarcze. Dodatkowo 

przewiduje się budowę dwóch zadaszonych trybun od strony zachodniej 

oraz montaż 300 plastikowych krzesełek na podłożu betonowym. Planuje 

się również odnowę otoczenia stadionu poprzez stworzenie ogrodzenia 

z paneli ogrodzeniowych, budowę parkingów i chodników z kostki 

brukowej oraz drogi dojazdowej). 

Zadanie to zostało również ujęte w Programie Rozwoju Gminy Leśniowice 

na lata 2015-2020 pod Priorytetem 3. Poprawa jakości i warunków życia 

mieszkańców Gminy oraz aktywne przeciwdziałanie wykluczeniom – cel 

operacyjny 3.2. Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej 

oraz uporządkowanie przestrzeni publicznej (s. 115-117).  

Kolejny etap prac obejmowałby rekultywację nawierzchni płyty boiska 

poprze wymianę murawy i instalację nawodnienia, przebudowę bieżni 

lekkoatletycznej, budowę wiat dla trenerów i zawodników rezerwowych.  

Zadanie to zostało zgłoszono zarówno 

przez lokalną społeczność jak i Urząd 

Gminy Leśniowice, co potwierdza jego 

znaczenie dla rozwoju społeczeństwa.  
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Projekt zakłada również utworzenie bazy do organizacji imprez  

o charakterze kulturalnym, widowiskowym, rekreacyjnym oraz 

sportowym. projekt zakłada również stworzenie bazy dla lokalnych 

przedsiębiorców – adaptację budynków pod takie inwestycje jak gabinet 

odnowy biologicznej, okulista, kardiolog, neurolog 

Lokalizacja Leśniowice – dz. nr 106, 107, 108, 115/9, 115/2, 115/7 

Grupa docelowa 

 Sportowcy klubu „Astra” 

 Dzieci i młodzież  

 Lokalni przedsiębiorcy 

 Stowarzyszenia i kluby działające na terenie Podobszaru 1 

rewitalizacji 

 Mieszkańcy Podobszaru 1 rewitalizacji 

Planowany czas 
rozpoczęcia/ realizacji 

przedsięwzięcia 
2017-2020 

Szacowana wartość 1 200 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Utworzenie nowych i atrakcyjnych miejsc spotkań dla mieszkańców 

 Wzrost atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznych 

 Wzrost integracji społeczności lokalnej 

 Wzrost aktywności sportowej oraz kulturalnej wśród dzieci i młodzieży 

 Wzrost atrakcyjności gospodarczej obszaru 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going  

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach pierwszego 

raportu. 

Potencjalne źródła 
finansowania 

 Programy operacyjne w ramach EFRR, w tym RPO WL na lata 2014-
2020 

 budżet Gminy 
 środki prywatne 

Id: UOXTE-BVTUY-ROOJG-ZTODD-VXUUV. Podpisany Strona 114



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Leśniowice na lata 2016-2023  

 

114 

 

 

 

 

P.3. 

LEŚNIOWICE MŁODE I ZAANGAŻOWANE 

Podmiot realizujący 
projekt 

Gmina Leśniowice 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zadanie to obejmuje swoim zasięgiem modernizację/remont/przebudowę 

następujących obiektów świetlic wiejskich oraz pozostałych obiektów 

edukacyjnych: 

 Świetlica wiejska w Alojzowie (koszt szacunkowy 250 000,00 zł), 

 Świetlica wiejska w Kasiłanie (koszt szacunkowy 500 000,00 zł), 

 Świetlica wiejska w Poniatówce (siedziba w Wygnańcach) (koszt 

szacunkowy 500 000,00 zł), 

 Świetlica wiejska w Wygnańcach (koszt szacunkowy 400 000,00 

zł), 

 Teren Szkoły Podstawowej w Teresinie (koszt szacunkowy 

100 000,00 zł), 

 Świetlica wiejska w Wierzbicy (koszt szacunkowy 300 000,00 zł), 

 Świetlica wiejska w Leśniowicach (koszt szacunkowy 500 000,00 

zł) 

Zadanie swoim zasięgiem obejmuje kapitalny remont budynku 

(budowa OC, wymiana i ocieplenie dachów, wymiana instalacji wod-

kan, remont pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) i 

jego wyposażenie w meble oraz zagospodarowanie tych terenów  

w ogrodzenie, nasadzenie krzewów i drzew ozdobnych, adaptację 

terenu pod boiska oraz siłownie napowietrzne, stworzenie podjazdów 

oraz parkingów. 

Lokalizacja 

 Świetlica wiejska w Alojzowie – Alojzów, dz. nr 358 

 Świetlica wiejska w Kasiłanie – Dębina, dz. nr 22, 

 Świetlica wiejska w Poniatówce (siedziba w Wygnańcach) – 

Modernizacja lokalnych świetlic oraz innych 

budynków, które mają służyć edukacji jest 

wynikiem przeprowadzonych konsultacji 

społecznych, warsztatów oraz diagnozy na 

potrzeby wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego. Powyższe formy partycypacji 

społecznej nakreśliły jasno potrzebę odnowy 

obiektów, których zadaniem jest zrzeszanie się 

społeczeństwa. 
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Wygnańce, dz. nr 191, 

 Świetlica wiejska w Wygnańcach – Wygnańce, dz. nr 179, 

 Teren Szkoły Podstawowej w Teresinie – Teresin, dz. nr 69, 

 Świetlica wiejska w Wierzbicy – Wierzbica, dz. nr 190/2, 190/4, 

 Świetlica wiejska w Leśniowicach – Leśniowice, dz nr 36. 

Grupa docelowa 

 Dzieci i młodzież z Gminy Leśniowice 

 Stowarzyszenia i kluby działające na terenie Gminy 

 Mieszkańcy  

Planowany czas 
rozpoczęcia/ realizacji 

przedsięwzięcia 
2017-2020 

Szacowana wartość 2 450 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Utworzenie nowych i atrakcyjnych miejsc spotkań dla mieszkańców 

 Wzrost atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznych 

 Wzrost integracji społeczności lokalnej 

 Wzrost aktywności sportowej oraz kulturalnej wśród dzieci i młodzieży 

 Poprawa jakości środowiska naturalnego 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going  

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach pierwszego 

raportu. 

Potencjalne źródła 
finansowania 

 Programy operacyjne w ramach EFRR, w tym RPO WL na lata 2014-
2020 

 budżet Gminy 
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P.4. 

LEŚNIOWICE DO ODKRYCIA 

Podmiot realizujący 
projekt 

Gmina Leśniowice 

Zakres realizowanego 
projektu 

ODNOWA PARKU PODWORSKIEGO Z ALEJĄ KASZTANOWĄ W DĘBINIE 
Zadanie to obejmuje swoim zasięgiem odnowienie Alei Kasztanowej na 

terenie Dębiny poprzez przeprowadzenie prac porządkowych i ochrony 

zabytkowych drzew. Dodatkowo zadanie obejmuje wstawianie ławeczek 

między drzewami, które mogłyby posłużyć jako miejsce odpoczynku dla 

rowerzystów, którzy udają się nad zbiornik wodny „Maczuły” oraz kosze 

na odpady, które pozwoliłby utrzymać porządek na Alei. Ponadto zakres 

obejmuje odnowę drogi, która prowadzi przez Aleję. Wszystkie te 

przedsięwzięcia zwiększą atrakcyjność turystyczną gminy oraz poprawią 

stopień bezpieczeństwa odwiedzających to miejsce turystów. 

 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU W FORMIE PLACU ZABAW DLA DZIECI  
W ALOJZOWIE 
Zadanie to obejmuje swoim zasięgiem położenie bezpiecznej nawierzchni, 

montaż atestowanych  urządzeń (huśtawki, bujaki, piaskownice, drabinki 

wspinaczkowe itp.), ogrodzenie obiektu, stworzenie ławeczek oraz koszów 

na odpady oraz zagospodarowanie terenu polegające na nasadzeniach 

krzewów, kwiatów itp. 

 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU W FORMIE PARKU W LEŚNIOWICACH 
Zadanie to obejmuje swoim zasięgiem wyznaczenie terenu pod park, 

stworzenie ogrodzenia oraz alejek i ścieżek parkowych, nasadzenie 

krzewów, drzew, kwiatów ozdobnych, ustawienie ławeczek oraz koszów 

na odpady, wyznaczenie i stworzenie miejsc rekreacyjnych (do gry 

w szachy, itp.) oraz stworzenie siłowni napowietrznej.  

 

Lokalizacja 

 ODNOWA PARKU PODWORSKIEGO Z ALEJĄ KASZTANOWĄ  
W DĘBINIE– Dębina, dz. nr 182, 

 ZAGOSPODAROWANIE TERENU W FORMIE PLACU ZABAW DLA DZIECI  
W ALOJZOWIE – Alojzów, dz. nr 358 

 ZAGOSPODAROWANIE TERENU W FORMIE PARKU W LEŚNIOWICACH 
– Leśniowice, dz. nr 115/7 

Grupa docelowa  Dzieci i młodzież z Gminy Leśniowice 

Zadanie pn.” Odnowa Parku Podworskiego 

z Aleją Kasztanową” zostało zgłoszona przez 

mieszkańców gminy już podczas warsztatów, 

natomiast pozostałe zadania są odpowiedzią 

Urzędu Gminy na zdiagnozowane problemy 

środowiskowe (mała lesistość, wysoka emisja 

pyłów zawieszonych) i społeczne (brak miejsc 

do bezpiecznego odpoczynku) . 
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 Stowarzyszenia i kluby działające na terenie Gminy 

 Mieszkańcy Gminy 

Planowany czas 
rozpoczęcia/ realizacji 

przedsięwzięcia 
2017-2020 

Szacowana wartość 

 ODNOWA PARKU PODWORSKIEGO Z ALEJĄ KASZTANOWĄ W DĘBINIE 
– 90 000,00 zł 

 ZAGOSPODAROWANIE TERENU W FORMIE PLACU ZABAW DLA DZIECI  
W ALOJZOWIE – 80 000,00 zł  

 ZAGOSPODAROWANIE TERENU W FORMIE PARKU W LEŚNIOWICACH 
– 1 500 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Utworzenie nowych i atrakcyjnych miejsc spotkań dla mieszkańców 

 Wzrost atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznych 

 Wzrost integracji społeczności lokalnej 

 Wzrost aktywności sportowej oraz kulturalnej wśród dzieci i młodzieży 

 Poprawa jakości środowiska naturalnego 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going  

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach pierwszego 

raportu. 

Potencjalne źródła 
finansowania 

 Programy operacyjne w ramach EFRR, w tym RPO WL na lata 2014-
2020 

 budżet Gminy 
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P.5. 

LEŚNIOWICE NA GRANICY 

Podmiot realizujący 
projekt 

Gmina Leśniowice, Zarządzający Centrum Kultury w Majdanie 
Leśniowskim 

Zakres realizowanego 
projektu 

ADAPTACJA BUDYNKU POD UTWORZENIE TRANSGRANICZNEGO 
CENTRUM KULTURY I DZIEDZICTWA W  MAJDANIE LEŚNIOWSKIM  
Zadanie to obejmuje ogrodzenie budynku, budowę podjazdów, 

parkingów oraz chodnika, ocieplenie budynku, remonty pomieszczeń: 

stworzenie Sali widowiskowo-bankietowej, zaplecza sanitarnego, 

technicznego oraz szatni, wyposażenie obiektu w sprzęt i zaplecze 

socjalne i gastronomiczne oraz remont i wyposażenie pomieszczeń na 

cele noclegowe.  

 
PRZEBUDOWA BUDYNKU NA CENTRUM KULTURY  W LEŚNIOWICACH 
Zadanie to obejmuje wymianę i ociepleni dachu, przebudowę oraz 

modernizację budynku wraz z jego dociepleniem, remont 

i przebudowę pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

montaż OZE w budynku, zakup mebli i sprzętu. 

