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1. Zakres pojęciowy 

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia, 

obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub 

techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, 

przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób 

zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.  

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego 

obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów i jest procesem wieloletnim, 

prowadzonym przez interesariuszy (m.in. jednostki samorządu terytorialnego, 

przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości) tego procesu, 

w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące 

wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie 

(poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami 

sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi 

z dokumentów strategicznych i planistycznych). 

Stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych 

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

kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym 

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

z następujących sfer: 

• gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, 

słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw), 

• środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości 

środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, 

ludzi bądź stanu środowiska), 

• przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego 

wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do 

podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań 
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urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi 

komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych), 

• technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku 

funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie 

z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności 

i ochrony środowiska). 

Obszar zdegradowany to obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Obszar 

zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające 

ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z 

podobszarów. 

Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, 

cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na 

istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar 

rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze 

sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% 

powierzchni Gminy oraz być zamieszkały przez więcej niż 30% mieszkańców Gminy. 

W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów 

przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe 

i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy 

przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego 

obszaru rewitalizacji. 

Program rewitalizacji jest inicjowany, opracowany i uchwalony przez Radę Gminy, 

jako wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub 

przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej. 

Projekt rewitalizacyjny to projekt wynikający z programu rewitalizacji, 

tj. zaplanowany w programie rewitalizacji i ukierunkowany na osiągnięcie jego celów 

albo logicznie powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji, zgłoszony do objęcia 

albo objęty współfinansowaniem UE z jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu 

Spójności w ramach programu operacyjnego. Wynikanie projektu rewitalizacyjnego 

z programu rewitalizacji oznacza zatem albo wskazanie (wymienienie) go wprost 
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w programie rewitalizacji albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, 

uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych. 

2. Wstęp 

Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. 

program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na 

podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-

funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia 

obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich 

zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania  

i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.  

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kuryłówka na lata 2017-2022 został 

opracowany w oparciu o Wytyczne Ministra Rozwoju i Infrastruktury w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

Program jest podstawą realizacji przedsięwzięć, które przyczynią się do wyprowadzenia 

danego obszaru ze stanu kryzysowego. Program został przygotowany w oparciu  

o Instrukcję Przygotowywania Programów Rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wykazano narastanie problemów społecznych 

na terenie gminy oraz powiązano je z degradacją przestrzeni. Planowane do realizacji 

działania przyczynią się nie tylko do poprawy estetyki krajobrazu i architektury, ale 

także do powstania nowych inwestycji, w tym także nowych możliwości spędzania 

wolnego czasu. Kompleksowa rewitalizacja przyczyni się zatem do wzrostu aktywności 

społecznej i zawodowej mieszkańców obszarów dotkniętych problemami społecznymi.  
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Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kuryłówka na lata 2017-2022 charakteryzują: 

• kompleksowość  

− działania objęte Programem ujęte są w sposób kompleksowy bez 

pominięcia aspektu społecznego oraz gospodarczego związanego 

z obszarem rewitalizacji oraz jego otoczeniem, 

− Program jest konstrukcją zapewniającą kompleksowość interwencji – 

projekty są ze sobą wzajemnie powiązane i wykazują synergię, 

• koncentracja 

− Program dotyczy terenów o istotnym znaczeniu dla rozwoju gminy, 

obejmujących całość lub część zdiagnozowanego obszaru 

zdegradowanego, dotkniętego szczególną koncentracją problemów 

i negatywnych zjawisk kryzysowych, 

− działania są skierowane na określony i zidentyfikowany dzięki diagnozie 

obszar rewitalizacji, 

• komplementarność 

− przestrzenna – przedsięwzięcia rewitalizacyjne są wzajemnie powiązane 

na obszarze rewitalizacji i oddziałują na cały dotknięty kryzysem obszar 

oraz zapobiegają rozprzestrzenianiu problemów (takich jak segregacja 

społeczna czy wykluczenie) na inne obszary, 

− problemowa – Program oddziałuje na obszar rewitalizacji we wszystkich 

niezbędnych aspektach – społecznym, gospodarczym, przestrzenno-

funkcjonalnym, technicznym, środowiskowym, przez co zapobiega 

fragmentacji działań i koncentruje uwagę na całościowym spojrzeniu na 

przyczyny kryzysu danego obszaru, 

− proceduralno-instytucjonalna – system zarządzania Programem pozwala 

na efektywne współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji oraz 

wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur, 

− międzyokresowa – projekty realizowane w ramach polityki spójności 

2014-2020 są uzupełnieniem przedsięwzięć już zrealizowanych w ramach 

polityki spójności 2007-2013, 
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− źródeł finansowania – przedsięwzięcia wynikające z programu 

rewitalizacji opierają się na konieczności umiejętnego uzupełniania 

i łączenia wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania, 

• realizacja zasady partnerstwa i partycypacja – prace nad przygotowaniem 

programu oraz jego wdrażanie oparte są na współpracy ze wszystkimi 

interesariuszami, a w szczególności ze społecznością obszarów rewitalizacji, 

innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami oraz organizacjami 

pozarządowymi. 

 

Rys. 1. Cechy charakterystyczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Kuryłówka na lata 2017-2022 

Źródło: opracowanie własne 
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3. Diagnoza obszaru rewitalizacji 

3.1. Metodyka wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

Proces wyznaczenia obszarów rewitalizacji został przeprowadzony w oparciu 

o Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz 

Instrukcję przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020.  

W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dokonano analizy 

negatywnych zjawisk (kryzysowych) w rozkładzie przestrzennym odniesionym do 

podziału gminy na jednostki pomocnicze – sołectwa. Wybór sołectw jako jednostek 

pomocniczych pozwala na zidentyfikowanie zjawisk kryzysowych w przestrzeni gminy. 

Powyższy wybór jednostek pomocniczych ma na celu ukierunkowanie wsparcia 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020 na najbardziej dotknięte problemami obszary gminy i został ustalony 

w porozumieniu z Urzędem Gminy Kuryłówka.  W Tabeli 1 zamieszczono nazwy 

sołectw, liczbę mieszkańców danych sołectw oraz powierzchnie sołectw w Gminie 

Kuryłówka. Na rysunku 2 zamieszczono poglądową mapę Gminy Kuryłówka 

z podziałem na sołectwa. 
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Rys. 2. Podział Gminy Kuryłówka na sołectwa.  

 

Źródło: opracowanie własne 

Tab. 1. Sołectwa w Gminie Kuryłówka.  

Lp. Sołectwo Liczba mieszkańców Powierzchnia [km2] 

1 Brzyska Wola 1384 26,58 

2 Dąbrowica 690 7,87 

3 Jastrzębiec 271 13,39 

4 Kolonia Polska 261 14,49 

5 Kulno 549 30,75 

6 Kuryłówka 1711 19,86 

7 Ożanna 311 14,46 

8 Słoboda 169 6,76 

9 Tarnawiec 251 4,19 

10 Wólka Łamana 213 3,60 

suma: 
5810 141,95 

Źródło: Urząd Gminy Kuryłówka, stan na 2014 rok 
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Pierwszym etapem diagnozy jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego, drugim 

etapem jest wyznaczenie obszaru rewitalizacji (porównaj rozdział 3.4).  

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego oparte jest na analizie danych zastałych, 

dotyczących gminy, przekształconych na wskaźniki, zgodnie z Instrukcją przygotowania 

programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego składa się z następujących etapów: 

• Pozyskanie danych;  

• Przekształcenie danych na wskaźniki;  

• Analiza informacji o sytuacji gminy wynikająca ze wskaźników – rozdział 3.2;  

• Wybór min. 4 wskaźników do przeprowadzenia diagnozy;  

• Wyłonienie obszarów zdegradowanych poprzez przeprowadzenie diagnozy. 

Dane wykorzystane w diagnozie gminy pozyskane zostały z: 

• Urzędu Gminy Kuryłówka,  

• Urzędu Statystycznego w Rzeszowie,  

• Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku,  

• Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuryłówce,  

• Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie,  

• Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku, 

• Państwowej Komisji Wyborczej.  

Poniżej znajduje się lista pozyskanych danych do diagnozy wraz z metodą obliczania 

wskaźników, które zostały wykorzystane do analizy sytuacji gminy. Pozyskane dane to: 

1. ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku 

produkcyjnym wg faktycznego miejsca zamieszkania – źródło: Urząd Gminy 

Kuryłówka, dane za 2014 rok, 

sposób obliczenia: 
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2. saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania  – źródło: Urząd Gminy Kuryłówka, dane za 2014 rok, 

sposób obliczenia: 

 

3. przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania – źródło: Urząd Gminy Kuryłówka, dane za 2014 rok, 

sposób obliczenia: 

 

4. liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem – źródło: Powiatowy 

Urząd Pracy w Leżajsku, dane za 2014 rok, 

sposób obliczenia: 

 

5. udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

wg miejsca zamieszkania – źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku, dane za 

2014 rok, 

sposób obliczenia: 

 

6. liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 

100 osób wg miejsca zamieszkania – źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kuryłówce, dane za 2014 rok, 

sposób obliczenia:  

 

7. korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności 

w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania – źródło: Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kuryłówce, dane za 2014 rok,  

sposób obliczenia: 
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8. wyniki egzaminów 6-klasisty – źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

w Krakowie, dane za 2015 rok, 

sposób obliczenia: 

 

za średni wynik ogółem uznaje się średnią z trzech części sprawdzianu: język 

polski, matematyka i język obcy 

9. liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON 

w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania – obszar 

wiejski – źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie, dane za 2014 rok, 

sposób obliczenia: 

 

10. liczba nowo zarejestrowanych pomiotów gospodarczych w rejestrze REGON 

w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania – obszar 

wiejski – źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie, dane za 2014 rok, 

sposób  obliczenia: 

 

11. liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg 

faktycznego miejsca zamieszkania – źródło: Powiatowa Komenda Policji 

w Leżajsku, dane za 2014 rok, 

sposób obliczenia: 

 

12. liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania – źródło: 

Urząd Gminy Kuryłówka, dane za 2013 rok, 

sposób obliczenia: 

 

13. frekwencja w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (I tura) 

– źródło: Państwowa Komisja Wyborcza, dane za 2014 rok 

sposób obliczenia: 
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Frekwencja rozumiana jest jako średnia z frekwencji dla wyborów do: sejmiku 

województwa, rady powiatu, rady gminy oraz wójta (I tura) 

Wartości wskaźników dla sołectw przedstawiono w tabeli nr 2.
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Tab. 2. Zestawienie wartości wskaźników dla sołectw w Gminie Kuryłówka.  

Lp. Sołectwo 

Saldo 

migracj
i na 

pobyt 
stały w 
przelic

zeniu 
na 100 

osób 
wg 

faktycz
nego 

miejsc
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Ludność w 
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w 
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ym wg 
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o miejsca 

zamieszkan
ia 
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bezrobot
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korzystają
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i 
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y 
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zarejestrow
anych 

podmiotów 
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rejestrze 
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faktycznego 

miejsca 
zamieszkani

a – obszar 

wiejski 

Liczba nowo 

zarejestrow
anych 

pomiotów 
gospodarczy

ch w 

rejestrze 
REGON w 

przeliczeniu 
na 100 osób 

wg 
faktycznego 

miejsca 
zamieszkani

a 

Liczba 

stwierdzo
nych 

przestęps
tw 

ogółem w 

przeliczen
iu na 100 

osób wg 
faktyczne

go 
miejsca 

zamieszka
nia 

Liczba 

organizacji 
pozarządo

wych ma 
100 osób 

wg miejsca 

zamieszka
nia 

Frekwenc

ja w 
wyborac

h do 
organów 
jednostek 

samorząd
u 

terytorial
nego 

(I tura) 

1 
Brzyska 

Wola -0,14 28,50 -0,51 39,56 11,08 3,54 0,79 69,60 3,83 0,43 2,10 0,14 49,63 

2 Dąbrowica 0,29 18,58 0,58 51,22 20,05 5,80 1,74 56,90 5,07 0,87 3,77 0,58 51,40 

3 Jastrzębiec -1,11 34,40 0,37 50,00 11,46 3,32 1,48 69,70 4,06 0,37 1,11 0,37 64,55 

4 
Kolonia 

Polska 1,53 32,12 -0,77 39,13 13,94 7,28 2,30 56,90 3,07 0,00 1,15 0,38 46,11 

5 Kulno 1,28 23,41 -0,55 55,00 17,34 3,46 0,36 69,70 7,10 0,73 5,28 0,36 44,08 

6 Kuryłówka -0,29 23,00 0,00 48,62 10,02 2,69 0,53 69,70 6,08 0,76 2,45 0,29 53,20 

7 Ożanna -1,61 28,43 0,32 58,82 8,33 6,11 0,64 69,70 7,40 0,32 7,72 0,32 53,20 

8 Słoboda 1,18 23,53 0,00 57,14 6,86 3,55 1,78 56,90 4,73 0,59 1,18 0,59 46,11 

9 Tarnawiec 1,59 22,01 1,20 33,33 9,43 2,79 0,40 69,70 9,16 1,20 0,80 0,00 53,20 

10 
Wólka 
Łamana -0,47 30,57 -0,94 66,67 12,40 3,76 0,47 69,70 3,29 0,00 0,47 0,47 49,63 

Źródło: opracowanie własne na postawie uzyskanych danych do diagnozy 
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Następnym etapem była analiza informacji wynikających ze wskaźników oraz innych 

danych źródłowych dotyczących gminy Kuryłówka. Analiza ta została zawarta 

w rozdziale 3.2 Uwarunkowania społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-

funkcjonalne i techniczne Gminy Kuryłówka. 

Zgodnie z wymaganiami Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji w zakresie 

wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 obszary zdegradowane charakteryzują minimum cztery wybrane 

wskaźniki (maksymalnie po jednym z każdej kategorii) wymienione w Instrukcji, dla 

których wartości oszacowane dla danego obszaru są mniej korzystne niż wartości 

referencyjne dla województwa podkarpackiego. Zgodnie z tym zapisem dla każdej 

jednostki pomocniczej – sołectwa, porównano wartości wszystkich wskaźników do 

odpowiednich wartości referencyjnych dla województwa podkarpackiego. W przypadku 

gdy wartość wskaźnika wypadała mniej korzystnie niż wartość referencyjna 

województwa uznawano, że sołectwo pod względem tego wskaźnika można uznać za 

zdegradowane. Przeanalizowano w ten sposób 13 wskaźników z 7 kategorii: 

• kategoria: demografia: 

o ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku 

produkcyjnym wg faktycznego miejsca zamieszkania; 

o saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania; 

o przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania; 

• kategoria: rynek pracy 

o liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem; 

o udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym wg miejsca zamieszkania; 

• kategoria: pomoc społeczna 

o liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania; 

o korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu 

niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania; 
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• kategoria: edukacja 

o wyniki egzaminu 6-klasisty;  

• kategoria: podmioty gospodarcze 

o liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON 

w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania – obszar 

wiejski; 

o liczba nowo zarejestrowanych pomiotów gospodarczych w rejestrze 

REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 

– obszar wiejski; 

• kategoria: bezpieczeństwo publiczne 

o liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg 

faktycznego miejsca zamieszkania; 

• kategoria: integracja społeczna 

o liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania 

o frekwencja w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego 

(I tura). 

Nie udało się pozyskać danych do wskaźników z podziałem na sołectwa, z kategorii 

uwarunkowania przestrzenne oraz kategorii ochrona środowiska.  

Porównanie wskaźników do wartości referencyjnych zamieszczono w Tabeli 3. 

W przypadku gdy wartość wskaźnika wypadała mniej korzystnie niż wartość 

referencyjna województwa uznawano, że sołectwo pod względem tego wskaźnika 

można uznać za zdegradowane – oznaczono tą sytuację zapisem „1” przy danym 

wskaźniku.  



 

Tab. 3. Wyniki porównania wartości wskaźników do wartości referencyjnych dla województwa podkarpackiego.  

Lp.  Sołectwo 

Saldo 

migracj

i na 

pobyt 
stały w 

przelic

zeniu 

na 100 

osób 
wg 

faktycz

nego 

miejsca 

zamies
zkania 

Ludność w 

wieku 

poprodukc

yjnym w 
stosunku 

do ludności 

w 

wieku 

produkcyjn
ym wg 

faktycznego 

miejsca 

zamieszkan

ia 

Przyro

st 

natural

ny w 
przelic

zeniu 

na 100 

osób 

wg 
faktycz

nego 

miejsca 

zamies

zkania 

Liczba 

długotr

wale 

bezrob
otnych 

w % 

bezrob

otnych 

ogółem 

Udział 

bezrobot

nych 

zarejestr
owanych 

w liczbie 

ludności 

w wieku 

produkc
yjnym 

wg 

miejsca 

zamiesz

kania 

Liczba 

osób 

korzystaj

ących ze 
świadcze

ń 

pomocy 

społeczn

ej w 
przelicze

niu na 

100 osób 

wg 

miejsca 
zamieszk

ania 

Korzystający 

ze świadczeń 

pomocy 

społecznej z 
tytułu 

niepełnospr

awności w 

przeliczeniu 

na 100 osób 
wg miejsca 

zamieszkani

a 

Wyni

ki 

egza

minu 
6-

klasis

ty 

Liczba 

zarejestro

wanych 

podmiotów 
gospodarcz

ych w 

rejestrze 

REGON w 

przeliczeni
u na 100 

osób wg 

faktyczneg

o miejsca 

zamieszka
nia – 

obszar 

wiejski 

Liczba 

nowo 

zarejestro

wanych 
pomiotów 

gospodarcz

ych w 

rejestrze 

REGON w 
przeliczeni

u na 100 

osób wg 

faktyczneg

o miejsca 
zamieszka

nia 

Liczba 

stwierdz

onych 

przestęp
stw 

ogółem 

w 

przelicze

niu na 
100 osób 

wg 

faktyczne

go 

miejsca 
zamieszk

ania 

Liczba 

organizac

ji 

pozarząd
owych ma 

100 osób 

wg 

miejsca 

zamieszk
ania 

Frekwen

cja w 

wyborac

h do 
organów 

jednoste

k 

samorzą

du 
terytoria

lnego 
(I tura) 

1 
Brzyska 
Wola 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 

2 Dąbrowica 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 

3 Jastrzębiec 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 

4 
Kolonia 

Polska 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

5 Kulno 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

6 Kuryłówka 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

7 Ożanna 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 

8 Słoboda 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

9 Tarnawiec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

10 
Wólka 

Łamana 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 
„1” oznacza że wartość wskaźnika wypada mniej korzystanie niż wartość referencyjna dla województwa podkarpackiego 

Źródło: opracowanie własne na postawie uzyskanych danych do diagnoz
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Następnym etapem było wybranie minimum 4 wskaźników na których zostanie oparta 

diagnoza. Wybrano 7 wskaźników z 7 kategorii. W Programie przyjęto zestaw 

wskaźników: 

• wskaźnik 1 - kategoria: demografia - saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu 

na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania; 

• wskaźnik 2 - kategoria: rynek pracy - udział bezrobotnych zarejestrowanych 

w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca zamieszkania;  

• wskaźnik 3 - kategoria: pomoc społeczna - liczba osób korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca 

zamieszkania;  

• wskaźnik 4 - kategoria: edukacja - wyniki egzaminu 6-klasisty;  

• wskaźnik 5 - kategoria: podmioty gospodarcze - liczba zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg 

faktycznego miejsca zamieszkania – obszar wiejski; 

• wskaźnik 6 - kategoria: bezpieczeństwo publiczne - liczba stwierdzonych 

przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania; 

• wskaźnik 7 - kategoria: integracja społeczna – liczba organizacji pozarządowych 

na 100 osób wg miejsca zamieszkania. 