 

Lokalizacja 

 ADAPTACJA BUDYNKU POD UTWORZENIE TRANSGRANICZNEGO 
CENTRUM KULTURY I DZIEDZICTWA W MAJDANIE LEŚNIOWSKIM 
– dz. nr 987/4, 992/1, 994/1, 995/1 

 PRZEBUDOWA BUDYNKU NA CENTRUM KULTURY  
W  LEŚNIOWICACH – dz. nr 451/4 (obręb Majdan Leśniowski) 

Grupa docelowa 

 Dzieci i młodzież z Gminy Leśniowice 

 Stowarzyszenia i kluby działające na terenie Gminy 

 Mieszkańcy  

Planowany czas 
rozpoczęcia/ realizacji 

przedsięwzięcia 
2017-2023 

Szacowana wartość 3 000 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Utworzenie nowych i atrakcyjnych miejsc spotkań dla mieszkańców 

 Wzrost atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznych 

 Wzrost integracji społeczności lokalnej 

 Wzrost aktywności kulturalnej wśród dzieci i młodzieży 

 Kultywowanie lokalnych tradycji i współpracy międzynarodowej 

Celem zadania jest poszerzenie oferty 

wypoczynkowo-kulturowej Gminy, która staje 

naprzeciw problemom zdiagnozowanym oraz 

scharakteryzowanym przez mieszkańców na 

terenie Gminy – występowanie podziałów 

lokalnego społeczeństwa, brak życia 

kulturalnego czy postępujące jej wyludnienie  
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P.6. 

LEŚNIOWICE PRZEDSIĘBIORCZE 

 

 Poprawa jakości środowiska 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going  

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach pierwszego 

raportu. 

Potencjalne źródła 
finansowania 

 Programy operacyjne w ramach EFRR, w tym RPO WL na lata 2014-
2020 

 budżet Gminy 

 

Podmiot realizujący 
projekt 

Gmina Leśniowice 

Zakres realizowanego 
projektu 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DAWNEGO SKR 
Zadanie swoim zasięgiem obejmuje remont oraz modernizację 

budynków na istniejącym terenie dawnego SKR. Dodatkowo planuje 

się budowę chodników oraz parkingów, uzbrojenie terenu oraz jego 

ogrodzenie i zagospodarowanie. Projekt ma za zadnie zmniejszenie 

bezrobocia oraz stworzenie nowych miejsc pracy. Dodatkowym 

atutem będzie poprawa estetyki otoczenia oraz wzrost atrakcyjności 

gospodarczej oraz poprawa efektywności ekonomicznej terenu.  

 

Lokalizacja  Leśniowice – dz. nr 109 

Grupa docelowa 

 Przedsiębiorcy 

 Osoby poszukujące pracy 

 Mieszkańcy  

Planowany czas 
rozpoczęcia/ realizacji 

przedsięwzięcia 
2017-2023 

Szacowana wartość 3 200 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Utworzenie nowych i atrakcyjnych miejsc pracy dla mieszkańców 

Zadanie jest odpowiedzią na 

zdiagnozowane problemy w strefie 

gospodarczej – brak przedsiębiorstw, 

bezrobocie (i łączący się z tym problem 

ubóstwa, alkoholizmu czy 

przestępczości). 
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P.7. 

LEŚNIOWICE DLA SPOŁECZEŃSTWA 

 Zmniejszenie bezrobocia 

 Wzrost atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni  

 Wzrost integracji społeczności lokalnej 

 Poprawa atrakcyjności gospodarczej 

 Poprawa efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach pierwszego 

raportu. 

Potencjalne źródła 
finansowania 

 Programy operacyjne w ramach EFRR, w tym RPO WL na lata 2014-
2020 

 budżet Gminy 
 środki prywatne 

 

Podmiot realizujący 
projekt 

Gmina Leśniowice 

Zakres realizowanego 
projektu 

PRZYSTOSOWANIE DAWNEGO BUDYNKU LECZNICY ZWIERZĄT NA 
POTRZEBY LOKALI SOCJALNYCH W LEŚNIOWICACH 
Zadanie to swoim zasięgiem obejmuje wymianę i ocieplenia dachu, 

budowę podjazdów, parkingu i chodników, zaprojektowanie  

i zagospodarowanie terenu zieleni, ocieplenie budynku, wymianę 

stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

remont pomieszczeń, wyposażenie obiektu w sprzęt i zaplecze 

socjalne oraz wyposażenie budynku w ekologiczne systemy grzewcze 

 

Lokalizacja  Leśniowice – dz. nr 110 

Grupa docelowa  Mieszkańcy  

Celem zadania jest przeciwdziałanie 

patologiom społecznym, takim jak 

ubóstwo czy alkoholizm. Poprawa 

warunków mieszkaniowych ma 

poprawić funkcjonowanie 

w społeczeństwie osób z problemami.  
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P.8. 

EKO LEŚNIOWICE 

Planowany czas 
rozpoczęcia/ realizacji 

przedsięwzięcia 
2017-2023 

Szacowana wartość 500 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie Gminy, 

 Poprawa warunków środowiskowych poprzez stosowanie nowych 

ekologicznych systemów grzewczych, 

 Wzrost estetyki i funkcjonalności centrum gminy 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going  

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach pierwszego 

raportu. 

Potencjalne źródła 
finansowanie 

 Programy operacyjne w ramach EFRR, w tym RPO WL na lata 2014-
2020 

 budżet Gminy 
 
 
 
 
 

Podmiot realizujący 
projekt 

Gmina Leśniowice 

Zakres realizowanego 
projektu 

ADAPTACJA TERENU POD STWORZENIE PSZOK W LEŚNIOWICACH 
Zadanie to swoim zasięgiem obejmuje budowę podjazdów, parkingu 

oraz chodników. Dodatkowo zaplanowane jest stworzenie drogi 

dojazdowej, budowa placu do obsługi PSZOK, wyposażenie obiektu 

w sprzęt i zaplecze socjalno-sanitarne, zagospodarowanie terenu 

oraz jego odgrodzenie, wyposażenie w kontenery, niezbędny sprzęt, 

maszyny i inne urządzenia. 

 

Lokalizacja  Leśniowice – dz. nr 108 

Stworzenie na terenie Gminy Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych jest niezbędne do 

prawidłowego jej funkcjonowania. Niska świadomość 

ekologiczna została uznana przez mieszkańców jako 

jeden z największych problemów środowiskowych na 

terenie Gminy. Zadanie to łączy ze sobą strefę 

środowiskową oraz społeczną, pokazując lokalnej 

społeczności pozytywne postawy społeczne w kwestii 

gospodarowania odpadami. 
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Grupa docelowa  Mieszkańcy  

Planowany czas 
rozpoczęcia/ realizacji 

przedsięwzięcia 
2017-2023 

Szacowana wartość 1 200 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Utworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców 

 Zmniejszenie bezrobocia 

 Zwiększenie poziomu gospodarowania odpadami na terenie Gminy 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going  

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach pierwszego 

raportu. 

Potencjalne źródła 
finansowania 

 Programy operacyjne w ramach EFRR, w tym RPO WL na lata 2014-
2020 

 budżet Gminy 
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2. MATRYCE LOGICZNE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 
 

Matryca logiczna do projektu pt. "Rewitalizacja Leśniowic" 

 

 
Założenie zadania Wskaźnik realizacji Założenia 

Cel nadrzędny  
Rewitalizacja obszarów 

problemowych 
- - 

Cel bezpośredni projektu 

2. Wzrost atrakcyjności 
przestrzeni publicznych oraz 

jakości środowiska przyrodniczego 
i kulturowego  

Realizacja projektu polega na 
przeprowadzeniu szeregu 
działań zmierzających ku 
polepszeniu warunków 
bytowych mieszkańców 
poprzez modernizację, 
remont, przebudowę 

istniejącej infrastruktury oraz 
doposażenie budynków 

mieszkalnych w ekologiczne 
rozwiązania infrastrukturalne 

Cele projektu są zbliżone do tych, które są przedstawione w 
Programie Rozwoju Gminy Leśniowice oraz Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 

Rezultaty 

- zwiększenie ilości budynków 
wyposażonych w podstawową 

infrastrukturę bytową, 
- wzrost mobilności mieszkańców, 

-zwiększenie standardu 
zamieszkania, 

- wzrost świadomości ekologicznej 
mieszkańców 

-liczba obiektów 
doposażonych w przydomowe 

oczyszczalnie ścieków,  
- długość dróg podlegających 

modernizacji, 
- liczba nieruchomości 

doposażonych w instalacji 
kanalizacji sanitarnej 

Proponowane działanie przyczyni się do wzrostu 
funkcjonalności obszaru, wpłynie na rozwój społeczny oraz 

na bezpieczeństwo publiczne 
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Działania 

Etap przedinwestecyjny: działania 
przygotowawcze i projektowe 

Etap wdrażania: realizacja 
rzeczowego zakresu projektu  

Etap zamknięcia inwestycji: odbiór 
techniczny wraz z rozliczeniem 

Środki: zaangażowanie 
odpowiednich zasobów 
ludziach, rzeczowych i 

finansowych 

Uzasadnieniem dla celowości projektu jest aktualna analiza 
potrzeb interesariuszy wynikająca z ich problemów.  

 

Matryca logiczna do projektu pt. "Leśniowice aktywne i zdrowe" 

 

 
Założenie zadania Wskaźnik realizacji Założenia 

Cel nadrzędny  
Rewitalizacja obszarów 

problemowych 
- - 

Cel bezpośredni projektu 

2. Wzrost atrakcyjności 
przestrzeni publicznych oraz 

jakości środowiska przyrodniczego 
i kulturowego  

Realizacja projektu polega na 
adaptacji terenu pod 
stworzenie zaplecza 

sportowego oraz stworzenie 
dwóch zadaszonych trybun 

wraz z zainstalowaniem 
plastikowych krzesełek 

Cele projektu są zbliżone do tych, które są przedstawione w 
Programie Rozwoju Gminy Leśniowice oraz Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 

Rezultaty 

- utworzenie nowych 
i atrakcyjnych miejsc spotkań dla 

mieszkańców, 
- wzrost atrakcyjności 

i funkcjonalności przestrzeni 
publicznych, 

-wzrost integracji społeczności 
lokalnej, 

- wzrost aktywności sportowej 
oraz kulturalnej wśród dzieci i 

-liczba osób korzystających 
z obiektu,  

- zmodernizowana 
powierzchnia 

 

Proponowane działanie przyczyni się do wzrostu estetyki 
i funkcjonalności obszaru, wpłynie na rozwój społeczny  
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młodzieży, 
- wzrost atrakcyjności 
gospodarczej obszaru 

Działania 

Etap przedinwestecyjny: działania 
przygotowawcze i projektowe 

Etap wdrażania: realizacja 
rzeczowego zakresu projektu  

Etap zamknięcia inwestycji: odbiór 
techniczny wraz z rozliczeniem 

Środki: zaangażowanie 
odpowiednich zasobów 

ludziach, rzeczowych 
i finansowych 

Uzasadnieniem dla celowości projektu jest aktualna analiza 
potrzeb interesariuszy wynikająca z ich problemów.  

 

Matryca logiczna do projektu pt. "Leśniowice młode i zaangażowane" 

 

 
Założenie zadania Wskaźnik realizacji Założenia 

Cel nadrzędny  
Rewitalizacja obszarów 

problemowych 
- - 

Cel bezpośredni projektu 
1. Poprawa jakości życia 
i budowanie silnego kapitału 
społecznego 

Realizacja projektu polega na 
modernizacji obiektów świetlic 

wiejskich oraz pozostałych 
obiektów edukacyjnych. 

Cele projektu są zbliżone do tych, które są przedstawione 
w Programie Rozwoju Gminy Leśniowice oraz Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 
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Rezultaty 

- utworzenie nowych 
i atrakcyjnych miejsc spotkań dla 

mieszkańców, 
- wzrost atrakcyjności 

i funkcjonalności przestrzeni,  
- wzrost integracji społeczności 

lokalnej, 
- wzrost aktywności sportowej 
oraz kulturalnej wśród dzieci 

i młodzieży, 
- poprawa jakości środowiska 

naturalnego. 

-liczba osób korzystających 
z obiektu,  

- zmodernizowana 
powierzchnia, 

- liczba zorganizowanych 
wydarzeń kulturalnych na 

terenie Gminy 
 

Proponowane działanie przyczyni się do wzrostu estetyki 
i funkcjonalności obszaru, wpłynie na rozwój społeczny  

Działania 

Etap przedinwestecyjny: działania 
przygotowawcze i projektowe 

Etap wdrażania: realizacja 
rzeczowego zakresu projektu  

Etap zamknięcia inwestycji: odbiór 
techniczny wraz z rozliczeniem 

Środki: zaangażowanie 
odpowiednich zasobów 

ludziach, rzeczowych 
i finansowych 

Uzasadnieniem dla celowości projektu jest aktualna analiza 
potrzeb interesariuszy wynikająca z ich problemów.  
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Matryca logiczna do projektu pt. "Leśniowice do odkrycia" 

 

 
Założenie zadania Wskaźnik realizacji Założenia 

Cel nadrzędny  
Rewitalizacja obszarów 

problemowych 
- - 

Cel bezpośredni projektu 

2. Wzrost atrakcyjności 
przestrzeni publicznych oraz 

jakości środowiska przyrodniczego 
i kulturowego 

Realizacja projektu polega na 
odnowie parków na terenie 

Gminy Leśniowice 

Cele projektu są zbliżone do tych, które są przedstawione 
w Programie Rozwoju Gminy Leśniowice oraz Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 

Rezultaty 

- utworzenie nowych 
i atrakcyjnych miejsc spotkań dla 

mieszkańców, 
- wzrost atrakcyjności 

i funkcjonalności przestrzeni 
publicznych,  

- wzrost integracji społeczności 
lokalnej, 

- wzrost aktywności sportowej 
oraz kulturalnej wśród dzieci 

i młodzieży, 
- poprawa jakości środowiska 

naturalnego. 

-liczba osób korzystających 
z obiektów,  

- zmodernizowana 
powierzchnia, 

 

Proponowane działanie przyczyni się do wzrostu estetyki 
i funkcjonalności obszaru, wpłynie na rozwój społeczny  

Działania 

Etap przedinwestecyjny: działania 
przygotowawcze i projektowe 

Etap wdrażania: realizacja 
rzeczowego zakresu projektu  

Etap zamknięcia inwestycji: odbiór 
techniczny wraz z rozliczeniem 

Środki: zaangażowanie 
odpowiednich zasobów 

ludziach, rzeczowych 
i finansowych 

Uzasadnieniem dla celowości projektu jest aktualna analiza 
potrzeb interesariuszy wynikająca z ich problemów.  
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Matryca logiczna do projektu pt. "Leśniowice na granicy” 

 

 
Założenie zadania Wskaźnik realizacji Założenia 

Cel nadrzędny  
Rewitalizacja obszarów 

problemowych 
- - 

Cel bezpośredni projektu 

2. Wzrost atrakcyjności 
przestrzeni publicznych oraz 

jakości środowiska przyrodniczego 
i kulturowego 

Realizacja projektu polega na 
adaptacji terenu pod 

utworzenie Transgranicznego 
Centrum Kultury i Dziedzictwa 

w Leśniowicach oraz 
przebudowie budynku na 

Centrum Kultury w Majdanie 
Leśniowskim 

Cele projektu są zbliżone do tych, które są przedstawione 
w Programie Rozwoju Gminy Leśniowice oraz Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 

Rezultaty 

- utworzenie nowych 
i atrakcyjnych miejsc spotkań dla 

mieszkańców, 
- wzrost atrakcyjności 

i funkcjonalności przestrzeni 
publicznych,  

- wzrost integracji społeczności 
lokalnej, 

- wzrost aktywności sportowej 
oraz kulturalnej wśród dzieci 

i młodzieży, 
- kultywowanie lokalnych tradycji 
i współpracy międzynarodowej, 

- poprawa jakości środowiska 
naturalnego. 

-liczba osób korzystających 
z obiektów,  

- zmodernizowana 
powierzchnia, 

 

Proponowane działanie przyczyni się do wzrostu estetyki 
i funkcjonalności obszaru, wpłynie na rozwój społeczny  
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Działania 

Etap przedinwestecyjny: działania 
przygotowawcze i projektowe 

Etap wdrażania: realizacja 
rzeczowego zakresu projektu  

Etap zamknięcia inwestycji: odbiór 
techniczny wraz z rozliczeniem 

Środki: zaangażowanie 
odpowiednich zasobów 
ludziach, rzeczowych i 

finansowych 

Uzasadnieniem dla celowości projektu jest aktualna analiza 
potrzeb interesariuszy wynikająca z ich problemów.  

Matryca logiczna do projektu pt. "Leśniowice przedsiębiorcze” 

 
Założenie zadania Wskaźnik realizacji Założenia 

Cel nadrzędny  
Rewitalizacja obszarów 

problemowych 
- - 

Cel bezpośredni projektu 
3. Budowanie kapitału ludzkiego 

i tworzenie warunków do rozwoju 
gospodarczego 

Realizacja projektu polega na 
zagospodarowaniu terenu 

dawnego SKR 

Cele projektu są zbliżone do tych, które są przedstawione 
w Programie Rozwoju Gminy Leśniowice oraz Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 

Rezultaty 

- utworzenie nowych 
i atrakcyjnych miejsc pracy dla 

mieszkańców, 
- zmniejszenie bezrobocia, 

- wzrost atrakcyjności 
i funkcjonalności przestrzeni, 

- wzrost integracji społeczności 
lokalnej, 

- poprawa atrakcyjności 
gospodarczej, 

- poprawa efektywności 
ekonomicznej przedsiębiorstw. 

-liczba powstałych miejsc 
pracy, 

- zmodernizowana 
powierzchnia 

 

Proponowane działanie przyczyni się do wzrostu estetyki 
i funkcjonalności obszaru, wpłynie na rozwój społeczny  
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Działania 

Etap przedinwestecyjny: działania 
przygotowawcze i projektowe 

Etap wdrażania: realizacja 
rzeczowego zakresu projektu  

Etap zamknięcia inwestycji: odbiór 
techniczny wraz z rozliczeniem 

Środki: zaangażowanie 
odpowiednich zasobów 

ludziach, rzeczowych 
i finansowych 

Uzasadnieniem dla celowości projektu jest aktualna analiza 
potrzeb interesariuszy wynikająca z ich problemów.  

 

Matryca logiczna do projektu pt. "Leśniowice dla społeczeństwa” 

 

 
Założenie zadania Wskaźnik realizacji Założenia 

Cel nadrzędny  
Rewitalizacja obszarów 

problemowych 
- - 

Cel bezpośredni projektu 
1. Poprawa jakości życia 

i budowanie silnego kapitału 
społecznego 

Realizacja projektu polega na 
przystosowaniu dawnego 

budynku lecznicy zwierząt na 
potrzeby lokali socjalnych 

Cele projektu są zbliżone do tych, które są przedstawione 
w Programie Rozwoju Gminy Leśniowice oraz Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 

Rezultaty 

- poprawa warunków 
mieszkaniowych na terenie 

Gminy, 
- poprawa warunków 

środowiskowych poprzez 
stosowanie nowych ekologicznych 

systemów grzewczych, 
- wzrost estetyki i funkcjonalności 

centrum gminy 

-liczba powstałych mieszkań 
na terenie Gminy, 
- zmodernizowana 

powierzchnia, 
- liczba osób korzystających 
z nowopowstałych mieszkań 

 

Proponowane działanie przyczyni się do wzrostu estetyki 
i funkcjonalności obszaru, wpłynie na rozwój społeczny  
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Działania 

Etap przedinwestecyjny: działania 
przygotowawcze i projektowe 

Etap wdrażania: realizacja 
rzeczowego zakresu projektu  

Etap zamknięcia inwestycji: odbiór 
techniczny wraz z rozliczeniem 

Środki: zaangażowanie 
odpowiednich zasobów 

ludziach, rzeczowych 
i finansowych 

Uzasadnieniem dla celowości projektu jest aktualna analiza 
potrzeb interesariuszy wynikająca z ich problemów.  

 

 

Matryca logiczna do projektu pt. "EKO Leśniowice” 

 

 
Założenie zadania Wskaźnik realizacji Założenia 

Cel nadrzędny  
Rewitalizacja obszarów 

problemowych 
- - 

Cel bezpośredni projektu 

2. Wzrost atrakcyjności 
przestrzeni publicznych oraz 

jakości środowiska przyrodniczego 
i kulturowego 

3. Budowa kapitału ludzkiego 
i tworzenie warunków do rozwoju 

gospodarczego 

Realizacja projektu polega na 
adaptacji terenu pod 
stworzenie PSZOK w 

Leśniowicach 

Cele projektu są zbliżone do tych, które są przedstawione 
w Programie Rozwoju Gminy Leśniowice oraz Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 

Rezultaty 

- utworzenie nowych miejsc pracy 
dla mieszkańców, 

- zmniejszenie bezrobocia, 
- zwiększenie poziomu 

gospodarowania odpadami 

-liczba nowopowstałych miejsc 
pracy, 

- spadek liczby osób 
bezrobotnych 

 

Proponowane działanie przyczyni się do wzrostu estetyki 
i funkcjonalności obszaru, wpłynie na rozwój społeczny  
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Działania 

Etap przedinwestecyjny: działania 
przygotowawcze i projektowe 

Etap wdrażania: realizacja 
rzeczowego zakresu projektu  

Etap zamknięcia inwestycji: odbiór 
techniczny wraz z rozliczeniem 

Środki: zaangażowanie 
odpowiednich zasobów 
ludziach, rzeczowych i 

finansowych 

Uzasadnieniem dla celowości projektu jest aktualna analiza 
potrzeb interesariuszy wynikająca z ich problemów.  
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3. CHARAKTERYSTYKA POZOSTAŁYCH DOPUSZCZALNYCH 

PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

P.1.  

LEŚNIOWICE MŁODE I ZAANGAŻOWANE - zajęcia aktywizujące dla dzieci i młodzieży oraz Seniorów 

w (ramach działalności świetlic wiejskich) 

Podmiot realizujący 
projekt  

Gmina Leśniowice 

Stowarzyszenia działające na ternie  gminy 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje organizację zajęć aktywizujących, imprez 

integracyjnych, angażujących  społeczność lokalną, imprezy integracyjne 

połączone ze zdobywaniem nowej wiedzy o lokalnej historii i kulturze, 

świecie oraz w ramach spotkań z inspirującymi ludźmi – np. w formie tak 

zwanych „slajdowisk”. Ponadto przewiduje się organizację szeregu imprez 

okolicznościowych, powiązanych z szerzeniem lokalnych tradycji oraz 

promujących sport i aktywne spędzanie czasu wolnego. 

Lokalizacja 

Projekt będzie realizowany na obszarze rewitalizacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem świetlic wiejskich – Alojzów (działka nr 358), Kasiłan 

(działka nr 22, obręb Dębina), Poniatówka (działka nr 191, obręb 

Wygnańce),  Wygnańce (działka 179, obręb Wygnańce), Wierzbica (działka 

nr 190/4, obręb Wierzbica), Leśniowice (działka nr 36).  

Grupa docelowa 

 Dzieci i młodzież obszaru rewitalizacji 

 Stowarzyszenia i kluby działające na terenie gminy 

 Mieszkańcy obszaru rewitalizacji 

 Mieszkańcy obszaru zdegradowanego 

 Mieszkańcy gminy 

Planowany czas 
realizacji 

2017-2023 

Szacowana wartość 100 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost liczby organizowanych imprez tematycznych, integrujących 

społeczność lokalną 

 Wzrost integracji społeczności lokalnej 
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 Wzrost aktywności sportowej oraz kulturalnej wśród dzieci i młodzieży 

 Poszerzenie wiedzy o świecie i bieżących tematach wśród dzieci 

i młodzieży 

 Wzrost zadowolenia i poziomu utożsamienia mieszkańców obszaru 

rewitalizacji z miejscem zamieszkania 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

 

P.2. 