W przypadku, gdy wartość wskaźnika wypadała mniej korzystnie niż wartość 

referencyjna województwa uznawano, że sołectwo pod względem tego wskaźnika 

można uznać za zdegradowane – oznaczono tą sytuację zapisem „1” przy danym 

wskaźniku (porównaj tabela nr 2). Następnie zsumowano ilość wskaźników, względem 

których sołectwo wypada mniej korzystnie (zsumowano występujące „1” w wybranych 

7 kategoriach). Jeśli suma tych wskaźników była równa lub większa niż 4, uznawano, że 

na obszarze sołectwa występuje stan kryzysowy i sołectwo można uznać za 

zdegradowane.  
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Tab. 4. Określenie występowania stanu kryzysowego.  

Liczba wskaźników, które wypadają mniej 

korzystnie niż wartości referencyjne dla 

województwa podkarpackiego 
Występowanie stanu kryzysowego 

0-3 Brak stanu kryzysowego 

4-7 Stan kryzysowy 

Źródło: opracowanie własne 

Zestawienie wartości dla 7 wybranych wskaźników, porównanie do wartości 

referencyjnej oraz sumę wskaźników wypadających mniej korzystnie niż wartość 

referencyjna dla województwa, zaprezentowano w tabeli nr 5.  

Sołectwa o koncentracji zjawisk kryzysowych połączono w spójny terytorialnie obszar 

zdegradowany, złożony z czterech podobszarów: Brzyska Wola, Dąbrowica, Kolonia 

Polska oraz Ożanna. Obszar zdegradowany stanowi wspólną przestrzeń dla wszystkich 

mieszkańców, których łączą silne więzi wynikające ze wspólnoty interesów i potrzeb 

oraz z poczucia zakorzenienia i przynależności do zamieszkiwanego miejsca, a także 

jawi się jako zasadny grunt do realizacji inwestycji wynikających z Programu. Przebieg 

granic obszaru zdegradowanego został ustalony zgodnie z granicami sołectw. 

Zgodnie z powyższymi założeniami oraz wnioskami z konsultacji społecznych 

wyznaczono w Gminie Kuryłówka obszar zdegradowany, który zamieszkiwany jest 

przez 2646 mieszkańców (45,54% mieszkańców gminy). Powierzchnia obszaru 

zdegradowanego wynosi 63,40 km2, co stanowi 44,66%  całkowitej powierzchni gminy. 

Zasięg przestrzenny obszaru zdegradowanego przedstawiono na mapie zamieszczonej 

na rysunku 3.  
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Rys. 3. Mapa poglądowa obszaru zdegradowanego. 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Tab. 5. Diagnoza obszarów zdegradowanych w Gminie Kuryłówka. 

Kategoria Demografia Rynek pracy 
Pomoc 

społeczna 
Edukacja 

Podmioty 
gospodarcze 

Bezpieczeństwo 
publiczne 

Integracja 
społeczna 

Wartość referencyjna -0,11 10,2 6,1 67,7 5,5 1,32 0,33 

Wskaźnik 

Saldo 
migra
cji na 
pobyt 
stały 

w 
przeli
czeniu 

na 
100 

osób 
… 

Wypa
da 

mniej 
korzy
stnie 
niż 

wojew
ództw

o? 

Udział 
bezrobot

nych 
zarejestr
owanych 
w liczbie 
ludności 
w wieku 

produkcy
jnym wg 
miejsca 

zamieszk
ania 

Wypa
da 

mniej 
korzy
stnie 
niż 

wojew
ództw

o? 

Liczba 
osób 
korzy
stając
ych ze 
świad
czeń 

pomo
cy 

społec
znej w 
przeli
czeniu 

… 

Wypa
da 

mniej 
korzy
stnie 
niż 

woje
wództ

wo? 

Wyni
ki 

egza
minu 

6-
klasi
sty 

Wypada 
mniej 

korzyst
nie niż 

wojewó
dztwo? 

Liczba 
zarejestr
owanych 
podmiotó

w 
gospodar
czych w 

rejestrze 
REGON 

…. 

Wypada 
mniej 

korzyst
nie niż 

wojewó
dztwo? 

Liczba 
stwierd
zonych 
przestę

pstw 
ogółem 

w 
przelicz
eniu na 

100 
osób … 

Wypada 
mniej 

korzyst
nie niż 

wojewó
dztwo? 

Liczba 
organiza

cji 
pozarzą
dowych 
ma 100 
osób wg 
miejsca 
zamiesz

kania 

Wypada 
mniej 

korzyst
nie niż 

wojewó
dztwo? 

Suma 
wskaź

ników 
wypada
jących 
mniej 

korzyst
nie niż 
wartoś

ć 
referen

cyjna 
dla 

wojewó
dztwa 

1 
Brzyska 

Wola -0,14 1 11,08 1 3,54 0 69,6 0 3,83 1 2,10 1 0,14 1 5 

2 Dąbrowica 0,29 0 20,05 1 5,80 0 56,9 1 5,07 1 3,77 1 0,58 0 4 

3 Jastrzębiec -1,11 1 11,46 1 3,32 0 69,7 0 4,06 1 1,11 0 0,37 0 3 

4 
Kolonia 
Polska 1,53 0 13,94 1 7,28 1 56,9 1 3,07 1 1,15 0 0,38 0 4 

5 Kulno 1,28 0 17,34 1 3,46 0 69,7 0 7,10 0 5,28 1 0,36 0 2 

6 Kuryłówka -0,29 1 10,02 0 2,69 0 69,7 0 6,08 0 2,45 1 0,29 1 3 

7 Ożanna -1,61 1 8,33 0 6,11 1 69,7 0 7,40 0 7,72 1 0,32 1 4 

8 Słoboda 1,18 0 6,86 0 3,55 0 56,9 1 4,73 1 1,18 0 0,59 0 2 

9 Tarnawiec 1,59 0 9,43 0 2,79 0 69,7 0 9,16 0 0,80 0 0,00 1 1 

so
łe

ct
w

o
 

10 
Wólka 

Łamana -0,47 1 12,40 1 3,76 0 69,7 0 3,29 1 0,47 0 0,47 0 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych do diagnozy 
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3.2. Uwarunkowania społeczne, gospodarcze, środowiskowe, 

przestrzenno-funkcjonalne i techniczne Gminy Kuryłówka  

 

Analiza danych statystycznych dotyczy lat 2013, 2014 oraz 2015 odpowiednio  

do wykazu średnich wartości referencyjnych wskaźników dla obszarów rewitalizacji 

zamieszczonych w Instrukcji Przygotowywania Programów Rewitalizacji w zakresie 

wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020. Poza analizą danych zebranych do diagnozy, dokonano przeglądu 

danych, zawartych w innych dokumentach i opracowaniach na szczeblu gminnym, 

powiatowym i wojewódzkim, a istotnych do określenia uwarunkowań gminy na 

wszystkich płaszczyznach biorących udział w procesach rewitalizacji.  

3.2.1.  Sfera społeczna 

Demografia 

W 2014 roku Gmina Kuryłówka była zamieszkiwana przez 5810 osób. W latach 

2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 0,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,0 

lat i jest porównywalny do  średniego wieku mieszkańców województwa 

podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej 

Polski. Gęstość zaludnienia wynosiła ok. 40 os./km2. Gmina podzielona jest na 10 

sołectw. Najliczniej zamieszkiwane są sołectwa Kuryłówka oraz Brzyska Wola.  

Średni procentowy udział ludności w wieku poprodukcyjnym do ludności 

w wieku produkcyjnym wg faktycznego miejsca zamieszkania w roku 2014 wynosi 

26,46% i jest niższy od wartości referencyjnej dla Podkarpacia (27,9%). Sytuacja 

kryzysowa (czyli wartość wskaźnika dla sołectwa jest wyższa od wartości referencyjnej 

dla gminy) występuje w 5 sołectwach: Brzyska Wola, Jastrzębiec, Kolonia Polska, Ożanna 

oraz Wólka Łamana. 

Saldo migracji na pobyt stały w gminie w 2014 roku (0,23%) miało wartość 

bardziej korzystną niż wartość referencyjna dla województwa podkarpackiego. Jednak 

analizując sytuację poszczególnych sołectw, aż połowa z nich miała wartość mniej 

korzystną, były to sołectwa: Brzyska Wola, Jastrzębiec, Kuryłówka, Wólka Łamana oraz 

Ożanna. Świadczy to o emigracji mieszkańców z tych 5 sołectw.  
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Pod względem przyrostu naturalnego w 2014 roku gmina (-0,03%) wypadała 

mniej korzystanie niż całe województwo podkarpackie. 6 sołectw wypadało mniej 

korzystnie. Świadczyć to może o starzeniu się społeczeństwa gminy. 

 

Rynek pracy 

Spośród osób w wieku produkcyjnym średnio 12,1% mieszkańców było bez 

pracy w 2014 roku. Wartość tego wskaźnika jest wyższa od przeciętnej wojewódzkiej, 

gdzie pracy poszukiwało 10,2% mieszkańców Podkarpacia. Pomimo, iż problem 

bezrobocia wśród osób w wieku produkcyjnym występuje w większym nasileniu niż na 

Podkarpaciu, to jednak w 4 sołectwach wartość wskaźnika nie przewyższa wartości 

referencyjnej (10,2%). Największy udział osób bezrobotnych w grupie osób w wieku 

produkcyjnym występuje w sołectwach Dąbrowica (20%) oraz Kulno (17,3%). 

Istotnym problemem jest długotrwałe bezrobocie, które prowadzi do 

marnowania nabytych umiejętności i kwalifikacji, a w efekcie do degradacji kapitału 

ludzkiego. Spośród wszystkich osób nieposiadających zatrudnienia, połowa bez pracy 

jest dłużej niż 1 rok. Średnia ilość osób długotrwale bezrobotnych w gminie w 2014 

roku wynosi 50% i jest mniejsza niż w województwie podkarpackim, w którym wartość 

ta sięga 61,5% społeczeństwa. Wyższym niż przeciętnym odsetkiem osób długotrwale 

bezrobotnych spośród wszystkich osób bez pracy odznacza się sołectwo Wólka Łamana 

(66,7%). 

 

Pomoc społeczna 

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, który w 2014 roku objął pomocą 222 osoby. Średnio 4,2 osób skorzystało ze 

świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób w gminie w 2014 roku. Liczba 

ta była mniejsza w porównaniu ze średnią w województwie podkarpackim (6,1 osób).  

Najczęstszymi przyczynami korzystania z pomocy społecznej są: bezrobocie, 

długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność. Incydentalnie udzielane są 

świadczenia z powodu przemocy w rodzinie. Najczęściej korzystającymi z pomocy 

społecznej w 2014 roku byli mieszkańcy sołectw Kolonia Polska (7,3 os.) oraz Ożanna 
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(6,1 os.). Wysokie wartości wskaźników świadczą o pogarszającej się sytuacji społecznej 

związanej z ubóstwem, wykluczeniem społecznym, bezdomnością, bezrobociem oraz 

innymi kwestiami, które kształtują trudną sytuację życiową.  

Ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności w 2014 roku 

skorzystało 51 mieszkańców gminy. Średnia wartość wskaźnika dla poszczególnych 

sołectw wynosi 1 os./100 mieszk. i jest niższa niż na Podkarpaciu (3,16 os./100 

mieszk.). 

 

Edukacja 

Gmina Kuryłówka stawia na dobrą jakość kształcenia, czego wyraz dają średnie 

wyniki uczniów sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej. Ogólny wynik w 2015 

roku w gminie (65,88%) jest niższy niż na Podkarpaciu (67,7%). Spośród 3 szkół 

funkcjonujących na terenie gminy uczniowie 2 szkół osiągnęli wyniki lepsze niż średnia 

dla województwa podkarpackiego. 

 

Bezpieczeństwo publiczne 

Poziom zagrożenia przestępczością w gminie jest wyższy niż w województwie 

podkarpackim. Na 100 osób zamieszkujących gminę w 2014 roku miało miejsce średnio 

2,6 przestępstw, podczas gdy na Podkarpaciu średnia wynosiła 1,32. Sołectwa 

o najwyższej średniej przestępczości to: Brzyska Wola, Dąbrowica, Kulno, Kuryłówka 

i Ożanna. 

 

Integracja społeczna 

Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia na terenie gminy prowadzą 

współpracę w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego oraz o 

wolontariacie. Na 100 mieszkańców przypadało średnio 0,4 organizacji, jest to więcej 

niż na Podkarpaciu (0,33 organizacje pozarządowe/100 mieszkańców). Najmniej 
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organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców przypadało 

w sołectwach Brzyska Wola, Kuryłówka, Ożanna oraz Tarnawiec. 

Na tle Podkarpacia, gmina Kuryłówka wyróżnia się wyższym poziomem 

aktywności obywatelskiej mieszkańców, której wymiar daje frekwencja w wyborach do 

organów jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku. Średnia frekwencja 

w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w gminie wynosiła 51,1%, 

podczas gdy średnia w województwie podkarpackim 43,85%. We wszystkich 

sołectwach frekwencja była wyższa niż w województwie podkarpackim. 

 

3.2.2. Sfera gospodarcza 

Podmioty gospodarcze 

W 2014 roku na terenie gminy funkcjonowało 311 podmiotów gospodarczych. 

Średnio 5,4 podmiotów gospodarczych przypadało na 100 mieszkańców gminy. Wartość 

ta jest niższa od przeciętnej wojewódzkiej (5,5). Tego samego roku w nowo 

zarejestrowanych w rejestrze REGON zostało 35 podmiotów gospodarczych, co stanowi 

średnio 0,5 nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze na 100 mieszkańców. 

Wskaźnik był niższy od przeciętnej wojewódzkiej (0,6 nowo zarejestrowanych 

podmiotów/100 mieszkańców). 

 

3.2.3. Sfera środowiskowa 

Ochrona środowiska 

Prawną ochroną przyrody w granicach Gminy Kuryłówka objęty jest rezerwat 

przyrody „Brzyska Wola”- stanowiący pozostałość dawnej Puszczy Sandomierskiej. 

Został ustanowiony decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa z dnia 25.07.1997r. na powierzchni 154,93 ha. Część drzewostanów 

w danym rezerwacie to starodrzewy dębowe przekraczające 100-130 lat.  

Do obszarów cennych przyrodniczo należy również Kuryłowski Obszar 

Chronionego Krajobrazu o powierzchni ok. 11,5 tys. ha ustanowiony Rozporządzeniem 

Wojewody Rzeszowskiego nr 35/92 poz.74 z dnia 14.07.1992 r. W jego obrębie 
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usytuowany jest rezerwat przyrody Brzyska Wola. Obejmuje on prawie cały teren 

Gminy, z pominięciem zachodnich krańców w dolinie Sanu. Można tu spotkać bory 

mieszane świeże i suche oraz fragmenty borów mieszanych i zubożałych grądów oraz 

łęgi. Rzadko występują torfowiska niskie oraz łąki trzęślicowe i pastwiska. Występuje 

szereg gatunków roślin, m.in. okrężnica bagienna, fiołek bagienny, siedmiopalecznik 

błotny, szczodrzeniec czerniejący, storczyk cuchnący, sporek wiosenny, dziurawiec 

rozesłany. Ochronie gatunkowej podlega 29 taksonów, w tym ochroną ścisłą objęto 

21 gatunków: m.in. buławnik wielkokwiatowy, kruszczyk błotny, podkolan biały, 

storczyk plamisty, goryczka wąskolistna, które zostały uznane za gatunki wymierające 

we florze Polski i wpisane na czerwoną „Listę roślin zagrożonych”.  

Na terenie Gminy Kuryłówka wytypowano również obszary do ochrony 

w ramach systemu Natura 2000. Wśród obszarów znalazła się Dolina Dolnego Sanu 

leżąca w zachodniej części Gminy. Obszar obejmuje najciekawsze i najbardziej cenne 

przyrodniczo fragmenty doliny Dolnego Sanu na odcinku Jarosław – ujście. Dolina ma 

szerokość 7-15 km i charakteryzuje ją rzeźba typowa dla rzek w stadium dojrzałym. 

Celem ochrony w danym obszarze jest zachowanie mozaiki siedliskowej specyficznej dla 

większych dolin rzecznych. W sumie zidentyfikowano tu 14 typów siedlisk 

przyrodniczych z Załącznika Dyrektywy Siedliskowej, z czego najistotniejszy jest 

kompleks zbiorowisk przykorytowych (łęgi wierzbowe, ziołorośla i pionierska 

roślinność na piaszczystych odsypach i namuliskach). Florę i faunę cechuje znaczne 

bogactwo. Wykazano 19 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Spotkać 

można ważne na poziomie regionalnym populacje tj.: modraszka telejusa, modraszka 

nausitousa, wydry i boleń (ryba).  

Na omawianym terenie występują 4 użytki ekologiczne – śródleśne mokradła we 

wsi Kulno i Brzyska Wola oraz zarejestrowane pomniki przyrody:  

• głaz narzutowy w miejscowości Brzyska Wola,  

• lipa drobnolistna w miejscowości Brzyska Wola, 

• 6 szt. lip drobnolistnych w miejscowości Dąbrowica.  
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3.2.4. Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Położenie w przestrzeni geograficznej 

Pod względem fizyczno-geograficznym Gmina należy do makroregionu Kotliny 

Sandomierskiej, w obrębie której wyróżnić można trzy jednostki niższego rzędu – 

mezoregiony. Zachodni fragment Gminy leży na terenie mezoregionów Doliny Dolnego 

Sanu i Płaskowyżu Tarnogrodzkiego, a pozostała jej część obejmuje Płaskowyż 

Kolbuszowski. Gmina Kuryłówka zajmuje łączną powierzchnię 141,96 ha, co stanowi 

około 24% powierzchni powiatu i około 0,8% powierzchni województwa 

podkarpackiego. Od południa i zachodu graniczy z gminą Leżajsk, od północy gminą. 

Krzeszów (powiat niżański), od północnego wschodu z gminami Potok Górny, Biszcza 

i Tarnogród (wszystkie te gminy wchodzą w skład powiatu biłgorajskiego 

w województwie lubelskim), a od południowego wschodu z gminą należącą do powiatu 

przeworskiego - Adamówka. W obrębie Gminy wyróżnia się 10 jednostek pomocniczych 

sołectw: Brzyska Wola, Dąbrowica, Jastrzębiec, Kolonia Polska, Kulno, Kuryłówka, 

Ożanna, Słoboda, Tarnawiec, Wólka Łamana.  

Działalność kulturalna 

Samorządową instytucją kultury jest Gminny Ośrodek Kultury. GOK realizuje 

zadania z dziedziny wychowania, edukacji kulturalnej oraz upowszechniania kultury na 

terenie całej Gminy. Od 2011 roku w skład organizacyjny GOK-u wchodzi również 

Wiejski Dom Kultury w Kolonii Polskiej, którego terenem działania są miejscowości 

Kolonia Polska, Dąbrowica, Słoboda oraz położone w gminie Adamówka - Cieplice. 

Oprócz tego, na omawianym obszarze, działają 4 Biblioteki Publiczne (Gminna 

Biblioteka Publiczna w Kuryłówce, Filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kulnie, 

Dąbrowicy i Brzyskiej Woli). 

Struktura użytkowania przestrzeni 

Na terenie Gminy Kuryłówka dominuje zabudowa zagrodowa oraz jednorodzinna 

zabudowa mieszkaniowa. Wynika to z tradycyjnej funkcji rolniczej Gminy. Zabudowa 

wielorodzinna jest tu rzadkością. Analizując gospodarkę Gminy Kuryłówka, należy 

zwrócić uwagę, iż jest to teren o charakterze typowo rolniczym. Część jej mieszkańców 

utrzymuje się z rolnictwa i uprawy gruntów, co stanowi znaczący sektor w gospodarce 

omawianego obszaru. Należy również zwrócić uwagę na inne, nie mniej istotne, rodzaje 
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prowadzonej działalności, a są to m.in.: agroturystyka i ekoturystyka, budownictwo, 

transport, handel. 

 

3.2.5. Sfera techniczna 

Dostęp do instalacji wodociągowych, gazowych 

Obecnie Gmina jest prawie w całości zwodociągowana, 91,01% mieszkań posiada 

przyłącze do wodociągu. Przyłącze do sieci gazowej posiada zaś tylko 15,3% mieszkań, z 

których około 25 % używa go do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych. 

Turystyka i rekreacja 

W miejscowości Ożanna usytuowany jest sztuczny zbiornik wodny tzw. zalew Ożanna, 

dający możliwość wypoczynku nad wodą. W pobliżu zbiornika znajduje się częściowa 

infrastruktura turystyczna na działkach prywatnych, która nie jest w dobrym stanie 

technicznym. 

System komunikacji 

W gminie długość dróg powiatowych wynosi około 70 km, w zdecydowanej większości 

są do drogi o nawierzchni utwardzonej. Ocenia się, że sieć ta jest wystarczająca, jednak 

stan niektórych odcinków wymaga poprawy.  

 

3.3. Metoda wyznaczenia obszaru rewitalizacji  

Zgodnie z definicją w Rozdziale 3. Wytycznych Ministra obszar rewitalizacji to 

obszar, który obejmuje całość lub część obszaru zdegradowanego, który cechuje się 

szczególną koncentracją negatywnych zjawisk. Zgodnie z zapisami Instrukcji 

przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 za obszary 

rewitalizacji można uznać te obszary, na których określono, że wypadają mniej 

korzystanie niż wartości referencyjne w odniesieniu do co najmniej czterech 

wskaźników. W związku z tym możliwe było uznanie obszarów zdegradowanych jako 

obszary rewitalizacji. Jednak ze względu na zapisy Wytycznych Ministra, ograniczające 
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powierzchnię (maksymalnie 20% powierzchni gminy) oraz liczbę mieszkańców 

(maksymalnie 30% mieszkańców gminy), należało zacieśnić obszar zdegradowany aby 

otrzymać obszar rewitalizacji. 

W celu realizacji postawionych celów rewitalizacji konieczne było wyznaczenie 

takich obszarów rewitalizacji, które pozwalają swoim zasięgiem na wykonanie 

przedsięwzięć poprawiających stan obszaru i społeczeństwa. Przy wyznaczaniu obszaru 

rewitalizacji wzięto również pod uwagę spójność przestrzenną, zachowanie funkcji. 

Brano pod uwagę rozmieszczenie zaludnienia, lokalizację ciągów transportowych 

i usługowych. Ważnym elementem były możliwości inwestycyjne i występowanie 

miejsc, gdzie potencjalnie można przeprowadzić działania rewitalizacyjne. Duże 

znaczenie przy określaniu tych obszarów miały również konsultacje społeczne 

(porównaj rozdział  nr 9 „Raport z konsultacji społecznych”). Aspekty które wzięto pod 

uwagę przy wyznaczaniu obszaru rewitalizacji: 

• uwagi w ramach konsultacji społecznych, 

• podział administracyjny gminy na miejscowości, 

• granice, z którymi utożsamiają się mieszkańcy danych sołectw, 

• występowanie terenów, które potencjalnie mogą stanowić obszar przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, 

• spójność obszarów pod względem występowania dla mieszkańców, 

• lokalizację ciągów transportowych.  

Podobszary rewitalizacji obejmują tereny zamieszkałe znajdujące się w granicach 

sołectw im odpowiadających. 

 W związku z powyższym na terenie gminy Kuryłówka wydzielono trzy podobszary 

rewitalizacji: 

1. podobszar rewitalizacji „Dąbrowica” – zamieszkały przez 690 osób (11,9% ogółu 

mieszkańców gminy), o powierzchni ok. 6 km2 (4,2% całkowitej powierzchni 

gminy),  

2. podobszar rewitalizacji „Kolonia Polska” – zamieszkały przez 261 osób (4,5% 

ogółu mieszkańców gminy), o powierzchni ok. 11 km2 (7,7% całkowitej 

powierzchni gminy).  
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3. podobszar rewitalizacji „Ożanna” – zamieszkały przez 311 osób (18,09% ogółu 

mieszkańców gminy), o powierzchni ok. 11 km2 (7,7% całkowitej powierzchni 

gminy).  

Łącznie, obydwa obszary rewitalizacji zamieszkiwane są przez 1262 osoby 

(21,7% ogółu mieszkańców gminy) i zajmują obszar ok. 28 km2 (19,7% całkowitej 

powierzchni gminy). Tym samym obszary te spełniają kryteria wielkościowe dla 

obszarów rewitalizacji, jakie zostały określone w Wytycznych Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020.  
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3.4. Zasięg, charakterystyka i pogłębiona diagnoza obszaru 

rewitalizacji 

 

Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji przedstawiono na mapie zamieszczonej 

na rysunku nr  4 „Mapa poglądowa obszaru rewitalizacji Gminy Kuryłówka”.  

 

Rys. 4. Mapa poglądowa obszaru rewitalizacji Gminy Kuryłówka. 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Podobszar rewitalizacji „Dąbrowica”  

Podobszar rewitalizacji „Dąbrowica” zamieszkały jest przez 690 osób, co stanowi 

11,9% ogółu mieszkańców gminy. Znajduje się w południowej części gminy i zajmuje 

powierzchnię ok. 6 km2 (4,2% całkowitej powierzchni gminy).  

Średnia ilość osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku 

produkcyjnym (18,58 osób) jest niższa niż w całym województwie podkarpackim (27,9 
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osób) oraz w gminie (26,46 osób). Saldo migracji wynosiło 0,29, jest to wartość wyższa 

niż dla gminy (0,23) oraz województwa podkarpackiego (-0,11). 

W 2014 roku 82 mieszkańców podobszaru rewitalizacji „Dąbrowica” 

pozostawało bez zatrudnienia. Spośród wszystkich bezrobotnych z analizowanego 

obszaru, średnio 51,2% osób było długotrwale bez pracy. Wartość ta jest wyższa niż 

w całej gminie (50,0%) oraz niższa niż na Podkarpaciu (61,5%). Udział bezrobotnych 

w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 20,0%, co znacznie przewyższa 

średnią dla gminy (12,1%) oraz województwa podkarpackiego (10,2%). 

Ze wsparcia socjalnego skorzystało 5,8 os na 100 mieszkańców. Jest to wartość 

wyższa niż średnia dla gminy (4,2) oraz niższa niż wartość dla województwa 

podkarpackiego (6,1). 

Uczniowie szkoły podstawowej zamieszkujący podobszar rewitalizacji 

„Dąbrowica” uzyskali średni wynik sprawdzianu po VI klasie w 2015 roku na poziomie 

56,9%, wynik był niższy niż średnia wyników spośród wszystkich szkół w gminie 

(65,85%) oraz w kontekście całego Podkarpacia (67,7%).  

Podobszar rewitalizacji charakteryzuje również niski stopień przedsiębiorczości. 

Podczas gdy w 2014 roku w gminie średnio na 100 mieszkańców przypadało 5,4 

podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON, a na Podkarpaciu 5,5 – na 

podobszarze rewitalizacji funkcjonowało zaledwie 5,1 przedsiębiorstw.  

W 2014 roku średnia ilość nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

w rejestrze REGON wynosiła 0,9 przedsiębiorstw/100 mieszkańców.  

Na podobszarze rewitalizacji „Dąbrowica” problem przestępczości występuje 

w dużym nasileniu – średnia ilość zarejestrowanych przestępstw (3,77 przestępstw na 

100 mieszk.) była wyższa niż w skali całej gminy (2,6 przestępstw na 100 mieszk.) jak 

i województwa podkarpackiego (1,32 przestępstw na 100 mieszk.).  

Średnia frekwencja w wyborach do samorządów w 2014 roku na analizowanym 

obszarze wynosiła 51,40% i była wyższa niż średnia frekwencja na Podkarpaciu 

(43,8%) oraz w gminie (51,1%).  
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Podobszar rewitalizacji „Kolonia Polska”  

Podobszar rewitalizacji „Kolonia Polska” zamieszkały jest przez 261 osób, co 

stanowi 4,5% ogółu mieszkańców gminy. Znajduje się w południowej części gminy 

i zajmuje powierzchnię ok. 11 km2 (7,5% całkowitej powierzchni gminy).  

Średnia ilość osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku 

produkcyjnym (32,12 osób) jest wyższa niż w całym województwie podkarpackim (27,9 

osób) oraz w gminie (26,46 osób). Saldo migracji wynosiło 1,53, jest to wartość wyższa 

niż dla gminy (0,23) oraz województwa podkarpackiego (-0,11). 

W 2014 roku 23 mieszkańców podobszaru rewitalizacji „Kolonia Polska” 

pozostawało bez zatrudnienia. Spośród wszystkich bezrobotnych z analizowanego 

obszaru, średnio 39,1% osób było długotrwale bez pracy. Wartość ta jest niższa niż 

w całej gminie (50,0%) oraz na Podkarpaciu (61,5%). Udział bezrobotnych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym wynosi 13,9%, co przewyższa średnią dla gminy 

(12,1%) oraz województwa podkarpackiego (10,2%). 

Ze wsparcia socjalnego skorzystało 7,3 osób na 100 mieszkańców. Jest to wartość 

wyższa niż średnia dla gminy (4,2) oraz wartość dla województwa podkarpackiego 

(6,1). Wskaźnik ten jest najwyższy wśród wszystkich sołectw w gminie. 

Uczniowie szkoły podstawowej zamieszkujący podobszar rewitalizacji „Kolonia 

Polska” uzyskali średni wynik sprawdzianu po VI klasie w 2015 roku na poziomie 

56,9%, wynik był niższy niż średnia wyników spośród wszystkich szkół w gminie 

(65,85%) oraz w kontekście całego Podkarpacia (67,7%).  

Podobszar rewitalizacji charakteryzuje niski stopień przedsiębiorczości. Podczas 

gdy w 2014 roku w gminie średnio na 100 mieszkańców przypadało 5,4 podmiotów 

gospodarczych wpisanych do rejestru REGON, a na Podkarpaciu 5,5 – na podobszarze 

rewitalizacji funkcjonowało zaledwie 3,1 przedsiębiorstw. Jest to najniższy wskaźnik 

w gminie. W 2014 roku nie zarejestrowano nowych podmiotów gospodarczych 

w rejestrze REGON.  

Na podobszarze rewitalizacji „Kolonia Polska” problem przestępczości występuje 

w małym nasileniu – średnia ilość zarejestrowanych przestępstw (1,11 przestępstw na 
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100 mieszk.) była niższa niż w skali całej gminy (2,6 przestępstw na 100 mieszk.) jak 

i województwa podkarpackiego (1,32 przestępstw na 100 mieszk.).  

Średnia frekwencja w wyborach do samorządów w 2014 roku na analizowanym 

obszarze wynosiła 46,11% i była wyższa niż średnia frekwencja na Podkarpaciu 

(43,8%) oraz niższa niż w gminie (51,1%).  

 

Podobszar rewitalizacji „Ożanna”  

Podobszar rewitalizacji „Ożanna” zamieszkały jest przez 311 osób, co stanowi 

5,4% ogółu mieszkańców gminy. Znajduje się w południowej części gminy i zajmuje 

powierzchnię ok. 11 km2 (7,5% całkowitej powierzchni gminy).  

Średnia ilość osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku 

produkcyjnym (28,43 osób) jest wyższa niż w całym województwie podkarpackim (27,9 

osób) oraz w gminie (26,46 osób). Saldo migracji wynosiło -1,61, jest to wartość o wiele 

niższa niż dla gminy (0,23) oraz województwa podkarpackiego (-0,11). 

W 2014 roku 17 mieszkańców podobszaru rewitalizacji „Ożanna” pozostawało 

bez zatrudnienia. Spośród wszystkich bezrobotnych z analizowanego obszaru, średnio 

58,8% osób było długotrwale bez pracy. Wartość ta jest wyższa niż w całej gminie 

(50,0%) oraz niższa niż na Podkarpaciu (61,5%). Udział bezrobotnych w liczbie ludności 

w wieku produkcyjnym wynosi 8,3%, co jest wartością niższą niż średnia dla gminy 

(12,1%) oraz województwa podkarpackiego (10,2%). 

Ze wsparcia socjalnego skorzystało 6,1 osób na 100 mieszkańców. Jest to wartość 

wyższa niż średnia dla gminy (4,2) oraz wartość dla województwa podkarpackiego 

(6,1).  

Uczniowie szkoły podstawowej zamieszkujący podobszar rewitalizacji „Ożanna” 

uzyskali średni wynik sprawdzianu po VI klasie w 2015 roku na poziomie 69,7%, wynik 

był wyższy niż średnia wyników spośród wszystkich szkół w gminie (65,85%) oraz 

w kontekście całego Podkarpacia (67,7%).  

Podobszar rewitalizacji charakteryzuje również stosunkowo dobry stopień 

przedsiębiorczości. Podczas gdy w 2014 roku w gminie średnio na 100 mieszkańców 
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przypadało 5,4 podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON, a na 

Podkarpaciu 5,5 – na podobszarze rewitalizacji funkcjonowało 7,3 przedsiębiorstw.   

Na podobszarze rewitalizacji „Ożanna” problem przestępczości występuje 

w dużym nasileniu – średnia ilość zarejestrowanych przestępstw (7,72 przestępstw na 

100 mieszk.) była dużo wyższa niż w skali całej gminy (2,6 przestępstw na 100 mieszk.) 

jak i województwa podkarpackiego (1,32 przestępstw na 100 mieszk.).  

Średnia frekwencja w wyborach do samorządów w 2014 roku na analizowanym 

obszarze wynosiła 53,20% i była wyższa niż średnia frekwencja na Podkarpaciu 

(43,8%) oraz wyższa niż w gminie (51,1%). Na obszarze funkcjonuje mniejsza liczba 

(0,32) organizacji pozarządowych przypadająca na 100 mieszkańców, niż w gminie (0,4) 

i w województwie (0,33). 

3.5. Potrzeby rewitalizacyjne na obszarze Gminy Kuryłówka 

Cele strategiczne i operacyjne wraz z kierunkami działań, ujęte w Programie zostały 

zdefiniowane na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji i są odpowiedzią na 

zidentyfikowane problemy i potrzeby rewitalizacyjne. Po zakończonej analizie, 

uwzględniającej kwestie wypracowane w procesie konsultacji społecznych i procesów 

włączających interesariuszy, określono następujące potrzeby rewitalizacyjne:  

• przywrócenie lub nadanie terenom funkcji rekreacyjno-turystycznych, 

• zwiększenie aktywności mieszkańców oraz integracji osób narażonych na 

wykluczenie społeczne, 

• zapobieganie wykluczeniu osób starszych i niepełnosprawnych, 

• wspieranie rozwoju mieszkańców w każdym wieku, 

• podniesienie oferty kulturalno-sportowej skierowanej do mieszkańców, 

• wspieranie potrzeby kultywowania tradycji regionu. 

• zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej, 

• poprawa dostępności do infrastruktury technicznej. 

W Programie wyróżniono trzy cele strategiczne, kładące nacisk w szczególności na 

poprawę sytuacji kryzysowej w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej, 

przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej. Każdy z przyjętych celów został rozpisany 
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na cele szczegółowe i kierunki działań, wskazujące rodzaje przedsięwzięć, które należy 

zrealizować w procesie rewitalizacji. 
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4. Cele strategiczne, kierunki działań rewitalizacyjnych oraz 

wizja stanu obszaru po rewitalizacji 

Określono cel główny rewitalizacji stanowiący punkt odniesienia dla pozostałych celów 

strategicznych: 

CEL GŁÓWNY 

Działania rewitalizacyjne wspierają mieszkańców w budowaniu więzi 

społecznych oraz rozwoju, zwiększają dostęp mieszkańców do rekreacji, sportu 

i kultury oraz dostosowują przestrzeń do pełnionych funkcji. 