PRZEDSIĘBIORCZE LEŚNIOWICE – Bank czasu – mieszkańcy deklarują swoje umiejętności, które 

mogą świadczyć na rzecz innych osób, w zamian otrzymując godziny do wykorzystania na 

otrzymanie pomocy od innych mieszkańców 

Podmiot realizujący 
projekt  

Gmina Leśniowice 

Stowarzyszenia działające na terenie gminy 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wypracowanie systemu wzajemnej 

pomocy,  gdzie mieszkańcy deklarują swoje umiejętności, które mogą 

świadczyć na rzecz innych osób, w zamian otrzymując godziny do 

wykorzystania na otrzymanie pomocy od innych mieszkańców. 

W przypadku pojawienia się takiej możliwości jako siedzibę dla Punktu 

Organizacyjnego Banku Czasu przewiduje się w budynku Centrum Kultury 

w Majdanie Leśniowskim. 

Lokalizacja Projekt będzie realizowany na obszarze rewitalizacji 

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy obszaru rewitalizacji 

 Mieszkańcy obszaru zdegradowanego 

 Mieszkańcy gminy 

 Stowarzyszenia działające na terenie gminy 
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 Bezrobotni 

 Emeryci 

 Absolwenci szkół i studiów wyższych 

Planowany czas 
realizacji 

2018-2023 

Szacowana wartość 50 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost integracji społecznej mieszkańców 

 Wzrost kompetencji wśród mieszkańców 

 Wzrost poczucia przynależności do społeczności lokalnej wśród 

mieszkańców  

 Wzrost aktywności społecznej mieszkańców 

 Poprawa warunków komunikacji i współpracy pomiędzy mieszkańcami 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P.3. 

PRZEDSIĘBIORCZE LEŚNIOWICE - Pobudzanie aktywności zawodowej mieszkańców – wsparcie 

rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni 

socjalnych 

Podmiot realizujący 
projekt  

Gmina Leśniowice przy współpracy z PUP 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje pobudzanie aktywności zawodowej 

wśród mieszkańców, przede wszystkim poprzez wsparcie rozwoju 

podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych 

i spółdzielni socjalnych, ale również poprzez podnoszenie kompetencji 

mieszkańców i tym samym ich pozycji na rynku pracy. 

Przewiduje się między innymi organizację kursu projektowania 

i utrzymania terenów zielonych  dla osób bezrobotnych obszaru 

rewitalizacji zatrudnionych przy realizacji projektu odnowy Parku 
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Podworskiego z Aleją Kasztanową w Dębinie oraz jego dalszym 

utrzymaniu. 

Lokalizacja Projekt będzie realizowany na obszarze rewitalizacji 

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy obszaru rewitalizacji 

 Mieszkańcy obszaru zdegradowanego 

 Mieszkańcy gminy 

 Osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz poszukujące pracy 

Planowany czas 
realizacji 

2020-2023 

Szacowana wartość 50 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Spadek bezrobocia 

 Wzrost liczby miejsc zatrudnienia  

 Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P.4. 

LEŚNIOWICE AKTYWNE I ZDROWE- imprezy aktywizujące lokalną społeczność 

Podmiot realizujący 
projekt  

Gmina Leśniowice 

Stowarzyszenia działające na terenie  gminy 

Klub Sportowy „Astra” 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje organizację imprez integracyjno-

sportowych, połączonych z promocją dziedzictwa historyczno-

kulturalnego gminy oraz lokalnych produktów. Organizacja imprez na 

terenach publicznych obszaru rewitalizacji, zrewitalizowanych parków 

i placów. Działanie powiązane z szerzeniem kultury sportu, 

międzypokoleniowej integracji oraz poznawaniem swojej gminy.  
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Lokalizacja 

Projekt będzie realizowany na obszarze rewitalizacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem  świetlic wiejskich oraz kompleksu sportowego 

(Leśniowice, działki  nr 115/2, 115/7, 115/9, 107) 

Grupa docelowa 

 Dzieci i młodzież obszaru rewitalizacji 

 Seniorzy  

 Rodziny 

 Stowarzyszenia i kluby działające na terenie gminy 

 Mieszkańcy obszaru rewitalizacji 

 Mieszkańcy obszaru zdegradowanego 

 Mieszkańcy gminy 

Planowany czas 
realizacji 

2017-2023 

Szacowana wartość 100 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost liczby organizowanych imprez tematycznych, integrujących 

społeczność lokalną 

 Wzrost integracji społeczności lokalnej 

 Wzrost aktywności sportowej oraz kulturalnej wśród dzieci i młodzieży 

oraz osób starszych 

 Polepszenie stanu zdrowia i samopoczucia seniorów 

 Spadek poziomu wykluczenia społecznego 

 Wzrost zadowolenia i poziomu utożsamienia mieszkańców obszaru 

rewitalizacji z miejscem zamieszkania 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 
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P.5. 

EKO LEŚNIOWICE – kampania edukacyjna w zakresie uświadamiania oraz budowania postaw 

proekologicznych wśród mieszkańców 

Podmiot realizujący 
projekt  

Gmina Leśniowice 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje kampanię edukacyjna ukierunkowaną na 

szerzenie wiedzy i uświadamianie mieszkańców w zakresie niskiej emisji 

oraz segregacji odpadów. W ramach tego przedsięwzięcia przewiduje się 

organizację cyklu spotkań promocyjno-szkoleniowych dla mieszkańców  

z udziałem organizacji zajmujących się walką oraz uświadamianiem  

w zakresie niskiej emisji oraz segregacji i recyklingu odpadów, a także 

działania skierowane bezpośrednio do uczniów szkół podstawowych  

w ramach zajęć lekcyjnych. 

Lokalizacja 

Projekt będzie realizowany na obszarze rewitalizacji, ze szczególny 

uwzględnieniem lokalizacji świetlic wiejskich oraz budynku Centrum 

Kultury (Majdan Leśniowski, działka nr 451/4). 

Grupa docelowa 

 Dzieci i młodzież obszaru rewitalizacji 

 Seniorzy  

 Mieszkańcy obszaru rewitalizacji 

 Mieszkańcy obszaru zdegradowanego 

 Mieszkańcy gminy 

Planowany czas 
realizacji 

2017-2023 

Szacowana wartość 100 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost wiedzy i świadomości proekologicznej mieszkańców gminy 

 Poprawa jakości powietrza w gminie 

 Poprawa jakości środowiska w gminie 

 Wzrost efektywności energetycznej budynków 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 
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(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

 

 

VI. MECHANIZMY INTEGROWANIA DZIAŁAŃ 
REWITALIZACYJNYCH 

Bardzo ważnym aspektem Programu Rewitalizacji jest komplementarność. Wymogiem koniecznym 

przy opracowaniu programów rewitalizacji jest konieczność zapewnienia komplementarności w pięciu 

aspektach: przestrzennym, problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym oraz 

źródeł finansowania. 

5.1. Komplementarność przestrzenna 
Wyznaczone projekty rewitalizacyjne skupiają się na obszarze rewitalizacji i są z nim ściśle powiązane. 

Są one odpowiedzią na główne problemy dla danego regionu, które zostały wskazane dzięki 

przeprowadzonej diagnozie. Dzięki ich realizacji pozytywne skutki widoczne będą na całym obszarze, 

ponieważ kilka z nich dotyczy działań podejmowanych dla miejsc lub obiektów użyteczności publicznej, 

przez co korzystać z nich będą mogli mieszkańcy obszaru, całej Gminy jak i regionu.  

5.2. Komplementarność problemowa 
Współgranie projektów pod względem komplementarności problemowej sprowadza się do analizy pod 

kątem ich wzajemnego dopełniania. W Programie zasada ta jest realizowana poprzez organizowanie 

działań o charakterze społecznym, przestrzennym czy środowiskowym. Działania społeczne będą 

dotyczyły rozwijania aktywnych form integracji społecznej czy prowadzenia działań integracyjnych, 

edukacyjnych i  kulturalnych w zmodernizowanych obiektach użyteczności publicznej. Modernizacja 

obiektów publicznych wpisze się w aspekty infrastrukturalne, ale także przestrzenne (np. 

uporządkowanie otoczenia) czy środowiskowe (zachęcanie mieszkańców do tworzenia przydomowych 

oczyszczalni). W tym aspekcie komplementarności ważne jest precyzyjne określenie pożądanych 

efektów rewitalizacji. Każdy projekt posiada zatem wskazane rezultaty wynikające z jego realizacji. 

5.3. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 
Wśród struktur, które biorą udział w realizacji Programu można wyróżnić podmioty wykonawcze - 

jednostki realizujące poszczególne zadania oraz podmioty zarządzające - jednostki nadzorujące oraz 

koordynujące wdrożenie programu, a przy tym prowadzące monitoring i ocenę programu. Monitoring 
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realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie prowadzony w wydziałach Urzędu Gminy  

w Leśniowicach w zakresie realizacji poszczególnych projektów natomiast monitoring całości procesu 

będzie należał do powołanego Komitetu Rewitalizacji. Działaniami społecznymi mogą zajmować się 

ośrodki pomocy społecznej czy odpowiednie wydziały (referaty) Urzędu Gminy w Leśniowicach. 

Określenie odpowiednich instrumentów zarządzania, wdrażania i monitoringu opisane w kolejnych 

rozdziałach Programu jest konieczne do pełnego wykorzystania narzędzi finansowych  

i instytucjonalnych. 

5.4. Komplementarność międzyokresowa 
Analizując projekty pod kątem okresu finansowania, należy zwrócić uwagę na ciągłość programową. 

Kilka przedsięwzięć realizowanych w Gminie Leśniowice w latach poprzednich ma swoją kontynuację  

w okresie 2016-2023.  

5.5. Komplementarność źródeł finansowania 
Projekty zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Leśniowice na lata 2016-2023 mają 

zapewnione finansowanie z różnych instrumentów wsparcia. Uwzględniają zaangażowanie środków 

prywatnych i publicznych. Umiejętne wykorzystanie środków finansowania pozwoli uzyskać korzystne  

i optymalne efekty na obszarze rewitalizacji.  

 

 

VII. FINANSOWANIE PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH 
 

Realizacja oraz powodzenie zamierzeń zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji jest uzależnione 

od wielu czynników, m.in. zaangażowania i sprawności administracji samorządowej czy aktywności 

społeczności rewitalizowanego obszaru. 

Bardzo ważnym i kluczowym elementem jest wysokość środków przeznaczonych na realizację 

projektów rewitalizacyjnych. Realizacja LPR uzależniona jest zatem w dużej mierze od wysokości 

pozyskanych środków, zarówno krajowych publicznych i prywatnych oraz z funduszy strukturalnych. 

Poniższe schematy przedstawiają źródła finansowania działań rewitalizacyjnych. 
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Rysunek 7: Źródła finansowania działań rewitalizacyjnych ze środków publicznych  

(źródło: opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.) 
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Rysunek 8: Źródła finansowania działań rewitalizacyjnych ze środków prywatnych  

(źródło: opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.) 

Finansowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Leśniowice obejmuje środki publiczne 

(zagraniczne i krajowe) oraz prywatne. Głównym źródłem współfinansowania projektów 

rewitalizacyjnych z funduszy UE są środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województw 

Lubelskiego na lata 2014-2020 (EFS i EFRR). Dodatkowym źródłem ich finansowania są środki KPO (EFS, 

EFRR, FS). Ponadto, źródłem współfinansowania projektów rewitalizacyjnych będą również środki 

budżetu państwa (programy rządowe) oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Ważnymi 

źródłami środków finansowych uzupełniających środki zewnętrzne są środki krajowe dedykowane 

działalności w różnych obszarach tematycznych, m.in. ochrona środowiska, ochrona dziedzictwa 

kulturowego, polityka społeczna, pozwalające na realizację kompleksowych projektów i przyczyniające 

się do skoordynowanej, wieloaspektowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych. W efekcie 

komplementarność finansowa przekładać się będzie na komplementarność problemową. 
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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA 

LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WL 2014-2020) 

jest jednym z 16 regionalnych programów operacyjnych, które służyć mają realizacji Umowy 

Partnerstwa (UP) w zakresie polityki spójności. UP określa strategię Polski, priorytety i warunki 

efektywnego i skutecznego korzystania z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych  

w latach 2014-2020 w celu realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego 

wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. 