 

Na podstawie opracowanego celu głównego procesu rewitalizacji wyznaczono trzy cele 

strategiczne, które odnoszą się do wszystkich sfer (społecznej, technicznej, 

gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej), na które powinna 

oddziaływać rewitalizacja. Wszystkie powyższe cele wzajemnie się uzupełniają, a ich 

sfery działań wzajemnie się przenikają, dzięki czemu zapewniają one 

komplementarność i spójność Programu. Na Ryc. 5 przedstawiono schemat celów 

procesów rewitalizacji. 

Wskaźnikami realizacji celów rewitalizacji są wskaźniki produktu i rezultatu opisane dla 

poszczególnych przedsięwzięć opisanych w Programie, zgodnie z zapisami na kartach 

poszczególnych przedsięwzięć oraz zapisami rozdziału 7 „System zarządzania 

i monitoringu”. 
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Ryc. 5. Schemat celu głównego i celi strategicznych przyjętych w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji dla Gminy Kuryłówka na lata 2017-2022. 

Źródło: opracowanie własne 
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Poniżej przedstawiono cele operacyjne wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, 

które zostaną podjęte w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Kuryłówka na lata 2017-2022. 

CEL STRATEGICZNY 1: Wzmocnienie integracji i aktywności społecznej 

mieszkańców  

Cel operacyjny nr 1.1: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców: 

Kierunki działania: 

• organizacja szkoleń i warsztatów; 

• zapewnienie miejsc spędzania wolnego czasu; 

• organizacja zajęć rozwijających zainteresowanie kulturą oraz tradycją regionu; 

• działania edukacyjne; 

• wspieranie inicjatyw społecznych; 

• promowanie aktywności fizycznej; 

• przystosowanie obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych. 

Cel operacyjny nr 1.2: Wzrost integracji społecznej: 

Kierunki działania: 

• poprawa dostępności obiektów kulturalno-turystycznych; 

• wykorzystanie niezagospodarowanych przestrzeni pod organizację wydarzeń 

kulturalnych; 

• organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży; 

• organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez sport; 

• organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców. 

 

CEL STRATEGICZNY 2: Wspieranie rozwoju aktywności rekreacyjnej i kulturalnej  

Cel operacyjny 2.1: Zachowanie i popularyzacja kultury i tradycji: 

Kierunki działania: 

• organizacja przestrzeni dla działalności artystycznej i kulturalnej; 

• wzbogacenie oferty obiektów kultury; 

• prezentacja lokalnego dziedzictwa kulturowego; 

• pozyskanie urządzeń i produktów odzwierciedlających kulturę regionu; 
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• zachowanie walorów historycznych regionu. 

Cel operacyjny 2.2: Aktywizacja mieszkańców gminy: 

• dostosowanie terenów do pełnionych funkcji rekreacyjnych; 

• wspieranie spędzania czasu na świeżym powietrzu;  

• zachęcanie do aktywności sportowych i aktywnego wypoczynku. 

 

CEL STRATEGICZNY 3: Kształtowanie funkcjonalnej przestrzeni publicznej 

Cel operacyjny 3.1: Rozwój struktury gminy: 

Kierunki działania: 

• dostosowanie budynków użyteczności publicznej do pełnionych funkcji; 

• dostosowanie terenów publicznych do pełnionych funkcji; 

• nadanie terenom nowych funkcji użytkowych; 

• modernizacja infrastruktury; 

• poprawa stanu środowiska poprzez termomodernizację budynków. 

 

4.1. Powiązanie celów rewitalizacji 

W ramach wyznaczonych celów szczegółowych istnieją ścisłe powiązania, 

przyczyniające się do realizacji celu głównego.  

Oddziaływania te polegają na wzajemnym uzupełnianiu się działań w ramach 

wskazanych celów operacyjnych (ryc. 6). Wzajemne zintegrowanie ze sobą działań 

pozwoli na bardziej efektywne rozwiązanie zdiagnozowanych problemów 

występujących na obszarze rewitalizacji i tym samym przyczyni się do osiągnięcia stanu 

obszaru sformułowanego w wizji. 
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Ryc. 6. Powiązania celi operacyjnych. 

Źródło: opracowanie własne 
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4.2. Wizja obszaru rewitalizacji 

Na podstawie zdiagnozowanych problemów występujących na obszarze rewitalizacji 

oraz postawionych celów, sformułowano wizję stanu obszaru jako planowany efekt oraz 

pożądany stan obszaru rewitalizacji:  

WIZJA 

Obszar rewitalizacji stanowi płaszczyznę zrównoważonego rozwoju Gminy 

Kuryłówka. Jest miejscem rozwoju mieszkańców, dbając o ich integrację oraz 

dostęp do kultury i rekreacji. Obszar rozwija się gospodarczo w oparciu o kapitał 

społeczny i przestrzenny, zapewniając dobrą jakość życia. 

 

Wizja obszarów wyznaczonych do rewitalizacji, określająca ich stan za kilka najbliższych 

lat, powstała jako suma wyobrażeń uczestników procesu partycypacji na etapie 

przygotowywania niniejszego opracowania oraz przewidywanych inwestycji 

i przedsięwzięć społecznych, planowanych do realizacji w Gminie Kuryłówka. 

Wyznaczony obszar po przeprowadzeniu procesów rewitalizacyjnych, w tym wdrożeniu 

planowanych przedsięwzięć, jest obszarem, który został uzdrowiony. Nastąpiło 

ożywienie w sferze społecznej, technicznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej 

i środowiskowej, przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju oraz 

walorów przyrodniczych i rekreacyjno-turystycznych gminy. 
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5. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne  

Poniżej w tabeli nr 6 zaprezentowano wszystkie przedsięwzięcia, które zaplanowano 

do realizacji w ramach Programu. Realizacja przedsięwzięć podstawowych jest 

kluczowa do powodzenia procesu rewitalizacji. W ramach Programu przewiduje się 

realizację 7 podstawowych przedsięwzięć. Dodatkowo planuje się realizację 

4 przedsięwzięć uzupełniających, które wspomagają realizację celów rewitalizacji. 

W dalszej części rozdziału znajduje się szczegółowy opis każdego z przedsięwzięć 

w poszczególnych kartach przedsięwzięć. 

Przedsięwzięcia zostały ujęte w Programie po tym, jak podmioty, których one 

dotyczą wyraziły na to pisemną zgodę.  

 

Tab. 6. Lista planowanych przedsięwzięć  

Nr 

przedsięwzięcia 
Nazwa przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcia podstawowe 

1 
Zagospodarowanie terenów wokół zalewu Ożanna w zakresie 

turystycznym oraz rekreacyjno – wypoczynkowym 

2 
Wsparcie działalności świetlicy środowiskowej dla dzieci 

i młodzieży w Kolonii Polskiej 

3 
Wsparcie działalności świetlicy środowiskowej dla dzieci 

i młodzieży w Ożannie 

4 
Wykonanie zagospodarowania istniejącego placu zabaw wraz 

z siłownią zewnętrzną i przylegającą infrastrukturą w Dąbrowicy 

5 

Rozbudowa istniejącego budynku OSP w Dąbrowicy o część 

przeznaczoną na działalność Wiejskiego Domu Kultury 

w Dąbrowicy 

6 Utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego w Kolonii Polskiej 
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7 
Budowa skansenu pełniącego funkcje turystyczną, rekreacyjną 

oraz kulturową w miejscowości Ożanna 

Przedsięwzięcia uzupełniające 

8 Rozwój działalności Klubu Seniora w Kolonii Polskiej 

9 
Upowszechnianie tradycji regionu- warsztaty kulinarne w Kolonii 

Polskiej 

10 Potrawy regionalne - warsztaty kulinarne w Ożannie 

11 Kultywowanie tradycji straży grobowej w Kolonii Polskiej 
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5.1. Przedsięwzięcia podstawowe 

Przedsięwzięcie nr 1 

1 Wnioskodawca Gmina Kuryłówka 

2 Tytuł projektu 

Zagospodarowanie terenów wokół zalewu Ożanna 

w zakresie turystycznym oraz rekreacyjno–
wypoczynkowym 

 

3 

Zakres planowanych 

działań 
 
 

Projekt nowego zagospodarowania terenów przy zalewie 
obejmuje: 

• poprawę walorów funkcjonalnych i estetycznych 
istniejącego zagospodarowania terenu,  

• rozbudowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, 

• stworzenie ciekawej i szerokiej gamy atrakcji 

turystycznych, rekreacyjno-wypoczynkowych 

(tj.: wypożyczalnie sprzętu wodnego, plaża, boiska do 

siatkówki plażowej, mola widokowe, obiekty zaplecza 

socjalnego itp.) przy jednoczesnym, możliwie jak 

najlepszym zachowaniu istniejącego kameralnego      

i harmonijnego charakteru zbiornika Ożanna 

(naturalnego w swoim estetycznym wyrazie, 

otoczonego drzewami „jeziorka”).  

 

Projektowane zagospodarowanie terenu powinno także 

zapewnić  możliwość kontemplacji naturalnego środowiska, 

poprzez stworzenie miejsc wypoczynku, miejsc 

piknikowych, punktów widokowych (tarasy, mola 

widokowe) i ciągów spacerowych - wokół zbiornika oraz 

w terenach zalesionych bezpośrednio ze zbiornikiem 

Ożanna powiązanych. Elementem, który znacznie też 

przyczyniłby się do promocji miejscowości byłyby 
zadaszone stoły oraz małe stoiska do wystawiania lokalnych 
produktów i rękodzieła. 
 
Na nowo wybudowanej scenie plenerowej zorganizuje się 
jednodniową cykliczną imprezę plenerową „Dzień 
ziemniaka”,  połączoną z prezentacjami kulinarnymi Kół 
Gospodyń Wiejskich oraz konkursem na potrawę 
z ziemniaka. Ponadto planowane są prezentacje kulturalne 
Zespołów Śpiewaczych, tanecznych, wokalnych. W ramach 
przedsięwzięcia planuje się również zakup drona w celu 
dokumentacji rezultatów projektu i promocji terenów 
rewitalizowanych 
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Lokalizacja projektu 
Obszar wokół zalewu w Ożannie, 

powierzchnia zalewu Ożanna wynosi 

około 19 ha. 
4 

Czy wnioskodawca dysponuje terenem/ 

nieruchomością gdzie będzie realizowany 

projekt? 

TAK X NIE  

Rozpoczęcie: 2017 

5 Przewidywany termin realizacji: 
Zakończenie: 2022 

6 Partner brak 

7 
Opis stanu obecnego 

 

Zbiornik Ożanna (sztuczny zbiornik wodny na 

potoku Złota Rzeka w miejscowości Ożanna 

o pow. 19 ha.) jest niewątpliwie najważniejszym 

obiektem rekreacyjnym i turystycznym 

w Gminie Kuryłówka. Położony jest w odległości 

5 km od miejscowości Kuryłówka w kierunku 

południowo-wschodnim.  

 

Wokół zbiornika znajdują się tereny rekreacyjne, 

indywidualna zabudowa letniskowa jak i ośrodki 

wypoczynkowe, a także gospodarstwa 

agroturystyczne. Zalew Ożanna stanowi ważny 

element i potencjał rozwojowy dla przyległych 

terenów. 

 

Obecne zagospodarowanie w zakresie 

rekreacyjno-sportowym i turystycznym należy 

jednak ocenić jako zdecydowanie 

niezadowalające. Walory estetyczne, użytkowe 

oraz stan techniczny przeważającej części 

obiektów obsługi ruchu turystycznego oraz 

infrastruktury rekreacyjnej możemy ocenić jako 

zły. Teren pozbawiony jest niemal całkowicie 

elementów małej architektury takich jak ławki, 

kosze na śmieci czy obiekty informacji 

terenowej. Istniejące nawierzchnie ciągów 

pieszych, jak choćby ścieżka wzdłuż brzegu 

zalewu (ścieżka z płyt betonowych) jak 

i elementy infrastruktury technicznej, jak choćby 

oświetlenie terenu, posiadają bardzo niskie 

walory estetyczne i użytkowe. Obiekty 

gastronomiczne, toalety publiczne, czy inne 

obiekty zaplecza socjalnego stanowią różnego 

typu obiekty tymczasowe - baraki rozstawione 

w terenie bez widocznego zamysłu 

koncepcyjnego. 
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Obszar pozbawiony jest także wydzielonych 

i zagospodarowanych terenów sportowych itp. 

 

W chwili obecnej w miejscowości Ożanna 

istnieje zalew rekreacyjny przy którym nie 

odbywają się żadne imprezy kulturalne 

z powodu braku podstawowej infrastruktury 

np.: estrady plenerowej. 

 

Ze względu na duże zanieczyszczenie wody 

w zalewie planuje się oczyszczenie dna 

zbiornika oraz odcinka rzeki na dopływie do 

zbiornika. Przewiduje się również okresowe 

prowadzenie badań jakości wody w zbiorniku 

oraz w rzece na odcinku Dąbrowica – Ożanna. 

 

Prognozowane rezultaty 

Liczba osób korzystających z obszaru 

zrewitalizowanego w ciągu roku – 1000. 

Aktywni uczestnicy imprezy integracyjnej -  100 
os./rok 
Impreza integracyjna – 1/ rok 8 

Prognozowane produkty 
 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 

25ha 

Liczba obiektów małej infrastruktury - 20 szt. 

Liczba obiektów infrastruktury – 2 szt. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
9 

Szacunkowe koszty 

zadania w rozbiciu na lata 

(w tys. zł): 
63 3005 3005 3005 3006 2956 

Środki własne 
w tys. zł: 

752,00  

Dotacja UE 
w tys. zł: 

14288,00 10 
Proponowane źródła 

finansowania 

Inne (np., kredyt) 
w tys. zł: 

752,00(kredyt) 

Powiązanie z celami: Cel 1 Cel 2   Cel 3 

• bezpośrednie  X X 11 

• pośrednie X   
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Przedsięwzięcie nr 2 

1 Wnioskodawca Gmina Kuryłówka 

2 Tytuł projektu 
Wsparcie działalności świetlicy środowiskowej dla 

dzieci i młodzieży w Kolonii Polskiej 

3 

Zakres planowanych 
działań 

 
 

W ramach działania zostanie rozwinięta działalność 

świetlicy środowiskowej poprzez: organizowanie zajęć 

terapeutycznych z psychologiem, logopedą, zakup pomocy 

do prowadzenia zajęć oraz budowa placu zabaw. 

W ramach zadania planuje się budowę placu zabaw. W skład, 

którego będą wchodzić: 

• urządzenia zagospodarowania: 

o ławki 

o kosze 

• urządzenia zabawowe: 

o huśtawka wahadłowa 

o huśtawka wagowa 

o bujaki 

o zestaw zabawowy z dwoma wieżami 

o pomosty. 

 W ramach zadania niezbędnym kosztem do poniesienia 

będzie przygotowanie terenu pod montaż urządzeń. 

Lokalizacja projektu 

Gmina Kuryłówka, sołectwo Kolonia 

Polska ( Wiejski Dom Kultury w Kolonii 

Polskiej) działka nr 198 
4 

Czy wnioskodawca dysponuje terenem/ 

nieruchomością gdzie będzie realizowany 

projekt? 

TAK X NIE  

Rozpoczęcie: 2018 

5 Przewidywany termin realizacji: 
Zakończenie: 2019 

6 Partner brak 
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7 
Opis stanu obecnego 

 

W sołectwie Kolonia Polska nie ma żadnego 

placu zabaw, z którego mogliby korzystać 

najmłodsi mieszkańcy wsi. Jest to duże 
utrudnienie dla rodziców dzieci chcących 
pobawić się na placu zabaw  (rodzice muszą 
wozić dzieci do sąsiednich wsi). 

Plac zabaw postanie koło Wiejskiego Domu 
Kultury w Kolonii Polskiej. Teren jest ogrodzony. 

Z powodu problemów komunikacyjnych (brak 
autobusów) rodzice dzieci często mają 
utrudniony dojazd do specjalistów. Na terenie 
miejscowości mieszka kilkanaścioro dzieci 
wymagających opieki psychologa i logopedy. 

 

Prognozowane rezultaty 

Liczba zajęć świetlicowych: 

• Zajęcia z logopedą – 24 godz./rok, 

• Zajęcia z psychologiem – 24 godz./tok 

Liczba osób korzystających – 20 os./rok  

 

8 

Prognozowane produkty 
 

Liczba obszarów objętych rewitalizacją – 1  
Liczba obiektów małej architektury – 10 szt. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
9 

Szacunkowe koszty 
zadania w rozbiciu na lata 

(w tys. zł): 
 60 10    

Środki własne 
w tys. zł: 

3,5 

Dotacja UE 
w tys. zł: 

66,5 10 
Proponowane źródła 

finansowania 

Inne (np., kredyt) 
w tys. zł: 

 

Powiązanie z celami: Cel 1 Cel 2 Cel 3 

• bezpośrednie X X  11 

• pośrednie   X 
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Przedsięwzięcie nr 3 

1 Wnioskodawca Gmina Kuryłówka 

2 Tytuł projektu 
Wsparcie działalności świetlicy środowiskowej dla 

dzieci i młodzieży w Ożannie 

3 

Zakres planowanych 
działań 

 
 

W ramach działania zostanie rozwinięta działalność 

świetlicy środowiskowej poprzez: organizowanie zajęć 

terapeutycznych z psychologiem, logopedą, zakup pomocy 

do prowadzenia zajęć oraz budowa placu zabaw. 

W ramach zadania planuje się budowę placu zabaw. W skład, 

którego będą wchodzić: 

• urządzenia zagospodarowania: 

o ławki 

o kosze 

• urządzenia zabawowe: 

o huśtawka wahadłowa 

o huśtawka wagowa 

o bujaki 

o zestaw zabawowy z dwoma wieżami 

o pomosty. 

 W ramach zadania niezbędnym kosztem do poniesienia 

będzie przygotowanie terenu pod montaż urządzeń. 

Lokalizacja projektu 

Gmina Kuryłówka, sołectwo Ożanna 

(Budynek byłej szkoły w Ożannie) 

działka nr 191/1 
4 

Czy wnioskodawca dysponuje terenem/ 

nieruchomością gdzie będzie realizowany 

projekt? 

TAK X NIE  

Rozpoczęcie: 2018 

5 Przewidywany termin realizacji: 
Zakończenie: 2019 

6 Partner brak 
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7 
Opis stanu obecnego 

 

W sołectwie Ożanna nie ma żadnego placu 

zabaw, z którego mogliby korzystać najmłodsi 
mieszkańcy wsi. Jest to duże utrudnienie dla 
rodziców dzieci chcących pobawić się na placu 
zabaw  (rodzice muszą wozić dzieci do 
sąsiednich wsi). 

Plac zabaw postanie koło Wiejskiego Domu 
Kultury w Kolonii Polskiej. Teren jest ogrodzony. 

Z powodu problemów komunikacyjnych (brak 
autobusów), rodzice dzieci często mają 
utrudniony dojazd do specjalistów. Na terenie 
miejscowości mieszka kilkanaścioro dzieci 
wymagających opieki psychologa i logopedy. 

 

Prognozowane rezultaty 

Liczba zajęć świetlicowych: 

• Zajęcia z logopedą – 24 godz./rok, 

• Zajęcia z psychologiem – 24 godz./tok 

Liczba osób korzystających – 20 os./rok 

 

8 

Prognozowane produkty 
 

Liczba obszarów objętych rewitalizacją – 1 
Liczba obiektów architektury  – 10 szt. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
9 

Szacunkowe koszty 
zadania w rozbiciu na lata 

(w tys. zł): 
 60 10    

Środki własne 
w tys. zł: 

3,5 

Dotacja UE 
w tys. zł: 

66,5 10 
Proponowane źródła 

finansowania 

Inne (np., kredyt) 
w tys. zł: 

 

Powiązanie z celami: Cel 1 Cel 2 Cel 3 

• bezpośrednie X X  11 

• pośrednie   X 
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Przedsięwzięcie nr 4 

1 Wnioskodawca Wspólnota Mieszkaniowa w Dąbrowicy 

2 Tytuł projektu 

Wykonanie zagospodarowania istniejącego placu zabaw 

wraz z siłownią zewnętrzną i przylegającą 

infrastrukturą w Dąbrowicy  

3 

Zakres planowanych 

działań 

 

 

W ramach przedsięwzięcia planowane jest: 

• nowe zagospodarowanie istniejącego placu zabaw 

• modernizacja siłowni zewnętrznej  

• wykonanie oświetlenia (15 lamp energooszczędnych) 

i monitoringu 

• wybudowanie altanki z grillem  

• zamontowanie ławek oraz koszy na śmieci 

• przebudowa dróg wewnętrznych 

Lokalizacja projektu 

Gmina Kuryłówka, sołectwo Dąbrowica, 

Wspólnota Mieszkaniowa w Dąbrowicy 

Dąbrowica, 37-303 Kuryłówka. 4 

Czy wnioskodawca dysponuje terenem/ 

nieruchomością gdzie będzie realizowany 

projekt? 

TAK X NIE  

Rozpoczęcie: 2018 

5 Przewidywany termin realizacji: 
Zakończenie: 2020 

6 Partner brak 

7 
Opis stanu obecnego 

 

Wspólnota mieszkaniowa wybudowała plac 

zabaw i siłownię zewnętrzną przeznaczając na 

to fundusz sołecki, środki własne wspólnoty  

oraz pozyskując środki z innych źródeł. Część 

prac została wykonana własnymi siłami.  

Jednak istniejące drogi o nawierzchni 
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nieutwardzonej (żużel zmieszany z ziemią), 

powodują utrudniony dojazd oraz dojście do 
istniejącego placu zabaw dla dzieci i siłowni 
plenerowej dla osób dorosłych. 

Prawidłowe wykorzystanie obiektu jest 
uwarunkowane wykonaniem dodatkowych prac. 

 

Prognozowane rezultaty 

Liczba osób korzystających z obszaru 

zrewitalizowanego w ciągu roku – 300. 

8 

Prognozowane  produkty 
 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 
1,2 ha 
Liczba obiektów małej infrastruktury – 7 szt. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
9 

Szacunkowe koszty 
zadania w rozbiciu na lata 

(w tys. zł): 
 50 500    

Środki własne 
w tys. zł: 

165 

Dotacja UE 
w tys. zł: 

385 10 
Proponowane źródła 

finansowania 

Inne (np., kredyt) 
w tys. zł: 

 

Powiązanie z celami: Cel 1 Cel 2 Cel 3 

• bezpośrednie  X X 11 

• pośrednie X   
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Przedsięwzięcie nr 5 

1 Wnioskodawca Gmina Kuryłówka 

2 Tytuł projektu 

Rozbudowa istniejącego budynku OSP w Dąbrowicy 

o część przeznaczoną na działalność Wiejskiego Domu 
Kultury w Dąbrowicy 

3 

Zakres planowanych 
działań 

 
 

Planuje się rozbudowę istniejącego budynku o około 150m2, 
wraz z dachem dwuspadowym oraz wymiana dachu na 
części istniejącej. W nowej części znajdować się będą 

pomieszczenia dla działającego śpiewaczego zespołu 

ludowego, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, KGW, 

kuchni, pomieszczeń socjalnych, kotłowni i składu na opał. 

Niezbędne do wykonania będą również chodniki, 

utwardzenie parkingu, oświetlenie zewnętrzne. Dodatkowo 

planuje się uporządkowanie terenu przyległego polegające 

na odkrzaczeniu, wycince drzew, rozebranie starej wiaty 

w której przechowywany jest opał. 

W rezultacie wykonania inwestycji planowane są 

następujące działania społeczne:  

• podtrzymywanie i popularyzowanie tradycji 

ludowych i kulturalnych polegających na: 

o propagowaniu kultury wiejskiej, 

o prezentacji rękodzieła artystycznego, 

o kultywowaniu obrzędów ludowych, 

o Prezentacji kulinarnej dań regionalnych 

i tradycyjnych, 

• Organizowanie letnich pikników rodzinnych, 

• Organizowanie spotkań młodzieży z seniorami, 

• Podtrzymywanie tradycji dożynkowych, obrzędów 

ludowych, 

Lokalizacja projektu 

Gmina Kuryłówka, sołectwo Dąbrowica 

Nr działki 91/1 

4 
Czy wnioskodawca dysponuje terenem/ 

nieruchomością gdzie będzie realizowany 

projekt? 

TAK X NIE  
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Rozpoczęcie: 2018 
5 Przewidywany termin realizacji: 

Zakończenie: 2022 

6 Partner brak 

7 
Opis stanu obecnego 

 

Obecny budynek o powierzchni 105m2, 

częściowo wykorzystywany na działalność 
kulturalną. W istniejącym budynku brak 
dostatecznej ilości pomieszczeń do 
prawidłowego funkcjonowania istniejących 
organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń, 
które nie mają odpowiedniego miejsca na swoją 
działalność. Brak miejsca na działalność 
organizacji kultywujących tradycje wiejskie. 

Prognozowane rezultaty 

Liczba osób korzystających z obszaru 
zrewitalizowanego w ciągu roku – 300 

Liczba przeprowadzonych kursów – 1/rok 

Liczba imprez rodzinnych – 2/rok 

Liczba organizacji lub stowarzyszeń 
korzystająca z obiektu – 5  

8 

Prognozowane produkty 
 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 
0,18 ha 
Liczba zmodernizowanych budynków – 1 szt. 
Liczba budynków przystosowanych do osób 
niepełnosprawnych – 1 szt. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
9 

Szacunkowe koszty 
zadania w rozbiciu na lata 

(w tys. zł): 
 100 1150 700   

Środki własne 
w tys. zł: 

585 

Dotacja UE 
w tys. zł: 

1305 10 
Proponowane źródła 

finansowana 

Inne (np., kredyt) 
w tys. zł: 

585 

Powiązanie z celami: Cel 1 Cel 2 Cel 3 

• bezpośrednie X X  11 

• pośrednie   X 
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Przedsięwzięcie nr 6 

1 Wnioskodawca Gmina Kuryłówka 

2 Tytuł projektu 
Utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego w Kolonii 

Polskiej 

3 

Zakres planowanych 
działań 

 
 

W ramach działania zostanie utworzony kompleks sportowo 
rekreacyjny do aktywnego wypoczynku. 

Kompleks będzie się składał z boiska do piłki nożnej i piłki 

siatkowej, siłowni zewnętrznej, zaplecza socjalnego oraz 
altanki z grillem. 

W ramach zadania niezbędnym kosztem do poniesienia 
będzie przygotowanie terenu pod montaż urządzeń, budowa 

boiska, siłowni, budowa zaplecza socjalnego oraz altanki z 

grillem, montaż koszy na śmieci, ławek, oraz budowa 

chodników i oświetlenia. 

Lokalizacja projektu 

Gmina Kuryłówka, sołectwo Kolonia 

Polska, działka nr 220/1 

4 
Czy wnioskodawca dysponuje terenem/ 

nieruchomością gdzie będzie realizowany 

projekt? 

TAK X NIE  

Rozpoczęcie: 2018 

5 Przewidywany termin realizacji: 
Zakończenie: 2022 

6 Partner brak 

7 
Opis stanu obecnego 

 

W sołectwie Kolonia Polska nie ma obiektu, 

który kompleksowo oferowałby aktywny 

wypoczynek mieszkańców w każdym wieku. 

Obiekt powstanie obok istniejącego basenu na 

działce nr 220/1. 
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Prognozowane rezultaty 
Liczba osób korzystających z obszaru 
zrewitalizowanego w ciągu roku – 100 

8 

Prognozowane produkty 
 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 

1 ha. 

Liczba obiektów sportowych – 1 szt. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
9 

Szacunkowe koszty 
zadania w rozbiciu na lata 

(w tys. zł): 
 50 75 75 75 25 

Środki własne 
w tys. zł: 

45 

Dotacja UE 
w tys. zł: 

255 10 
Proponowane źródła 

finansowana 

Inne (np., kredyt) 
w tys. zł: 

45 

Powiązanie z celami: Cel 1 Cel 2 Cel 3 

• bezpośrednie  X X 11 

• pośrednie X   
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Przedsięwzięcie nr 7 

1 Wnioskodawca Gmina Kuryłówka 

2 Tytuł projektu 
Budowa skansenu pełniącego funkcje turystyczną, 

rekreacyjną oraz kulturową w miejscowości Ożanna 

3 

Zakres planowanych 
działań 

 
 

Na działce o powierzchni 15 729,48 m2 zaprojektowano 
„Skansen Kuryłówka”, zawierający budynki, budowle 

i obiekty małej architektury – nowoprojektowane, których 

forma i funkcja oparte są na rysach historycznych.  

Na terenie skansenu projektuje się miejsca postojowe dla 

rowerów, parking dla samochodów osobowych i autokarów. 

Wydzielone zostały dwie przestrzenie – pierwsza dostępna 

dla wszystkich, obejmująca karczmę, miejsce na ognisko, 

wiatę z kuchnią polową, wiatrak oraz plac zabaw, natomiast 

druga - dostępna po zakupie biletu obejmująca historyczną 

część skansenu.  

Projektowane elementy zagospodarowania terenu: parking 

samochodowy i rowerowy, stodoła – karczma.  chałupa 
jedno, półtora i dwutraktowa, chałupa jednotraktowa - kasa 
biletowa i budynek socjalno-administracyjny, chałupa 
jednotraktowa, chałupa dwutraktowa, wiatrak, warsztat 
ceramiczny - pawilon wystawowy- epoka brązu, zaplecze 

gospodarcze, kuźnia i stajnia, wozownia, spichlerz - pawilon 

wystawowy - epoka kamienia , stolarnia, studnia, 

półziemianki - epoka kamienia, smolarnie - epoka kamienia, 

cerkiew z dzwonnicą widokową, kapliczka, studnia, wiata z 

kuchnią polową, miejsce na organizację ognisk, wiata na 

skład odpadów stałych, plac zabaw,  wiata na rowery, witacz 

od strony Ożanny, brama wjazdowa, ławki, oprawy 
oświetleniowe zewnętrzne i ogrodzenie terenu. 

 

Lokalizacja projektu 

Gmina Kuryłówka, sołectwo Ożanna, 

Działka nr 1/6 

4 
Czy wnioskodawca dysponuje terenem/ 

nieruchomością gdzie będzie realizowany 
projekt? 

TAK X NIE  

Rozpoczęcie: 2017 
5 Przewidywany termin realizacji: 

Zakończenie: 2022 
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6 Partner brak 

7 
Opis stanu obecnego 

 

Przedmiotowa działka objęta opracowaniem 

leży w miejscowości Ożanna w Gminie 
Kuryłówka, nr działki 1/6. Obecnie działka jest 
niezabudowana, a teren przeznaczony pod 
inwestycję nie jest użytkowany. Na terenie 

znajduje się zieleń niska i wysoka. Zieleń wysoka 

to głównie drzewa i krzewy iglaste. Działka od 
strony północnej sąsiaduje z lasem, od strony 
południowej graniczy z drogą, która jest 
głównym ciągiem komunikacyjnym od 
Kuryłówki do Ożanny. Od strony zachodniej 

teren sąsiaduje z polami natomiast od wschodu z 

gospodarstwem. 

Na terenie obszaru rewitalizacji (a nawet na 

terenie gminy) brak jest jednego 

kompleksowego miejsca sprzyjającego 

rozwojowi gminy pod względem turystycznym, 

rekreacyjnym oraz kulturowym.  

 

Prognozowane rezultaty 

Liczba osób korzystających ze skansenu w ciągu 

roku – 1000.  

8 

Prognozowane produkty 
 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 

1,6 ha. 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
9 

Szacunkowe koszty 

zadania w rozbiciu na lata 

(w tys. zł): 
50 1490 1490 1490 1490 1490 

Środki własne 
w tys. zł: 

1125 

Dotacja UE 
w tys. zł: 

6375 10 
Proponowane źródła 

finansowana 

Inne (np., kredyt) 
w tys. zł: 

1125 (kredyt) 

Powiązanie z celami: Cel 1 Cel 2 Cel 3 

• bezpośrednie  X X 11 

• pośrednie X   
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5.2. Przedsięwzięcia uzupełniające  

 

Przedsięwzięcie nr 8 

1 Wnioskodawca Gmina Kuryłówka 

2 Tytuł projektu Rozwój działalności Klubu Seniora w Kolonii Polskiej 

3 

Zakres planowanych 
działań 

 
 

W ramach działania zostanie rozwinięta działalność Klubu 

Seniora w Kolonii Polskiej poprzez organizację warsztatów 

rękodzielniczych,  wyjazdów krajoznawczych, kulturalnych 

oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla Klubu (stoliki, 

krzesełka, aparat fotograficzny, tablica). 

Lokalizacja projektu 

Gmina Kuryłówka, sołectwo Kolonia 

Polska ( Wiejski Dom Kultury w Kolonii 

Polskiej) 
4 

Czy wnioskodawca dysponuje terenem/ 
nieruchomością gdzie będzie realizowany 

projekt? 

TAK X NIE  

Rozpoczęcie: 2018 

5 Przewidywany termin realizacji: 
Zakończenie: 2019 

6 Partner brak 

7 
Opis stanu obecnego 

 

Na terenie sołectwa Kolonia Polska 
zaobserwowano małą aktywność  i integralność 

osób starszych. Powodem tego może być brak  

ciekawej oferty zagospodarowania czasu 

wolnego Seniorów. W ramach projektu zostanie 

wykorzystany Wiejski Dom Kultury w Kolonii 

Polskiej. 

8 Prognozowane rezultaty 

Warsztaty rękodzieła - 15 godz. 

Wyjazd krajoznawczy  - 1  

Wyjazdy integracyjne - 2 
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Prognozowane produkty Liczba doposażonych pomieszczeń – 1  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
9 

Szacunkowe koszty 
zadania w rozbiciu na lata 

(w tys. zł): 
 10 10    

Środki własne 
w tys. zł: 

1 

Dotacja UE 
w tys. zł: 

19 10 
Proponowane źródła 

finansowana 

Inne (np., kredyt) 
w tys. zł: 

 

Powiązanie z celami: Cel 1 Cel 2 Cel 3 

• bezpośrednie X X  11 

• pośrednie    
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Przedsięwzięcie nr 9 

1 Wnioskodawca Gmina Kuryłówka 

2 Tytuł projektu 
Upowszechnianie tradycji regionu- warsztaty kulinarne 

w Kolonii Polskiej 

3 

Zakres planowanych 
działań 

 
 

W ramach działania w Wiejskim Domu Kultury w Kolonii 

Polskiej planuje się zorganizowanie warsztatów 

kulinarnych. W ramach warsztatów mieszkańcy  zapoznają 

się ze sposobami przyrządzania tradycyjnych potraw 

regionalnych. Kurs prowadzony będzie przez członkinie 

Koła Gospodyń Wiejskich w Kolonii Polskiej. 

W celu realizacji zadania niezbędny jest zakup: talerzy, 

sztućców, garnków, patelni, misek, półmisków, oraz 

artykułów żywnościowych. 

Lokalizacja projektu 

Gmina Kuryłówka, sołectwo Kolonia 

Polska (Wiejski Dom Kultury w Kolonii 

Polskiej) 
4 

Czy wnioskodawca dysponuje terenem/ 
nieruchomością gdzie będzie realizowany 

projekt? 
TAK X NIE  

Rozpoczęcie: 2018 
5 Przewidywany termin realizacji: 

Zakończenie: 2019 

6 Partner brak 

7 
Opis stanu obecnego 

 

Nieliczni mieszkańcy sołectwa Kolonia Polska 
znają tradycyjne potrawy regionalne oraz 
wiedzą jak je się przyrządza. 

8 Prognozowane rezultaty 
Warsztaty – 18 godz. 

Liczba uczestników  - 30 os. 
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Prognozowane produkty Liczba doposażonych pomieszczeń – 1  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
9 

Szacunkowe koszty 
zadania w rozbiciu na lata 

(w tys. zł): 
 3 3    

Środki własne 
w tys. zł: 

1 

Dotacja UE 
w tys. zł: 

5 10 
Proponowane źródła 

finansowana 

Inne (np., kredyt) 
w tys. zł: 

 

Powiązanie z celami: Cel 1 Cel 2 Cel 3 

• bezpośrednie X X  11 

• pośrednie    
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Przedsięwzięcie nr 10 

1 Wnioskodawca Gmina Kuryłówka 

2 Tytuł projektu Potrawy regionalne- warsztaty kulinarne w Ożannie  

3 

Zakres planowanych 
działań 

 
 

W ramach działania w budynku po byłej szkole w Ożannie 

planuje się zorganizowanie warsztatów kulinarnych. 