Celem RPO WL 2014-2020 jest podniesienie konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzne 

potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej. Cel Programu jest spójny ze 

strategicznymi celami rozwoju regionu lubelskiego, określonymi w Strategii Rozwoju Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.). Ponadto, dokumentem kierunkującym 

interwencję RPO WL 2014-2020 w zakresie badań i innowacji jest Regionalna Strategia Innowacji 

Województwa Lubelskiego do 2020 roku, wyznaczająca m.in. inteligentne specjalizacje regionalne 

priorytety polityki innowacyjnej. 

Oś priorytetowa II.13 Infrastruktura społeczna 

13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich 

Celem Działania jest rozwój infrastruktury obszarów zdegradowanych małych miast a także obszarów 

wiejskich przyczyniający się do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych tych 

obszarów. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wsparcie przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmujących 

m.in. zadania w zakresie głębokiej przebudowy i adaptacji zdegradowanych obiektów i obszarów, 

ukierunkowane w szczególności na poprawę jakości korzystania z przestrzeni, likwidację izolacji 

obszarów problemowych oraz poprawę jakości życia mieszkańców obszarów zdegradowanych. 

Inwestycje infrastrukturalne w za-kresie rewitalizacji ukierunkowane na rozwiązywanie 

zdiagnozowanych problemów społecznych wzmocnią wysiłki na rzecz ograniczania koncentracji 

ubóstwa oraz wykluczenia społecznego mieszkańców obszarów rewitalizowanych. Pozwolą także na 

odnowę zdegradowanych przestrzeni małych miast i wiejskich przyczyniając się do wzmocnienia ich 

potencjałów rozwojowych.  

 
Typ beneficjenta  


 Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,  
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 Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych po-siadające osobowość 

prawną,  

 Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego,  

 Przedsiębiorstwa społeczne, zgodnie z definicją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej,  

 Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne,  

 Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 

samorządu terytorialnego lub ich związki,  

 Organizacje pozarządowe,  

 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną nie 

wymienione wyżej,  

 MŚP (przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność na terenie województwa lubelskiego).  

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO  

2014-2020 
POIiŚ finansuje przede wszystkim zadania związane z ochroną środowiska i nie posiada odrębnej osi 

priorytetowej dedykowanej specjalnie dla projektów rewitalizacyjnych. Jednak w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji dla Gminy Leśniowice znajdują się zadania, które wpisują się osie dotyczące ochrony 

środowiska oraz ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju zasobów kultury (Oś priorytetowa 

VIII). 

 Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach (projekty obejmujące 

głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, gdzie 

głównym celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz poprawa stanu 

środowiska w skali lokalnej);  

 Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, dotyczące przeprowadzania działań 

informacyjno – edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania 

zasobów. Głównym celem zadania jest zwiększenie świadomości społecznej i zaangażowania 

społeczeństwa w aktywną ochronę środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych; 

 Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego (rozwój terenów zieleni w miastach, 

rekultywacja terenów zdegradowanych bądź zdewastowanych oraz remediacja terenów 

zanieczyszczonych, w celu zahamowania ubytku terenów zieleni oraz poprawy warunków 

ekologicznych życia w mieście); 

 Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (w ramach działania 

realizowane będą inwestycje dotyczące zarówno ochrony zabytków, jak też rozwoju zasobów 
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kultury polegające na m.in. pracach związanych z renowacją, konserwacją, rewaloryzacją  

i restauracją obiektów zabytkowych (i ich zespołów), jak również przebudową i rozbudową 

obiektów zabytkowych; prace obejmujące działania infrastrukturalne mające na celu ochronę  

i zachowanie otoczenia zabytkowych obiektów (również zabytkowych parków i ogrodów); 

prace polegające na rozbudowie, przebudowie i remoncie nie zabytkowej infrastruktury 

kultury), oraz zabezpieczeniu obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem). 

PROGRAM OPERACYJNNY WIEDZA – EDUKACJA – ROZWÓJ 
PO WER jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach 

zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, 

z drugiej zaś oferuje wsparcie bezpośrednie w obszarach, których wsparcie z poziomu krajowego jest 

uzasadnione obiektywnymi przesłankami. W programie, oprócz środków EFS dostępne będą także 

środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych, dlatego wsparcie osób młodych do 29 r.ż. 

odbywa się w ramach PO WER, a nie w Regionalnych Programach Operacyjnych. Ponadto w PO WER 

wspierane są innowacje społeczne, projekty mobilności międzynarodowej i współpraca 

ponadnarodowa, a także wsparcie szkolnictwa wyższego.   

Projekty rewitalizacyjne mogą być realizowane na przestrzeni następujących osi: 

 OŚ PRIORYTETOWA I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY 

 Działanie 1.1. i 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku 

pracy (projekty konkursowe i pozakonkursowe) 

 Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 

 

 OŚ PRIORYTETOWA II EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI 

I EDUKACJI 

 Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie 

do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego  

 Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze 

dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy 

 Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna 

 Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób 

niepełnosprawnych 

 Działanie 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 
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 Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej 

 Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych 

 Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się 

gospodarki 

FUNDUSZ PRACY 
Fundusz Pracy będący funduszem celowym, koncentrującym się na łagodzeniu skutków bezrobocia, 

aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia, stanowi istotne źródło finansowania projektów 

rewitalizacyjnych. Głównie projektów dotyczących aktywnych formy przeciwdziałania bezrobociu, tj. 

szkoleń, staży, poradnictwa zawodowego, ale również podejmowania prac społecznie użytecznych, 

prac interwencyjnych, działalności gospodarczej, doposażenia stanowisk pracy, a realizowanych przez 

Powiatowy Urząd Pracy.  

DOTACJE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO 
Celem Fundacji Batorego jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – 

społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej 

społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej. 

Do priorytetowych zadań Fundacji należy: 

 poprawa jakości polskiej demokracji 

Fundacja zajmuje się wspieraniem inicjatywy służące zwiększaniu partycypacji obywatelskiej  

i wzmacnianiu poczucia odpowiedzialności obywateli za wspólne dobro. Działa na rzecz przejrzystości 

życia publicznego i upowszechniania społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji 

publicznych oraz dąży do podniesienia poziomu publicznej debaty i „uspołecznienia” procesu 

formułowania  

i wdrażania polityk publicznych. 

 wzmacnianie roli instytucji obywatelskich w życiu publicznym 

Fundacja wspiera rozwój organizacji i koalicji pozarządowych działających na rzecz poprawy jakości 

polskiej demokracji i rozwijania współpracy międzynarodowej. Dąży również do profesjonalizacji  

i legitymizacji prowadzonych przez nie działań, budowy ich wiarygodności i zwiększenia skali ich 

oddziaływania na sferę publiczną. 

 rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej 
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Fundacja działa na rzecz zbliżenia między państwami Unii Europejskiej i wschodnimi sąsiadami, przede 

wszystkim Ukrainą i Białorusią. Wspiera działania sprzyjające wymianie między krajami Europy 

Środkowej i Wschodniej, doświadczeń związanych z procesami przemian politycznych, budowaniu 

społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniu problemów społecznych.  

Fundacja prowadzi też działania na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z uboższych 

środowisk. 

PROGRAM FUNDUSZ INICJATWY OBYWATELSKICH  

NA LATA 2014 – 2020 
Określone w LPR dla Gminy Leśniowice zadania, które można określić jako prospołeczne, mogą być 

finansowane w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, który stanowi 

propozycję kontynuacji funkcjonowania oferty programowej skierowanej do sektora organizacji 

pozarządowych.  

Diagnoza kondycji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz sytuacji w sektorze organizacji 

pozarządowych, a także – wynikające z prognozy – perspektywy rozwoju potwierdzają konieczność 

programowego i finansowego wyodrębnienia działań na rzecz rozwoju inicjatyw obywatelskich,  

w postaci programu obejmującego obszary pożytku publicznego. 

Program obejmuje następujące priorytety: 

 Priorytet I. Małe inicjatywy 

Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwości obywateli 

w realizacji oddolnych inicjatyw. 

Kierunki działania: 

1. Zwiększanie roli inicjatyw nieformalnych – działania nakierowane m.in. na: 

 inicjatywy realizowane przez grupy nieformalne, ruchy społeczne, społeczności internetowe 

czy inicjatywy społecznościowe, 

 system wsparcia dla inicjatyw nieformalnych, 

 aktywne formy zagospodarowania czasu wolnego. 

2. Animowanie działań samopomocowych – działania nakierowane m.in. na: 

 inspirowanie zawiązywania grup czy klubów samopomocowych, 
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 wsparcie innowacyjnych projektów i mechanizmów samopomocowych w zakresie 

przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu (pomoc dla samopomocy). 

 

 

3. Wspieranie młodych organizacji pozarządowych – działania nakierowane m.in. na: 

 umożliwienie zaistnienia małym i nowym przedsięwzięciom we wspólnotach lokalnych, 

 wyrównywanie szans oraz rozwój organizacji lokalnych, małych i młodych, 

 rozwijanie trwałej sieci wsparcia inicjatyw oddolnych. 

 Priorytet II. Aktywne społeczeństwo 

Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, 

dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze 

działań obywatelskich. 

Kierunki działania: 

1. Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych – działania nakierowane m.in. na: 

 angażowanie obywateli i społeczności dla dobra wspólnego, 

 członkostwo w organizacjach obywatelskich, 

 edukację ekologiczną oraz wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, 

 samoorganizację społeczną, ratownictwo publiczne, edukację i promocję z zakresu 

bezpieczeństwa publicznego oraz zdrowia, 

 inicjatywę lokalną, 

 rozwój ruchu konsumenckiego w środowiskach lokalnych, w tym prowadzenia niezależnych 

testów konsumenckich, 

 pielęgnowanie tożsamości narodowej, lokalnej, kulturowej, 

 kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, promocję rodzimej tradycji, 

kształtowanie postaw tolerancji dla wielokulturowości i różnorodności, współpracę 

różnorodnych środowisk w sferze lokalnej, regionalnej i narodowej kultury, 

 mniejszości narodowe, etniczne i językowe, 

 sport w środowisku lokalnym, 

 kształtowanie postaw obywatelskich w środowiskach kibiców. 
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4. Aktywizacja współpracy wspólnot lokalnych i instytucji publicznych – działania nakierowane m.in. na: 

 integrację ze środowiskiem lokalnym, 

 animowanie i prowadzenie współpracy na poziomie lokalnym, 

 wykorzystywanie przestrzeni publicznych dla aktywności obywatelskiej. 

5. Wspieranie aktywnych form integracji społecznej – działania nakierowane m.in. na: 

 zaangażowanie organizacji pozarządowych w działania na rzecz aktywnej integracji, w tym 

współpracę służb społecznych oraz sektora publicznego i obywatelskiego w zakresie integracji 

społecznej, 

 rozwiązania innowacyjne w obszarze integracji społecznej, 

 rozwój dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, rozwój poprzez aktywność 

fizyczną i sport, turystyka społeczna i kulturowa oraz krajoznawstwo, rozwój intelektualny 

dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie przemocy, programy terapeutyczne i profilaktyczne dla 

dzieci  

i młodzieży, 

 rozwiązania innowacyjne w zakresie profilaktyki i pracy z rodziną wychowującą dzieci, która 

jest zagrożona marginalizacją, 

 pomoc osobom niepełnosprawnym przez ograniczanie wykluczenia społecznego osób 

niepełnosprawnych, 

 wspieranie osób starszych, podmiotowość społeczną osób starszych w środowisku lokalnym 

oraz integrację i solidarność międzypokoleniową, 

 zapewnianie równych szans dla osób i grup dyskryminowanych lub poszkodowanych, w tym 

grup szczególnie narażonych na wykluczenie i marginalizację społeczną, 

 wspieranie różnorodnych form integracji społecznej, kulturowej i obywatelskiej imigrantów  

z polskim społeczeństwem oraz aktywne przeciwdziałanie ich alienacji społecznej i kulturowej. 