W ramach warsztatów mieszkańcy  zapoznają się ze 

sposobami przyrządzania tradycyjnych potraw 

regionalnych. Kurs prowadzony będzie przez członkinie 

Koła Gospodyń Wiejskich w Ożannie. 

W celu realizacji zadania niezbędny jest zakup: talerzy, 

sztućców, garnków, patelni, misek, półmisków, oraz 

artykułów żywnościowych. 

Lokalizacja projektu 

Gmina Kuryłówka, sołectwo Ożanna 

(budynek po byłej szkole w Ożannie) 

4 

Czy wnioskodawca dysponuje terenem/ 

nieruchomością gdzie będzie realizowany 

projekt? 

TAK X NIE  

Rozpoczęcie: 2018 

5 Przewidywany termin realizacji: 
Zakończenie: 2019 

6 Partner brak 

7 
Opis stanu obecnego 

 

Nieliczni mieszkańcy sołectwa Ożanna znają 

tradycyjne potrawy regionalne oraz wiedza jak 

je się przyrządza. Koło Gospodyń Wiejskich 

chciałoby rozwinąć swoją działalność oraz 

podzielić się wiedzą z innymi mieszkańcami 

sołectwa. 

8 Prognozowane rezultaty 

Warsztaty – 18 godz. 

Liczba uczestników  - 30 os. 
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Prognozowane produkty Liczba doposażonych pomieszczeń – 1  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
9 

Szacunkowe koszty 
zadania w rozbiciu na lata 

(w tys. zł): 
 3 3    

Środki własne 
w tys. zł: 

1 

Dotacja UE 
w tys. zł: 

5 10 
Proponowane źródła 

finansowana 

Inne (np., kredyt) 
w tys. zł: 

 

Powiązanie z celami: Cel 1 Cel 2 Cel 3 

• bezpośrednie X X  11 

• pośrednie    
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Przedsięwzięcie nr 11 

1 Wnioskodawca Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce 

2 Tytuł projektu 
Kultywowanie tradycji straży grobowej w Kolonii 

Polskiej 

3 

Zakres planowanych 

działań 

 

 

Projekt będzie polegał na zakupie 20 kompletów strojów dla  

członków straży grobowej (Turków). W skład kompletu 

będą wchodzić: marynarka z pasem, spodnie z lampasami, 

buty, czapki, szable, rękawiczki. 

Lokalizacja projektu 

Gmina Kuryłówka, sołectwo Kolonia 

Polska, nr 21 

4 

Czy wnioskodawca dysponuje terenem/ 

nieruchomością gdzie będzie realizowany 
projekt? 

TAK X NIE  

Rozpoczęcie: 2018 
5 Przewidywany termin realizacji: 

Zakończenie: 2018 

6 Partner brak 

7 
Opis stanu obecnego 

 

Projekt przyczyni się do integracji 

społeczeństwa lokalnego oraz podtrzymywania 

tradycji regionu.  

W chwili obecnej w miejscowości Kolonia Polska 

straż grobowa liczy około 20 członków, jednak 

nie posiadają oni jednakowych strojów, a część z 

nich jest w bardzo złym stanie.  

8 Prognozowane rezultaty Liczba uczestników – 20 os. 
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Prognozowane produkty ----  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
9 

Szacunkowe koszty 
zadania w rozbiciu na lata 

(w tys. zł): 
 28     

Środki własne 
w tys. zł: 

4,2 

Dotacja UE 
w tys. zł: 

 10 
Proponowane źródła 

finansowana 

Inne (np., kredyt) 
w tys. zł: 

23,8 

Powiązanie z celami: Cel 1 Cel 2 Cel 3 

• bezpośrednie  X  11 

• pośrednie X   
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5.3. Ramy finansowe 

Istotnym źródłem finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji dla Gminy Kuryłówka na lata 2017-2022  są środki finansowe, 

pochodzące przede wszystkim z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz środki własne Gminy Kuryłówka. Inne możliwe 

źródła finansowania to: środki z innych programów  operujących środkami 

pochodzącymi z UE, budżetu państwa, a także środki prywatne czy inne fundusze. 

Szacunkowe ramy finansowe Programu zostały zaprogramowane na cały okres realizacji 

Programu tj. na lata 2017-2022.  

Poniżej zamieszczono wykaz (tab. 7) przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z całkowitą 

kwotą realizacji przedsięwzięcia oraz możliwością finansowania z różnych źródeł. 

Tab.  7. Źródła finansowania przedsięwzięć.  

Możliwe źródła finansowania 

Numer 

przedsięwzięcia 

Szacowany koszt 

przedsięwzięcia 
EFRR 

lub EFS 

Finansowanie 

z budżetu 

gminy 

Inne (kredyty, 

fundusze poza 

EFRR lub EFS 

itd.) 

1 15 040 000 zł X X X 

2 70 000 zł X X  

3 70 000 zł X X  

4 550 000 zł X (środki własne 
wspólnoty) 

 

5 1 950 000 zł X X X 

6 300 000 zł X X X 

7 7 500 000 zł X X X 

8 20 000 zł X X X 

9 6 000 zł X X X 

10 6 000 zł X X X 

11 28 000 zł X X X 

Źródło: opracowanie własne  
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5.4. Harmonogram realizacji 

Harmonogram realizacji przedsięwzięć, przeprowadzanych w ramach Lokalnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Kuryłówka na lata 2017-2022 przedstawia tabela 8.  

Został on przygotowany na podstawie zgłoszonych przez wnioskodawców 

oczekiwanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

  

Tab. 8. Harmonogram realizacji przedsięwzięć ujętych w ramach Programu. 

Termin realizacji Numer 

przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 X X X X X X 

2  X X    

3  X X    

4  X X    

5  X X X   

6  X X X X X 

7 X X X X X X 

8  X X    

9  X X    

10  X X    

11  X     

Źródło: opracowanie własne 
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6. Mechanizmy zapewnienia komplementarności 

Zapewnienie komplementarności pomiędzy poszczególnymi projektami oraz w zapisach 

samego Programu skutkować będzie efektywnym wykorzystaniem środków 

finansowych przeznaczonych na rewitalizację oraz zapewni realizację celów procesu 

rewitalizacji. Zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury 

i Rozwoju, Program jest komplementarny w pięciu płaszczyznach: przestrzennej, 

problemowej, proceduralno-instytucjonalnej, międzyokresowej i źródeł finansowania.  

Komplementarność przestrzenna 

Komplementarność przestrzenna opiera się przede wszystkim na realizacji 

przedsięwzięć, które skupione są w obrębie obszaru rewitalizacji wyznaczonego 

w oparciu o analizę wskaźnikową oraz konsultacje społeczne. Uwzględnienie danych 

statystycznych oraz opinii społeczeństwa świadczy o celowości przestrzennej 

zaplanowanych w ramach rewitalizacji przedsięwzięć. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

objęte Programem są ściśle powiązane z podobszarami rewitalizacji i stanowią 

odpowiedź na główne problemy, które dotyczą tych obszarów. Projekty skupione są 

w istotnych dla danego podobszaru rewitalizacji terenach. 

Realizacja przedsięwzięć przyniesie pozytywne skutki dla przestrzeni całego obszaru 

rewitalizacji, jak i całej gminy Kuryłówka. Przedsięwzięcia są wzajemnie powiązane ze 

względu na realizację w pierwszej kolejności działań o wymiarze infrastrukturalnym 

(rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury czy doposażenie budynków) które stworzą 

niezbędną (z perspektywy celów rewitalizacji) przestrzeń dla rozwoju przedsięwzięć 

społecznych. Część przedsięwzięć dotyczy działań podejmowanych dla miejsc lub 

obiektów użyteczności publicznej i kulturalnej. Z infrastruktury tej korzystać będą mogli 

mieszkańcy wszystkich podobszarów rewitalizacji. Realizacja przedsięwzięć związanych 

z rekreacją wpłynie na wzbogacenie oferty wypoczynkowej i spędzania wolnego czasu 

dla wszystkich grup społecznych. Przedsięwzięcia wspólnie przyczynią się do powstania 

nowych miejsc pracy, budowania przestrzeni dla obecnych i nowych organizacji 

pozarządowych (np. stowarzyszenia), aktywizacji społeczeństwa oraz angażowanie się 

społeczności w życie miejscowości. Jednocześnie stanowić będą płaszczyznę, na której 
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może rozwijać się działalność kulturowa.  Przedsięwzięcia wspólnie wpływają na 

zwiększenie integracji mieszkańców oraz pomagają zachować tradycje regionu. 

Realizacja powyższych projektów przyniesie pozytywne skutki, które będą widoczne na 

całym obszarze gminy Kuryłówka, ponieważ wiele z nich dotyczy działań 

podejmowanych dla obiektów użyteczności publicznej, z których korzystać będą 

wszyscy mieszkańcy gminy oraz osoby przyjezdne.  

Komplementarność problemowa 

W Programie zapewniono komplementarność problemową zarówno na poziomie 

poszukiwania rozwiązań (przedsięwzięć) prowadzących do ograniczenia problemów 

i zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz na poziomie określania harmonogramów 

realizacji rozwiązań. Przedsięwzięcia wskazane w Programie wynikają ze 

zdiagnozowanych problemów, są ze sobą powiązane oraz dopełniają się. Zadania 

równocześnie przeciwdziałają problemom w różnych sferach. Zadania związane 

z renowacją, modernizacją lub przebudową obiektów mają za zadanie nadać lub 

poprawić pełnione funkcje kulturalne, edukacyjne oraz integrujące i aktywizujące 

mieszkańców. Dodatkowo przedsięwzięcia mają pozytywny wpływ na poprawę ładu 

przestrzennego obszarów zdegradowanych.  

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna przejawia się w systemie zarządzania, 

który został zaprojektowany na potrzeby wdrażania, monitoringu i ewaluacji Programu. 

Zapewniona zostanie współpraca i współdziałanie różnych podmiotów, działających na 

rzecz realizacji Programu i poprawy stwierdzonej sytuacji kryzysowej obszaru 

zdegradowanego. Za realizację Programu Rewitalizacji odpowiada Wójt Gminy 

Kuryłówka, przy pomocy Urzędu Gminy Kuryłówka oraz beneficjantów. Określenie 

odpowiednich instrumentów zarządzania i wdrażania opisane zostało w kolejnych 

rozdziałach. Rolę bezpośrednio monitorującą realizację Programu pełnią wyznaczeni 

pracownicy Urzędu Gminy Kuryłówka. Zapewni to skuteczne zarządzanie Programem 

oraz pozwoli na kontynuację i uzupełnienie działań podejmowanych w ramach realizacji 

polityk publicznych w programach rozwoju gminy. Urząd Gminy realizuje również 

zadania z zakresu upowszechniania wiedzy na temat Programu, jego realizacji oraz 

prowadzenia konsultacji społecznych. Dodatkowo, koordynuje włączanie nowych 
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podmiotów i interesariuszy w proces rewitalizacji oraz wspiera partnerów Programu 

Rewitalizacji w realizacji zadań.  

Komplementarność międzyokresowa 

Komplementarność międzyokresowa oznacza spójność przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

podejmowanych w poprzednich okresach programowania z celami, kierunkami oraz 

zaplanowanymi przedsięwzięciami określonymi w Programie.  

Przedsięwzięcia podejmowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy 

Kuryłówka na lata 2017-2022  posiadają ciągłość i kontynuację w obecnym dokumencie 

w aspekcie użyteczności publicznej, a także przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym.  

W poprzedniej perspektywie finansowej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowano projekt 

związany z rozbudową Wiejskiego Domu Kultury w Kolonii Polskiej – w obecnym 

Programie zakłada się wykorzystanie tego obiektu w przedsięwzięciach dotyczących  

podobszaru rewitalizacji „Kolonia Polska”. Kolejnym realizowanym projektem była 

termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy – w Programie 

zakłada się kontynuację tych działań poprzez rozbudowę budynku i przeznaczenie go na 

działalność Wiejskiego Domu Kultury w Dąbrowicy. 

Komplementarność źródeł finansowania 

Komplementarność źródeł finansowania Programu została zapewniona poprzez 

określenie oraz łączenie różnych źródeł finansowania. Przewidziano zarówno 

przedsięwzięcia współfinansowane przez fundusze gminy jaki i środki zewnętrze takie 

jak dofinansowania np. np. EFRR, EFS, FS czy kredyty. Źródła finansowania określone 

zostały w rozdziale dotyczącym szacunkowych ram finansowych, gdzie na poziomie 

szczegółowego opisu przedsięwzięć określono potencjalne źródła publiczne i inne. 

Gmina Kuryłówka w pierwszej kolejności zakłada wykorzystanie zewnętrznych źródeł 

finansowania, w tym tych dedykowanych działaniom rewitalizacyjnym. 
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7. System zarządzania i monitoringu 

7.1. Partycypacja społeczna 

Partycypacja społeczna obejmuje wszystkie etapy funkcjonowania Programu: 

• przygotowanie,  

• wdrażanie,  

• ocena i monitoring, 

• aktualizowanie. 

Partycypacja odbywa się w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy. 

W dokumencie opisano sposób przeprowadzonego procesu uspołeczniania rewitalizacji 

na etapie przygotowania dokumentu. Kwestie dotyczące partycypacji na etapach 

wdrażania oraz monitoringu (i ewaluacji) zostały określone w rozdziałach dotyczących 

zarządzania rewitalizacją, monitoringu i oceny.  

Przebieg konsultacji, ich forma oraz wyniki omówiono w rozdziale 10 „Raport  

z konsultacji społecznych”. 

7.2. System zarządzania 

System zarządzania Programem na poziomie decyzyjnym i wdrożeniowym został 

przedstawiony w tabeli nr 9.  W systemie tym  zawarto również system monitorowania i 

ewaluacji, opisane szczegółowo w dalszej części.  

System zarządzania Programem powiązany jest ze strukturą organizacyjną Urzędu 

Gminy Kuryłówka i innych jednostek organizacyjnych gminy. Jednostkami 

odpowiedzialnymi za zarządzanie Programem są Wójt Gminy Kuryłówka, Rada Gminy 

Kuryłówka oraz Urząd Gminy Kuryłówka. 

Szczegółowy zakres zadań poszczególnych jednostek zawarty jest w tabeli nr 9. Wójt 

Gminy Kuryłówka odpowiada za ogólną koordynację nad opracowaniem, wdrożeniem, 

monitoringiem i ewaluacją Programu. Najważniejszym zadaniem jest przyjmowanie 

wszystkich sprawozdań z realizacji.  Rada Gminy Kuryłówka uchwala Program i jego 

ewentualne aktualizacje oraz w razie potrzeby inne uchwały związane z realizacją 
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zadań. Urząd Gminy Kuryłówka będzie bezpośrednio odpowiedzialny za zarządzanie 

Programem – prowadzi monitoring realizacji w postaci corocznych i końcowych 

raportów, współpracuje z bieżącymi i przyszłymi beneficjentami, zbiera nowe 

propozycje przedsięwzięć. Urząd jest również odpowiedzialny za włącznie wszystkich 

interesariuszy Programu w procesy wdrażania programu oraz jego monitoringu (m.in. 

poprzez prowadzenie spotkań, udzielanie informacji, udostępnienie informacji 

o raportach z monitoringu). Kolejnym elementem zarządzania Programem są 

mieszkańcy gminy Kuryłówka, którzy będą stanowić jednostkę opiniodawczą. Spotkanie 

dla mieszkańców obszarów rewitalizacji będzie organizowane co najmniej raz w roku  w 

IV kwartale. Do zadań należeć będzie opiniowanie raportów z monitoringu, 

harmonogramów realizacji, nowych przedsięwzięć, które mogą być wpisane do 

Programu w przypadku jego ewaluacji. Uczestnicy spotkań mogą zgłaszać uwagi co do 

włączania interesariuszy na każdym etapie programowania oraz stanowić element 

przekazywania informacji pomiędzy Urzędem Gminy a innymi interesariuszami.  

 

Tab. 9. System zarządzania Programem. 

Podmiot Zakres zadań 

Wójt Gminy 

Kuryłówka 

1. prowadzi ogólną koordynację nad opracowywaniem Programu, 

2. prowadzi ogólną koordynację nad włączaniem wszystkich interesariuszy 

w system wdrażania, monitorowania i aktualizacji Programu, 

3. podejmuje decyzje o potrzebie weryfikacji Programu na podstawie 

wniosków Urzędu Gminy, interesariuszy i beneficjentów, 

4. przyjmuje roczny harmonogram realizacji Programu, 

5. podejmuje decyzje (merytoryczne i organizacyjne) bezpośrednio i/lub 

pośrednio wpływające na sprawność realizacji Programu. 

Rada Gminy 

Kuryłówka 

1. uchwala Program, 

2. podejmuje inne decyzje (w tym uchwały) bezpośrednio i/lub pośrednio 

wpływające na sprawność realizacji Programu, 

3. uchwala aktualizację Programu Rewitalizacji, 

4. przyjmuje roczne sprawozdanie z realizacji Programu,  

5. przyjmuje sprawozdanie z realizacji Programu po zakończeniu czasu 

programowania. 
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Urząd Gminy 

Kuryłówka 

1. określa zasady bieżącego monitorowania wdrażania Programu 

(wprowadza niezbędne zmiany do procedury monitoringu), 

2. sporządza okresowe i całościowe sprawozdania z realizacji Programu, 

3. sporządza roczne harmonogramy wdrażania Programu, 

4. poszukuje nowych Partnerów do realizacji istotnych przedsięwzięć, 

5. wspiera Partnerów w poszukiwaniu zewnętrznych środków na realizację 

przedsięwzięć wpisujących się w założenia Programu, 

6. monitoruje możliwości pozyskania dofinansowania na realizację zadań 

uwzględnionych w Programie, 

7. zbiera propozycje zadań do Programu, 

8. włączą wszystkich interesariuszy w system wdrażania, monitorowania i 

ewaluacji (m.in. organizacja spotkań informacyjnych, udzielanie 

informacji). 

Interesariusze 

(spotkanie 

min. raz w 

roku) 

1. pełnią funkcję opiniodawczą, 

2. wyrażanie opinii, w tym m.in. dotyczących informacji z realizacji, rocznych 

harmonogramów realizacji, raportów z ewaluacji, 

3. wyrażanie propozycji rozwiązań usprawniających proces rewitalizacji, 

4. upowszechnia wśród lokalnej społeczności informacje na temat postępów 

w realizacji założeń Programu, 

5. tworzy warunki do współpracy i koordynacji działań rewitalizacyjnych,  

6. zgłasza uwagi do sprawozdań z realizacji Programu, 

7. zgłasza uwagi w imieniu interesariuszy co do realizacji i ewaluacji 

Programu. 