6. Rozwój przedsiębiorczości społecznej – działania nakierowane m.in. na: 

 edukację w zakresie przedsiębiorczości społecznej, w tym edukację dzieci i młodzieży, przez 

organizację warsztatów związanych z „ginącymi zawodami”, praktyczne przygotowanie do 

przedsiębiorczości oraz rozwój i wspieranie spółdzielni uczniowskich i spółdzielni młodzieży 

akademickiej, 

 promowanie wartości, tradycji oraz kierunków rozwoju ekonomii społecznej, 

 rozwój reintegracji zawodowej i społecznej, działalności oświatowo-kulturalnej oraz w sferze 

pożytku publicznego spółdzielni socjalnych, 
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 szkolenia i doradztwo w zakresie pożytku publicznego dla podmiotów ekonomii społecznej, 

 tworzenie i rozwój partnerstw lokalnych z udziałem podmiotów ekonomii społecznej. 

 Priorytet 3. Aktywni obywatele 

Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do wzrostu partycypacji 

obywateli w sprawach publicznych. 

Kierunki działania: 

1. Zwiększanie wpływu obywateli na polityki publiczne – działania nakierowane m.in. na: 

 dostęp obywateli do informacji publicznej oraz umiejętności korzystania z udostępnianych, 

publicznych treści, 

 monitorowanie jakości dostępnej informacji publicznej oraz poziomu dostępności do niej na 

poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, 

 udział obywateli w konsultacjach społecznych oraz w procesie stanowienia prawa, 

 udział w debatach publicznych oraz stosowanie elastycznych narzędzi dialogu obywatelskiego 

(m.in. stałe konferencje, sondaże deliberatywne, panele obywatelskie), 

 współpracę instytucji dialogu społecznego i obywatelskiego, 

 rozwiązania z zakresu demokracji partycypacyjnej, w tym tworzenia budżetów 

partycypacyjnych oraz licznych i reprezentatywnych grup obywateli dyskutujących 

o problemach lokalnych, 

 wsparcie działań polegających na przygotowywaniu przez organizacje obywatelskie ekspertyz  

i rekomendacji do tworzenia i realizacji polityk publicznych, na podstawie prac analitycznych  

i badawczych, 

 uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym, 

 aktywizację kobiet w życiu publicznym. 

2. Rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych – działania nakierowane m.in. na: 

 rozwój edukacji obywatelskiej w uczeniu się innym niż formalne, 

 podejmowanie inicjatyw w zakresie edukacji obywatelskiej, medialnej i kulturalnej, 

 intensyfikowanie współpracy organizacji obywatelskich ze szkołami w prowadzeniu edukacji 

obywatelskiej, 

 wyłanianie i edukację nieformalnych liderów społecznych w środowisku lokalnym (w tym 

z grup rówieśniczych, środowisk dotkniętych deficytami społecznymi), 

 rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich oraz inwencji i kreatywności obywateli, 
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 wzmocnienie społecznego uznania dla kompetencji zdobytych w uczeniu się innym niż 

formalne oraz w działalności społecznej. 

3. Wzrost znaczenia organizacji strażniczych – działania nakierowane m.in. na: 

 społeczny nadzór nad funkcjonowaniem administracji publicznej w wymiarze krajowym, 

regionalnym i lokalnym, 

 wspieranie instytucji występujących w imieniu kogoś lub w konkretnej sprawie, 

 społeczny nadzór nad funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. 

4. Wspieranie tworzenia partnerstw (w tym partnerstwa publiczno-społecznego) i innych form 

współpracy, służących aktywizacji obywateli oraz przekazywaniu im realizacji zadań publicznych – 

działania nakierowane m.in. na: 

 partnerstwa oraz innowacyjne rozwiązania w tym zakresie, 

 edukację w zakresie lepszego wykorzystania istniejących mechanizmów zlecania zadań 

publicznych, 

 zlecanie świadczenia usług społecznych sektorowi społecznemu przy udziale społeczności 

lokalnych. 

 Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe 

Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do 

wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje 

federacyjne innych podmiotów III sektora. 

Kierunki działania: 

1. Zwiększanie kompetencji organizacji obywatelskich – działania nakierowane m.in. na: 

 podnoszenie wiedzy i umiejętności osób działających w organizacjach obywatelskich, 

 rozwój zdolności do tworzenia koalicji, współpracy i przepływu informacji między 

organizacjami, 

 wspieranie sieciowania organizacji obywatelskich. 

2. Wspieranie działań o charakterze systemowym – działania nakierowane m.in. na: 

 rozwiązywanie podstawowych problemów III sektora, 

 poszukiwanie, identyfikację i upowszechnienie istniejących rozwiązań zmierzających do 

wzmocnienia potencjału III sektora, 
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 badania i analizy stanu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, działalności organizacji 

pozarządowych, współpracy NGO, administracji i przedsiębiorstw, 

 wspieranie tworzenia instrumentów finansowych o znaczeniu infrastrukturalnym (np. 

finansowanie procesu powołania „funduszu lokalnego”, kampanii fundraisingowych), 

 wdrażanie partnerskich zadań opartych o standardy zawarte w „Modelu współpracy 

administracji publicznej i organizacji pozarządowych”. 

PROGRAMY FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

WODNEJ (NFOŚiGW oraz WFOŚiGW) 
Podstawowym źródłem finansowania projektów zapisanych w LPR dla Gminy Leśniowice mogą być 

środki Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Wsparcie mogą uzyskać projekty inwestycyjne związane m.in. z modernizacją techniczną, 

zapewnieniem efektywności energetycznej, gospodarką niskoemisyjną, rewitalizacją przyrodniczą oraz 

projekty nieinwestycyjnie służące tworzeniu świadomości ekologicznej i postaw obywatelskich. 

FUNDUSZ TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW 
Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla inwestorów 

realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla 

właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe. Fundusz obsługiwany jest 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego i udziela następujących form pomocy: premia 

termomodernizacyjna, premia remontowa, premia kompensacyjna.  

O dofinansowanie projektu w ramach premii termomodernizacyjnej, mogą się ubiegać właściciele lub 

zarządcy: budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności 

publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania 

przez nie zadań publicznych, lokalnych sieci ciepłowniczych oraz lokalnych źródeł ciepła. 

Z premii mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek 

budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.: osoby prawne (m.in. spółdzielnie 

mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty 

mieszkaniowe oraz osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych). 

Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Przysługuje 

tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej skorzystać inwestorzy realizujący 

przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków. 
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O dofinansowanie projektu w ramach premii remontowej, mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy 

budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku. 

Z premii mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym 

udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego. 

Premia remontowa przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia remontowego i stanowi 

spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Przysługuje tylko inwestorom korzystającym  

z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie remontowe wyłącznie  

z własnych środków. 

O dofinansowanie projektu w ramach premii kompensacyjnej, mogą się ubiegać właściciele budynków 

mieszkalnych oraz właściciele części budynków mieszkalnych, w których w okresie między 12 listopada 

1994 roku a 25 kwietnia 2005 roku znajdowały się lokale kwaterunkowe. 

Z premii kompensacyjnej może skorzystać osoba fizyczna, która jest właścicielem budynku 

mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym albo właścicielem części budynku 

mieszkalnego i która była właścicielem tego budynku mieszkalnego albo tej części budynku także 

w dniu 25 kwietnia 2005 roku albo nabyła ten budynek albo tę część budynku w drodze spadkobrania 

od osoby będącej w tym dniu właścicielem. 

W przypadku współwłasności budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego, do wniosku 

o premię kompensacyjną muszą przystąpić łącznie wszystkie uprawione osoby fizyczne. Premię 

kompensacyjną mogą otrzymać ww. osoby fizyczne, które realizują przedsięwzięcie remontowe lub 

remont budynku mieszkalnego. Przysługuje inwestorom korzystającym ze środków własnych lub 

kredytu z premią remontową. 

PROGRAM MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PN. 

AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU 

SPOŁECZNEMU „NOWY WYMIAR 2020” 
Zadaniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest wspieranie jednostek samorządu 

terytorialnego oraz organizacji pozarządowych w większej aktywności dotyczącej wykorzystywania 

instrumentów „aktywnych form pomocy” w pokonywaniu barier utrudniających wyjście z sytuacji 

wykluczenia społecznego. Dlatego też największym wyzwaniem stawianym jako priorytet nowego 

Programu jest podejmowanie działań ukierunkowanych na włączenie społeczne jednostek lub grup 

osób, w tym także rodzin doświadczających ubóstwa i wykluczenia z różnych przyczyn. 
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Projekty zaproponowane w LPR dla Gminy Leśniowice dotyczą przede wszystkim rozwiązania 

problemów społecznych. Głównym celem Programu Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu – nowy wymiar 2020 jest włączanie i wzmacnianie uczestniczenia w życiu społecznym  

i zawodowym osób wykluczonych społecznie oraz rozwój systemu aktywnej integracji poprzez 

wsparcie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.  

Projekty objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Leśniowice mogą ubiegać się  

o dofinansowanie w ramach następujących konkursów: 

 Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja 

na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego, 

 Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne aktywne formy pomocy, ze 

szczególną rolą zatrudnienia socjalnego, 

 Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości  

i odpowiedzialności w wymiarze środowiska. 

NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY I EEA GRANTS 
Alternatywnym źródłem realizacji projektów rewitalizacyjnych mogą być środki Mechanizmu 

Finansowego, znanego jako „EEA Grants” i „Norweski Mechanizm Finansowy”.  

Program zawiera 5 priorytetowych sektorów 

 innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność (1);  

 włączenie społeczne, zatrudnienie młodzieży i redukcja ubóstwa (2); 

 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarki niskoemisyjnej (3);  

 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre rządy, prawa i wolności (4); 

 wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne (5)  

Dla Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Leśniowice szczególne ważne są sektory 2,3 oraz 4. 

PROGRAM LIFE 
Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie 

współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest 

wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki  

w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących 

środowiska w tym przyrody. 
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VIII. MECHANIZMY WŁĄCZENIA INTERESARIUSZY W PROCES 
REWITALIZACJI 

Lokalny Program rewitalizacji (LPR) jest dokumentem o charakterze strategicznym, którego skutki 

wdrożenia obejmują praktycznie wszystkie podmioty zlokalizowane na obszarze rewitalizowanym. 

Powoduje to konieczność zaangażowania do prac w przygotowaniu i wdrażaniu szerokiego spektrum 

przedstawicieli sektora samorządowego, pozarządowego i biznesowego. 

Etap I  
Na etapie I etapu prac, tj. pozyskaniu niezbędnych danych do Diagnozy obszarów zdegradowanych  

poinformowano beneficjentów o rozpoczęciu procesu tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Leśniowice na lata 2016-2023. Na podstawie uzyskanych danych opracowana została Diagnoza 

czynników i zjawisk kryzysowych Gminy Leśniowice wraz ze wskazaniem obszaru zdegradowanego, 

która została poddana konsultacjom społecznym prowadzonym przez Wójta Leśniowic.  

Na tym etapie na stronie internetowej Gminy została umieszczona ankieta on-line, w której 

mieszkańcy oraz pozostali beneficjenci mogli wytypować obszary problemowe na terenie Gminy oraz 

zgłosić swoje oczekiwania w stosunku do powstania LPR.  

Konsultacje skierowane były do szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim mieszkańców 

Gminy Leśniowice oraz poszczególnych grup przedstawicielskich. W tym celu materiały konsultacyjne 

zostały umieszczone w postaci papierowej w Urzędzie Gminy w Leśniowicach oraz w formie 

elektronicznej na stronie http://www.lesniowice.lubelskie.pl/. 

Uwagi i opinie można było zgłaszać poprzez Formularze Zgłaszania Uwag będące częścią 

udostępnionego materiału konsultacyjnego. Wypełnione formularze można było przekazać do Urzędu 

Gminy w Leśniowicach. Dodatkowo uwagi były zbierane podczas spotkań przeprowadzonych 

w ramach konsultacji, które odbyły się w Leśniowicach  w dniu 4 stycznia 2017 r. Na spotkaniu tym 

było obecnych 11 osób.  