Źródło: opracowanie własne 

 

7.3. Monitorowanie i aktualizacja programu 

Aby proces rewitalizacji był odpowiednio przeprowadzany niezbędne jest stosowanie 

systemu monitorowania etapów jego realizacji. Najważniejszym elementem 

monitoringu będzie ocena realizacji zamierzonych produktów i rezultatów przypisanych 

do każdego z przedsięwzięć. Nadzór polegać będzie na gromadzeniu  

i analizowaniu informacji o realizacji przyjętych przedsięwzięć. Analiza zarówno danych 

ilościowych, jak i jakościowych pozwoli, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, 

na wczesne wykrycie niezgodności, a także pozwoli na zapobiegnięcie możliwych do 
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rozpoznania komplikacji. Monitoring ten będzie też podstawą do stwierdzenia czy 

konieczna jest aktualizacja Programu. 

W monitorowaniu brać winny udział wszystkie podmioty zaangażowane we wdrażanie 

Programu. 

Szczególna rola w procesie monitoringu przypada beneficjentom, którzy mają 

obowiązek monitorowania wdrażania poszczególnych, ujętych w niniejszym 

dokumencie, przedsięwzięć. Mają również obowiązek dostarczać wszystkich 

niezbędnych informacji koniecznych do monitoringu, w szczególności o tym, czy zostały 

uzyskane rezultaty i produktach założone w Kartach przedsięwzięć.  

Na poziomie monitorowania Programu głównym podmiotem, monitorującym oraz 

dokonującym oceny osiągania założonych wskaźników będzie Urząd Gminy Kuryłówka. 

Rola Urzędu Gminy będzie równoznaczna z zapisami wynikającymi z podrozdziału 

„System zarządzania”. Obowiązki Wójta Gminy Kuryłówka w procesie monitowania 

i aktualizacji wynikają  z podrozdziału „System zarządzania”. 

Można wyróżnić następujące formy monitorowania prowadzone przez Urząd Gminy 

Kuryłówka: 

1. bieżąca inspekcja wykonywanych w danym momencie inwestycji, gromadzenie 

danych dotyczących postępów z ich realizacji, a także zapewnienie zgodności 

z założeniami i harmonogramem, 

2. kontrola finansowania projektów oraz trwałości planowanych rezultatów. 

Dodatkową funkcją monitoringu będzie współpraca z beneficjentami udzielającymi 

się w procesie rewitalizacji w celu uzyskania informacji o możliwych źródłach 

finansowania zewnętrznego inwestycji.  

3. coroczne sprawozdanie z realizacji Programu, uwzględniające monitoring realizacji 

zamierzonych na dany rok przedsięwzięć zgodnie z przyjętą Kartą monitoringu 

Coroczne sprawozdanie ma również stwierdzać, czy konieczna jest aktualizacja 

Programu i w jakim zakresie – zgodnie z Kartą oceny potrzeby aktualizacji. 

4. Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu z uwzględnieniem monitoringu 

realizacji wszystkich przedsięwzięć w formie Karty monitoringu. 
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Tab. 10. Karta monitoringu. 

Ocena przedsięwzięcia Tak Nie 

Czy przedsięwzięcie zostało zakończone?    

Czy przedsięwzięcie zostało zakończone zgodnie z harmonogramem 

Programu?  

  

Trafność – czy cele przedsięwzięcia były zgodne ze zidentyfikowanymi 

problemami i potrzebami? 

  

Skuteczność – czy efekt, który osiągnięto jest tym, który planowano 

osiągnąć? 

  

Uzyskanie wskaźników – czy uzyskano planowane wskaźniki rewitalizacji: 

• czy planowane wskaźniki korelują ze stwierdzonymi problemami na 

obszarze rewitalizacji? 

  

• czy uzyskano planowane produkty danego przedsięwzięcia?   

• czy uzyskano planowane rezultaty danego przedsięwzięcia?   

• czy planowane wskaźniki odzwierciedlają poprawę stwierdzonej sytuacji 

kryzysowej na obszarze rewitalizacji? 

  

Użyteczność – czy interwencja spełniła oczekiwania adresatów?   

Trwałość – czy osiągnięte efekty przedsięwzięcia mają trwały charakter?   

Źródło: opracowanie własne 
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Tab. 11. Karta oceny potrzeby aktualizacji. 

Ocena potrzeby aktualizacji Tak Nie 

Czy zmieniły się zapisy w prawie wspólnotowym?   

Czy zmieniły się zapisy w prawie krajowym?   

Czy zmieniły się dokumenty programowe dotyczące funduszy europejskich 

na szczeblu krajowym? 

  

Czy weszły w życie nowe ustawy dotyczące rewitalizacji?   

Czy weszły w życie nowe rozporządzenia dotyczące rewitalizacji?   

Czy zmieniła się Strategia Rozwoju Województwa?   

Czy zmieniła się Strategia Rozwoju Gminy?   

Czy pojawiły się nowe projekty kwalifikujące się do objęcia programem 

rewitalizacji? 

  

Czy pojawiła się konieczność zmiany obszarów rewitalizacji?   

Czy znaczącej zmianie uległy wskaźniki rezultatów i oddziaływania ?   

Czy zmieniły się okresy realizacji Programu?   

Decyzja w sprawie aktualizacji: 

Czy konieczna jest aktualizacja Programu?    

Źródło: opracowanie własne 
 

 

Niezbędnym elementem zarządzania procesem rewitalizacji jest uwzględnianie 

w nim udziału wszystkich interesariuszy, nie tylko na etapie planowania i wdrażania, ale 

także na etapie monitorowania i aktualizacji Programu. Za włączenie w te procesy 

wszystkich interesariuszy odpowiedzialny jest Wójt Gminy Kuryłówka poprzez Urząd 

Gminy Kuryłówka. Najważniejszym forum partycypacji społecznej przy monitorowaniu 

i aktualizacji Programu będą spotkania z interesariuszami, które będą stanowić organ 

doradczy.  
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8. Powiązanie programu rewitalizacji z dokumentami 

strategicznymi i planistycznymi 

Elementem opracowania Programu jest zapewnienie komplementarności pomiędzy 

dokumentami strategicznymi i planistycznymi Gminy Kuryłówka. Program jest spójny 

z kierunkami i celami rozwoju Gminy zawartymi w dokumentach: Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuryłówka, 

Strategia Rozwoju Gminy Kuryłówka na lata 2015- 2022 oraz Strategia rozwiązywania 

problemów społecznych dla Gminy Kuryłówka na lata 2008 – 2018. Program jest spójny 

ze względu na uwzględnione założenia zawarte w w/w dokumentach. Tabela 12 zawiera 

opis celów poszczególnych dokumentów w powiązaniu ze sobą. Analiza powiązań 

świadczy o spójności celów.  

Tab. 12.  Powiązanie Programu z dokumentami strategicznymi i  planistycznymi 

w Gminie Kuryłówka. 

CEL STRATEGICZNY 1: 

Wzmocnienie integracji 

i aktywności społecznej 

mieszkańców 

CEL STRATEGICZNY 2:  

Wspieranie rozwoju 

aktywności 

rekreacyjnej 

i kulturalnej   

CEL STRATEGICZNY 3:  

Kształtowanie 

funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kuryłówka 

Główne strategiczne cele: systematyczna poprawa jakości i poziomu życia 

Główne strategiczne cele: wyrównanie dostępu do usług 

publicznych całej społeczności gminy, wzrost dostępności 

i jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz opieki  

społecznej, przy uwzględnieniu prognozy rozwoju 

ludności gminy 
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Główne strategiczne cele: likwidowanie barier urbanizacyjnych i architektonicznych dla 

osób niepełnosprawnych 

Główne strategiczne cele: wykorzystanie walorów środowiska dla rozwoju gminy 

opartego na usługach rekreacyjno – wypoczynkowych i turystycznych oraz w rolnictwie 

ekologicznym 

 

 
 

Główne strategiczne cele: 

podnoszenie standardu 

wyposażenia 

w infrastrukturę techniczną 

i komunalną 

Główne strategiczne cele: ochrona istniejących wartości 

zasobów i krajobrazów kulturowych 
 

Strategia Rozwoju Gminy Kuryłówka na lata 2015- 2022 

Cel strategiczny: Podniesienie poziomu gospodarczego poprzez kształtowanie 

mechanizmów generujących rozwój Gminy oraz cele operacyjne:  Wspieranie rozwoju 

sektora usług turystycznych na terenie Gminy, w szczególności terenu związanego 

z zalewem w Ożannie 

Cel strategiczny: Poprawa jakości życia i zamożności 

społeczeństwa oraz cele operacyjne: Podnoszenie 

poziomu wykształcenia mieszkańców oraz ich aktywności 

społeczno-kulturowej 

 

Cel strategiczny: Ochrona i racjonalne kształtowanie 

środowiska przyrodniczego oraz ochrona dziedzictwa 

kulturowego  oraz cele operacyjne: Rewitalizacja 

i ochrona obiektów zabytkowych oraz ich wykorzystanie 

do działań na rzecz rozwoju funkcji turystycznych Gminy 

Kuryłówka; Dbałość o zachowanie dziedzictwa 

kulturowego i historycznego, kultywowanie tradycji. 

Integracja lokalnej społeczności, zachowanie lokalnych 
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tradycji i budowa więzi obywatelskich poprzez działania 

ze sfery kultury 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Kuryłówka na lata 

2008 – 2018 

Cel strategiczny 1  - Aktywizacja dzieci i młodzieży  

Cel strategiczny 3 - Aktywizacja rodzin  

Cel strategiczny 4 - Zwiększenie integracji społecznej seniorów i niepełnosprawnych 
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9. Raport z konsultacji społecznych 

W dniach 1 marca – 31 marca 2017 roku zostały przeprowadzone konsultacje 

społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Celem konsultacji było zapewnienie udziału mieszkańców oraz poznanie ich opinii 

i oczekiwań odnośnie planowanego procesu rewitalizacji.  

Cele konsultacji społecznych:  

• zapoznanie interesariuszy z problematyką rewitalizacji 

• kompleksowe poinformowanie mieszkańców o zakresie planowanego 

przedsięwzięcia, a także poznanie potrzeb mieszkańców gminy, poprzez analizę 

zgłoszonych uwag 

• zapoznanie  z problemami społecznymi, gospodarczymi, przestrzenno-

funkcjonalnymi, środowiskowymi i technicznymi które występują na terenie 

gminy 

• wypracowanie strategii rozwoju i wyprowadzenia z degradacji obszarów 

problemowych 

Konsultacje przeprowadzono w następujących formach: 

• Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji 

Publicznej formularza umożliwiającego zgłoszenie propozycji projektów,  

• Zorganizowanie spotkań informacyjnych oraz warsztatów strategicznych  na 

obszarach zdegradowanych w  miejscowości : Dąbrowica, Kolonia Polska 

i Ożanna, 

• Zorganizowanie spacerów badawczych w miejscowościach: Dąbrowica, Kolonia 

Polska i Ożanna.  

• Przeprowadzenie wywiadu indywidualnego z przedstawicielem mieszkańców 

gminy,  

• Badanie opinii publicznej poprzez zastosowanie form partycypacyjnych  

tj. ankietowanie mieszkańców gminy, 

• Zorganizowanie spotkania informacyjnego dla radnych gminy oraz sołtysów.  
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SPOTKANIE INFORMACYJNE 16 marca 2017 r. w Kolonii Polskiej. 

         Informacja o terminie spotkania była umieszczona na plakatach informacyjnych 

oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kuryłówka. Spotkanie odbyło się 

w Wiejskim Domu Kultury, w dniu 16 marca o godzinie 16.00. Na spotkaniu zostały 

przedstawione i zobrazowane za pomocą prezentacji multimedialnej informacje takie 

jak:  

• co to jest rewitalizacja 

• jakie zagadnienia wprowadza ustawa 

• jakie są cele rewitalizacji 

• metodologia delimitacji obszaru rewitalizacji 

• przedstawienie wartości uwzględnionych wskaźników 

• wstępne przedstawienie obszarów zdegradowanych i rewitalizowanych 

• przedstawienie proponowanych działań rewitalizacyjnych. 

Na spotkanie przybyło 17 osób. 

Wnioski: 

• lepsze wykorzystanie budynku i terenów przyległych Wiejskiego Domu Kultury;  

• na terenie sołectwa znajduje się opuszczony budynek Caritas, mieszkańcy 

wyrażają chęć nowego zagospodarowania tego miejsca. 

SPOTKANIE INFORMACYJNE 16 marca 2017 r. w Dąbrowicy.  

         Informacja o terminie spotkania była umieszczona plakatach informacyjnych oraz 

na stronie internetowej Urzędu Gminy Kuryłówka, . Spotkanie odbyło się w Remizie 

Strażackiej w Dąbrowicy, w dniu 16 marca o godzinie 18.00. Na spotkaniu zostały 

przedstawione i zobrazowane za pomocą prezentacji multimedialnej informacje takie 

jak:  

• co to jest rewitalizacja 

• jakie zagadnienia wprowadza ustawa 
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• jakie są cele rewitalizacji 

• metodologia delimitacji obszaru rewitalizacji 

• przedstawienie wartości uwzględnionych wskaźników 

• wstępne przedstawienie obszarów zdegradowanych i rewitalizowanych 

• przedstawienie proponowanych działań rewitalizacyjnych. 

Na spotkanie przybyło 12 osób. 

Wnioski: 

• w sołectwie brakuje wiejskiego domu kultury; 

• spółdzielnia mieszkaniowa wyraża chęć modernizacji terenów przyległych do 

budynków. 

SPOTKANIE INFORMACYJNE 17 marca 2017 r. w Ożannie.  

         Informacja o terminie spotkania była umieszczona na plakatach informacyjnych 

oraz  stronie internetowej Urzędu Gminy Kuryłówka. Spotkanie odbyło się w Świetlicy 

Środowiskowej w Ożannie, w dniu 17 marca o godzinie 17.00. Na spotkaniu zostały 

przedstawione i zobrazowane za pomocą prezentacji multimedialnej informacje takie 

jak:  

• co to jest rewitalizacja 

• jakie zagadnienia wprowadza ustawa 

• jakie są cele rewitalizacji 

• metodologia delimitacji obszaru rewitalizacji 

• przedstawienie wartości uwzględnionych wskaźników 

• wstępne przedstawienie obszarów zdegradowanych i rewitalizowanych 

• przedstawienie proponowanych działań rewitalizacyjnych. 

Na spotkanie przybyły 3 osoby. 

Wnioski: 

• Konieczne jest zagospodarowanie terenów przy zalewie Ożanna; 

• Ważny dla mieszkańców jest też projekt związany z budową skansenu; 

• Zaproponowano wykorzystanie starego budynku po szkole na nowe funkcje 

społeczne. 
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PRZEPROWADZENIE SPACERÓW BADAWCZYCH  

W dniach 06.03.2017r. do 16.03.2017 r. na ternie Gminy Kuryłówka 

przeprowadzono terenowe konsultacje społeczne w formie spacerów badawczych. 

Odbyły się rozmowy z mieszkańcami celem omówienia wyznaczonego obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W trakcie spacerów poznano opinie 3 

mieszkańców gminy, którzy są jako sołtysi przedstawicielami sołectw będących 

obszarami zdegradowanymi. Dokumentację fotograficzną przedstawiono poniżej. 

Ponadto w trakcie spaceru sporządzono fotografię aktualnego stanu gminy w granicach 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.  

SPACER BADAWCZY Kolonia Polska 8 marca 2017r. 

Spacer badawczy rozpoczął się spotkaniem przedstawiciela firmy treECOnsulting 

z Panią Sołtys Kolonii Polskiej. W rozmowie przedstawiona została struktura społeczna 

sołectwa oraz problemy z jakimi na  co dzień spotykają się mieszkańcy. W kolejnej części 

spotkania przedstawiciel firmy przygotowującej dokument wraz z Panią Sołtys  udali się 

w miejsca, gdzie obecnie znajdują się budynki nadające się do objęcie je działaniami 

w procesie rewitalizacji. 
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Zdjęcie 1. Panorama Wsi Kolonia Polska 

 

Zdjęcie 2. Budynek należący do Caritasu Przemyśl. 
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Zdjęcie 3. Kaplica pełniąca obecnie funkcje mauzoleum. 

 

Spacer Badawczy Dąbrowica 8 marca 2017r.  

Spacer badawczy rozpoczął się spotkaniem przedstawiciela firmy treECOnsulting 

z Panem Sołtysem miejscowości Dąbrowica. Miejscem spotkania był budynek 

Ochotniczej Straży Pożarnej, w którym mieści się pomieszczenie dla Koła Gospodyń 

Wiejskich, stowarzyszeń, Zespołu Ludowego wraz z przyległymi terenami. Zwrócono 

uwagę na potrzebę rozbudowy strażnicy OSP o część przeznaczoną na działalność 

Wiejskiego Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Następnie udano się 

w kierunku zabytkowego drewnianego kościoła gdzie podczas rozmowy została 

wyjaśniona metodyka przygotowania programu rewitalizacji oraz sposób w jaki można 

uzyskać dofinansowanie na działania związane z tym procesem. Kolejnym punktem 

spaceru badawczego była wizja lokalna całego obszaru na którym znajduje się 

wspólnota mieszkaniowa w Dąbrowicy. Wiedza przekazana przez Pana Sołtysa była 

przydatna w procesie dalszych konsultacji społecznych, ponieważ pozwoliła dotrzeć 

dokładnie do osób mieszkających obecnie na obszarze problemowym.  
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Zdjęcie 4. Kościół drewniany w Dąbrowicy. 

 

Zdjęcie 5. Budynki wspólnoty mieszkaniowej w Dąbrowicy 
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Zdjęcie 6. Obiekty sąsiadujące z budynkami wspólnoty mieszkaniowej w Dąbrowicy. 

 

Spacer Badawczy Ożanna 16 marca 2017r. 