Konsultacje miały formę warsztatów, na których została przeprowadzona analiza SWOT obejmującą 

swoim zasięgiem sołectwa wyznaczone jako obszar zdegradowany oraz wyznaczenie konkretnych 

problemów, które wpływają na degradację każdego z sołectw objętych obszarem zdegradowanym  

w sferze społecznej, środowiskowej oraz przestrzenno – funkcjonalnej. 

Podczas przeprowadzonych konsultacji dotyczących obszaru zdegradowanego wpłynęła łącznie 

1 uwaga w formie papierowej, która odnosiła się do sołectw objętych obszarem zdegradowanym. 

Uwaga ta została rozpatrzona pozytywnie. 
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Etap II  
Drugi etap partycypacji społecznych obejmował przeprowadzenie tygodniowych konsultacji 

społecznych do projektu dokumentu pn.” Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Leśniowice na lata 

2016-2023”. Konsultacje te odbyły się w dniach 27.02 do 6.03. 2017 r. Dodatkowo dnia 9 marca 2017 

r. obyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Gminy oraz pozostałymi beneficjentami 

dokumentu, które stanowiło podsumowanie procesu konsultacji do tworzenia LPR. Na spotkaniu tym 

pojawiło się 14 osób. Na spotkaniu zostały omówione wyznaczone obszary rewitalizacji oraz zadania 

rewitalizacyjne. Przedstawiciel zewnętrznej firmy przedstawił, w jaki sposób przeprowadzenie zadań 

rewitalizacyjnych wpłynie na rozwój oraz wyprowadzenie z degradacji wyznaczonych obszarów Gminy. 

Na tym etapie do dokumentu wpłynęła jedna uwaga, która dotyczyła obszaru zdegradowanego. 

Uwaga ta została rozpatrzona negatywnie, gdyż dotyczyła ona rozszerzenia obszaru zdegradowanego 

o kolejne sołectwo, co nie znalazło potwierdzenia w przedstawionych w dokumencie wskaźnikach oraz 

przeprowadzonych do dokumentu konsultacjach z lokalną społecznością oraz beneficjentami. 

Zaproponowane w formularzu zgłaszania uwag zastosowanie kolejnego wskaźnika do wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego nie zostało wprowadzone do dokumentu, gdyż zaproponowanie tego 

wskaźnika miało na celu jedynie wykazanie jako obszaru zdegradowanego konkretnego sołectwa. 

Etap III 
Najważniejszym etapem jest wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Udział interesariuszy 

w procesie tworzenia LPR nie kończy się wraz z przyjęciem dokumentu uchwałą Rady Gminy. Ważne 

jest aby na etapie realizacji zapisów LPR zapewnić interesariuszom zewnętrznym aktywny udział 

w konsultacjach projektów. Zaleca się przygotowanie ankiet satysfakcji, aby móc poznać opinie 

mieszkańców na temat realizowanych projektów oraz aby ocenić czy prowadzone działania przynoszą 

założony skutek. Stała współpraca z interesariuszami wewnętrznymi pozwoli systematycznie 

monitorować sytuację społeczno-gospodarczą gminy, tak aby w razie potrzeby możliwa była 

aktualizacja zapisów LPR.  
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IX. SYSTEM REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU 
REWITALIZACJI DLA GMINY LEŚNIOWICE 

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem, który określa cele i plany działań na kilka lat, dlatego 

ważnym elementem decydującym o skuteczności realizacji jego założeń jest zintegrowany system 

wdrażania. Pierwszym etapem wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśniowice na lata 

2016-2023 będzie przyjęcie Programu stosowną uchwałą Rady Gminy Leśniowice.  

 

Rysunek 9: System wdrażania LPR dla Gminy Leśniowice (źródło: opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.) 

Za wdrażanie i monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Leśniowice na lata 2016-2023 

odpowiedzialny jest Wójt Gminy Leśniowice, we współpracy z: 

 Urzędem Gminy w Leśniowicach, 

 Interesariuszami zewnętrznymi. 

W systemie realizacji programu zostaną wprowadzone mechanizmy zapewniające komplementarność 

podejmowanych procedur oraz działań różnorodnych instytucji zaangażowanych w proces 

rewitalizacji. Aby zapewnić spójności procedur realizowanych w ramach struktur organizacyjnych 

samorządu gminy, rekomenduje się powołanie w strukturach Urzędu stanowiska Koordynatora ds. 

Rewitalizacji, posiadającego doświadczenie i kompetencje równoważne z kompetencjami właściwymi 

dla stanowiska kierowniczego, a także Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji. 
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KOORDYNATOR DS. REWITALIZACJI 

Koordynator odpowiadał będzie bezpośrednio przed Wójtem Gminy Leśniowice za nadzór nad 

realizacją zapisów i koncepcji Programu. Stanowisko Koordynatora zostanie obsadzone w drodze 

powołania, powierzenia obowiązków lub w formie awansu wewnętrznego spośród doświadczonych 

pracowników Urzędu Gminy w Leśniowicach. Nadrzędnym kryterium wyboru osoby na to stanowisko 

będzie doświadczenie w zarządzaniu złożonymi projektami inwestycyjnymi, zasobami ludzkimi oraz 

wysokie kompetencje społeczne. 

Koordynator ds. Rewitalizacji Gminy Leśniowice powołany jest do bieżącej współpracy z Wójtem Gminy, 

zaś jego kompetencje w pierwszej kolejności opierały się będą na następujących zadaniach: 

• Nadzór nad realizacją zaplanowanych przez gminę podstawowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

• Koordynacji prac Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji 

• Komunikacja i informacja dotycząca realizacji Programu Rewitalizacji 

• Inicjowanie i podtrzymywanie dialogu społecznego 

• Monitoring realizacji Programu Rewitalizacji 

• Sprawozdawczość wyników monitoringu Wójtowi Gminy Leśniowice 

Koordynator ds. Rewitalizacji przedstawia Wójtowi roczne sprawozdanie z realizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Leśniowice na lata 2016-2023. Po akceptacji sprawozdania, Wójt 

przedstawia sprawozdanie Radzie Gminy (w formie informacji). Koordynator ds. Rewitalizacji zostanie 

wyposażony w instrumenty oddziaływania bezpośredniego w ramach struktury organizacyjnej Urzędu 

Gminy Leśniowice, oraz w instrumenty oddziaływania pośredniego w relacjach z otoczeniem 

zewnętrznym, uwzględniającym w szczególności organizacje pozarządowe, Starostwo Powiatowe  

w Chełmie oraz podległe mu jednostki organizacyjne, jak również spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe. Działania koordynacyjne w ramach oddziaływania bezpośredniego będą przedmiotem 

działalności Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji, natomiast współpracę z pozostałymi 

interesariuszami zapewni Zespół Konsultacyjny ds. Rewitalizacji. 

ZESPÓŁ ZADANIOWY DS. REWITALIZACJI 

W skład Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji wchodzić będą wydelegowani przez Wójta Gminy 

pracownicy Urzędu Gminy, w tym naczelnicy wydziałów współpracujących przy realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacji. Cykliczne spotkania zespołu będą odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał, zapewnią 
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trwałość relacji między jego komórkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami samorządowymi. 

Proponuje się następujące główne zadania i kompetencje zespołu: 

 Realizacja podstawowych projektów rewitalizacyjnych, realizowanych przez Gminę Leśniowice. 

 Opiniowanie kluczowych decyzji na terenie objętym Programem. 

 Współpraca z Koordynatorem ds. Rewitalizacji w przygotowywaniu rocznych raportów 

z realizacji Programu. 

 Konsultowanie działań, które mogą mieć bezpośredni i pośredni wpływ na skuteczność 

i efektywność realizacji Programu. 

W przypadku występowania zagadnień problemowych, wymagających dodatkowych konsultacji, 

Przewodniczący Zespołu może zaprosić do udziału w pracach Zespołu inne osoby, w szczególności 

ekspertów w zakresie problemowych zagadnień. 

ZESPÓŁ KONSULTACYJNY DS. REWITALIZACJI 

W skład Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji wchodzić będą przedstawiciele obszaru rewitalizacji, 

w tym w szczególności członkowie działających na tym obszarze głównych stowarzyszeń. Cykliczne 

spotkania zespołu będą odbywać się co najmniej raz na 6 miesięcy. Zespół stanowić będzie swoiste 

forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w procesie rewitalizacji. Pełnić będzie 

funkcję opiniodawczo-doradczą wobec Wójta w zakresie realizacji Programu. Proponuje się 

następujące główne zadania i kompetencji zespołu: 

 Opiniowanie aktualności i stopnia realizacji LPR (zgodnie z wyznaczonym systemem realizacji 

i monitoringu). 

 Inicjowanie współpracy z potencjalnymi interesariuszami procesu rewitalizacji. 

 Opiniowanie zgłaszanych  projektów rewitalizacji. 

 Zaangażowanie w działalność informacyjno-edukacyjną wspierającą proces rewitalizacji oraz 

proces partycypacji społecznej. 

W pracach Zespołu mogą brać udział osoby spoza jego grona (przedstawiciele różnych środowisk oraz 

specjaliści z zakresu działań podejmowanych na obszarze objętym procesami rewitalizacji) zaproszeni 

przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę. Zaproszeni goście uczestniczą w posiedzeniach z głosem 

doradczym bez prawa do głosowania. 
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X. SYSTEM MONITORINGU  I EWALUACJA LOKALNEGO 
PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY LEŚNIOWICE 

Proces monitorowania jest jednym z kluczowych elementów procesu zarządzania Lokalnym 

Programem  Rewitalizacji. Celem monitoringu jest prawidłowa i efektywna realizacja założeń LPR, 

dostarczenie informacji na temat rzeczowego i finansowego stopnia zrealizowania projektów 

rewitalizacyjnych oraz ocenę tego procesu, a także określenie występujących trudności lub 

niezgodności. 

Monitoring realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie prowadzony przez Urząd Gminy  

w Leśniowicach w zakresie realizacji poszczególnych projektów natomiast monitoring całości procesu 

będzie należał do powołanej jednostki Koordynatora ds. Rewitalizacji. Jego zadaniem będzie bieżący 

monitoring, polegający na systematycznym zbieraniu oraz analizowaniu ilościowych i jakościowych 

informacji na temat wdrażanych projektów oraz realizacji całego Programu, a także sprawdzanie czy 

wdrażane projekty są zgodne z wcześniejszymi celami i założeniami Programu. Ponadto jednostka ta 

będzie również odpowiedzialna za: 

 sporządzanie co najmniej dwóch raportów z realizacji dokumentu, a następnie 

przedstawienie ich do zatwierdzenia Radzie Gminy na sesji, 

 opublikowanie opracowanych wyników sprawozdań na stronie internetowej Urzędu Gminy  

w Leśniowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Efektywne przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych w Gminie Leśniowice będzie polegało na 

monitorowaniu wydatków oraz efektów rzeczowych przedsięwzięć. Monitorowanie powinno 

obejmować następujące etapy: zbieranie, raportowanie i interpretowanie danych, opisując postęp 

i efekty realizowanego dokumentu. Monitoring rzeczowy będzie polegał na pozyskiwaniu informacji 

o postępach w realizacji zaplanowanych działań, przedstawi efekty realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, a także zapewnieni zgodność z założeniami Programu. Monitoring finansowy 

umożliwi nam kontrolę nad finansowymi aspektami inwestycji, będzie podstawą do oceny sprawności 

wydatkowania środków. Ponadto monitoring finansowy będzie oferował pomoc partnerom 

uczestniczącym w rewitalizacji w uzyskaniu informacji dotyczących możliwych do pozyskania 

zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Zakłada się, że przynajmniej raz w roku powinien być 

dokonywany monitoring społeczny nad przebiegiem działań rewitalizacyjnych. Równolegle, 

monitoringiem objęte będą także uwarunkowania i zmiany jakie zachodzą w całym mieście i otoczeniu. 

Zmiany te wpływają na przebieg procesów rewitalizacyjnych, tj. uwarunkowania w wymiarze 

społecznym, gospodarczym, przestrzennym, w obszarze subregionalnym i regionalnym.  
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W każdym projekcie z listy podstawowej należy opracować katalog wskaźników produktu i rezultatu 

wraz z określeniem wartości bazowych i docelowych. Działanie to powinno zostać przeprowadzone 

w ramach procedury opracowania pierwszego raportu z realizacji LPRu. 

Tabela 33: Wskaźniki systemu monitorowania dla Gminy Leśniowice 

(źródło: opracowanie własne) 

Wskaźnik dla obszaru 
rewitalizacji 

Charakter 
miary 

Jednostka miary Źródło danych 

STREFA SPOŁECZNA 

Liczba przyznanych świadczeń 
społecznych ze względu na 

ubóstwo 

DESTYMULANT
A 

OSOBA/100 MIESZKAŃCÓW GOPS w Leśniowicach 

Liczba przyznanych świadczeń 
społecznych ze względu na 

pozostawanie w długotrwałej 
chorobie lub 

niepełnosprawności 

DESTYMULANT
A 

OSOBA/100 MIESZKAŃCÓW GOPS w Leśniowicach 

Liczba osób bezrobotnych oraz 
długotrwale bezrobotnych 

DESTYMULANT
A 

OSOBA/100 MIESZKAŃCÓW PUP w Chełmie 

Liczba popełnianych 
przestępstw 

DESTYMULANT
A 

ZDARZENIE/100 
MIESZKAŃCÓW 

Komenda Miejska Policji w Chełmie 

Liczba przyznanych niebieskich 
kart 

DESTYMULANT
A 

ZDARZENIE/100 
MIESZKAŃCÓW 

Komenda Miejska Policji w Chełmie 

Liczba wydarzeń kulturalnych STYMULANTA SZTUKA/100 MIESZKAŃCÓW Urząd Gminy Leśniowice 

Liczba wypożyczonych 
woluminów 

STYMULANTA SZTUKA/100 MIESZKAŃCÓW Gminna Biblioteka w Leśniowicach 

Suma przyznana na stypendia 
szkolne oraz zasiłki żywieniowe 

dla dzieci i młodzieży 
leśniowickich szkół 

DESTYMULANT
A 

OSOBA/100 MIESZKAŃCÓW 
Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo – 

Samorządowe 

Frekwencja wyborcza (w roku 
wyborczym) 

STYMULANTA % PKW 

STREFA GOSPODARCZA 

Liczba osób fizycznych 
prowadzących działalność 
gospodarczą wpisanych do 

rejestru REGON 

STYMULANTA OSOBA/100 MIESZKAŃCÓW GUS 

Liczba nowo zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych 

STYMULANTA SZTUKA/100 MIESZKAŃCÓW GUS 

Liczba wyrejestrowanych 
podmiotów gospodarczych 

DESTYMULANT
A 

OSOBA/100 MIESZKAŃCÓW GUS 

STREFA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

Liczba budynków 
zdegradowanych 

DESTYMULANT
A 

SZTUKA/1 km2 Urząd Gminy Leśniowice 

Liczba zdarzeń drogowych na 1 
km2 

DESTYMULANT
A 

ZDARZENIE/100 
MIESZKAŃCÓW 

Komenda Miejska Policji w Chełmie 

Liczba placówek sportowych, 
oświatowych i kulturalnych 

STYMULANTA SZTUKA/1 km2 Urząd Gminy Leśniowice 
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Długość kanalizacji, liczba osób 
korzystających z kanalizacji 

STYMULANTA 
DŁUGOŚĆ/LICZBA OSÓB/1 

km2 
Gminny Zakład Komunalny w Leśniowicach 

 

Dodatkowo, monitoring poszczególnych komponentów jakości środowiska naturalnego będzie 

prowadzony przez WIOŚ w Lublinie. 

Wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji wymaga nadzoru nad postępem prac oraz oceny 

podejmowanych działań. Istotną rolę w tym procesie pełni ewaluacja. Pozwala ona na obiektywną 

ocenę podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego działań. Dostarcza informacji 

zwrotnych  

o efektach realizowanych przedsięwzięć, dzięki czemu umożliwia zwiększenie ich skuteczności  

i efektywności. 

Ewaluacja jest systematycznym badaniem, w którym wykorzystuje się zróżnicowane metody i techniki 

badawcze w celu oszacowania jakości i wartości procesu oraz efektów wdrażania interwencji 

publicznych. Jest więc użytecznym i praktycznym instrumentem doskonalenia procesu rewitalizacji 

miasta, a także zarządzania w sferze publicznej. Ewaluacja jest nie tylko narzędziem służącym 

weryfikacji efektów realizacji działań i projektów rewitalizacyjnych, ale i narzędziem służącym 

wyjaśnianiu mechanizmów decydujących o sukcesie lub niepowodzeniu tych działań. Służy więc ona 

formułowaniu wniosków, ustaleniu związków przyczyno-skutkowych między podjętymi działaniami, 

a osiągniętymi efektami, i na ich podstawie formułowaniu rekomendacji służących udoskonaleniu 

bieżących lub planowanych działań rewitalizacyjnych. Zadaniem ewaluacji jest ocena wartości i jakości 

działań podejmowanych przez gminę oraz interesariuszy procesu rewitalizacji oraz zweryfikowanie 

trafności założeń, na których oparte zostały projekty i działania rewitalizacyjne. 

Ewaluacja jest narzędziem społecznej mobilizacji i zwiększa przejrzystość działań podejmowanych 

przez władze samorządowe, administrację i inne podmioty zaangażowane w ten proces, a przede 

wszystkim zwiększa przejrzystość działań finansowanych ze środków publicznych. 

Ewaluacji można dokonywać na różnych etapach: 

 ex-ante – przed wdrożeniem programu rewitalizacji, w celu stworzenia bazy, do której 

porównywane będą wyniki ewaluacji po zakończeniu przedsięwzięcia 

 on-going – w trakcie wdrażania programu rewitalizacji, na zakończenie poszczególnych 

etapów, niosących za sobą pewne wyniki 

 ex-post – po zakończeniu realizacji programu rewitalizacji, a zatem typowa ocena dokonywana 

na za-kończenie projektu, służąca wskazaniu wyników programu 
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 ad hoc – okolicznościowo, doraźnie – dokonywana we wcześniej nieprzewidywanych 

momentach, realizowana wskutek nagłej potrzeby. 

Kryterium Uszczegółowienie Przykładowe pytania ewaluacyjne 

Trafność 

Ocena adekwatności planowanych 

celów interwencji i metod jej 

wdrażania do problemów i wyzwań, 

które zostały zidentyfikowane 

w diagnozie. 

 Czy cele odpowiadają 

zidentyfikowanym potrzebom 

obszaru rewitalizacji? 

 Czy działania odnoszą się do 

problemów i zjawisk kryzysowych   

identyfikowanych w obszarze 

rewitalizacji? 

Skuteczność 

Ocena stopnia realizacji zakładanych 

celów (czy osiągnięto to, co 

zaplanowano), skuteczność użytych 

metod, zaangażowanych instytucji 

oraz wpływ czynników zewnętrznych 

na ostateczne efekty. 

 Czy cele programu rewitalizacji 

zdefiniowane na etapie 

programowania zostały osiągnięte? 

 Jakie są sukcesy podejmowanych 

działań rewitalizacyjnych? 

 Czy system zarządzania i wdrażania 

okazał się skuteczny? 

Efektywność 

Ocena relacji między nakładami, 

kosztami, zasobami (finansowymi, 

ludzkimi, administracyjnymi), 

a osiągniętymi efektami interwencji. 

 Czy podobne efekty można było 

osiągnąć przy wykorzystaniu 

innych instrumentów? 

 Czy podobne efekty można 

osiągnąć przy niższych nakładach 

finansowych? 

Użyteczność 

Ocena całości rzeczywistych efektów 

wywołanych przez interwencję 

(zarówno tych planowanych, jak 

i nieplanowanych – tzw. ubocznych), 

odnosząc je do wyjściowej sytuacji 

oraz wyzwań 

społecznoekonomicznych, które były 

przedmiotem interwencji. 

 Czy pojawiły się pozytywne efekty 

uboczne? 

 Czy interwencja przyczyniła się do 

rozwiązania lub zminimalizowania? 
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Trwałość 

Ocena ciągłości efektów (przede 

wszystkim pozytywnych) danej 

interwencji w perspektywie średnio- i 

długookresowej (zatem po 

zakończeniu interwencji – zwykle w 

2–3 lata). 

 Czy efekty działania 

rewitalizacyjnego okazały się 

trwałe w długim okresie? 

 Czy efekty działania 

rewitalizacyjnego odczuwalne są 

po jej zakończeniu? 

 

Metody i techniki badawcze dobierane są przez Koordynatora ds. Rewitalizacji w oparciu o wybrane 

kryteria i przede wszystkim, określony cel badania ewaluacyjnego. Każda ewaluacja mimo pewnych 

standardów metodycznych wymaga modyfikacji i dostosowywania metodyki do stawianych pytań 

i przedmiotów badania. 

Pierwszym etapem dla Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Leśniowice na lata 2016-2023 

będzie ewaluacja on-going realizowana po kolejnych okresach raportowania monitoringu (2020 r.). Po 

3 latach realizacji programu rewitalizacji (on-going) konieczne jest badanie i ocena poziomu realizacji 

celów programu oraz wskazanie czynników negatywnych i pozytywnych, wpływających na osiągnięty 

poziom jego realizacji. Wykonana ewaluacja on-going ma pomóc w dokonaniu ewentualnych korekt, 

które wzmocnią końcowe efekty realizacji programu rewitalizacji. Cykl ewaluacji uzależniony powinien 

być od potrzeb, tzn. dokonuje się ewaluacji programu rewitalizacji w tych obszarach, które mają 

poważne problemy z wdrażaniem (sygnalizowane przez wyniki monitoringu). Ewaluacja ta 

skoncentrowana jest na doraźnych problemach i barierach we wdrażaniu programu rewitalizacji, stąd 

też jej zakres jest węższy niż ewaluacji ex-post. Polega ona na diagnozie problemów wdrażania i ich 

przyczyn oraz ma zidentyfikować mechanizmy mogące poprawić płynność wdrażania programu 

rewitalizacji. 

Po zakończeniu realizacji programu rewitalizacji wykonana powinna zostać ewaluacja ex-post. Jej rolą 

jest podsumowanie krótko- i długofalowych efektów działań, wyciągnięcie wniosków, a przede 

wszystkim sformułowanie rekomendacji, które posłużą do przygotowania następnych działań  

i projektów. 

Koordynator ds. Rewitalizacji przedstawia Wójtowi raport z ewaluacji programu, który konsultowany 

będzie z Zespołem Zadaniowym ds. Rewitalizacji oraz Zespołem Konsultacyjnym ds. Rewitalizacji. Po 

akceptacji raportu z ewaluacji, Wójt przedstawia go Radzie Gminy. 
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XI. STRESZCZENIE NIETECHNICZNE OCENY ODDZIAŁYWANIA 
PROGRAMU NA ŚRODOWISKO 

Projekt niniejszego dokumentu został przedłożony Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska  

w Lublinie oraz Lubelskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w sprawie 

uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz 

określenia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na 

środowisko w przypadku konieczności jej opracowania.  

Dnia 27.02.2017 r. otrzymano pismo nr DNS-NZ.7016.38.2017.GT Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Lublinie, które stwierdza jednoznacznie, iż Lokalny Program Rewitalizacji dla 

Gminy Leśniowice nie jest dokumentem, który został wymieniony w art. 46 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 47 

przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest również wymagane 

w przypadku projektów innych dokumentów niż te wymienione w art. 46 jednak są one uzgadniane 

wyłącznie z organem wymienionym w art. 57, tj. w tym przypadku z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Lublinie. Wniosek ten pozostał więc bez rozpoznania. 

Dnia 24 marca 2017 r. otrzymano pismo nr WSTII.410.18.2017.DB Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Lublinie, który stwierdza, iż w przypadku LPR dla Gminy Leśniowice nie zachodzi 

konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
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