Spacer badawczy rozpoczął się spotkaniem przedstawicieli firmy treECOnsulting 

z Panem Sołtysem miejscowości Ożanna. Miejscem spotkania był  parking koło zalewu 

w Ożannie. Podczas wizji lokalnej tego obszaru poruszona była kwestia dużego 

potencjału turystycznego tego miejsca i problemów jakie pojawiają się w czasie sezonu 

wypoczynkowego. Naświetlona została kwestia potrzeby rewitalizacji obecnej 

infrastruktury znajdującej się na terenie otaczającym zalew, co było by ogromną szansą 

dla mieszkańców gminy. W kolejnej części spotkania wraz z Panem Sołtysem 

przedstawiciele firmy przygotowującej program rewitalizacji udali się w miejsce, gdzie 

planowana jest budowa skansenu, który w przyszłości mógłby świadczyć o bogatym 

dziedzictwie kulturowym, historycznym tego obszaru.    
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Zdjęcie 7. Zalew w Ożannie 

 

Zdjęcie 8. Zalew w Ożannie. 
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Zdjęcie 7. Działka przeznaczona na budowę skansenu. 

 

PRZEPROWADZENIE WYWIADU INDYWIDUALNEGO 

Wywiad indywidualny 

Zestaw pytań głównych:  

Proszę się przestawić, powiedzieć jaką instytucję Pan/Pani reprezentuje ? 

Alicja Kycia Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuryłówce, członek 

Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Kuryłówka  

Z czym kojarzy się Panu/Pani  pojęcie rewitalizacja ?  

Rewitalizacja kojarzy mi się z procesem przywracania do życia określonego obszaru, 

który pod wieloma względami, na przestrzeni czasu uległ degradacji. Przywracanie do 

życia poprzez rewitalizacje dotyczy zarówno sfery infrastrukturalnej, gospodarczej, 

a nade wszystko społecznej – czyli tej związanej ze społecznością zamieszkującą na 

danym terenie.  
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Jakie problemy społeczne zauważa Pan/Pani w Gminie? Na których obszarach występują 

te problemy?  

W Gminie Kuryłówka występują problemy społeczne typowe, charakterystyczne dla 

naszego kraju związane z demografią, czyli starzenie się społeczeństwa, a w przypadku 

Gminy K-ka dodatkowo odpływ młodszych pokoleń, lepiej wykształconych do większych 

miast, gdzie znajdują pracę odpowiednią do swojego wykształcenia - kwalifikacji. 

Konsekwencją tego jest fakt pozostawania w naszej społeczności wielu osób o niższych 

kwalifikacjach, często niedostosowanych do aktualnego rynku pracy. Taki stan 

utrzymujący się przez wiele lat prowadzi do wykluczenia zawodowego i społecznego 

licznej grupy mieszkańców, czego konsekwencją są często: ubóstwo, długotrwałe 

bezrobocie, uzależnienia, bezradność życiowa. W związku ze zjawiskiem starzenia się 

społeczeństwa jawi się problem samotnych seniorów, których  dzieci wyjechały 

w poszukiwaniu lepszych warunków do życia, a osamotnieni rodzice, w podeszłym 

wieku nie mają zapewnionej odpowiedniej opieki i wsparcia.     

Kolejnym problemem  społecznym w gminie jest bardzo niska aktywność społeczna 

mieszkańców, a jednocześnie wygórowane oczekiwania wobec samorządu, podmiotów 

realizujących zadania w zakresie sportu, kultury, działalności społecznej. Mieszkańcy 

często zarzucają, że „w gminie nic się nie dzieje”, ale nie potrafią wskazać co ich 

interesuje, w jaką inicjatywę z chęcią by się zaangażowali.     

Jakie problemy gospodarcze zauważa Pan/Pani w Gminie? Na których obszarach 

występują te problemy?  

Problemy gospodarcze gminy związane są głównie z brakiem dużych podmiotów, które 

stanowiłyby miejsce zatrudnienia dla mieszkańców i byłyby źródłem dochodów gminy. 

Mieszkańcy gminy zajmują się głównie prowadzeniem małych rodzinnych gospodarstw 

rolnych, które nie zapewniają im dochodów wystarczających na utrzymanie rodziny, 

stąd podejmują sezonowe prace w dużych gospodarstwach w okolicznych gminach, 

mężczyźni podejmują sezonowe prace budowlane w kraju i za granicą, zaś kobiety, które 

nie mają małych dzieci wyjeżdżają za granicę świadcząc usługi na rzecz osób starszych. 

Bardzo duża liczba kobiet  rezygnuje z aktywności zawodowej ze względu na opiekę nad 

dziećmi i później już jest im trudno wrócić na rynek pracy.  Niskie jest zainteresowanie 

mieszkańców realizacją usług na rzecz lokalnej społeczności, czy odwiedzających nas 
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turystów,  które wydają się być jedyną droga do rozwoju gospodarczego gminy. Nie 

wykazują oni zainteresowania wytwarzaniem produktów lokalnych, rękodzieła 

ludowego i artystycznego, które są nie tylko źródłem utrwalania i przekazu 

pokoleniowego w dziedzinie kultury i tradycji regionu, ale przy odpowiednim wsparciu 

promocyjnym mogą stanowić dodatkowe źródła dochodu wielu rodzin. Stan ten być 

może jest spowodowany brakiem wiedzy w zakresie możliwości pozyskiwania środków 

i wsparcia doradczego niezbędnego do rozpoczęcia takiej działalności, a także brakiem 

odwagi do podjęcia takich wyzwań życiowych.      

Jakie problemy techniczne, przestrzenne  zauważa Pan/Pani w Gminie?  

Na których obszarach występują te problemy? Gmina Kuryłówka posiada dobra 

infrastrukturę sportową (stadion, orlik, boiska sportowe, kolejne wielofunkcyjne dwa 

boiska są w budowie), drogową (mając na uwadze możliwość dojazdu do miejscowości 

gminnych), wyposażenie w media typu dostęp do telefonii, Internetu, wodociągi, czy 

kanalizacja. Jednak są pewne obszary w tej dziedzinie, które wymagają napraw 

i uzupełnień. To np. stan dróg powiatowych, których na terenie gminy jest bardzo zły, 

a przy większości z nich brak jest chodników, co stwarza duże niebezpieczeństwo dla 

pieszych poruszających się tymi drogami, w tym dzieci idących do i ze szkoły, są też 

drogi wewnętrzne, dojazdowe do mieszkańców, których sytuacja prawna niekiedy jest 

nieuregulowana stąd problemy z poprawą jakości tych dróg. Z pewnością problemem 

dla szerokiego grona mieszkańców gminy, ale także podmiotów prowadzących 

działalność na terenie gminy  jest brak dostępu do gazu sieciowego. Z takiej możliwości 

mogą korzystać jedynie mieszkańcy Kuryłówki, Kulna i Tarnawca, w pozostałych 

wioskach nie ma gazociągu. 

Jakie problemy środowiskowe zauważa Pan/Pani w Gminie? Na których obszarach 

występują te problemy?  

Problemem środowiskowym z jakim zmaga się gmina od kilku lat to jakość powietrza, 

gleby i  wód głównie w okolicy wsi Dąbrowica, Kolonia Polska i Ożanna, gdzie 

niekorzystne oddziaływanie na środowisko ma działająca w Dąbrowicy tzw. „Gorzelnia”. 

Proces badania oddziaływania tego podmiotu na środowisko jest bardzo trudny ze 

względu na niechęć do współpracy właścicieli firmy, a także brak narzędzi do badań 

takich uciążliwości jak wydzielający się odór.     
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Które obszary gminy wymagają rewitalizacji?  

Uważam, że wskazane do programu rewitalizacji sołectwa: Dąbrowica, Kolonia Polska 

i Ożanna to odpowiednie miejsca, które wymagają interwencji we wszystkich obszarach 

życia. 

Czy ma Pan/Pani propozycje działań, które mogłyby być realizowane w ramach 

rewitalizacji?  

Na terenie gminy Kuryłówka na pewno warto realizować działania aktywizujące lokalną 

społeczność, wzmacniające ich poczucie tożsamości z miejscem, w którym żyją, budzące 

potrzeby ich współdziałania w rozwiązywaniu wspólnych problemów, w budowie 

nowych, korzystnych dla wspólnoty rozwiązań. W Kolonii Polskiej warto zaproponować 

działania na rzecz seniorów utworzenie dziennego lub całodobowego domu pomocy 

społecznej, który mógłby powstać w budynku, którego właścicielem jest Caritas. 

Natomiast w istniejącym domu kultury warto rozwinąć działalność na rzecz wsparcia 

rodzin i integracji międzypokoleniowej. W sołectwie Dąbrowica zauważalny jest brak 

budynku użyteczności publicznej, w którym mieszkańcy mieliby możliwość realizacji 

i rozwijania swoich pasji i zainteresowań, a także prezentować swoje umiejętności 

lokalnej społeczności. Dzieci i młodzież zyskają przez to miejsce na odpowiednie dla 

nich zajęcia pozalekcyjne odpowiadające ich potrzebom, mające istotny wpływ na 

likwidację deficytów i wyrównywanie ich szans rozwojowych. 

Rewitalizacja wsi Ożanna powinna przede wszystkim odnosić się do walorów 

turystycznych tej miejscowości, czyli realizacji utworzenia zaplanowanego już skansenu, 

a także podniesienia atrakcyjności turystycznej poprzez proces oczyszczania wody w 

zbiorniku, rozwój infrastruktury turystycznej i „około turystycznej” – czyli utworzenie 

systemu usług dla turystów (budowa sieci małych pawilonów usługowych oferujących 

usługi gastronomiczne, handlowe w tym sprzedaż produktów regionalnych, 

ekologicznych pochodzących z miejscowych gospodarstw, pasiek pszczelarskich, 

rękodzieła ludowego i artystycznego, wypożyczalnie rowerów, sprzętu pływackiego 

typu rowery wodne, kajaki; zorganizowanie boiska do siatkówki plażowej, piaszczystej 

plaży z atrakcjami dla najmłodszych, zorganizowanie miejsc do grillowania; budowa 

nadwodnego amfiteatru do prezentacji działalności artystycznej: koncerty, recitale).          
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Czy ma Pan/Pani inne uwagi dotyczące opracowania Programu rewitalizacji? 

Na tym etapie nie mam takich uwag.  

Podsumowanie: 

Gmina Kuryłówka zmaga się z podobnymi problemami jak wiele wiejskich gmin 

Podkarpacia. Odpływ młodych wykształconych mieszkańców, emigracja zarobkowa 

oraz ciągłe obniżanie się średniego wieku  tutejszej ludności powoduje  dodatkowy 

spadek aktywności społeczności  gminy. Nie są podejmowane albo są podejmowane 

bardzo rzadko działania mające na celu stworzenie nowych miejsc pracy, modernizacji 

lub restrukturyzacji małych gospodarstw rolnych lub powstawania 

mikroprzedsiębiorstw dających prace poprzez samozatrudnienie. Na terenie nie udało 

się również utworzyć sieci punktów konsultacyjnych, które mogłyby świadczyć  usługi 

doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji  z funduszy unijnych, zakładania firmy, 

udzielały porad prawnych dotyczących działalności ekonomicznej. Przedsiębiorczość na 

terenie gminy powinna  w najbliższym czasie  wzrosnąć, aby zatrzymać na tym obszarze 

dotychczasowych mieszkańców i zachęcić do osiedlania się w tym terenie nowych osób. 

Inicjatywy ekonomiczne powinny być związane z naturalnymi bogactwami tej ziemi 

i ludźmi żyjącymi tu od pokoleń i ich tradycją. Agroturystyka, żywność ekologiczna, 

produkty tradycyjne i regionalne, a także miejscowe rękodzieło miałyby się stać 

wizytówką gminy Kuryłówka. Istniejąca na terenie gminy infrastruktura pozwoliłaby na 

osiągnięcie zakładanych celów. Większe wpływy z podatków od nowo zakładanych 

przedsiębiorstw umożliwiłyby gminie stworzenie różnego rodzaju programów 

socjalnych mających na celu rozwój uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu społeczno-

kulturalnym gminy, a także wzmożoną opiekę nad ludźmi samotnymi  i w starszym 

wieku. Dbałość o środowisko naturalne, jakość powietrza, wody mogłoby w przyszłości  

stanowić dla gminy bazę do podejmowania kolejnych inicjatyw mających na celu 

poprawę warunków ekonomiczno-społecznych dla mieszkańców. 

 

PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH  

         Ankiety do uzupełnienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 

Gminy w Kuryłówce, a także Biuletynie Informacji Publicznej. Rozdysponowywane były 

też wśród mieszkańców Gminy. Znajdowały się również w siedzibie Urzędu Gminy 
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w Kuryłówce. Mieszkańcy wypełnione ankiety mogli przysyłać w formie elektronicznej 

na pocztę email, przesłać drogą korespondencyjną na adres: „treECOnsulting Joanna 

Różana” ul. Belwederczyków 5/5; 31-242 Kraków, bądź złożyć bezpośrednio w siedzibie 

Urzędu Gminy. 

Pytania zamieszczone w ankiecie: 

Proszę wskazać co Pani/Pana zdaniem stanowi o atrakcyjności Gminy? 

Czy Pana(i) zdaniem Gmina Kuryłówka potrzebuje programu na rzecz ożywienia 

gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego? 

Proszę wpisać jakie Pana(i) zdaniem obszary/tereny/sołectwa w Gminie powinny 

zostać poddane działaniom rewitalizacyjnym ? 

Czy Pan(i) uważa, że  gmina potrzebuje rewitalizacji w sferze społecznej ?  

Czy Pan(i) uważa, że  gmina potrzebuje rewitalizacji w strefie gospodarczej ?  

Czy Pan(i) uważa, że  gmina potrzebuje rewitalizacji w sferze technicznej ?  

Czy Pan(i) uważa, że  gmina potrzebuje rewitalizacji w sferze przestrzenno-

funkcjonalnej ?  

Czy Pan(i) uważa, że  gmina potrzebuje rewitalizacji w sferze środowiskowej ?  

Proszę wpisać jakie przedsięwzięcia/projekty chciałby Pan(i), aby zostały zrealizowane 

w ramach programu rewitalizacji ?  
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ANALIZA ANKIETYZACJI DOTYCZĄCEJ OPRACOWANIA REWITALIZACJI DLA GMINY 

KURYŁÓWKA NA LATA 2017-2022 

Po zakończonych konsultacjach otrzymano 264 wypełnionych ankiet.  

Osoby, które wzięły udział w ankietyzacji najczęściej wymieniały walory przyrodnicze, 

historyczne i turystyczne jako największą atrakcyjność Gminy. 

 

Figura 1. Atrakcyjność Gminy według osób ankietowanych. 

 

      



100 
 

 

Przeważająca większość osób ankietowanych uważa, iż Gmina Kuryłówka zdecydowanie 

potrzebuje rozwoju społecznego, gospodarczego, przestrzenno-funkcjonalnego, 

technicznego i środowiskowego poprzez realizację działań w zakresie rewitalizacji. 

 

 

Figura  2. Opinia ankietowanych dotycząca potrzeby rozwoju gospodarczego, 

społecznego i przestrzenno-środowiskowego poprzez realizację działań w zakresie 

rewitalizacji Gminy Kuryłówka. 
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           Najczęściej wybieranym obszarem zdegradowanym proponowanym do 

rewitalizacji były miejscowości Kolonia Polska, Dąbrowica, Ożanna. Wśród obszarów 

innych niż wstępnie proponowane w ankiecie pojawiały się miejscowości: Kulno, 

Jastrzębiec, Tarnawiec, Słoboda, Wólka Łamana, Kuryłówka. 

 

 

Figura  3. Opinia ankietowanych, co do obszarów który powinien  zostać poddany  

rewitalizacji. 
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   Ankietowani uważają, iż największą przyczyną degradacji społecznej jest ubóstwo 

i bezrobocie, przestępczość oraz emigracja z gminy młodych wykształconych 

mieszkańców.  

 

 

Figura  4. Opinia ankietowanych osób, co do problemów społecznych, które należy 

rozwiązać w procesie rewitalizacji. 
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Osoby ankietowane uważają, że największym problemem gospodarczym, który 

należy rozwiązać w drodze rewitalizacji jest brak miejsc pracy, brak wsparcia dla 

małych i średnich przedsiębiorców, słaby rozwój handlu i sektora usług oraz brak lub 

zła jakość terenów inwestycyjnych.  

 

Figura  5. Opinia ankietowanych na temat problemów ekonomicznych które należy 

rozwiązać w procesie rewitalizacji. 
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Wśród problemów technicznych, które należy rozwiązać w procesie rewitalizacji 

ankietowani wymieniają głównie słabo rozwinięta bazę turystyczną, złą gospodarkę 

odpadami i ściekami oraz zły stan nawierzchni dróg.  

 

Figura 6. Opinia ankietowanych osób, co do problemów technicznych, które należy 

rozwiązać w procesie rewitalizacji. 
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Ankietowane osoby uważają iż największym problemem w sferze przestrzenno-

funkcjonalnej wpływającym na jakość życia mieszkańców, który należy rozwiązać 

w procesie rewitalizacji jest brak lub zły stan terenów rekreacyjno wypoczynkowych 

oraz znaczna odległość od miejsca zamieszkania do szkół/przedszkoli.  

 

Figura 7. Opinia ankietowanych osób co do problemów związanych sferą przestrzenno-

funkcjonalną, które należy rozwiązać w procesie rewitalizacji. 
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Problemy środowiskowe jakie należy rozwiązać w procesie rewitalizacji to 

głównie zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego oraz zanieczyszczenie wód 

podziemnych oraz powierzchniowych .  

 

Figura 8. Opinia ankietowanych osób co do problemów związanych sferą przestrzenno-

funkcjonalną, które należy rozwiązać w procesie rewitalizacji. 
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Najczęściej pojawiające się przedsięwzięcia inwestycyjne to budowa i przebudowa 

infrastruktury technicznej.  

 

Figura 9. Opinia ankietowanych osób dotycząca propozycji projektów/przedsięwzięć 

inwestycyjnych.  
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Najczęściej pojawiające się przedsięwzięcia społeczne to szkolenia, kursy, warsztaty 

oraz wsparcie dla przedsiębiorczości.  

 

 

Figura 10. Opinia ankietowanych osób dotycząca propozycji projektów/przedsięwzięć 

społecznych.  
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„BAZA POMYSŁÓW” DOTYCZĄCYCH PROPOZYCJI PROJEKTÓW REWITALIZACJI NA 

PODSTAWIE FISZEK PROJEKTOWYCH 

W ramach propozycji projektów rewitalizacji zostało zgłoszonych 11 przedsięwzięć. Po 

uzupełnianiu braków merytorycznych oraz konsultacji z Urzędem Gminy Kuryłówka, 

wszystkie zgłoszone przedsięwzięcia zostały ujęte w Programie. 

 


